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Abstrakt 

 

Personer med en annan kulturell bakgrund eller som kommer från etniska minoriteter beskrivs 

ha stora skillnader i språk, kultur och religiös åskådning. Varje enskild individ har värderingar 

och normer om vad som är rätt eller fel som kan skilja sig från andra individers synsätt.  

Skillnader kan vara en grund för att konflikter uppstår i sjukvårdens vardag. Syftet var att 

belysa sjuksköterskors attityder och upplevelser i mötet med mångkulturella patienter. Vid 

sammanställning av resultatet användes fjorton vetenskapliga artiklar. Resultatet består av 

följande sex kategorier vilka är; sjuksköterskans förhållningssätt, bristfällig kommunikation, 

tolkanvändning, kulturell kompetens, smärtbeteenden och patientens närstående.  I studier 

betonas att sjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap om olika kulturer som kan orsaka 

svårigheter i mötet med patienten. Det är väsentligt att mångkulturell omvårdnad redan från 

början ingår i alla kurser i sjuksköterskeutbildningen, för att öka säkerheten i vården. 

 

 

Nyckelord: Attityder, kommunikationshinder, kulturkompetens, litteraturöversikt, 

mångkulturell omvårdnad och sjuksköterskor. 
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Bakgrund 

Sjukvården har etiska principer som omfattar att alla människor är lika värda och alla 

patienter har rätt att få lika behandling (Björngren Cuadra, 2010, s. 22). De aspekter som har 

betydelse för individers hälsa och för att åstadkomma en god vård är att vården är rättvis och 

icke diskriminerande. Ytterligare aspekter är att alla har tillgång till en jämlik hälso- och 

sjukvård. Vårdgivarens mål inom hälso- och sjukvården är att ge en rättvis vård som består av 

god kvalitet till alla patienter (Backman, 2010, s. 298). 

 

Kompetensbeskrivning för en legitimerad sjuksköterska har en värdegrund som betonas 

utifrån en humanistisk synvinkel, vilket innefattar en god omvårdnad som grundar sig på 

”respekt för patientens självbestämmande, värdighet och integritet”.  Sjuksköterskan bör även 

vara öppen och respektera andras trosuppfattningar och värderingar. Sjukvårdspersonal ska 

även ha en god förmåga att genom ett empatiskt, respektfullt och lyhört sätt kommunicera 

med patienter, anhöriga men även med sina medarbetare (Socialstyrelsen, 2005, ss. 10-11). 

Inom den humanistiska inriktningen menar man att individen i sig är aktiv och skapande, som 

även interagerar med den omgivning hon är i. Den holistiska ansatsen som är en del av den 

humanistiska inriktningen beskriver att hälsan är relaterad till kulturella, ekonomiska och 

sociala förutsättningar som människan har (Medin & Alexanderson, 2000, ss. 46-47). 

 

Madeleine Leiningers omvårdnadsteori har en bred inriktning på mångkulturell omvårdnad 

med ett holistiskt synsätt. Leininger anser att det finns några viktiga och väsentliga aspekter 

som sjuksköterskor bör ha i åtanke vid bemötandet med patienter, bland annat innefattar detta 

kultur, etisk vård, kulturella och sociala faktorer. Vilket har en påverkan på hälsan, 

välbefinnandet, funktionshinder och döden. Soluppgångsmodellen skildrar flera faktorer som 

förväntas påverka den kulturella vården. Den fungerar som en kognitiv karta för att upptäcka 

flera faktorer som är relaterade till teorin (Leininger, 2006, ss. 17, 20). Teorin framhäver både 

universella värden och individuella värden som är kopplade till kulturen. Den är en resurs för 

sjuksköterskor i mötet med mångkulturella patienter. Sjuksköterskan ska uppskatta de olika 

delarna i mötet med individer och vara medvetna om kulturens betydelse i sitt arbete (Nordin 

& Schölin, 2011, s. 11). 

 

Antropologen Richard Jenkins definition av kultur är att det är universellt och individuellt. 

Det uppkommer redan från födsel, vilket sedan ger lärdom och erfarenheter i livets gång. Det 

kan definieras som en process som individer har åstadkommit i sin vardag. Personer med en 
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annan kulturell bakgrund eller som kommer från etniska minoriteter beskrivs ha stora 

skillnader i språk, kultur och religiös åskådning. Det förekommer även skillnader bland 

personer inom samma etniska minoritets grupp vad gäller samhällsgrupper, trosuppfattningar, 

politiska värderingar och även vad de tycker om vården (Hanssen, 2007, ss. 14-15). 

