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Abstrakt 

Över hela världen var invandringen en verklighet och mötet med invandrare i vården var allt van-
ligare. Synen på hälsa och sjukdom var inte alltid samstämmig mellan sjuksköterskor och patienter 
och vid vårdandet av patienter med invandrarbakgrund var detta särskilt påtagligt. Syftet var att 
belysa hur sjuksköterskor upplever mötet med patienter med invandrarbakgrund i vården. Littera-
turstudien baserades på tolv stycken vetenskapliga artiklar från hela världen. I resultatet framkom 
det att kommunikationsbarriärer var ett vanligt förekommande problem. Olika strategier belystes 
för att kringgå dessa problem. Tolk var ett tillvägagångssätt men nyttjades sällan. Positiva och 
negativa attityder hos sjuksköterskor uppmärksammades vid vård av patienter med invandrarbak-
grund. Sjuksköterskor kände sig osäkra i mötet med patienter med invandrarbakgrund och mer 
kunskap behövdes. För att uppnå kunskap var det viktigt att tala om problemen och upplevelserna 
som sjuksköterskor kände. Det var viktigt att se hela människan som en individ oavsett etnisk 
bakgrund. Det visade sig vara viktigt att sjuksköterskor förbereds för en kulturellt kompetent vård 
i ett mångkulturellt samhälle. 
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BAKGRUND 
Över hela världen är invandring en verklighet (Sidani, Guruge, Miranda, Ford-

Gilboe & Varcoe, 2010). De senaste åren har en ökad mängd människor flyttat 

mellan olika länder. Invandrare tar med sig sin kultur, vanor och språk till det nya 

landet, vilket leder till en ökad kulturell och språklig mångfald i populationen 

(Sidani et al., 2010). Enligt Nationalencyklopedin står begreppet invandrare för 

”en person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre 

tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år” (Nationalencyklopedin, 1992).  

Kultur kan ses som en process, någonting som människor skapar i det dagliga 

livet (Hanssen, 2003). Trots att vår kulturella bakgrund ger oss religiösa värde-

ringar, attityder och sätt att tala på så utvecklar varje individ sin egen kultur i li-

vet. Ibland glöms de gamla traditionerna bort och nya antas eller skapas. Vissa 

anpassar sig snabbt till den nya kulturen medan andra kämpar hårdare för att hålla 

den gamla kulturen levande (Hanssen, 2003).  

I och med en ökad invandring har mötet med invandrare i vården blivit allt vanli-

gare. Synen på hälsa och sjukdom är inte alltid samstämmig mellan vårdtagare 

och vårdgivare. För invandrare kan mötet med vården, på grund av dess komplexa 

uppbyggnad, struktur och språkbruk ses som ett ”svårt kulturmöte” och upplevas 

som hotfullt och främmande (Magnússon, 2002, s. 9-11). Det är vanligt att det 

”svåra kulturmötet” ses som ett stort problem där språket uppfattas som det främs-

ta problemet. Med språket kan vi kommunicera, uttrycka och förmedla känslor 

och det är viktigt att aldrig ta gemensamma koder, språklig överensstämmelse, 

delade erfarenheter, normer och värderingar för givet. I mötet mellan patient och 

sjuksköterska med olika bakgrunder och erfarenheter blir dessa aspekter särskilt 

påtagliga (Bäärnhielm, 2007, s. 287; Fossum, 2007, s. 37). 

Inom mångkulturell vård upplevs kommunikationen som en utmaning. När sjuk-

sköterskor och patienter talar olika språk uppstår den främsta utmaningen. Mång-

kulturell kommunikation är en kommunikationsprocess mellan personer från olika 

kulturella grupper. Identitet, grupptillhörighet, reglering av gränser i grupper, an-

passning och kommunikation har stor betydelse i den mångkulturella kommunika-

tionen. Identitet skapas interaktivt i kulturella miljöer som förs i vardagskommu-

nikationen. Grupptillhörighet hänförs till det sociala behovet av tillhörighet. Re-
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glering av gränser i grupper avser att skapa attityder och beteenden innanför och 

utanför gruppen. Anpassningen återspeglas i att möta och hantera ständiga föränd-

ringar. För en god mångkulturell kommunikation krävs öppenhet för olika former 

av identitet, förmågan att försöka förstå problem utifrån andra kulturer och förstå-

elsen att det kan finnas många perspektiv och tolkningsmöjligheter (Bäärnhielm, 

2007, s. 299-300). 

För nyanlända flyktingar kan synen på sjukdom, hälsa, ohälsa samt behandling 

vara okänd, främmande och oförståelig (Bäärnhielm, 2007, s. 287). Det är viktigt 

att inte underskatta den skada som respektlöshet för någon annans kultur kan in-

nebära i mötet mellan vårdare och patient. Fel antaganden om lämpligt beteende 

och missförstånd av etiska koder och kulturella seder kan ge en mängd problem ur 

både ett patientperspektiv som ur ett sjuksköterskeperspektiv (Josipovic, 2000).  

I ett pluralistiskt samhälle ska vården vara holistisk, öppen och grundad på en 

öppen vårdideologi samt ha en flerdimensionell människosyn (Barbosa da Silva & 

Ljungquist, 2003, s. 46-51). En pluralistisk människosyn betyder att människor 

med olika kulturella bakgrunder är representerade i vården och att människosy-

nerna finns återspeglade i samhället. Olika värderingar och normer som är explici-

ta eller implicita i vårdens mål samt innehåll och förutsättningar för att förverkliga 

dessa mål utgör en vårdideologi (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003, s. 46-51).  

Hälso- och sjukvårdslagen menar att ”Målet för hälso- och sjukvården är en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med re-

spekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet” 

(SFS, 1982:763). 

Kulturkonfrontation kan förekomma i möte med invandrare (Barbosa da Silva & 

Ljungquist, 2003, s. 161). Kulturkonfrontation innebär avsaknad av ömsesidig 

förståelse och respekt. Istället sker ett ömsesidigt missförstånd, detta på grund av 

bristande kunskap eller förekomst av fördomar om bland annat varandras person, 

beteende, värderingar, livssyn, attityder och religionsuppfattningar. Detta leder till 

avståndstagande, fientlighet och diskriminering. Ju större skillnad det är mellan 

kulturer desto större blir missförstånden (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003, s. 

173-177).  
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Att poängtera likheter mellan olika kulturer skapar förutsättningar för förståelse, 

dialog och möte. Det är viktigt att uppmärksamma att alla människor oavsett kul-

tur har samma primära och sekundära behov (Barbosa da Silva & Ljungquist, 

2003, s. 175-177) samt att förmågan att kommunicera effektivt inte är en naturlig 

färdighet och somliga individer är bättre på att kommunicera än andra (Josipovic, 

2000). 

Familjer med invandrarbakgrund omfattar en heterogen grupp och skiljer sig från 

varandra på många olika sätt. De skiljer sig bland annat genom etnisk bakgrund, 

orsaker till invandring, språk, kultur, social situation och status, religion, socio-

ekonomisk nivå samt nivå av integration. När vårdgivaren möter familjen i en 

mångkulturell vårdsituation och börjar interagera och kommunicera etableras en 

professionell relation (Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2007). 

