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Abstrakt 

Bakgrund: Sverige är ett mångkulturellt samhälle vilket ställer krav på 
sjuksköterskans kompetens för att ge god omvårdnad. En persons kultur styr 
hur denne ser världen och vad denne anser vara rätt, i ett mångkulturellt 
samhälle behövs en förståelse för andra kulturer för att ha möjlighet att skapa 
goda förutsättningar för andra kulturer och inte para sin egen. Syfte: Syftet 
var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med annan 
kulturell bakgrund än sin egen. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ 
beskrivande ansats genomfördes och resulterade i 15 kvalitativa artiklar och 
en artikel med mixad metod som hittades i CINAHL och PubMed. Resultat: 
Kulturella skillnader påverkade interaktionen mellan sjuksköterskan, 
patienterna och deras anhöriga. Belastningen ökade i arbetet med patienter 
från en annan kultur och vårdtiderna blev längre för dessa patienter. Ord, 
påståenden och förklaringar kunde tolkas olika beroende på kultur. Det sågs 
vara viktigt att anpassa vården efter patientens kulturella bakgrund för att 
kunna ge adekvat vård. Sjuksköterskorna upplevde att det tog längre tid att 
skapa en relation med patienterna. En osäkerhet uttrycktes som grundades i 
bristande kunskaper om transkulturell omvårdnad. Diskussion: 
Vårdanpassning var viktigt för att skapa god omvårdnad till patienter från en 
annan kulturell bakgrund, för att kunna anpassa vården måste sjuksköterskan 
känna till sin egen bakgrund. Språkbarriärer var ett stort hinder för 
kommunikationen och kunde bli avhjälpt av teknik. Slutsats: Mer forskning 
skulle behövas i området för att skapa riktlinjer för god omvårdnad i det 
mångkulturella samhället. 

Nyckelord: Kulturella skillnader, Sjuksköterskans erfarenhet, Transkulturell 

omvårdnad.   
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1 Introduktion 
Dagens samhälle kännetecknas av kulturell mångfald, vilket gör att relationer mellan 

människor bli mer utmanande. Detta ställer högre krav på sjukvården och på 

sjuksköterskans kompetens att kunna förhålla sig till andra människors beteende, sätt att 

tänka och känna. Vilket kan vara annorlunda än sjuksköterskans personliga och kulturella 

världsbild. 

 

2 Bakgrund 

Kultur beskrivs som en lärd världsbild eller paradigm som består av en befolkning eller 

grupp och institutioner som påverkar värderingar, övertygelser, ritualer och beteenden samt 

normer. Kultur baseras på symboler och återspeglas i språk, kläder, mat, musik och sociala 

traditioner (Rosenjack-Burchum, 2002). Vidare definierade Kagawa-Singer och Blackhall 

(2001) kultur som ett objektiv genom vilket människan ser och organiserar en förståelse av 

världen. Kultur går utöver ras och etnicitet och omfattar frågor som social klass och sexuell 

läggning. Enligt Leininger (2006, s.13) så är kultur även mer än bara social interaktion och 

symboler det är också grunden för hur människan beter sig och valen som görs. Enligt Cortis 

(2003) har kultur två funktioner, för det första ger det individen värderingar och övertygelser 

som formar individens identitet och hur denne skall bete sig - den funktionella aspekten som 

gör att gruppen kan överleva, bidra till dess välstånd samt att bidra till att individen får ett 

självvärde, tillhörighet och kontinuitet. För det andra underlättar integration eller 

samhällsskydd social integration och kommunikation mellan gruppens medlemmar. 

Poängen att lyfta fram här är att alla har kulturer; tex genom skillnaderna mellan skotska och 

engelska. I ett multikulturellt land som Storbritannien tillhör inte bara minoritets etniska 

grupper. Alla individer i samhället ingår i en kultur, och inte bara de som tillhör en etnisk 

minoritetsgrupp (ibid).  

I den mångkulturella vården kommer sjuksköterskan möta människor från olika kulturer 

och därför är det av stor betydelse att sjuksköterskor utvecklar  sina kunskaper och 

färdigheter i transkulturell omvårdnad (Andrews & Boyle, 2002). Patientens kultur har 

betydelse för hur denne uppfattar sin sjukdom och dess uppkomst, därför är det av vikt för 

sjuksköterskan att ha förståelse för andra kulturer än sin egen för att kunna ge god 
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transkulturell omvårdnad. På så sätt kan sjuksköterskan möta patientens behov, vilket 

skapar meningsfull hälsa och välbefinnande för patienten. För att få förståelse för andras 

kultur måste individen först ha förståelse för sin egen (Bagre, 2012). Leininger (1999) har 

definierat transkulturell omvårdnad som kärnan i det vårdande mötet mellan sjuksköterskan 

och patienten som inte har samma kulturella bakgrund. Transkulturell omvårdnad kräver 

medveten bedömning och analytiska förmågor att planera, utforma, implementera och 

utvärdera omvårdnad för individer, familjer, grupper och samhällen som representerar i 

olika kulturer. Att tillhandahålla kulturellt kompetent, säker och kongruent vård till 

människa i olika eller liknande kulturer är det centrala målet för transkulturella omvårdnad 

(Leininger, 1994). För att ge bästa möjliga vård behöver sjuksköterskan enligt Andrews och 

Boyle (2002) kombinera kompetens och förmåga.  

Kulturell kompetens är den komplexa integrationen av kunskap, attityder och färdigheter 

för att förbättra tvärkulturell kommunikation och effektiva interaktioner med andra 

(Andrews, 2008, s. 15). Dessutom ses dagens samhälle mer som multikulturellt vilket ger nya 

utmaningar och krav på kulturell kompetens inom hälso- och sjukvård (Hemberg & 

Vilander, 2016). Kulturell kompetens beskrivs som en process som sjuksköterskan använder 

för arbetet inom en patients kulturella värld (Smith, 2013). Kulturell kompetens benämner 

sjukvårdens förmåga att tillhandahålla vård till patienter med olika värderingar, 

övertygelser och beteende för att tillgodose de sociala, kulturella och språkliga behoven hos 

en patient (Betancourt, 2002). Målet är att uppnå förmågan och tillgängligheten för att kunna 

arbeta effektivt inom patientens kulturella sammanhang (Hemberg & Vilander, 2017). 

Leininger (2002b) lyfter fram behovet av denna kompetens hos sjuksköterskor och 

utvecklade teorin om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg. Maizer-Lorentz 

(2008) betraktar teorin som en viktig del för att stödja transkulturell omvårdnaden, både som 

en disciplin och en viktig del av daglig vårdpraxis. Teorin har ett tydligt fokus på 

förhållandet mellan kultur, hälsa och välbefinnande. Målet med teorin är att göra det möjligt 

för sjuksköterskan att förstå betydelsen av kulturella och universella faktorer i vården. 

Leininger (2002b) betonar i teorin tillhandahållandet av meningsfull transkulturell 

omvårdnad genom att studera inverkan av universella miljö-, kulturella- och sociala 

komponenter, inklusive släktskap, ekonomi samt utbildning om vård, omsorg och praxis. 
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Teorin betonar dessutom behovet av att införliva religion som en kulturell komponent i 

vårdprocessen, eftersom den har en stark inverkan på hur vård och omsorg betraktas i olika 

kulturer. Leininger har utvecklat Soluppgångsmodellen (Figur 1) som visar på faktorer som 

är av vikt för den transkulturella omvårdnaden. Modellen hjälper sjuksköterskor att se 

komponenterna i teorin samt skapar en sund grund för vårddisciplinen.  