Mångkultur handlar om sociala kännetecken och frågeställningar inom de kulturella 

grupperna i varje enskilt samhälle.  Detta medför att det bildas ett gemensamt levnadssätt, där 

den primära identiteten bevaras. Mångkultur beskrivs även som ett oklart tankemönster, där 

inga begränsningar sker för en speciell grupptillhörighet. Etnicitet är ett annat vanligt ord som 

existerar vid omvårdnaden av mångkulturella patienter och kan beskrivas som något som inte 

kan förändras, men att grupptillhörigheten även är medfött. Exempelvis har Sverige sedan år 

2000 fem erkända nationella minoriteter vilka är; judar, romer, samer, finnar och 

tornedalingar.  De har rätt att bevara sin kultur och identitet, samt språket. Samer har till 

exempel rätt att tala samiska i vissa geografiska områden (Björngren Cuadra, 2010, ss. 19, 25-

26, 34-35). 

 

Kulturell kompetens inom omvårdnaden beskrivs som en pågående process med ett mål att 

uppnå ett effektivt arbete med mångkulturella människor och att ta hand om dessa individer 

med lyhördhet. Man bör ha en god kunskap om mångkulturell omvårdnad och visa respekt för 

individer från andra kulturer. Med kunskap om patientens kulturella perspektiv gör att 

sjuksköterskan arbetar effektivt och ger en vård av god kvalitet. Det är viktigt att man förstår 

patienternas religiösa eller kulturella övertygelser, på så sätt ger detta patienterna en holistisk 

och kulturell kompetent omvårdnad. Holistisk vård innebär att man ger en individanpassad 

omvårdnad med de behov som patienten behöver. För att ge en holistisk vård måste 

sjuksköterskor göra en individanpassad vårdplan efter de kulturella behoven, vilket bidrar till 

holistisk omvårdnad (Maier-Lorentz, 2008).  

 

Det finns en del faktorer som bör beaktas vid kommunikation med patienter och deras 

familjemedlemmar som har en annan kulturell bakgrund än sjuksköterskans. Det är viktigt att 

sjuksköterskor först förstår sina egna kulturella värderingar, attityder och övertygelser innan 

de lär sig om andra kulturella synsätt. Detta hjälper sjuksköterskorna att få insikt över sina 

personliga fördomar som kan existera. Det finns fyra viktiga attityder som främjar 

mångkulturell och kulturellt kompetent omvårdnad som är omsorg, empati, öppenhet och 

flexibilitet. När sjuksköterskor visar respekt och omtanke samt uppskattar patienterna medför 

det trygghet hos patienterna i omvårdnaden.  Sjuksköterskorna bör interagera med 

patienternas kulturella övertygelser, värderingar och göra enskilda vårdplaner för den enskilde 
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patienten och inte påtvinga sina egna kulturella önskningar. Med öppenhet tar sjuksköterskan 

hänsyn till patienterna och uppskattar dessa olika kulturella perspektiv (Maier-Lorentz, 2008).  

 

Möten och kommunikation mellan vårdgivare och en vårdtagare med en annan kulturell- eller 

etnisk bakgrund kan ha en inverkan på djupa, omedvetna känslor. En viss självförståelse 

skapar goda förutsättningar för en god kommunikation och ett gott bemötande. Alla har olika 

värderingar och normer om vad som är rätt och fel.  Skillnader i synsättet kan ge upphov till 

konflikter i sjukvårdens vardag och några exempel kan vara då patienten inte känner till hur 

sjukvården fungerar, har lite kunskaper i medicinsk vård och har svårt med språket. Ett annat 

exempel är att vårdpersonal kan bete sig som en antropolog och ställa frågor om patientens 

kultur, vilket medför att patientens hälsoproblem glöms bort. Vårdgivaren kan även vilja att 

patienten ändrar sina värderingar, normer och uppfattning.  Det är därför viktigt att som 

vårdgivare reflektera över sin arbetsuppgift vid mötet med patienten, så att vårdtagaren inte 

känner sig kränkt på något vis. För att en vårdgivare ska kunna visa respekt för patientens 

integritet och autonomi så är en viktig del i det hela att vårdgivaren har en inblick på hur 

patienten ser på saken. Det är av stor betydelse att inte ha en förutfattad mening om vad 

patienter har för uppfattning på grund av en annan kultur, etnisk- eller social bakgrund. Även 

om det finns en viss delad erfarenhet i en viss folkgrupp så är varje enskild individ unik 

(Bäärnhielm, 2007, ss. 299-302). 