Problemformulering 

Efter en praktikperiod på en mindre ort uppmärksammades segregering, dåligt 

bemötande och bristande kommunikation i vårdandet av invandrare. Allt fler län-

der tar emot invandrare men kan sjukvården erbjuda patienter med invandrarbak-

grund en rättvis och god vård på lika villkor där hänsyn till hela människan tas i 

beaktning? Denna studie utfördes för att belysa problem som uppstod i mötet med 

invandrare så att sjuksköterskor ska kunna ge bästa möjliga vård till patienter med 

invandrarbakgrund. 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser i mötet med patienter med in-

vandrarbakgrund. 

METOD 

Genom en litteraturstudie söks befintlig kunskap som sedan värderas och sam-

manställs på ett adekvat sätt (Axelsson, 2008, s. 174). Kunskapsläget inom ett 

visst område beskrivs genom en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008, s. 

29). 

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna PubMed, Cinahl och SveMed+. Även 

manuella sökningar gjordes. Över 40 träffar vid artikelsök accepterades inte. Sök-
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orden som användes var vedertagna Mesh-termer/Headings eller fritext i olika 

kombinationer. Mesh-termerna och de Headings som användes var nursing, 

nurses, culture, cultural, interpreter, communication, immigrant, migrant, multi-

cultural, transcultural, attitudes, health care, language, competent, approach, car-

ing, linguistically, ethics, ethnicity, religion, beliefs, diversity, behaviour, child, 

parents, different background, Sweden och nurses experiences. I databasen Sve-

Med+ användes fritextsökningar med sökorden sjuksköterskors upplevelser, in-

vandrare, kommunikation, bemötande, tolk samt etik. Alla sökord som användes i 

denna litteratursökning presenterades även om de inte gav några träffar. Manuella 

sökningar gjordes via olika artiklars referenslistor. Dessa presenteras i tabell 1. 

Databassökningar presenteras i tabell 2.  

Tabell 1. Översikt av manuell sökning 

Datum Manuell sökning i referenslista Inkluderade i resultatet 

100921 Brämberg et al., 2010 Ozolins & Hjelm, 2003. 

100930 Brämberg et al., 2010 Gerrish, 2001. 

Tabell 2. Översikt av litteratursökningar 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Förkastade Inkluderade 
i resultatet 

Referenser 

100604 PubMed competent, 
culture, 
nurses, nurs-
ing, sweden 
 

4 2* 
1** 

1 
 

Jirwe et al., 2009. 

100825 PubMed transcultural, 
children 
AND  
parents, 
nursing 
 

38 34* 
3** 

1 Festini et al., 2009. 

100825 PubMed Nursing, 
caring AND 
culture, 
immigrants 
 

26 
 

19* 
4** 
1*** 

2 
 
 

Hultsjö & Hjelm, 
2005. 
Hoye & Severins-
son, 2008. 

100826 PubMed Nurses, 
experiences, 
different 
cultural 
backgrounds 

27 17* 
7** 

3 
 
 

Jirwe et al., 2010. 
Cioffi, 2003. 
Boi, 2000. 

100908 PubMed immigrant, 
multicultural 
nursing 
 

16 12* 
2** 

2 
 

Ekblad et al., 2000. 
Dogan et al., 2009. 
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Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Förkastade Inkluderade 
i resultatet 

Referenser 

101010 PubMed Nurses expe-
riences, 
cultural 
diverse, 
patient, 
communica-
tion 

9 7* 
1* 

1 Hoye & Severins-
son, 2010. 

 
* Förkastade efter läsning av titel 
** Förkastade efter läsning av abstrakt 
*** Förkastade efter kvalitetsbedömning 
 

Urval 

Inklusionskriterier  

De artiklar som inkluderades var vetenskapliga artiklar som var relevanta för litte-

raturstudiens syfte. Nio stycken kvalitativa och tre stycken kvantitativa artiklar 

bearbetades och ingick i studien. Artiklarna som inkluderades fokuserade på sjuk-

sköterskors och sjuksköterskestudenters upplevelser och var publicerade de senas-

te 10 åren. Några av de medtagna artiklarna hade flera olika perspektiv men en-

bart det som rörde sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters upplevelser ingick i 

studien. Artiklarna skulle vara primärkällor samt vara kvalitetsvärderade till grad I 

eller II enligt Carlsson och Eimans modell (2003). Det inkluderades artiklar från 

hela världen och dess språk som accepterades var svenska, engelska eller spanska. 

I den här studien innefattades invandrare  människor som flyttat från ett land till 

ett annat där de möttes av nya språkkulturer, normer och värderingar.  

Exklusionskriterier 

De artiklar som exkluderades var artiklar knutna till en specifik sjukdom, Review 

artiklar samt artiklar med låg vetenskaplig kvalitet (grad III) enligt Carlsson och 

Eimans modell (2003).  

Värdering av vetenskaplig kvalitet 

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet värderades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier (se bilaga 1 och bilaga 2). 

Utifrån abstrakt, syfte, resultat, diskussion och slutsats poängsattes artiklarna. 45 

poäng var maxpoäng på den kvalitativa bedömningsmallen och 44 poäng var 

maxpoäng för den kvantitativa bedömningsmallen efter att punkten om lungcan-

cerdiagnos exkluderats. Poängen översattes till procent av maxpoängen. Artiklar 
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med 70 % eller mer av maxpoängen inkluderades och värderades som grad I (80-

100% av maxpoängen) eller grad II (70-79% av maxpoängen). 

Författarna värderade artiklarna tillsammans. Tolv stycken artiklar inkluderades i 

litteraturstudiens resultatdel (se bilaga 4). 

Analys 

Analysen av de kvalitetsgranskade artiklarna gjordes likt innehållsanalysen be-

skriven av Lundman och Graneheim (2008, s. 159-164). Det vill säga att artiklar-

na lästes och meningsenheter markerades, vilket innebär att stycken, ord och me-

ningar som svarade mot studiens syfte markerades (se bilaga 3). Meningsenheter-

na kondenserades och förvandlades sedan till koder som bildade två teman med 

sju subteman (se tabell 3), där skillnader och likheter hos koder och meningsenhe-

ter identifierades. Artiklarna analyserades på ett manifest sätt, det vill säga att det 

som verkligen stod var det som analyserades. Analysförfarandet var gjort på ett 

induktivt sätt vilket innebar att en förutsättningslös analys utfördes. 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden görs innan en litteraturstudie påbörjas beträffande urval och 

presentation av resultat (Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). Avsikten i denna 

studie har varit att presentera resultatet på ett objektivt sätt och på så sätt inte för-

vanska eller omvandla innehållet i artiklarna. Avsikten var inte att skriva av inne-

hållet i texterna men samtidigt bibehålla kärnan i texten. Författarna till denna 

studie har varit noggranna vid framställningen och inte medvetet undanhållit vad 

som är egna tankar. Alla artiklar som ingår i studien presenteras vare sig de stöd-

jer respektive inte stödjer forskarens åsikter, detta likt Forsberg och Wengström 

(2008, s. 77).  

RESULTAT 

Resultatet för denna litteraturstudie presenteras i teman och subteman (se tabell 

3). De teman som framkom vid analysen handlar om sjuksköterskors upplevelser 

av kommunikation med patienter med invandrarbakgrund samt sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter med invandrarbakgrund. Resultatet består av 12 

artiklar. Fem stycken artiklar kom från Sverige, två från Norge, två från England, 

en från Tyskland, en från Italien och en från Australien.  
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Tabell 3. Resultatöversikt.  