Soluppgångsmodellen beskriver som ett begreppsområde som leder till utveckling av 

kulturkongruent omvårdnad. Modellen fungerar som en kognitiv karta som förtydligar vad 

vård kan innebära i olika kulturer (Leininger & McFarland, 2006, s. 24). Sjuksköterskan kan 

därmed utforska olika områden i patientens världsbild, såsom religiösa, filosofiska och 

sociala faktorer samt kulturella värderingar och livsstil. Dessa faktorer påverkar uttryck, 

mönster och handlingar i omsorgen (Curren, 2006, s. 160) 

 
Figur 1. The sunrise model. (McFarlund & Wehbe-Alamah [2019] Leininger’s Theory of Culture Care Diversity and 
Universality: An Overview With a Historical Retrospective and a View Toward the Future. Journal of Transcultural 

Nursing. USA) 

Morgan och Yoder (2012) definierade personcentrerad vård som en holistisk metod för att 

leverera vård som är respektfull och individualiserad, vilket möjliggör förhandling om vård 

och erbjuder valmöjlighet genom en terapeutisk relation där patienter har möjlighet att vara 
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involverade i beslut om deras egen hälsa på den nivå som önskas. Målet med 

personcentrering är att respektera personlighet trots sjukdomen (Clissett, Porock, Harwood 

& Gladman, 2013). Enligt Ekman et al (2011) ingår tre nyckelbegrepp i personcentrerad vård; 

berättelse, partnerskap och dokumentation. Patientens berättelse är den personens egna 

berättelser om livshistorier/erfarenheter. Genom att patienten berättar och sjuksköterskan 

lyssnar är ett sätt att skapa en gemensam förståelse av sjukdom, vilket kan förklara att 

personcentrerad vård sätter patientens uppfattning om hans / hennes livssituation i centrum. 

När sjuksköterskan och patienten delar sina erfarenheter och lärar av varandra, är det viktigt 

att inkludera patienten i det beslut som ska fattas. Genom att dokumentera patientens 

berättelser och planer som tillsammans kom fram till,  kan leda i sin tur till en kontinuitet i 

vården. 

Inom hälsovården grundar sig i samarbetet mellan patienter, familjer, läkare, sjuksköterskor 

och andra yrkesverksamma. Dessa samarbetsrelationer styrs av följande principer: att lyssna 

på och respektera patienter och deras familjer. Att säkerställa flexibilitet i rutiner så att 

tjänster kan anpassa efter behov, övertygelser och kulturella värden hos varje patient och 

familj. Även att erkänna och bygga vidare på enskilda patientens styrkor och familjer och ge 

dem möjlighet att upptäcka sina egna styrkor, bygga förtroende och delta i att fatta beslut 

om sin hälsovård (Eichner & Johnson, 2012). För att utöva personcentrerad vård utifrån 

patientens behov och önskningar är det enligt Campinha-Bacote (2002) av vikt att 

sjuksköterskan strävar efter att se patientens kulturella sammanhang, det är därför 

sjuksköterskans kulturella kompetens har betydelse för partnerskapet. 

 

2.1 Problemformulering 

Att ge adekvat kulturanpassad vård innebär inte bara att försöka bota en patient utan även 

att värna för dennes integritet och önskningar. Om patienten inte får omvårdnad utifrån 

dennes kulturella ursprung kan vården bli en negativ upplevelse och det kan bli svårt att 

skapa en relation med patienten. Denna litteraturöversikt bidrar med kunskap om 

sjuksköterskans erfarenheter om situationer som är vanligt förekommande vid transkulturell 

omvårdnad. 
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3 Syfte  
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med annan 

kulturell bakgrund än sina egna.  

 
4 Metod  
 
4.1 Design 

Denna studie är en litteraturöversikt, vilket innebär att skapa en översikt över den kunskap 

som finns publicerad inom ett visst område. (Friberg, 2012, s.133). Litteraturöversikten 

valdes att vara en kvalitativ beskrivande ansats, då det enligt Forsberg och Wengström 

(2015, s.35) strävar främst efter en helhetsförståelse av en unik situation. 

 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklutionskriterier till denna litteraturöversikt var att artiklar skulle vara skrivna på engelska 

och beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med en annan kulturell 

bakgrund. Ytterligare inklusionskriterier var originalartiklar som var publicerade mellan 

2010-2020. Detta var för att hitta aktuell forskning inom 10 års radie samt en kvalitetsnivå på 

hög eller medel från kvalitetsgranskning enligt Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering, [SBU], (2014) 

 

4.3 Litteratursökning 

Databaserna som användes för att göra litteratursökningar var PubMed och Cinahl. 

Relevanta sökord utifrån syftet togs fram med hjälp av Svensk MeSH och Cinahl-Headings. 

Sökorden som har använts i sökprocessen var cultural competency, cultural competence, 

transcultural nursing, nurse, nurses, experience och student. Östlundh (2012, s. 69) beskrev när 

det används mer än ett sökord för att kombinera en sökning kallas det för boolesk söklogik. 

Den kan binda samman flera sökord och även begränsa sökningar inom ett visst 

ämnesområde. De tre booleska operatorerna som användes i sökningarna var AND, OR och 

NOT. För att begränsa sökträffar valdes att lägga till NOT student i fritext, eftersom enbart 

färdiga sjuksköterskors erfarenheter var önskvärda till litteraturöversiktens resultat. 

Översikt av databassökningar, se bilaga 1. 
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Tabell 1. Sökordstabell. 
Nyckelord CINAHL HEADINGS MeSH-termer Fritext 

Sjuksköterskor 
 

  Nurse or nurses 
 

Mångkulturell 
omvårdnad/ 
transkulturell 
omvårdnad 

Transcultural nursing / 
Transcultural care 
 

Trancultural nursing  
 

 

Kulturell kompetens 
 

Cultural competence 

 

 

Cultural competency 

 

 

Erfarenhet 

 

  
Experience 

Student   
Student 

 
 
 

4.4 Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalet gjordes i flera steg, först lästes artiklarnas titlar och de som ansåg vara intressant för 

syftet valdes ut. Abstrakten till de utvalda artiklarna lästes sedan för att se om det svarade på 

syftet. Relevansbedömning gjordes på de kvarvarande artiklarna genom att läsa artiklarna i 

helhet. Kvalitetsgranskning gjordes enligt SBU:s (2014) mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser. Varje artikel granskades 

enskilt med hjälp av mallens 21 frågor som utgår ifrån huvudrubrikerna syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat. Bedömningen av kvaliteten baserades på ja, nej och oklart 

svar. För att en artikel skulle godkännas var etiskt godkännande ett krav, därefter sågs 

svaren på frågorna i helhet och de artiklar som hade många “nej” eller “oklart” bedömdes ha 

låg kvalitet. För att få betyget hög kvalitet skulle artikeln ha “ja” på huvuddelen av frågorna 

samt “ja” på minst en av frågorna om datamättnad eller analysmättnad hade uppnåtts. 