 

Patienter med ett pakistanskt ursprung upplevde en obalans mellan sina förväntningar och 

erfarenheter med omvårdnaden. De ansåg att sjuksköterskorna var generellt okänsliga för 

deras behov och hade en etnocentrisk syn. Sjuksköterskorna hade en brist på förståelse och 

motivation att underlätta mötet med icke engelsk talande patienter. Kommunikationshindren 

var förknippade med en ovilja hos några sjuksköterskor att föra en meningsfull dialog med 

patienterna (Cortis, 2000). Ytterligare beskriver Vydelingum (2000) att när det fanns en 

bristande förmåga att kommunicera på engelska upplevde sydasiatiska patienter en känsla av 

utanförskap, hjälplöshet och stress. Kommunikationssvårigheterna förvärrades då 

sjuksköterskor var negativa till att följa de resurser som krävs för att förbättra 

kommunikationen. Ytterligare beskriver Høye och Severinsson (2010) att familjemedlemmar 

fick tolka då en auktoriserad tolk inte var tillgänglig. Familjemedlemmarna upplevde att 

tolkningen inte blev korrekt på grund av att de hade brist på kunskap om medicinska 

terminologiska termer. Enligt Garett, Dickson, Young, Whelan och Forero (2008) förväntade 

sig patienterna att vårdpersonalen skulle vara kompetenta med att vara respektfulla, 

omtänksamma och ha en god attityd gentemot patienten. Ytterligare beskrev patienterna att de 
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ibland kände rädsla, smärta eller lidande när personalen uppfattades som försumlig och 

auktoritära. En del patienter upplevde att sjuksköterskorna var hårdhänta när de skulle dra ut 

en PVK. De upplevde även att de behandlades mindre rättvist på grund av deras ras eller 

etnicitet. 

 

Problemformulering 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle där man kommer i kontakt med personer från olika 

kulturella bakgrunder, särskilt inom hälso- och sjukvården. Mötet mellan patienter och 

sjuksköterskor kan variera beroende på vilken kulturell bakgrund patienten har.  Därför är det 

väsentligt att försöka belysa sjuksköterskornas upplevelser i vården av patienter med en annan 

kultur. Detta för att öka kunskapen om vad som påverkar dessa patienter. 

 

Syfte 

Syftet är att genom en litteraturöversikt belysa sjuksköterskors attityder och upplevelser i 

mötet med mångkulturella patienter.  

 

Metod 

För att uppnå syftet har uppsatsförfattarna valt att använda sig av en litteraturöversikt, vilket 

är en lärande process, där steg för steg ger en ökad kunskap. Enligt Friberg (2006, s. 117) är 

syftet med en litteraturöversikt att få en ökad kunskap inom ett speciellt ämnesområde, men 

samtidigt ger det lärdom vid att arbeta systematiskt vid sammanställning av olika 

forskningsstudier. Det ger ytterligare en förutsättning för vidare forskning.  

 

Litteratursökning 

Sökningarna av de vetenskapliga artiklarna gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. De 

sökord som valdes var med hjälp av Meshtermer. Meshtermerna som användes var 

”transcultural nursing, cultural diversity, nurse-patient relations, nurse och attitudes, 

communication”. Andra sökord som kombinerades med Meshtermerna var ”nurses attitude, 

nurses´experience, care, minority ethnic och experience” (se tabell 1).  Det användes inga 

begränsningar i sökningarna. Vid sökningen i databaserna med olika sökord återfanns 

dubbletter, vilka exkluderades. Vid den manuella sökningen hittades tre studier som är 

relevanta för denna litteraturöversikt. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar (sista sökningen genomförd 2013-02-24) 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Förkastade Inkluderade i 

resultatet 

Referenser 

2013-02-24 Cinahl Cultural Diversity 

AND experience 

AND attitudes AND 

nurse-patient 

relations 

9 3* 

3** 

1*** 

1**** 

 

1 Skott & 

Lundgren, 2009 

 

2013-02-24 Cinahl Transcultural nursing 

AND nurses attitudes 

AND Cultural 

diversity 

59 18* 

18** 

5*** 

15**** 

3 Cioffi, J., 2003 

Høye,S. & 

Severinsson, E., 

2008 

Jirwe et al., 

2009 

 

2013-02-24 Cinahl Care AND nurse 

AND minority ethnic 

AND attitudes 

30 10* 

6** 

4*** 

6**** 

4 Nielsen & 

Birkelund 

(2009) 

Badger, et al. 