Tema Subtema  

Sjuksköterskors upplevelser av kommuni-
kation med patienter med invandrarbak-
grund 

Bristfällig kommunikation mellan sjuksköterskor 
och patienter med invandrarbakgrund 
 
God kommunikation mellan sjuksköterskor och 
patienter med invandrarbakgrund 
 
Strategier för att uppnå god kommunikation mel-
lan sjuksköterskor och patienter med invandrar-
bakgrund 
 
Upplevelser av att nyttja tolk 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
patienter med invandrarbakgrund 

Sjuksköterskors attityder i mötet med invandrare 
 
Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patien-
ter med invandrarbakgrund på olika avdelningar 
 
Sjuksköterskors upplevelser av bristande kultur-
kunskap 

 

Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med patienter med invand-
rarbakgrund 
Bristfällig kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter med invandrar-
bakgrund 

Flera studier visar att sjuksköterskor upplever språkliga barriärer som ett problem 

vid vårdandet av patienter med invandrarbakgrund (Boi, 2000, Cioffi, 2003; Do-

gan, Tschudin, Hot & Özkan, 2009; Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 

2009; Hoye & Severinsson, 2008; Hultsjö & Hjelm, 2005; Jirwe, Gerrish, Keeney 

& Emami, 2009; Jirwe, Gerrish & Emami, 2010; Ozolins & Hjelm, 2003). Kom-

munikationsbarriärerna blir till ett problem för såväl sjuksköterskor som för pati-

enter. Informationen blir bristande och relationen sjuksköterska - patient kommer 

i skymundan (Gerrish, 2001; Jirwe et al., 2010). Oron att hamna i sådana situatio-

ner har bidragit till att sjuksköterskor ofta undviker mötet med invandrare, dels för 

att slippa känna oron för att informationen inte når fram till patienter men även för 

att slippa möta ett annorlunda beteende där sjuksköterskor inte vet hur de ska age-

ra (Hoye & Severinsson, 2008; Jirwe et al., 2010). 

Sjuksköterskors brist på kunskap angående patienters syn på hälsa och kulturella 

värderingar anses bidra till en osäker och ineffektiv vård. Erhålls mer kunskap hos 
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sjuksköterskor och annan vårdpersonal vad gäller både patienters kulturella bak-

grund och hälsotillstånd skulle vården vara mer säker och effektiv (Boi, 2000). 

Kommunikationen är influerad av tidigare kunskaper om kulturella olikheter. Fle-

ra sjuksköterskor menar att om förståelsen för olika kulturella normer och beteen-

den finns är det lättare att hantera okända situationer vilket i sin tur öppnar vägen 

för kommunikation. Det är viktigt att ta med sig livserfarenheter från det dagliga 

livet in i sjuksköterskerollen för att på bästa sätt kunna kommunicera i ett mång-

kulturellt samhälle (Jirwe et al., 2010).  

Kommunikationsbarriärer är ett problem som främst beror på skillnader i språkligt 

tal. Skillnaderna upplever sjuksköterskor bidra till svårigheter i utbytet av infor-

mation mellan sjuksköterskor och patienter samt tenderar till att skapa etiska di-

lemman i den mångkulturella vården (Dogan et al., 2009; Hultsjö & Hjelm, 2005). 

Enligt sjuksköterskor är utbytet av information det som är mest viktigt i mötet 

med patienter (Hoye & Severinsson, 2010; Hultsjö & Hjelm, 2005).  

Kulturella skillnader beror inte enbart på språkbarriärer utan även på grund av det 

faktum att kultur, hälsa och kommunikation har ett starkt samband. Kommunika-

tionen påverkas av varje individs världsbild som innefattar deras uppfattning om 

sjukdom, deras kulturella bakgrund, mottaglighet för olika kulturer samt strävan 

för att göra rätt för sig. Sjuksköterskor arbetar i en utmanande miljö där det är 

viktigt att ovannämnda komponenter ligger i centrum och att sjuksköterskan tar 

sitt etiska ansvar som åligger henne för att kunna främja att patienten står i cent-

rum och får en kulturellt kompetent vård (Dogan et al., 2009). 

God kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter med invandrarbakgrund 

En viktig del i steget för bättre sjukvård är effektiv kommunikation mellan sjuk-

sköterskor och patienter. Sjuksköterskor anser att patienter samt tillhörande familj 

har den fulla rättigheten till adekvat och korrekt information (Hoye & Severins-

son, 2010). Även om ett gemensamt språk talas kan kommunikationen hindras av 

tvetydighet i vissa ord som har multipla betydelser (Dogan et al., 2009). Effektiv 

kommunikation är fundamentalt för att få ett positivt utfall i mångkulturella mö-

ten. Sjuksköterskor upplever mötet med en patient med invandrarbakgrund som 

positivt då god kommunikation, verbal- som ickeverbal, är möjlig och vård på lika 

villkor kan då utföras (Jirwe et al., 2010).  
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Att uppnå god kommunikation kräver både tålamod samt förståelse och det är 

tidskrävande. Sjuksköterskor måste sätta av tillräckligt med tid för att undkomma 

stressade möten med patienter då dessa möten sällan leder till ett givande mål 

(Jirwe et al., 2010). Sjuksköterskors inställning har också en viktig betydelse. En 

sjuksköterska med positiv inställning till mötet med patienter med invandrarbak-

grund har ofta lättare för att kommunicera vid tillfällen då det förekommer kom-

munikationsbarriärer (Jirwe et al., 2010). 

Strategier för att uppnå god kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter 
med invandrarbakgrund 

Det finns olika strategier för att etablera en god kommunikation i vården där ett 

gemensamt språk inte delas. En strategi sjuksköterskor kan använda är kropps-

språket, vilket utgör 70 % av kommunikationen (Festini et al., 2009; Jirwe et al., 

2010). Genom kroppsspråket kan sjuksköterskor och patienter peka eller använda 

sin mimik för att uttrycka sig. För att bekräfta att den andra parten har förstått 

härmas rörelserna. Andra strategier att ta till för att få en önskad kommunikation 

är bland annat symboler och bilder. Sjuksköterskor kan till exempel visa patienter 

en bild på ett glas för att fråga om patienten är törstig. Flera sjuksköterskor i Sve-

rige har lärt sig några ord på ett främmande språk och på så sätt har kommunika-

tionen varit möjlig med icke svensktalande patienter. Detta ger även patienter 

möjlighet att kommunicera på sitt modersmål. Flerspråkiga sjuksköterskor kan 

nyttja sina språkkunskaper och på så sätt nå fram till ett kommunikationsutbyte 

med patienten (Jirwe et al., 2010; Ozolins & Hjelm, 2003). Ett annat sätt är att 

bistå med kommunikationsutrustning så som ordböcker. Detta kan underlätta 

kommunikationen inom familjer och mellan familjemedlemmar, patienter samt 

personal (Hoye & Severinsson, 2008). 

Upplevelser av att nyttja tolk 

Det vanligaste problemet för både patienter och sjuksköterskor är vägen till en 

förenad kommunikation på grund av språkbarriärer. Om språket inte är gemen-

samt eller delat kan vägen till kommunikation vara svår (Dogan et al., 2009). Ett 

värdefullt tillvägagångssätt att ta till vid dessa tillfällen är en professionell tolk 

(Cioffi, 2003; Dogan et al., 2009; Hoye & Severinsson, 2008; Jirwe et al, 2010). 

Enligt Jirwe et al. (2010) upplever många sjuksköterskor att de har liten erfarenhet 

av att använda professionell tolk. De är vana vid att en familjemedlem tolkar för 
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sin sjuka anhörige. Upplevelsen att nyttja familjemedlemmar som tolk är positiv 

hos vissa sjuksköterskor. De upplever att de kan förstå patienten och kommunika-

tionsbarriärerna förhindras (Jirwe et al., 2010). Om en anhörig är beredd på att 

tolka för patienter anser sjuksköterskor att det inte finns någon anledning till att 

använda professionell tolk. Dessutom upplever sjuksköterskor brist i tilliten till 

tolkar (Gerrish, 2001). 