Svarade artikeln “nej” på dessa frågor men “ja” på huvuddelen av resterande frågor 

bedömdes kvaliteten som medelhög. Artiklar med en totalbedömning på hög eller medelhög 

kvalitet inkluderades till litteraturöversiktens resultat, se bilaga 2. 
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4.5 Analys 

Data analyserades med manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). En 

innehållsanalys kännetecknas av ett systematiskt och stegvist sätt för att klassificera data och 

på så vis är lättare att identifiera teman (Forsberg & Wengström, 2015, s. 137). Denna analys 

kan kondensera en stor mängd data till ett begränsat antal teman, kategorier och koder. Att 

en innehållsanalys är manifest identifieras av att fokus ligger på det de synliga och 

uppenbara komponenterna i artikels resultat och summerar detta (Polit & Beck, 2017 s. 538). 

Enligt denna metod lästes samtliga artiklar upprepade gånger för att få en uppfattning och 

förståelse av artiklarnas helhet. Ur artiklarnas resultat valdes meningsbärande enheter ut, det 

som ansågs besvara översiktens syfte. Dessa översattes till svenska och kondenserades för att 

få ut det som var meningsbärande. Dessa kondenserade enheter märktes sedan med en kod. 

Koderna grupperades utifrån likheter och bildade underkategorier. Efter det 

sammanfogades underkategorierna i flera steg och bildade kategorier.  

 
4.6 Etiska överväganden 

Genom att göra etisk granskning ökar det vetenskapliga värdet på artiklarna, därför var 

kraven på de artiklarna som redovisades i resultatet en tydlig beskrivning av etiska 

överväganden och de skall vara godkända från etisk kommitté. Dessutom var kravet att visa 

hänsyn till deltagarnas identitet genom att se att artiklarna använde pseudonymer eller 

koder på sina deltagare istället för deras namn. Denna litteraturöversikt grundar sig enbart 

på de vetenskapliga studierna och vare sig egna åsikter eller slutsatser framkom i resultatet. 

 

5 Resultat 

Litteraturöversiktens resultat inkluderade 15 kvalitativa originalartiklar och en 

originalartikel med mixad metod. Dessa beskrivs utifrån tre kategorier vilka är; Att ge 

transkulturell omvårdnad är svårt, som beskriver sjuksköterskornas erfarenheter att ge vård till 

patienter och närstående från en annan kultur och problemen som uppstod i samband med 

det, Att skapa en relation när kulturella skillnader står i vägen som beskriver kommunikationen 

och relationskapandet mellan sjuksköterskan, patient och närstående, Att kompetensen inte 

räcker till som beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av bristande kompetens i 

transkulturell omvårdnad. 
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5.1 Att ge transkulturell omvårdnad är svårt 

Patienter och närståendes kulturella normer och övertygelser kunde påverka vårdkvaliteten 

och interaktionen mellan sjuksköterskan och dem (Hendson, Reis & Nicholas, 2015; Skoog, 

Hallström & Berggren, 2017; Watts et al., 2017). Patienternas kultur gjorde att de resonerade 

annorlunda och påverkade hur de och deras närstående fattade beslut (Lin, Wu & Hsu 2019; 

Watts et al., 2017). Sjuksköterskorna fick väga mellan att respektera den kulturella 

bakgrunden och behovet av att tillgodose de individuella behoven hos patienterna (Watts et 

al., 2017). Andra problem inkluderade könsrelaterade kulturella konflikter så som att 

manliga sjuksköterskor inte kunde behandla kvinnliga patienter eller att hantera blyga 

patienter (Amiri, Heydari, Dehghan-Nayeri, Vedadhir, & Kareshki, 2016; Sevinç, 2018; Watts 

et al., 2017). Sjuksköterskorna upplevde också att patienternas tro påverkade vården då 

patienten satte dennes tro före sin egen hälsa (Al-Yateem, AlYateem & Rossiter, 2015; Lin et 

al., 2019). Sjuksköterskorna beskrev att patienter och närstående lade vikt i traditionell 

folktro från deras länder (Lin et al., 2019; Watts et al., 2017). De såg att patienter och dess 

närstående trodde på traditionell folkmedicin (Watts et al., 2017), och att cancer var resultatet 

av en förbannelse. Att nämna ordet cancer eller att patienten blev uppjagad kunde förvärra 

den (Lin et al., 2019). De turkiska sjuksköterskorna nämnde att syriska patienter hade ett 

annat synsätt och uppförde sig lugnare när det handlade om döden än deras turkiska 

patienter. Sjuksköterskorna menade att de hade kunnat bli dödade i Syrien om de inte kom 

till Turkiet (Sevinç, 2018). Även maten var starkt bunden till den kultur patienten kom ifrån 

vilket gjorde att kulturkrock kunde uppstå om matvanor mellan parterna (Johansson, 

Golsäter & Hedberg, 2016; Lin et al., 2019). En annan kulturskillnad var att sjuksköterskorna 

såg att patienter förlitade sig till någon annan att fatta deras hälsobeslut (Chae, Lee, Asami, 

& Kim, 2018; Hendson et al., 2015). Det kunde innebära att kvinnliga patienter saknade 

självbestämmande och lät män bestämma över deras hälsa (Chae et al., 2018), eller att hela 

familjer förlitade sig till religiösa eller samfundsledares beslutsfattande (Hendson et al., 

2015). 

I remember this one particular case was really hard on staff because the person 
making the decision was not even here. It was a member of the community that came 
in on set days . . .  It was very difficult to grasp how this could be the decision-
making person. (Hendson et al., 2015, s. 21) 



9 
 

 
Sjuksköterskornas arbetsbelastning ökade när de tog hand om patienter och deras 

närstående från andra kulturer (Chen & Huang, 2018; Hendson et al., 2015; Sevinç, 2018; 

Willey, Cant, Williams & McIntyre, 2018). Sjuksköterskor som arbetade med flyktingar 

nämnde att deras främsta roll var att göra en första bedömning, vilket de ansåg var svårt och 

utmanande. De upplevde att de ofta var ensamma och den första bedömningen av 

immigranter kändes svårt och tog mycket energi. Att vara ensam sjuksköterska gjorde att de 

kände sig isolerade trots att de arbetade i ett team med andra professioner. De kände sig 

sårbara och ledsna över patienters hjälplöshet, och försökte hjälpa patienterna så mycket som 

möjligt (Ogunsiji, Ng Chok, Mashingaidze & Wilkes, 2017; Sevinç, 2018). Dessutom 

upplevde sjuksköterskor att patienter inte hade någon att prata med, och tyckte att 

berättelserna de fick höra om de traumatiska händelserna immigrant patienterna hade varit 

med om upplevdes som utmanande och överväldigande (Ogunsiji et al., 2017). 

 

Ord, påståenden och förklaringar kunde tolkas olika beroende på patientens kultur och 

språk (Johansson et al., 2016; Lin et al., 2019; Skoog et al., 2017).  Hälsa var ett ord som hade 

olika betydelse beroende på språk, men även inom olika kulturer. Ibland uppfattade 

sjuksköterskan att ordet inte riktigt fanns på patienternas språk vilket skapade osäkerhet hos 

sjuksköterskorna (Johansson et al., 2016). Påståenden från ett skattningsformulär kunde 

tolkas på olika sätt och kunde kräva ytterligare förklaring (Skoog et al., 2017). 