2012 

Cortis, J. 

2004 

Vydelingum, V. 

2006 

2013-02-24 Cinahl Communication AND 

transcultural nursing 

AND 

nurses´experience 

29 12* 

10** 

1*** 

5**** 

1 Krueger, L., 

2009 

 

2013-02-24 PubMed Transcultural nursing 

AND nurses attitude 

AND cultural 

diversity AND nurse-

patient relations 

64 28* 

25** 

2*** 

6**** 

2 Sommerville, 

J., 2007 

Leishman J, 

2004 

2013-02-24 PubMed Communication AND 

transcultural nursing 

AND 

nurses´experience 

25 13* 

10** 

1*** 

1**** 

0  

*Antal lästa rubriker som har förkastats  

** Antal lästa abstrakt som har förkastats 

***Antal granskade artiklar som har förkastats 

****Antal artiklar som saknade fulltext exkluderades direkt 

 

Inklusionskriterier 

Det som kom att ingå i inklusionskriterierna var män, kvinnor, studier som är skrivna på 

engelska och är Peer reviewed, studier från olika länder som har både fulltext och abstrakt, 

samt sjuksköterskor från olika avdelningar och vårdhem. Sjuksköterskor som möter 

mångkulturella patienter. Dessutom studier som handlar om att vårda mångkulturella patienter 

som till exempel patienter med en annan kulturell bakgrund, etnicitet och har en annan 

grupptillhörighet än sjuksköterskan.  
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Exklusionskriterier 

Här ingår sjuksköterskestudenter och artiklar som handlar om upplevelser vid mötet av 

mångkulturella barn. De studier som inte var relevanta till syftet exkluderades. 

 

Urval och granskning 

Utifrån vad Friberg (2006, s. 34) nämner, gjordes en bred sökning för att hitta de 

vetenskapliga artiklarna som var relevanta till problemområdet och de frågeställningar som vi 

hade. Därefter granskades artiklarna noggrant med hjälp av en granskningsmall som är 

utformad av Hellzén et al. (1999) se bilaga 1. De artiklar som var av god kvalitet dvs. som var 

av medel- eller hög kvalitet inkluderades, medan de som var av låg kvalitet exkluderades. De 

artiklar som hade högst ett nej och resten ja i granskningen bedömdes som hög kvalitet, 

medan de artiklar som hade högst tre nej bedömdes som medel.  

 

Dataanalys 

Bearbetning av artiklarna som skulle komma att ingå i resultatet gjordes genom att dessa 

lästes noggrant och flera gånger, vilket gav en övergripande förståelse och ny kunskap om 

detta ämnesområde. Uppsatsförfattarna gick igenom artiklarna både tillsammans och enskilt 

för att få en ökad tillförlitlighet. Detta ledde till en diskussion om de olika delarna i artiklarna 

om både skillnader och likheter i de olika studierna. En tabell gjordes där författare, studiens 

syfte, design, antal deltagare, huvudresultat och kvalitet på artiklarna skrevs ned (se bilaga 2). 

Enligt Axelsson (2008, s. 180) är en tabell ett stöd till skrivandet av resultatet i 

litteraturöversikten.  Därefter skrevs en sammanfattning för varje artikel. Ur 

sammanfattningen plockade uppsatsförfattarna ut det som var relevant för syftet för att sedan 

påbörja skrivandet av resultatet.  Ett mönster upptäcktes bland de olika artiklarna och på så 

sätt skapades sex kategorier som stämmer överens med resultaten. Kategorierna i resultatet är 

sjuksköterskans förhållningssätt, bristfällig kommunikation, tolkanvändning, kulturell 

kompetens, smärtbeteenden och patientens närstående.  Därefter sorterades resultaten under 

kategorierna och en del artiklar återkommer under flera kategorier. Under hela 

analysprocessen har det åstadkommit ett nytt perspektiv och en helhetsbild av sjuksköterskors 

upplevelser vid mötet av mångkulturella patienter.  Friberg (2006, s. 110) nämner att 

analysbearbetningen roteras mellan en helhet till delar som sedan utformar en ny helhet. 
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Etiska överväganden 