Andra sjuksköterskor menar att det medför en risk när anhöriga tolkar. Det finns 

ingen säkerhet att kommunikationen tolkas korrekt eller ordagrant av den anhöri-

ge och sjuksköterskor upplever att familjemedlemmar som tolkar leder till att 

samspelet mellan patienter och sjuksköterskor förhindras och sjuksköterskor upp-

lever då att de inte får någon direkt kontakt med patienten (Dogan et al., 2009; 

Gerrish, 2001; Ozolins & Hjelm, 2003).  

Tillgången på tolk är större för större invandrargrupper och mindre för mindre 

invandrargrupper. Sjuksköterskor anser att det är svårt att få tag på tolk under hel-

ger och nattpass. Enligt sjuksköterskor kontaktas tolk så fort behovet finns, men 

de måste göra sitt bästa tills tolken är på plats. Inom akutvården används telefon-

tolk på grund av tidsbristen i det akuta skedet (Cioffi, 2003).  

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med invandrarbakgrund 
Sjuksköterskors attityder i mötet med invandrare 

Kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter eller dess anhöriga ger 

ofta en inblick i attityder. Sjuksköterskor anser sig vara empatiska, respektfulla 

och villiga att göra en ansträngning för att minska marginalisering och undvika 

social isolering. Enligt Cioffi (2003) förmedlar en del sjuksköterskor en negativ 

attityd till patienter med annan kultur och som talar ett annat språk. Sjuksköters-

kor anser att anledningen är att de förväntar sig att patienter ska tala ett visst 

språk. Andra sjuksköterskor visar en frustration över de språkliga barriärerna 

(Boi, 2000; Cioffi, 2003; Dogan et al., 2009; Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000; 

Hoye & Severinsson, 2008; Hultsjö & Hjelm, 2005; Jirwe et al., 2009). 

Sjuksköterskor upplever att patienters vanor så som att äta, ha besök på rummet 

och hygien bygger på vilken kultur patienterna har (Dogan et al., 2009; Festini et 

al., 2009). Det är viktigt för sjuksköterskor att ha empati och medkänslan för att 

kunna acceptera människor med utländsk härkomst som individer som förtjänar 
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respekt. Uppriktighet och öppenhet för olika kulturella värden är viktiga egenska-

per hos sjuksköterskor (Dogan et al., 2009; Jirwe et al., 2009).  

Enligt Hultsjö och Hjelm (2005) upplever sjuksköterskor att bristen på kunskap 

angående beteenden relaterat till olika kulturer orsakar svårigheter vid vårdandet 

av patienter med invandrarbakgrund (Hultsjö & Hjelm, 2005). Ibland är till exem-

pel synen på kvinnan annorlunda i vissa kulturer. Sjuksköterskor upplever emel-

lanåt att även om kvinnan är den som är patient så är det mannen som för kvin-

nans talan (Hoye & Severinsson, 2008; Hultsjö & Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm, 

2003). 

Sjuksköterskor upplever att sina personliga egenskaper innefattar medlidande, 

empati, respekt, flexibilitet och öppenhet för olikheter. För att sjuksköterskor lät-

tare ska kunna acceptera olikheter hos olika individer är sjuksköterskor i behov av 

att vara medvetna om sina egna fördomar och stereotypa attityder samt sin kultu-

rella identitet för att god vård ska kunna levereras (Dogan et al., 2009; Jirwe et al., 

2009).  

Att träna mötet med olika kulturer kan bidra till kunskap om olika kulturer och 

religioner men först och främst till en ökad förståelse och medvetenhet anser sjuk-

sköterskor. Finns medvetenheten och förståelsen hos sjuksköterskor kan mötet 

med patienter bli mer öppet. Detta i sin tur öppnar upp förmågan till att våga ställa 

frågor vilket leder till att mindre problem uppstår och att språkförhinder kan un-

derlättas (Boi, 2000; Ekblad et al., 2000). 

Ofta upplever sjuksköterskor en rädsla för att göra fel och känslan av att inte vara 

nog förberedd i mötet med patienter med invandrarbakgrund (Boi, 2000; Hoye & 

Severinsson, 2008; Hultsjö & Hjelm, 2005). Finns inte kunskapen om en patients 

religion eller kultur kan anhöriga alltid vara ett verktyg för sjukvårdspersonalen. 

Anhöriga ses ofta som en huvudkälla för att lära sig mer om patienters värdering-

ar, kultur, attityd och tankesätt (Boi, 2000).  

Det är viktigt med kulturell kunskap då det finns en risk att sjuksköterskor katego-

riserar patienter på ett opassande sätt när det kommer till kulturella olikheter. 

Sjuksköterskor tar ibland för givet att en muslim beter sig på ett sätt, en kristen på 

ett annat och en jude på ett tredje. Även inom samma kultur kan personer bete sig 
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olika. Ofta får sjukvårdspersonalen ändra sin uppfattning då de upptäcker att alla 

personer inom samma kultur inte agerar, reagerar och uppför sig på samma sätt. 

Det finns både kulturella och individuella olikheter och de individuella olikheter-

na är alltid det mest viktiga (Ekblad et al., 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Jirwe et 

al., 2010). 

Enligt Jirwe et al. (2009) anser sjuksköterskor att det är viktigt att förstå hur pati-

enters tro påverkar patienters svar på hälsa och sjukdom men sjuksköterskor mås-

te även förstå patienters tidigare erfarenhet av sjukvården och att detta påverkar 

patienters önskningar (Jirwe et al., 2009). 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med invandrarbakgrund på 
olika avdelningar  

Sjuksköterskor upplever svårigheter när de vårdar asylsökande flyktingar i akut-

vården (Hultsjö & Hjelm, 2005). Akutvården innebär ofta liten och kort kontakt 

mellan sjukvårdspersonal och patienter. Patienter kan vara i ett kritiskt stadium 

och ibland medvetslös och mycket sårbar. Det är vanligt att invandrare är extra 

sårbara. Detta kan bero på att emigrering varit enda utvägen för att fly undan krig 

och traumatiska situationer (Hultsjö & Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm, 2003). 

Förmågan att kunna anpassa sig till ett nytt samhälle med olika kulturella åsikter 

angående hälsa och sjukdom kan också påverka invandrarens tillstånd. Det är vik-

tigt att sjuksköterskor känner till detta. Stressen kan påverka uppförande och bete-

ende hos patienter och ses som en kulturell olikhet. Hur invandrare beter sig och 

agerar i olika situationer upplever sjuksköterskor ibland som avvikande (Hultsjö 

& Hjelm, 2005). 

Sjuksköterskor på akutvårdsavdelningar samt intensivvårdsavdelningar upplever 

brist på respekt från patienter med invandrarbakgrund när det kommer till deras 

kompetens. Samtidigt upplever sjuksköterskorna brist på respekt vad gäller pati-

enternas syn på sjukhusets regler och rutiner (Ozolins & Hjelm, 2003; Hoye & 

Severinsson, 2010). 