Sjuksköterskorna gav patienter stöd utöver vården såsom att översätta viktig information på 

olika språk, anpassa instruktioner och hänvisade till stödgrupper eller personer inom deras 

kulturella samhällen för stöd och ångestlindring (Chen & Huang, 2018; Watts et al., 2017).  

 

Sjuksköterskorna var imponerade över patienternas spirituella hängivenhet under högtiden 

ramadan, men det var svårt att utföra god omvårdnad under denna tid. De upptäckte att det 

var svårt att hantera restriktioner för muslimska patienter. Sjuksköterskorna var inte 

förberedda på att tillgodose de behov som de kulturella skillnaderna kunde bidra till vilket 

ökade risken för stress och ångest för dem samt besvär för sjuksköterskor och patienter (Al-

Yateem et al., 2015). De tyckte att deras immigrant patienter var svårare att ta hand om än 

deras inhemska patienter, vilket kunde göra sjuksköterskorna arga. De kände också att de 
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ibland oavsiktligen diskriminerade dessa patienter, och kände hat och förbarmande för dem 

på samma gång (Sevinç, 2018).  

 

Förmågan att vara tillgänglig och mottaglig samt lyhörd på patientens kulturella normer var 

viktig för att visa kulturell respekt och vinna patientens förtroende (Hendson et al., 2015; 

Skoog et al., 2017). Att anpassa vården efter patienten och närståendes kulturella bakgrund 

är nödvändigt för en god omvårdnad (Al-Yateem et al., 2015; Hendson et al., 2015; Watts et 

al., 2017; Willey et al., 2018). Dock är ett individualiserat tillvägagångssätt nödvändigt för 

alla patienter, oavsett kulturell bakgrund (Watts et al., 2017; Willey et al., 2018). Chen och 

Huang (2018) tillägger att sjuksköterskan skall kunna ge konsekvent vård utan att påverkas 

av patientens nationalitet.   

 

Trots utmaningarna i det transkulturella arbetet så kände sjuksköterskorna glädje över att 

göra skillnad för dem och vilja att stödja och förespråka sina patienter (Ogunsiji et al., 2017). 

Sjuksköterskorna var villiga att ändra deras eget beteende för att ha möjlighet att ge bättre 

transkulturell omvårdnad till deras patienter (Chen & Huang, 2018; Philip, Woodward-Kron, 

Manias & Noronha, 2019). 

 

5.2 Att skapa en relation när kulturella skillnader står i vägen 

Kulturella skillnader så som olikheter i normer och tro, familjestrukturer, språkskillnader 

och bristande förståelse skapade problem för vårdprocessen. Sjuksköterskan och patienten 

hade svårt att kommunicera med varandra vilket gjorde interaktion och relationsskapande 

svårt (Chae et al., 2018; Hendson et al., 2015; Sevinç, 2018; Willey et al., 2018).  

 
Språkbarriärer hade en negativ inverkan på kommunikationen med patienterna vilket 

skapade brist på förståelse (Al-Yateem et al., 2015; Chae et al., 2018; Lin et al., 2019; Sevinç, 

2018; Watts et al., 2017) och frustration hos sjuksköterskorna (Al-Yateem et al., 2015). Att 

kommunicera var tidskrävande och det var svårt att möta individuella behov hos 

patienterna och deras närstående (Chen & Huang, 2018; Willey et al., 2018). Patienterna hade 

svårt att förklara sina symtom vilket gjorde att behandlingstiderna blev längre (Amiri et al., 

2016; Lin et al., 2019; Sevinç, 2018).  Sjuksköterskorna som behövde använda engelska istället 
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för sitt modersmål upplevde att deras språk blev en barriär i omvårdnaden (Chen & Huang, 

2018; Philip et al., 2019).  Sjuksköterskor angav att kulturell mångfald i personalgruppen 

såsom de som talade samma språk som patienter underlättar kommunikationen (Sevinç, 

2018; Watts et al., 2017). 

 
Att skapa relation med patienten är viktigt för att kunna ge god och adekvat vård (Hendson 

et al., 2015; Skoog et al., 2017; Watts et al., 2017). Att bygga en relation tog längre tid med 

immigrant patienterna och deras närstående vilket skapade emotionell stress för 

sjuksköterskorna (Hendson et al., 2015).  Relationen är ett verktyg för att överkomma 

barriärer såsom språk och bygga en förtroenderelation med patienten (Skoog et al., 2017; 

Watts et al., 2017).  

“I ... often ask about their background. I just go “Oh yes, so where are you 
from? Have you lived in Australia? And they often open up and talk about that 
to you, which is a good icebreaker.” (Watts et al., 2017, s. 87). 

 
Däremot tog det längre tid att bygga en relation med patienter och närstående på grund av 

språkbarriärer och kulturella skillnader (Hendson et al., 2015; Skoog et al., 2017; Watts et al., 

2017), men var en av delarna i vården som var givande (Hendson et al., 

2015).  Sjuksköterskorna uppmanade patienterna att höra av sig efter deras besök om frågor 

dök upp för att klara upp eventuella frågetecken efter besöken (Watts et al., 2017). Vissa 

sjuksköterskor kände att ju mer förhållandet mellan dem fördjupas så kunde sjuksköterskan 

läsa av och tolka patienten bättre, och att deras patienter ofta pratade om hur de mådde 

psykiskt (Skoog et al., 2017). Många av sjuksköterskorna upplevde ofta misslyckande med 

att motivera patienterna till att söka hjälp och stöd från andra professioner när de såg tecken 

på psykisk ohälsa hos patienter och att dem patienterna inte accepterade extern hjälp 

(Ogunsiji et al., 2017; Skoog et al., 2017). Men de upplevde att patienterna var positiva till att 

komma till rådgivning när de anordnade (Ogunsiji et al., 2017). 

 
En del sjuksköterskor sökte assistans för att kunna kommunicera med patienter. Hjälpen 

kunde vara i form av kollegor, närstående eller tolk (Chae et al., 2018; Chen & Huang, 2018). 

Vissa tyckte att en fysisk tolk var bättre än telefontolk vid personliga frågor och 

frågeformulär. Tolken sågs som en mellanhand mellan patienter och sjuksköterskor 
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(Johansson et al., 2016). Sjuksköterskorna ansåg att tolk var nödvändigt för god 

kommunikation med patienterna (Rifai, Janlöv & Garmy, 2018; Sevinç, 2018). Tolk 

möjliggjorde förståelse för båda parter och kunde hjälpa till att förklara kulturella skillnader 

mellan dem (Johansson et al., 2016; Rifai et al., 2018, Skoog et al., 2017). Vissa sjuksköterskor 

som använde sig av tolk såg tolken som en medskapare av förtroende mellan patienten och 

sjuksköterskan, och att använda samma tolk skapade en kontinuitet i vårdkontakten vilket 

gjorde att patienterna öppnade upp sig mer (Rifai et al., 2018). För att underlätta vid 

användning av tolk förlängde sjuksköterskorna tiden för mötet vilket hade en positiv 

inverkan på mötet (Willey et al., 2018). Ibland var tolken ett hinder för kommunikationen då 

sjuksköterskorna var osäkra på om denne kunde översätta korrekt (Sevinç, 2018; Skoog et al., 

2017). Svar från patienter kunde ses som irrelevanta i förhållande till frågan, och 

sjuksköterskorna visste inte om det var på grund av tolken eller på grund av ordens 

betydelse på patientens språk (Johansson et al., 2016). Det var svårt att tillämpa 

samtalsteknik när tolk användes och kvaliteten ansågs vara ojämn mellan de olika tolkarna. 