Enligt de etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i norden har alla forskare skyldighet att 

följa lagstiftning, konventioner och deklarationer under hela forskningsperioden. Forskaren 

ska uppfylla en del krav bland annat att ge information om syftet med studien både muntligt 

och skriftligt. Forskningen får bara utföras vid frivilligt skriftligt samtycke ifrån deltagarna 

och anonymitet ska även garanteras. Sista kravet är att forskaren kan avbryta 

forskningsarbetet för deltagarens säkerhet om forskningsarbetet skulle medföra obehag för 

deltagarna (Sykepleiers samarbeide i Norden, 2003). I denna litteraturöversikt har det valts 

vetenskapliga artiklar som uppfyller dessa krav och som är godkända av den regionala 

forskningsetiska kommittén. Uppsatsförfattarna har haft en skyldighet att redovisa artiklarna 

så noggrant som möjligt och inte ta med den egna förförståelsen i resultatet. 

 

 

Resultat 

I resultatet ingår 14 artiklar, varav tolv är kvalitativa och två är både kvantitativa och 

kvalitativa. Studierna är ifrån Sverige (3), Danmark (1), Norge (2), Storbritannien (4), 

Australien (1), USA (2) och Skottland (1). Vissa av artiklarna återkommer under flera 

kategorier. De vårdmiljöer som förekommer i resultatet är sjuksköterskor som arbetar på 

intensivvårdsavdelning, akutmottagning, ambulans, hospice, medicinavdelning, 

dialysavdelning, hemsjukvård och inom psykiatri. De patienter som ingår i resultatet kommer 

ursprungligen från Asien, Afrika, Nordamerika och Europa. 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt 

Sjuksköterskorna anser att det finns både likheter och skillnader mellan de själva och de 

patienter som har en mångkulturell bakgrund. De anser att alla människor är lika värda och 

har rätt till samma villkor oberoende av etnicitet. De skillnader som förekommer vid olika 

delar i en vårdsituation, ökade sjuksköterskornas kunskap. Vid kommunikationen med 

patienter som inte kunde språket, fick de använda kroppsspråket mer så att patienterna skulle 

förstå (Skott & Lundgren, 2009). 

 

Vid mötet mellan sjuksköterskor och mångkulturella patienter, kan kulturella barriärer 

förekomma. För att dessa barriärer ska utjämnas, var det viktigt att lära känna patienterna men 

också för att kunna bygga upp en genuin relation med patienterna som inte är dömande. Detta 

är en utmaning för sjuksköterskorna och är en tidskrävande process eftersom det finns en 
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strävan om att undvika missförstånd. De försökte se patienterna ur ett helhetsperspektiv och 

inte döma en patient utifrån en viss kulturell bakgrund. Utifrån patientens behov försökte 

sjuksköterskorna individanpassa vården och försökte att göra sitt bästa men insåg att de inte 

alltid kunde uppnå en optimal vård. Sjuksköterskorna upplevde svårigheter såsom frustration, 

konflikter och hjälplöshet vid omvårdnaden av mångkulturella patienter. De hade insikt i hur 

deras egna kulturella bakgrund kan påverka deras syn på andra individer. Ytterligare ansåg de 

att självkännedom är en viktig aspekt att beakta vid omvårdnaden av mångkulturella patienter. 

Sjuksköterskorna kände att deras egna kultur inte kunde störa samspelet med någon från en 

annan kultur eftersom de var övertygade om att de kunde ge ett gott omhändertagande. Dock 

ansåg sjuksköterskorna att det var mindre krävande att vårda en patient inom den egna 

kulturen (Somerville, 2007). Däremot hävdar Vydelingum (2006) att sjuksköterskorna ansåg 

att alla patienter får samma vård vilket innebar att vården inte är individualiserad. De tyckte 

att det inte fanns några specifika faktorer som de bör ta hänsyn till utifrån patientens kultur. 

 

Enligt Badger, Clarke, Pumphrey och Clifford (2012) betonade avdelningssjuksköterskor för 

olika vårdhem vikten av att ha en god förståelse för olika kulturella och religiösa behov när 

patienter vårdas i livets slutskede. De upplevde svårigheter när patienterna blev allvarligt 

sjuka på grund av att i varje kultur hanteras döden på olika sätt och en del anhöriga tyckte inte 

om att prata om det. De lade stor vikt på att identifiera individuella behov och inkludera 

andlig vård i vårdplaneringen för patienter.  Jirwe, Gerrish, Keney och Emami (2009) nämner 

att de personliga egenskaper som sjuksköterskor bör ha, är medkänsla, empati, respekt, 

flexibilitet och öppenhet för olika kulturella skillnader. De behöver vara medvetna om sina 

egna fördomar, stereotypa attityder och om kulturell identitet. Sjuksköterskor behöver vara 

medvetna om olika faktorer som kan påverka kulturmöten för att ett bra möte ska skapas. 