Enligt intensivvårdssjuksköterskor upplevs en känsla av osäkerhet i mötet med 

invandrarpatienter. Intensivvårdssjuksköterskor känner till vikten av att reda ut 

speciella behov och önskningar som finns hos patienter men upplever svårigheter 

av att förmedla dessa behov till patienter då det föreligger både kommunikations-



                        
  

 13

barriärer samt en känsla av osäkerhet. Rädslan för att informationen inte ska nå 

fram till patienter är ett vanligt förekommande problem (Hoye & Severinsson, 

2008). Intensivvårdssjuksköterskor upplever att vårdsituationen försämras då kon-

flikter föreligger mellan sjuksköterskor och patienter (Hoye & Severinsson, 

2010). 

Sjuksköterskor på barnavdelningar upplever svårigheter när de vårdar barn och 

deras familjer. Detta beror dels på kommunikationsbarriärer men även på famil-

jernas sätt att uppträda vilket sjuksköterskor anser beror på kulturell olikhet (Fes-

tini et al., 2009). 

Sjuksköterskors upplevelser av bristande kulturkunskap 

För att sjukvårdspersonal ska förstå vikten av kunskap inom olika kulturer är det 

viktigt att problem som bidrar till kommunikationssvårigheter samt osäker och 

ineffektiv vård blir ett ämne som tas upp. Genom att tala om problemen kan insikt 

väckas hos sjukvårdspersonalen (Boi, 2000).  

På grund av att etnicitet är ett okänt område inom den professionella kompetensen 

för många sjuksköterskor tar de avstånd från möten med patienter med annan kul-

tur. Sjuksköterskor upplever att de behöver förbättra sin kunskap och förståelse 

för andra kulturer. Vetskapen om klyftan som finns mellan sjuksköterskors verk-

liga kunskap och behov av framtida kunskap överensstämmer med den professio-

nella attityden som finns beskriven i sjuksköterskors kompetensbeskrivning. Sjuk-

sköterskor tror att ökad kunskap om olika kulturer kan leda till ömsesidig respekt 

för mångkulturella familjers etnicitet (Hoye & Severinsson, 2008; Hultsjö & 

Hjelm, 2005). 

Jirwe et al. (2009) påpekar att sjuksköterskor anser att det är viktigt att bygga upp 

en tillförlitlig relation med patienter och att tolk används vid lämpliga situationer. 

Jirwe et al. (2009) har sammanställt egenskaper som sjuksköterskor upplever vara 

viktiga i yrkesrollen. Dessa är bland annat att ha ett mänskligt perspektiv, att visa 

respekt för andra, visa respekt för olikheter mellan människor från olika kulturer 

samt att vara medveten om sina egna reaktioner och fördomar mot människor från 

andra kulturer. För att sjuksköterskor ska uppnå en god kulturell kompetens i ett 

mångkulturellt samhälle är dessa egenskaper av största vikt (Jirwe et al, 2009). 
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DISKUSSION 
Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor upplever mötet med patienter 

med invandrarbakgrund i vården. Resultatet visade att möten med patienter med 

invandrarbakgrund kan vara problematiska. Den främsta utmaningen var kommu-

nikationen då språkbarriärer förekom. I resultatet påvisades olika strategier för att 

underlätta kommunikationsbarriärer. Tolk var en strategi att ta till och resultatet 

visade att sjuksköterskor hade svårt för att anlita professionella tolkar vilket resul-

terade i kommunikationsbarriärer. För att lösa dessa barriärer föredrog sjukskö-

terskor att ta till familjemedlemmar som tolkar. Vidare visade resultatet att sjuk-

sköterskor besitter vissa attityder, negativa som positiva, angående patienter med 

invandrarbakgrund. Det finns även en bristande kulturkunskap hos sjuksköterskor 

som gör mötet med invandrarpatienter svåra. Resultatet tyder på att svårigheter 

förekommer vid vård av patienter med invandrarbakgrund och enligt Tuohy, 

McCarthy, Cassidy och Graham (2008) är vårdandet av patienter med invandrar-

bakgrund komplext. 

Resultatdiskussion 

Kommunikation är fundamentalt i mötet mellan sjuksköterskor och patienter och 

sjuksköterskans etiska koder förespråkar att ”Sjuksköterskor ansvarar för att den 

enskilda individen får information som ger förutsättningar till samtycke för vård 

och behandling” (URL 1). Författarna till denna litteraturstudie anser att sjukskö-

terskor måste göra sitt yttersta för att etablera en god kommunikation med patien-

ter med invandrarbakgrund samt att sjuksköterskor måste vara öppensinnade. 

Sjuksköterskor måste se möjligheter och inte hinder i mötet med patienter med 

invandrarbakgrund. Vid varje ny situation måste sjuksköterskor stanna upp och 

tänka över hur de på bästa möjliga sätt kan reda ut just den situation de står inför. 

För att vården ska bli optimal är det viktigt att bli förstådd samt att förstå och en-

ligt Brämberg, Nyström och Dahlberg (2010) måste patienten bli förstådd som en 

individ och inte som en representant av en homogen invandrargrupp. Enligt Tuo-

hy et al. (2008) läggs fokus vid omvårdnad på människans problem vid kommu-

nikationsbarriärer och först när en gemensam kommunikation är etablerad kan 

omvårdnaden läggas på hela människan och enligt författarna är det först då som 

de kan arbeta utifrån de etiska koderna.  
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I resultatet framgår det att det är brist i samt ovillighet till att nyttja professionella 

tolkar. Detta leder ofta till en begränsad kommunikation och missförstånd i mötet 

mellan patienten och sjuksköterskan. Liknande resultat visade att professionella 

tolkar måste anställas för att göra det möjligt för patienten att vara en del av sin 

vård (Brämberg et al., 2010). Ofta utnyttjas anhöriga som tolkar och enligt Hoye 

och Severinsson (2010) är detta mycket riskfyllt. Det finns ingen säkerhet att den 

anhöriga översätter korrekt och sanningen kan därmed undanhållas från patienten. 

Konceptet kulturell medvetenhet, mottaglighet för andra kulturer, kulturell säker-

het och kulturell kompetens är inte ett nytt ämne för sjuksköterskor och att kom-

munikationsbarriärer är ett vanligt förekommande problem är viktigt att lyfta fram 

(Tuohy et al., 2008). I resultatet framgår det att sjuksköterskor har många olika 

upplevelser av att vårda patienter med invandrarbakgrund. Både positiva och ne-

gativa upplevelser måste framhävas. Att lära av varandra och utbyta erfarenheter 

tror författarna till denna litteraturstudie kan leda till en bättre vård. I resultatet 

framgår det att sjuksköterskor har stereotypa attityder och ofta generaliserar pati-

enter med invandrarbakgrund. Till exempel kategoriserade sjuksköterskorna pati-

enterna efter utseende och kulturell tillhörighet. Det är viktigt att ha med sig att 

alla beter sig olika, alla uppför sig inte på samma sätt och alla upplever olika. 

Sjuksköterskor måste se förbi människans yttre och fokusera på människans inre. 

Att sjuksköterskor behöver mer kunskap och blir mer öppensinnade är ett tydligt 

faktum. Att ta till kommunikationsmedel och använda olika strategier är ett viktigt 

tillvägagångssätt i den mångkulturella vården. Utifrån resultatet anser författarna 

till denna studie att en ömsesidig förståelse mellan patienten och sjuksköterskan är 

ett måste för att en förståelse för varandras problem ska kunna möjliggöras. Vår-

den bygger på kommunikation och utifrån studiens resultat sträcker sig kommuni-

kationen långt längre än enbart till det verbala. Enligt Brämberg et al. (2010) är 

det är viktigt att uppmärksamma kroppsspråket, det kan säga mycket mer än ord.  