De kunde även bli för vänliga vilket gjorde att patienterna kände sig obekväma och inte 

berättade hur de egentligen kände (Skoog et al., 2017). Sjuksköterskorna i Lin et al., (2019) 

som inte använde sig av tolk blev istället beroende av teknik som kommunikationsmedel 

med patienter som talade ett annat språk.  

“We use a notebook computer when we cannot communicate with our foreign 
patients. After the patient understands us, he will then translate his words into 
Chinese via Google Translate.”  (Lin et al., 2019). 

 
 

5.3 Att kompetensen inte räcker till 

Många sjuksköterskor nämnde brist på självförtroende i det transkulturella arbetet, känslor 

av osäkerhet kring patienters behov (Johansson et al., 2016; Watts et al., 2017). De menade att 

när de började föra hälsosamtal kände de oro över hur samtalet skulle uppfattas av patienten 

(Johansson et al., 2016). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade bristande kunskaper om patienternas kultur (Al-

Yateem et al., 2015; Alpers & Hanssen, 2014; Johansson et al., 2016; Lin et al., 2019). Vilket 

skapade osäkerhet hos sjuksköterskorna (Johansson et al., 2016) och gav dem en kulturchock 
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när de började arbeta i sitt nya värdland (Al-Yateem et al., 2015). Sjuksköterskorna såg att de 

hade förutfattade meningar om sina patienter vilket kunde leda till bräckliga interaktioner 

(Chen & Huang, 2018; Hendson et al., 2015; Lin et al., 2019). Arbetet med människor från 

andra kulturer var utmanande på grund av skillnader i kulturella övertygelser vilket kunde 

leda till bristande förståelse och osäkerhet hos sjuksköterskorna (Al-Yateem et al., 2015; 

Almutairi, McCarthy & Gardner, 2015). Genom samspel och dialog med och fråga 

patienterna om hur de skulle gjort i deras hemland bidrog till gemensamt lärande för båda 

parter (Johansson et al., 2016; Willey et al., 2018). Därav att använda sig av sin vårderfarenhet 

lyckades sjuksköterskorna ta hand om patienter från olika kulturer (Chen & Huang, 2018). 

I explain the procedures (chest care) verbally and demonstrate the actions 
concurrently. For example, if a child is suffering from a fever, I’ll show her how to 
use the ear thermometer and explain the normal range of body temperature, and not 
only explain, but also demonstrate for her. Sometimes, new immigrants cannot 
understand what I’m saying, so I have to repeatedly explain. We also provide health 
education leaflets in Vietnamese for such things as chest percussion, intravenous 
injections, etc. (Chen & Huang, 2018, s. 4336) 

 
Många sjuksköterskor uttryckte en vilja att lära sig mera för att kunna förbättra den vård 

som de gav till sina patienter (Alpers & Hanssen, 2014; Chae et al., 2018; Chen & Huang, 

2018; Hendson et al., 2015; Philip et al., 2019; Skoog et al., 2017).  De ville lära sig nya sätt att 

kommunicera för att underlätta kommunikationen med patienter och deras närstående 

(Chae et al., 2018; Philip et al., 2019), men också utveckla deras kunskaper om andra kulturer 

för att kunna ge bättre transkulturell omvårdnad (Alpers & Hanssen, 2014; Chae et al., 2018; 

Chen & Huang, 2018; Hendson et al., 2015; Skoog et al., 2017). 

 
 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Utifrån syftet valdes det att göra en litteraturöversikt. Den genomförs vanligtvis inom ramen 

för en befintlig kunskapsgrund. Styrkor med att göra litteraturöversikten är att sammanställa 

tidigare forskningar till en ny slutsats. Översikten ökar förståelse för det valda 

kunskapsområdet och vägleder det studerade området kan hantera i vårdarbetet (Friberg, 

2012, s. 124). Databaserna Cinahl och PubMed valdes för att genomföra denna 
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litteraturöversikt. Dessa databaser ansågs vara pålitligt för att hitta relevanta artiklar. Enligt 

Polit och Beck (2017, s. 92-93) är dessa databaser relevanta för omvårdnadsforskning. 

Litteratursökningen genomfördes med en sökning i vardera databasen, detta sågs i efterhand 

som en svaghet eftersom ingen ny sökning gjorts för att säkerställa att alla relevanta artiklar 

inkluderats. Hade ytterligare sökningar gjorts hade eventuella extra artiklar kunnat 

inkluderas i resultatet. Därmed genomfördes sökningar i UlrichWeb för att säkerställa att 

valda artiklar är peer-reviewed, vilket innebär att artiklarna är publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. Detta gör att litteraturöversiktens resultats trovärdighet ökar.  

 

Enbart kvalitativa studier valdes i denna litteraturöversikt för att beskriva personens 

berättelse, vilket ökar förståelse inom det området som studerats. Att använda kvalitativa 

studier som utgångspunkt kan göra det lättare att förstå fenomen så som just upplevelser av 

något specifikt (Friberg, 2012, s. 121). Studien av Alpers och Hanssen (2014) använde sig av 

mixad metod, men endast den kvalitativa delen ur artikeln valdes att användas till 

litteraturöversiktens resultat då den ansågs vara relevant för översiktens syfte. En 

litteraturöversikts material är begränsat vilket kan leda till att urvalet blivit selektivt och de 

valda studierna inom samma område kan få fram olika resultat (Forsberg & Wengström, 

2015, s. 26).   

 

De valda artiklarnas studier utfördes i olika länder runt om i världen, vilket ansågs vara 

betydelsefullt för en helhetsbild av transkulturell omvårdnad då sjuksköterskorna i 

studierna hade likartade erfarenheter oavsett studiens ursprung vilket gjorde att resultatet 

ansågs vara överförbart till svensk omvårdnadpraxis. I resultatet inkluderas fyra artiklar 

som hade deltagare från andra professioner än just sjuksköterskor, för att kunna säkerställa 

att sjuksköterskans erfarenheter nått fram valdes endast artiklar där sjuksköterskan stod för 

majoriteten av deltagarna, och stycken valts där sjuksköterskans erfarenheter kunnat styrkas, 

genom exempelvis citat eller att sjuksköterskan som profession har nämnts.  Sex artiklar har 

också specialistsjuksköterskor som fokus, eller sjuksköterskans kontakt med närstående 

(barns föräldrar), sjuksköterskans specialisering eller kontakten med närstående ses inte som 

en svaghet i denna litteraturöversikt utan bekräftar att den transkulturella omvårdnaden 

behövs oavsett fördjupningsområde inom omvårdnadsprofessionen. Likaså med artiklar 
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som beskriver om andra professioner, valdes enbart legitimerade sjuksköterskors 

erfarenheter som ingick i urvalet. Artiklarna som inkluderades i resultatet hade ingen 

begränsning till en specifik miljö såsom sjukhus, vilket gjorde resultatet svårare att skriva 

som en helhet utan att göra texten komplicerad för läsaren. Av de valda artiklarna var det tre 

artiklar som handlade om sjuksköterskans upplevelse av att arbeta i ett nytt land vilket gav 

en inblick i sjuksköterskans erfarenheter av att bli totalt omgiven och exponerad mot en ny 

kultur, men bidrog också till att det var svårt att skriva resultatet på ett lättförståeligt sätt.  