Författarna till denna litteraturstudie anser att varje individ ska få ha sin egen upp-

levda livsvärld samt tycka och tänka fritt. Fler människor lever i ett mångkultu-

rellt samhälle och alla har rätt till sin egen kultur utan att kränka någon annans. 

Att arbeta efter sjuksköterskans etiska koder anser författarna till denna studie är 

av högsta prioritet då koderna förespråkar att sjuksköterskan ska ge en omvårdnad 
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som respekterar mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor samt trosuppfatt-

ningar hos individ, familj och samhälle (URL 1). 

Att skydda kulturella traditioner anser flera patienter med invandrarbakgrund som 

viktigt. Mångkulturella familjer upplever ofta sjukhusrutiner som en stor utma-

ning och för att lättast hantera stress och svåra situationer upplever patienter med 

invandrarbakgrund att familjebandet är viktigt (Hoye & Severinsson, 2010). Det 

är viktigt att sjuksköterskan ser till hela människan och tar till sig patientens olika 

vanor och tankar, och i ett tidigt stadium förklarar hur sjukvården ser ut och vilka 

regler och rutiner som finns för att undvika missförstånd, problem och konflikter. 

Återigen poängteras vikten av kommunikation. Brämberg et al. (2010) menar att 

sjuksköterskor måste tänka på att kommunikationsbarriärer gör patienten väldigt 

sårbar i vården. För att patienten ska få vara delaktig i sin vård och få ha sina egna 

värderingar och tankesätt måste sjuksköterskan vara lyhörd och öppen för olikhe-

ter. Enligt författarna är detta grunden för en effektiv vård.  

Brathwaite och Majumdar (2006) anser att mer utbildning behövs för att få en 

större kulturell kompetens. Det i sin tur leder till att sjuksköterskor kan tillhanda-

hålla en god kulturellt kompetent vård. Kulturell kompetens är viktigt i utövandet 

med patienter med invandrarbakgrund. Kultur formar patientens tro, upplevelse 

och uppförande. Sjuksköterskors omvårdnad ska anpassas efter patientens behov 

och förväntningar så att patienten upplever en positiv och tillfredställande vårdsi-

tuation (Brathwaite & Majumdar, 2006). Kunskap i ett tidigt stadium är ett alter-

nativ för att minimera sjuksköterskors oroskänslor i mötet med patienter med in-

vandrarbakgrund samt öka deras förståelse. Att utveckla fler kurser i kulturell 

kompetens i sjuksköterskeprogrammets kursplaner skulle kunna vara ett steg i att 

förbereda framtidens sjuksköterskor för den mångkulturella vård de står inför. 

Momeni, Jirwe och Emami et al. (2008) anser att det inte finns tillräckligt framar-

betade metoder för att kunna bemästra kulturellt kompetent vård. Resultatet i den-

na studie tyder på att kulturell kunskap behövs och enligt Brathwaite och Majum-

dar (2006) kan kulturell kunskap uppnås genom kulturellt kompetenta kurser, 

workshops eller genom fördjupning i en annan kultur. Brathwaite och Majumdar 

(2006) anser även att sjuksköterskor kan få kunskap genom lekar, gruppdiskus-
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sioner samt delgivande av personligt upplevda situationer av mötet med patienter 

med invandrarbakgrund.  

Kulturella färdigheter utgör till största del förmågan att se patienters behov i rela-

tion till kulturell bakgrund. När en individ besitter kulturell kunskap innebär detta 

att förståelse finns för att hälsa och sjukdom kan uttryckas olika beroende på varje 

individs kulturella bakgrund (Momeni et al., 2008). Det är viktigt att sjuksköters-

kor ser olikheter mellan oss men samtidigt de likheter som finns bland oss. 

Det är viktigt att förhindra missförstånd så att rätt vård ges i rätt tid med en god 

kvalitet. För att uppnå detta kan användandet av professionella tolkar främjas, 

(Hadziabdic, Hekkilä, Albin & Hjelm, 2009), mer kunskap utvecklas och sjukskö-

terskor förberedas för en vård i ett mångkulturellt samhälle. För att en god vård 

ska kunna ges anser författarna till denna studie att sjuksköterskor behöver känna 

sig trygga i sin yrkesroll och då är det alltid bra att ha en bra grund med mycket 

kunskap att stå på. Genom kunskap kan erfarenheter och upplevelser utbytas sjuk-

sköterskor sinsemellan och på så sätt fås en större bredd i yrkesrollen. Att lära av 

varandra anser författarna är en viktig del i ett mångkulturellt vårdande.  

Metoddiskussion 

Valet av artiklar utgick från att få en så bred översikt som möjligt av sjuksköters-

kors upplevelse av vårdandet av patienter med invandrarbakgrund. Urvalet av 

artiklar kommer från hela världen och detta ger litteraturstudien en styrka. Fem 

stycken artiklar kom från Sverige och detta visade klart och tydligt på vad som 

behöver utvecklas i den svenska sjukvården och därför anser författarna att resul-

tatet är överförbart till den verkliga vård som bedrivs i Sverige. Resterande sju 

artiklar tyder på att samma problem förekommer i andra delar av världen vilket 

styrker resultatets trovärdighet.  

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i litteraturstudien. Tre ar-

tiklar har en metodtriangulering (Dogan et al., 2009; Festini et al., 2009; Jirwe et 

al., 2009), det vill säga både kvalitativa och kvantitativa inslag. Författarna har 

valt att värdera artiklarna som kvantitativa då resultatdelen i artiklarna bygger på 

enkätsvar som presenterats i statistik.  
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Alla inkluderade artiklar hämtades i databasen PubMed. Detta kan ses som en 

svaghet för studiens syfte då annan relevant litteratur kan ha gått förlorad. Förfat-

tarna ser inte detta som en svaghet då artiklar söktes i flera olika databaser men 

inte varit relevanta för studiens syfte. Författarna valde även att göra manuella 

sökningar för att få fram mer relevant kunskap utifrån studiens syfte och på så sätt 

fick resultatet en större bredd.  

En del av artiklarna har flera olika perspektiv beskrivna (Cioffi, 2003; Dogan et 

al., 2009; Gerrish, 2001; Jirwe et al., 2009) såsom lektorer, patienter, forskare och 

annan sjukvårdspersonal men författarna har valt att enbart fokusera på sjukskö-

terskors upplevelser. Genom att ha läst om andra professioners upplevelser har 

författarna utvecklat en större förståelse för kulturella olikheter. Trots en ökad 

förståelse har författarna ständigt varit öppensinnade och utelämnat egna värde-

ringar och tankar i resultatet.  

En artikel fokuserade på sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda patienter 

med invandrarbakgrund (Jirwe et al., 2010). Anledningen till att denna artikel 

inkluderades i studien var att sjuksköterskestudenter är på väg in i sjuksköterske-

rollen och spelar därför en viktig roll i sjukvårdskedjan. Enligt Jirwe et al. (2010) 

är det viktigt att sjuksköterskestudenter i ett tidigt stadium förbereds inför den 

mångkulturella vård de kommer att möta i framtiden och detta styrker därmed 

litteraturstudiens resultat. 

Artiklarna bedömdes genom Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Denna 

granskningsmall är noga utarbetad och styrker därför artiklarnas vetenskaplighet. 

Granskningsmallen är även använd i andra forskningssammanhang vilket styrker 

litteraturstudiens vetenskaplighet.  