 

Enligt Polit och Beck (2017, s. 559) uppnås trovärdigheten i den utsträckning som 

forskningsmetoder skapar förtroende för sanningen och tolkningar av data. Överförbarhet 

innebär i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra inställningar eller grupper. 

Den kan förbättras genom breda beskrivningar av kontexter för datainsamlingen så att andra 

kan göra slutsatser om kontextuella likheter (Polit & Beck, 2017, s. 164). Genom utdrag ur 

citat från artiklar eller en tydlig beskrivning av analysprocessen ökar trovärdigheten 

(Wihlborg, 2017, s.115). 

 
6.2 Resultatdiskussion 

Syftet till denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med annan kulturell bakgrund än sina egna. I resultatet framkom att det var 

nödvändigt att anpassa vården utifrån patientens kulturella bakgrund för att ge god 

omvårdnad och att visa kulturell respekt. Det var också nödvändigt att vara lyhörd på dessa 

kulturella skillnader för att vinna patientens förtroende. För att tillhandahålla anpassad vård 

till patienternas kulturella behov är det viktigt att ha insikt i vikten av andras övertygelser, 

värderingar, upplevelser och beteende (Cioffi, 2005; Henderson, Horne, Hills & Kendall, 

2018). Sjuksköterskan behöver samla in och verifiera information för att öka förståelse om 

likheter och olikheter mellan kulturer. Sjuksköterskan kan använda befintliga resurser för att 

stödja effektivt teamarbetet, så som tolkar, andra organisationer eller föreningar, samt 

utländska sjuksköterskan som kan bidra till transkulturella arbetet (Chenowethm, Jeon, Goff 

& Burke, 2006). Sjuksköterskan kan göra en bedömning med hjälp av Leiningers 

soluppgångsmodell för att förstå patientens kulturella sammanhang och detta görs med 

hjälp av samtal med patient och eller närstående och observationer. Sjuksköterskan måste ha 

förståelse för hur de kulturella och sociala dimentionerna påverkas av flera faktorer. Av 
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detta bildas mönster som kan användas i vårdplaneringen (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012, s. 152). Utifrån detta kan sjuksköterskan lära av patientens kulturella värderingar och 

sedvänjor som sedan tillsammans med patienten utarbeta en omvårdnadsplan. Att använda 

omvårdnadsplanen som stöd för att utforma vården gör att kulturellt kongruent omvårdnad 

möjliggörs och patienten känner sig delaktig (Leininger, 2002a, s. 129).   

 

För att vården ska bli meningsfull för patienten behöver sjuksköterskan kunskap att anpassa 

den till de kulturella värderingar och övertygelser patienten har (Leininger, 2002d, s.6). 

Sjuksköterskor betonade vikten av att varje patient är unik och vikten att anpassa 

omvårdnaden efter patienters individuella behov (Gerrish, 2000). Detta bekräftar resultatet i 

denna litteraturöversikt då många sjuksköterskor betonade vikten av individanpassad vård 

oavsett nationalitet. Det kan argumenteras att den personcentrerade omvårdnaden är av än 

större vikt för att kunna ge god omvårdnad till patienter från en annan kultur än sin egen, då 

det är lätt att hamna i mönster för hur omvårdnaden ska se ut för en specifik typ av patient. 

Detta bekräftas av denna litteraturöversikt då det sågs att det var viktigt att kunna anpassa 

vården efter en patients kultur. 

I denna litteraturöversikt framkom att det var viktigt att vara lyhörd på kulturella skillnader 

för att vinna patientens förtroende. För att kunna vara uppmärksam och lyhörd på kulturella 

skillnader är det viktigt att vara medveten om sin egen kultur och hur mycket det är 

grunden till hur individer förhåller sig och handlar. Ringquist (2001, s.59) beskriver kultur 

som ett isberg som flyter i havet, den synliga delen över vattnet är den delen som syns, men 

isberget under ytan är den omedvetna delen av en individs kultur men som ändå anses vara 

självklar för individen. Ekblad, Marttila och Emilsson, (2000) beskriver det som att svenskar 

ser firandet av jul och midsommar som en självklarhet och en del av deras identitet. De 

skulle inte sluta fira dessa högtider bara för att de flyttade utomlands. Detta gäller alla länder 

och förklarar varför individer inte bara kan sluta med sina kulturella traditioner då det är en 

del av personens identitet. Kulturella skillnader finns även inom ett land och att vara 

medveten om dessa skillnader är viktigt för att förstå andra kulturer än sin egen. 

Medvetenhet om kulturella problem kan leda till öppenhet och förståelse hos personal. Har 

inte sjuksköterskan en förståelse för sin egen kultur och vikten av denna för hennes 

levnadssätt så blir det svårt att vara lyhörd på och ha förståelse för någon annans kultur och 
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vikten av den för denne (ibid). För att utveckla en terapeutisk vård behöver sjuksköterskan 

förstå varje patients unika känslor, tankesätt och beteende. För att tillhandahålla kulturellt 

kompetent kvalitetsvård behöver sjuksköterskan förmedla viktig information till patienter 

och närstående för att bevara patientens autonomi (Chenowethm et al., 2006). 

I denna litteraturöversikt sågs att språkbarriärer hade en negativ inverkan på 

kommunikationen mellan sjuksköterskorna och deras patienter. Språkbarriärerna gjorde att 

behandlingstiderna blev längre och sjuksköterskor som behövde tala ett annat språk än sitt 

modersmål upplevde deras eget språk som en barriär för god omvårdnad. Det sågs också att 

kulturell mångfald i personalgruppen underlättade om det var patienter och personal som 

talade samma språk. Språkbarriärer är något som bekräftas som ett stort hinder i 

kommunikationen med och vården av patienter från en annan kultur (Hultsjö & Hjelm, 2005; 

Høye & Severinsson, 2008; Krupić, Grbić, Čustović, Hamrin Senorski & Samuelsson, 2019; 

McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). Kommunikation är nödvändig för en god 

omvårdnad och är en grundläggande del i hälso- och sjukvården (Fossum, 2015, s. 25). 

Kommunikationskompetens är en viktig vårdpraxis, vilket bidrar till en utveckling i 

patientvården. De effektiva kommunikationsstrategierna inkluderar inte bara språk, utan 

även andra färdigheter såsom empati, självmedvetenhet, kritiskt tänkande och kulturell 

lämplighet hos sjuksköterskan (Garone & Van de Craen, 2016). Sjuksköterskan utför en 

vårdbedömning med hjälp av sin kunskap och kommunikationsförmåga för att identifiera 

patientens kultur gentemot sin egen, därmed kan mål fastställas för ömsesidig förståelse. 

Därför måste sjuksköterskor ta ansvar för sin egen kompetens och tillhandahålla 

transkulturell vård till etniska grupper (Doody, O. & Doody, C. M, 2012). Wilson (2003) 

beskriver strategier för effektiva interaktioner som kan betraktas som en god praxis i alla 

bakgrunder. Strategier inkluderar respekt och erkännande av patientens världsbild, genom 

att använda ett begripligt språk, ge patienten utrymme för att framföra sina åsikter, samt ett 

samarbete mellan patient och sjuksköterska för att underlätta vård och omsorg inom hälso- 

och sjukvården. 