Författarna har under hela skrivprocessen arbetat i par. Alla artiklar som inklude-

rats är lästa av båda författarna och är tillsammans genomarbetade. Detta styrker 

studiens trovärdighet då allt material till litteraturstudien har setts med fyra ögon. 

Detta ger extra utrymme för kritisk analys och ett kritiskt förhållningssätt.  

SLUTSATS 
Resultatet visar att sjuksköterskor känner sig osäkra i mötet med patienter med 

invandrarbakgrund och detta beror främst på kommunikationsbarriärer samt brist i 
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den kulturella kompetensen. Mer utbildning behövs, stereotypa attityder måste 

bearbetas och sjuksköterskor måste lära sig att vårda varje patient som en enskild 

individ med enskilda behov. Det är viktigt att fortsätta undersöka sammankomsten 

mellan sjuksköterskor och patienter med invandrarbakgrund för att på bästa sätt 

kunna utveckla en kulturellt kompetent vård.  
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Exempel på de olika stegen i analysen.           Bilaga 3 

Meningsenhet Kondensering Kod Subtema Tema  

In multicultural health care, situations sometimes arise that are perceived 
by the staff as `culture challenges' to health care, i.e. perceived as a culture 
clash. It may sometimes be difficult for the staff to comprehend why the 
patients and their relatives behave differently from the host culture (Ekblad 
et al., 2000, pp. 626). 

I mångkulturell vård upplever vårdper-
sonal att patienter uppför sig annorlunda 
relaterat till annan kulturell bakgrund 

Kulturell utma-
ning 

Sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda patienter med 
invandrarbakgrund 
på olika avdelningar 

Sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda patienter 
med invandrar-
bakgrund 
 

Several participants described situations in which they had made a deliber-
ate effort to facilitate communication. For example, some participants had 
learnt a few words in the patient’s language (Jirwe et al., 2010, pp. 440). 

För att möjliggöra en kommunikation 
mellan patient och vårdare kan sjukskö-
terskor lära sig några ord på patientens 
språk 

Främja kommu-
nikation 

Strategier för att 
uppnå effektiv 
kommunikation 
mellan sjuksköters-
kor och patienter 
med invandrarbak-
grund 

Sjuksköterskors 
upplevelser av 
kommunikation 
med patienter 
med invandrar-
bakgrund 
 

In describing ways of communicating with patients and their families 
nurses often provided insight into their attitudes. Nurses showed them-
selves to be empathic, respectful and willing to make an effort to reduce 
marginalisation and hence social isolation. A few nurses, however, had 
negative attitudes to CLD patients expecting them to speak English with 
other nurses indicating frustration with the language barrier as evident in 
the extracts below (Cioffi, 2003, pp. 303). 
 

I mötet med patienten visar sjuksköters-
kan sina attityder.  Somliga sjuksköters-
kor anser sig ha en god attityd medan 
andra har en negativ inställning till pati-
enter med annan kulturell bakgrund.  

Inställning och 
bemötande 

Sjuksköterskors 
attityder i mötet 
med invandrare 

Sjuksköterskors 
upplevelser av 
kommunikation 
med patienter 
med invandrar-
bakgrund 

The findings in this category suggested that participants did not have ade-
quate knowledge about cultural differences. “I’m not used to all these 
asian cultures and I’m afraid that I will do something wrong” (Boi, 2000, 
pp 385). 

På grund av bristfällig kunskap om olika 
kulturer är sjuksköterskor rädda för att 
göra fel. 

Bristande kun-
skap som leder 
till rädsla 

Sjuksköterskors 
upplevelser av bris-
tande kulturkunskap 

Sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda patienter 
med invandrar-
bakgrund 

 

 



      

  

Artikelöversikt.                                                                                                                 Bilaga 4 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/Intervention/ 
Instrument 

Deltagare (Bortfall) Analysmetod Huvudresultat Studiedesign/ 
Kvalitet 

Boi  
(2000) 
England 

Att belysa vilka pro-
blem sjuksköterskor 
upplever när de vår-
dar patienter med 
olika kulturella bak-
grunder. 

Kvalitativ metod. Explo-
rativ studie. Pilotunder-
sökning med följande 
fokusgrupps intervjuer av 
sjuksköterskorna 

7 stycken sjukskö-
terskor. 8 stycken i 
bortfall 

Kvalitativ inne-
hållsanalys 

Flera sjuksköterskor upplever lika problem i vår-
dandet med patienter med annan kulturell bak-
grund, språk barriärer och bristen på kunskap om 
patientens kultur bidrar till en osäker och ineffek-
tiv vård. Studien visar att mer kunskap behövs för 
att möta patienter med olika kulturella bakgrunder. 
 

Grad II  
75 % 

Cioffi 
(2002) 
Australien 

Att beskriva sjukskö-
terskans upplevelse av 
kommunikation med 
patienter med kultu-
rell och språklig olik-
het i akutvården. 

Kvalitativ metod. Strate-
giskt urval. Individuella 
intervjuer som varade ca 
45 minuter. 

23 stycken sjukvårds-
personal, 12 barn-
morskor och 11 sjuk-
sköterskor. 

Kvalitativ inne-
hållsanalys 

Tolkar och flerspråkiga personal samt kombinatio-
nen av olika strategier används av sjuksköterskor 
för att kommunicera med kulturellt och språkligt 
olika patienter. Somliga sjuksköterskor visade 
empati, respekt och villighet att göra en insats i 
kommunikationsprocessen medan andra visade 
etnocentrisk vård. 

Grad II 
71 % 

Dogan et al. 
(2009) 
Tyskland 

Hur upplever tysk 
sjukvårdspersonal 
vården de ger till 
turkiska patienter och 
hur upplever patien-
terna vården de får? 

Kvalitativ/Kvantitativ  
metod. Intervjuer samt 
frågeformulär . 

150 stycken. 50 
stycken sjuksköters-
kor, 50 stycken tur-
kiska patienter och 50 
stycken psykiatriker. 

Analytisk stati-
stik 

God kommunikation, emotionellt stöd, medlidan-
de, förståelse och tillfredsställande information 
samt respekt för värderingar och personliga vanor 
är egenskaper sjuksköterskan behöver besitta när 
hon levererar vård. Språkbarriärer måste minime-
ras och vårdare behöver mer kunskap och utbild-
ning om turkiska patienter. 

Grad II 
77 % 

Ekblad et 
al.  
(2000) 
Sverige 

Att samla reflektioner 
om kulturella problem 
med sjuksköterskor på 
hospice efter ett 3-
dagars seminarium 

Kvalitativ metod. 3 styck-
en fokusgruppsintervjuer  

19 stycken sjukskö-
terskor från 3 olika 
hospice. 57 stycken i 
bortfall. 

Kvalitativ inne-
hållsanalys 

För att lättare förstå andra kulturer är det viktigt att 
medvetenheten hos sjuksköterskor finns angående 
den egna kulturen och att uppmärksamheten läggs 
på patienten. 

Grad I 
82 % 

 



      

  

Artikelöversikt forts.         Bilaga 4 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/Intervention/  
Instrument 

Deltagare (Bortfall) Analysmetod Huvudresultat Studiedesign/ 
Kvalitet 

Festini et al. 
(2009)  
Italien 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor upple-
ver vårdandet av 
multikulturella famil-
jer på barnsjukhus 

Kvantitativ explorativ mixad 
metod. Fokusgruppsintervjuer 
samt frågeformulär.  

129 stycken sjukskö-
terskor som jobbade 
på ett barnsjukhus. 
Bortfallet var 46 
stycken 

Innehållsanalys 
samt samman-
ställning av 
vanligt före-
kommande 
frekvenser ut-
ifrån frågefor-
mulär. 