Leininger (2002a, s. 126-127) menar att transkulturell kommunikation har blivit viktigt för 

bedömningar och vård av immigranter, flyktingar och ursprungsbefolkning. Hon menar på 

att sjuksköterskorna i USA ofta inte har kunskaper om fler språk än ett men att alla 

sjuksköterskor skulle behöva vara tvåspråkiga och i framtiden även tala fler språk. Eftersom 
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Leininger skrev detta 2002 så är det möjligt att argumentera om att framtiden är idag, 2020, 

18 år senare. I denna litteraturöversikt sågs att de sjuksköterskor som talade samma språk 

som patienterna hade färre problem med kommunikationen än andra sjuksköterskor. 

Leininger (2002d, s. 16) menar att om en sjuksköterska talar samma språk som patienten ger 

det sjuksköterskan möjlighet att gå in i patientens värld och se hur patienten kan bli hjälpt. 

Sjuksköterskor i Jones (2008) upplevde att ett gemensamt språk förbättrade relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten och underlättade dialogen mellan dem. I Sverige så talar de 

flesta tillräckligt god engelska för att kunna göra sig förstådda. Men då många immigranter 

inte talar engelska så gör inte denna bilingualitet sig nytta för sjuksköterskans arbete med 

många immigranter. 

Leininger (2002d, s. 16) menar att språk är en signifikant barriär för att kunna vara en 

effektiv vårdgivare för patienter med en annan kultur. Detta bekräftas av denna 

litteraturöversikt då språket blev ett hinder i vården och kunde göra att behandlingstider 

blev längre men också att sjuksköterskorna som arbetade i ett annat land kände att deras 

språk blev ett hinder då de inte delade modersmål med sina patienter. Det är i 

överensstämmelse med Okougha & Tilki (2010) och Goodman, Edge, Agazio & Prue-Owens 

(2013) att språk var ett hinder för kommunikation. Goodman et al. (2013) menar att det var 

särskilt svårt att kommunicera för sjuksköterskan som inte talade samma språk som 

patienten. Sjuksköterskan kunde inte inhämta korrekt och fullständig information som 

grundar sig på bedömningar. Kommunikationen kan alltså hämmas av både sjuksköterskans 

och patientens språkbegränsningar och att problemet inte är bundet till att patienten är 

immigranten utan även om sjuksköterskan flyttar till ett nytt land. 

I denna litteraturöversikt sågs att sjuksköterskorna som jobbade i ett annat land än sitt 

hemland kände att deras egna språkkunskaper hämmade vården.  Leininger (2002d, s. 16) 

beskriver att sjuksköterskor som jobbar i andra länder än sitt hemland bör generellt ha 

kunskaper om det nya landets kultur och språk. Om inte så kan detta leda till kulturella och 

informella missförstånd. När sjuksköterskan kommunicerar med andra från en annan 

kulturell bakgrund än sin egen och använder sig av ett sekundärt språk, ökar risken för 

missförstånd (Andrews & Boyle, 2008, s.21). Det framkom att en del av deltagarna använde 

sig av tolk när språket hämmade vården i denna litteraturöversikt, detta handlade oftast om 

planerade besök, när omvårdnaden var tidsbestämd. 
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Endast en artikel i denna litteraturöversikt presenterade teknik som ett 

kommunikationshjälpmedel mellan patienter och sjuksköterskan. Detta var en dator som 

användes för att kunna bidra till att väsentlig information kom fram och gjorde att 

sjuksköterskorna inte alltid behövde använda sig av tolk. Andra har också tagit upp att 

teknik kan användas som kommunikationshjälpmedel när språkbarriärer har varit ett hinder 

för effektiv kommunikation och fungerat som en snabb lösning när tolk inte finns bokad 

(Patriksson, Berg, Nilsson & Wigert, 2017). Att använda sig av teknik när språkbarriärer 

hämmar kommunikationen kan absolut underlätta, specifikt i slutenvården och kan vara 

kostnadseffektivt då tolk kostar per tillfälle och en digital tjänst inte gör det. 

För att patienten skall känna förtroende för hälso- och sjukvård har det betydelse att 

partnerskap och delaktighet även innefattar patientens kulturella världsbild för att 

hälsoplaneringen skall vara trovärdig för patienten. Maizer-Lorentz (2008) menar på att 

sjuksköterskor omöjligt kan veta vad varje individ har för kultur och tro om hälsa. Om 

sjuksköterskor är rustade för kulturella skillnader har de bättre möjlighet att ge kulturell 

kompetent vård. 

 

7 Slutsats 

Det finns många hinder för god omvårdnad av patienter med en annan kulturell bakgrund 

än sjuksköterskans egna. Bristande förståelse för kulturella skillnader sågs av 

sjuksköterskorna vilket hämmade interaktionen mellan dem, patienterna och dess anhöriga. 

Språkbarriärer var det hinder som sågs mest frekvent för att bygga en relation med 

patienten. Det fanns delade meningar om tolk. Vårdanpassning var en viktig del i 

omvårdnaden av dessa patienter för att visa på kulturell respekt och bygga en god 

vårdrelation. Mer tid behöver läggas på dessa patienter för att skapa en god relation med 

patienten och dess anhöriga för att gynna vårdrelationen. Mer forskning skulle behövas 

inom området för att kunna utfärda och skapa starka riktlinjer för att stödja det 

mångkulturella svenska samhället med god omvårdnad för varje enskild individ. 
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från folkhälsopersonal som 
tillhandahåller hälsovård för 
migranter som bor i Korea och 
klargör behoven för kulturell 
kompetens. 
 

Explorativ 
kvalitativ 
studie 

26 varav 20 
sjuksköterskor 

Semistrukturerad 
intervju 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

De uppfattar att migranter saknar självständighet i 
hälsobeslut och medvetenhet om hälsobeteenden. 
De upplever svårigheter att kommunicera och 
bygga förtroende i relationen.  

Medelhög 



 

Författare Årtal   

Land 

Studiens syfte Typ av 
studie 

Deltagare 
(bortfall) 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Chen & Huang 
(2018) 
Taiwan 
 

Att utforska utvecklingen av 
kulturell kompetens hos 
taiwanesiska 
barnsjuksköterskor 

Kvalitativ 
Fenomenolo
gisk design 

10 
barnsköterskor 

Individuella 
intervjuer. 
Fenomenologisk 

De uppfattas av svårigheter relaterad till att ta hand 
om patienter från olika kulturer, tex 
kommunikationsproblem. De upplever inte bara 
kulturella skillnader som uppstår i deras kliniskt 
arbete, men också identifiera sina fördomar anpassa 
sina föreställningar och lära sig att sympatisera med 
patienter. SSK söker hjälp i tid när de stöter på 
svårigheter i samband med vård av patienter. De får 
kulturell kompetens genom sina möten med 
patienter och etablera olika copingstrategier. 

 

Medelhög 

Hendson, Reis 
& Nicholas  
(2015) 
Canada 
 

Att undersöka erfarenheter 
och uppfattningar hos 
vårdgivare som tar hand om 
nya invandrarfamiljer i den 
intensiva vårdenheten för 
nyfödda barn (NICU). 
 