Sjuksköterskor upplever en oroskänsla vid 
vårdandet av barn med invandrarbakgrund 
samt deras familjer. Kommunikationsbarriärer 
försvårar vården och god kommunikation 
krävs för att effektiv vård ska kunna ges.   

Grad II 
72 %  

Gerrish 
(2001)  
England 

Att utvärdera kom-
munikationssvårighe-
ter mellan sjukskö-
terskor och patienter 
från Sydasien 

Kvalitativ etnografisk metod. 
Intervjuer samt observationer. 

 

291 observationer av 
mötet mellan sjuk-
sköterskor och pati-
enter. 22 stycken 
sjuksköterskor och 
221 stycken patienter 

Dimensionell 
analys, schema-
tiska diagram, 
granskning av 
fältanteckningar 
samt kodning av 
dessa. 

Tolk används för sällan och istället utnyttjar 
sjuksköterskan familjemedlemmar som tolk. 
För att vården ska vara god och passande 
måste språkbarriärer förhindras och använ-
dandet av tolk bör utnyttjas. Det är viktigt 
med överrensstämmande mellan sjuksköters-
kan och patienten.  

Grad II 
71 % 

Hoye & 
Severinsson 
(2008)   
Norge 

Att undersöka sjuk-
sköterskors upplevel-
se i mötet med mång-
kulturella familjer på 
intensivvårdsavdel-
ningar på norska 
sjukhus. 

Kvalitativ metod. Retrospektivt 
fokus.  3 fokusgrupper. Varje 
grupp intervjuades under ca 1,5 
timmar. Intervjuerna pågick 
under 4-6 veckor. 2 grupper 
hade 3 intervjuer och en grupp 
intervjuades bara 2 gånger. 

16 stycken sjukskö-
terskor. 15 kvinnliga 
intensivvårdssjukskö-
terskor och en manlig 
intensivvårdssjukskö-
terska  

Kvalitativ inne-
hållsanalys 

Intensivvårdssjuksköterskor upplever att 
kommunikationssvårigheter uppstår med 
multikulturella patienter och ett annorlunda 
beteende är vanligt hos dessa. Kulturella olik-
heter leder till stresspåverkan i arbetet. 

Grad I 
80 % 
 
 
 
 
 



      

  

Artikelöversikt forts.         Bilaga 4 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/Intervention/  
Instrument 

Deltagare (Bortfall) Analysmetod Huvudresultat Studiedesign/ 
Kvalitet 

Hoye & 
Severinsson 
(2010)  
Norge 

Att undersöka sjuk-
sköterskors upple-
velser av konflikter 
i mötet med patien-
ter med invandrar-
bakgrund inom 
intensivvården 

Kvalitativ metod. Intervjuer i 
fokusgrupper med 3-7 perso-
ner under en tidsperiod av 4-6 
veckor.  

16 stycken sjukskö-
terskor. 15 kvinnliga 
intensivvårdssjukskö-
terskor och en manlig 
intensivvårdssjukskö-
terska 

Kvalitativ inne-
hållsanalys 

För att sjuksköterskan ska kunna förhindra kon-
flikter i mötet med patienter med invandrarbak-
grund behöver sjuksköterskan samarbeta med 
patienten. Det är viktigt med kulturell kompe-
tens. 

Grad I 
80 % 

Hultsjö & 
Hjelm 
(2005)  
Sverige 

Att identifiera hur 
personal på psykiat-
risk och somatisk 
akutvårdsavdelning 
upplever mötet med 
invandrare och om 
dessa professioner 
skiljer sig åt i synen 
på problemen. 

Kvalitativ explorativ studie. 
Strukturerade frågeformulär 
som sedan ledde till semi-
strukturerade intervjuer i fo-
kusgrupper. Intervjuerna hade 
öppna frågor och varade i ca 
1,5- 2 timmar. 

35 stycken sjukskö-
terskor. 22 kvinnor 
och 13 män. 12 styck-
en från akutvården, 12 
stycken från ambu-
lansvården och 11 
stycken från psykiat-
rin.  

Kvalitativ inne-
hållsanalys 

Att vårda asylsökande patienter ses som det 
största problemet inom alla 3 områden. Beteende 
hos asylsökande upplevs olika av de tre yrkes-
grupperna. Personalen upplevde att patienten 
saknade kunskap om den svenska sjukvården.  

Grad II 
73 % 

Jirwe et al. 
(2009)  
Sverige 

Att identifiera hu-
vudkomponenterna 
i kulturell kompe-
tens, ur ett svenskt 
perspektiv. 

Kvantitativ / Kvalitativ studie. 
Delphi studie. Intervjuer som 
varade i 20-45 minuter och 
som sedan blev grund för 
frågeformulär. 

24 stycken personer 
inom vårdvetenskap, 8 
stycken sjuksköters-
kor, 8 lektorer och 8 
forskare. 4 stycken i 
bortfall 

Kvalitativ inne-
hållsanalys, 
utveckling av 
frågeformulär  

Sjuksköterskor måste bli medvetna om sina för-
domar, attityd och kulturella identitet. Det är 
viktigt att sjuksköterskor vet vad som influerar 
kulturella möten. Mer kunskap i kommunikation 
och språkfärdigheter är behövligt.  

Grad I 
86 % 
 



      

  

Artikelöversikt forts.          Bilaga 4 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/Intervention/  
Instrument 

Deltagare (Bortfall) Analysmetod Huvudresultat Studiedesign/ 
Kvalitet 

Jirwe et al. 
(2010)  
Sverige 

Att utforska sjukskö-
terskestudenters erfa-
renheter av kommu-
nikation i tvärkultu-
rella möten. 

Kvalitativ metod. Semi-
strukturerade intervjuer som 
varade i 20-45 minuter. 

10 stycken sjukskö-
terskestudenter.  

Kvalitativ inne-
hållsanalys 

Sjuksköterskestudenter har svårt att kommunice-
ra med patienter som inte talar samma språk som 
dem. De är rädda för att göra fel. De använder 
olika strategier för att lösa kommunikationspro-
blemen. Strategierna är bland annat icke-verbal 
kommunikation, gester, symboler och anhöriga 
som tolk. Andra faktorer som påverkar kommu-
nikationen är studenternas attityd och kulturella 
kunskap från utbildningen eller livserfarenheter.  

Grad I 
82 % 

Ozolins & 
Hjelm 
(2003)  
Sverige 

Att utforska och be-
skriva sjuksköterskors 
upplevelser av vårdsi-
tuationer inom akut-
vården som upplevts 
som problematiska i 
mötet med patienter 
med invandrarbak-
grund. 

Kvalitativ metod med en 
explorativ beskrivande de-
sign. Dokumenterade be-
skrivningar av upplevelser. 

49 stycken allmänna 
sjuksköterskor som 
läste till specialist-
sjuksköterskor inom 
anestesi, ambulans-
sjukvård, intensivvård 
och operationssjuk-
sköterskor. 32 stycken 
var kvinnor och 17 
stycken var män. 1 
person ville inte delta.  

Kvalitativ inne-
hållsanalys 

Kommunikationsbarriärer är ett huvudproblem 
som innefattar kulturella olikheter samt språkliga 
barriärer. Det är viktigt att använda tolk och mer 
kunskap behöver utvecklas om vårdandet av 
patienter med invandrarbakgrund. 

Grad I 
97 % 



 

  

 