Kvalitativ 
design med 
grounded 
theory- 
metod 

58 
36 ssk (62%)  
Andningsterape
uter, 
socialarbetare, 
neonatal läkare, 
osv 
 

semistrukturerade 
fokusgrupper. 
Innehållsanalys. 
 

 Hög 



 

Författare Årtal   

Land 

Studiens syfte Typ av 
studie 

Deltagare 
(bortfall) 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Johansson, 
Golsäter & 
Hedberg 
(2016) 
Sverige 
 

Att utforska 
barnsjuksköterskors 
upplevelser av att föra 
hälsosamtal med icke 
svensktalande föräldrar. 

Kvalitativ 
design 

9  
Barnsjuksköters
kor 
 

Fokusgruppsinter
vjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys 

De behöver övervinna känslor av osäkerhet, med 
behov av mer transkulturell kunskap om vad hälsa 
och hälsofrämjande betyder i andra kulturer; och 
anpassa processen för hälsodialog, där tolkar 
behöver kunskap om avsikten med hälsosamtal och 
innehållet i verktyget som används i mötet. 
Transkulturell kompetens behövs i möten med 
föräldrar från andra kulturer. 

 

Hög  

Lin, Wu & Hsu 
2019 
Taiwan 
 

Att beskriva sjuksköterskor 
erfarenheter av kulturella 
kompetenser i Taiwan 

Kvalitativ 
design med 
grounded 
theory- 
metod 

30 
sjuksköterskor 

Intervjuer med 
slutna och öppna 
frågor. 

De känner sig oförberedda när de möter patienter 
med andra kulturer. Sjuksköterskorna säger att de 
har svårt att genomföra sitt omvårdnadsarbete på 
grund av skillnader i kultur, värden eller språk. De 
söker resurs för att kunna genomföra arbete, såsom 
kollegor, familjemedlemmar eller internet. 

Medelhög 

Ogunsiji, Ng 
Chok, 
Mashingaidze 
& Wilkes 
2017 
Australien 
 

Att beskriva sjuksköterskors 
svårigheter som arbetar inom 
flyktingvården. 

Kvalitativ 
beskrivande 
metod 

6 sjuksköterskor Semistrukturerad 
intervju 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Komplexa hälsobehov hos flyktingar anses vara 
utmanande och givande. Många gånger får de inte 
riktiga information pga dålig kommunikation 

Medelhög 



 

Författare Årtal   

Land 

Studiens syfte Typ av 
studie 

Deltagare 
(bortfall) 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Philip, 
Woodward-
Kron, Manias & 
Noronha 
2019 
Australien 

Att undersöka  barriärer och 
möjliggörande av kliniska 
kommunikation upplevelserna 
ur utländska kvalificerade 
sjuksköterskors perspektiv. 
 

Explorativ 
kvalitativ 
studie 

21 
sjuksköterskor 

Semistrukturerad 
intervju 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

  Medelhög 

Rifai et al.  
2018 
Sverige 
 

Att undersöka sjuksköterskors 
upplevelser av att använda 
tolkar när de möttes med 
arabisktalande första gången 
mödrar. 

Induktiv 
kvalitativ 
design 

11 
specialiserade 
sjuksköterskor 
 

Individuell 
semistrukturerad 
intervju 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

De upplever att tolkanvändning bidrar till en 
förbättrad förståelse av moderns situation, men de 
finner också att kvaliteten på tolkningen kan variera 
avsevärt. Dessutom bidrar det till förtroende i 
relation mellan sjuksköterskor och patienter. 
Samtidigt upplever de störande faktorer under 
samtalet tex tolkar är ointresserade, kontrollerade 
sin klocka eller deras telefon, suckar eller ser spänd 
ut eller ofokuserad.  
 

Hög 



 

Författare Årtal   

Land 

Studiens syfte Typ av 
studie 

Deltagare 
(bortfall) 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Sevinç  
2018 
Turkiet 
 

Att beskriva erfarenheterna 
från sjuksköterskor som sköter 
syriska flyktingar i 
internmedicinska kliniker på 
ett sjukhus i Turkiet.. 

Beskrivande 
kvalitativ 
design 

10 
sjuksköterskor 
 

Semistrukturerad 
intervju 
 
Induktiv 
innehållsanalys 
 

Sjuksköterskor och patienter upplever svårt att 
kommunicera p.g.a. språkskillnader. Sjuksköterskor 
uppger att de upplever svårigheter att etablera 
kommunikation och ge omvårdnad vård till syriska 
patienter och deras anhöriga. Samt de upplever 
kulturella skillnader såsom kläder och matvanor. 
 

Hög 

Skoog, 
Hallström & 
Berggren 
(2017) 
Sverige 

Att belysa barnsköterskors 
erfarenheter av att identifiera 
tecken på postpartum 
depression  hos icke-
svensktalande invandrare 
mödrar. 

Kvalitativ 
induktiv 
design 

14 (1) pediatrik- 

sjuksköterskor 

Intervju 
Latent 
innehållsanalys 
 

För att göra det möjligt att förstå modern och stärka 
mamman och hennes mentala hälsa är det viktigt att 
skapa förtroende och koppling till både mamman 
och barnet. Kommunikation upplevs som ett 
problem. Att nå en hög nivå av kulturell kunskap 
uttrycks därför som avgörande för att kunna tolka 
den icke-svensktalande moderns humör och förstå 
hur migration kan påverka hennes dagliga liv. 
Deras kulturella kunskap hjälper dem att förstå och 
förklara några av dem tecken.  

 

Hög 



 

Författare Årtal   

Land 

Studiens syfte Typ av 
studie 

Deltagare 
(bortfall) 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Watts et al.  
2017 
 

Att identifiera utmaningar och 
utbildningsbehov hos 
onkologiska vårdpersonal i 
relation till att arbeta med 
minoritets patienter. 

Kvalitativ 
design 

38 varav 21 
onkolog-
sjuksköterskor, 
17 onkologer 

Telefon- eller 
semistrukturerade 
intervjuer eller 
fokusgrupper. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Deltagare känner sig osäkert när de tar hand om 
minoritets patienter p.g.a. 
kommunikationssvårighet. De upplever utmaningar 
när det gäller att balansera trosuppfattningen om 
patientens autonomi med kulturella skillnader i 
familjens roll. De menar att män överstyr samtalet 
när det handlar om kvinnans hälsotillstånd. 

Medelhög 

Willey et al.  
2018 
Australien 
 

Att utforska tillhandahållande 
av tjänster för flyktingfamiljer 
ur mödra- och 
barnhälsovårdssjuksköterskors 
perspektiv och identifiera om 
det finns behov av 
professionell utveckling och 
barnsjuksköterskor som 
arbetar med familjer med 
flyktingbakgrund. 

Kvalitativ 
beskrivane 
studie 

26 
mödra- och 
barnhälsovårds-
sjuksköterskor 
(specialiserade 
barnmorskor) 
 

Fokusgrupper och 
frågeformulär. 
Tematisk induktiv 
analys 
 

Mödra- och barnhälsovårdssjuksköterskor arbetade 
för att utveckla en relation med familjer, med 
hänsyn till en komplex blandning av frågor som var 
komplicerade av språkbarriärer. Sjuksköterskor 
fann att deras roll för att stödja flyktingfamiljer 
krävde ytterligare tid och mer hembesök. 

Medelhög 
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