 

Bristfällig kommunikation 

Det är viktigt att sjuksköterskorna anpassar informationen till en nivå så att patienten förstår. 

Dessutom är det väsentligt att sjuksköterskorna kontrollerar att patienten förstått budskapet 

(Jirwe et al., 2009). Sjuksköterskor känner en skyldighet att ge begriplig information till både 

patienten och dess anhöriga, men det är svårt på grund av språksvårigheter och kulturella 

skillnader. De konstaterade att ofta gavs information om patienten till make eller en annan 

manlig familjemedlem som fick vidarebefordra informationen till patienten (Høye & 

Severinsson, 2010). Vid mötet med en patient som har en annan etnisk bakgrund, uppkommer 

det funderingar och tankar hos sjuksköterskor om patienten verkligen förstår språket väl. 

Sjuksköterskorna anser att det är ett stort problem när många patienter med olika etniciteter 
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inte kan tala eller förstå språket. Det medför att det behövs mer tid för att kunna ge en god 

vård till dessa patienter som inte förstår språket, som i sin tur leder till att de andra patienterna 

får mindre tid att bli omhändertagna. Sjuksköterskorna upplever att äldre patienter ofta har 

svårt med språket jämfört med de yngre patienter som har lärt sig språket i skolan (Nielsen & 

Birkelund, 2009). 

 

Kommunikationen var också en stor utmaning vid omvårdnaden, men det fanns några som 

tyckte att det inte var en stor fråga på grund av att de använde sig av bilder, teckenspråk och 

hjälp av anhöriga som kunde tolka åt sjuksköterskorna (Cortis, 2004). Ytterligare betonas 

vikten av att de bör lyssna aktivt på patienter och vara medvetna om att icke verbal 

kommunikation kan variera mellan olika kulturer (Jirwe, et al., 2009). 

 

Enligt Somerville (2007) är det viktigt att inom den palliativa omvårdnaden ha en fördjupad 

kommunikationsförmåga.  I samma studie uttryckte sjuksköterskorna svårigheter att 

kommunicera med patienter och dess anhöriga, speciellt om de inte hade samma modersmål. 

Høye och Severinsson (2008) nämner även att sjuksköterskorna upplevde stress när patienter 

och anhöriga hade svårigheter med språket. 

 

Tolkanvändning 

Sjuksköterskor har en avgörande roll att identifiera om patienten behöver en professionell tolk 

eller inte. Det är viktigt att de informerar patienten om att tystnadsplikt gäller även hos en 

professionell tolk. Sjuksköterskor använde familjemedlemmar som tolk vid situationer där en 

professionell tolk inte var tillgänglig. Det är av stor vikt att dokumentera patientens 

modersmål i journalen för att sjuksköterskorna lättare ska kunna hantera olika situationer 

(Jirwe et al., 2009). De använder sällan en professionell tolk och ber oftast patienternas 

anhöriga att tolka åt dem. Professionella tolkar är ekonomiskt dyra för sjukhuset och används 

bara när läkare gav diagnos eller vid allvarliga hälsotillstånd hos patienten. Flera 

sjuksköterskor beskriver att det är ett problem att anlita anhöriga som tolk på grund av att 

patienten kanske inte vill berätta om intima saker. Anledningen till varför anhöriga används 

som tolk kan det exempelvis bero på svårigheten att få tag på en tolk om patienten kommer in 

till avdelningen under natten (Nielsen & Birkelund, 2009). Det var problematiskt då anhöriga 

inte fanns tillgängliga på grund av att sjuksköterskorna förväntade sig att de anhöriga övertar 

tolkens roll. Majoriteten av sjuksköterskorna nämnde att de aldrig har använt sig av en tolk 

eftersom det var oklart omkring rutinerna angående tolkhjälp (Cortis, 2004). 
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Alla sjuksköterskor tyckte att kommunikationen var ett oerhört stort problem som förekom 

ofta bland patienter som tillhörde Hmong kulturen. När de var osäkra på om patienterna 

förstod allt vid kommunikationen anlitade en stor del av sjuksköterskorna en utbildad tolk. En 

hel del sjuksköterskor ansåg att det fanns en brist på utbildade tolkar och att tolkarna inte 

fanns tillgängliga när de behövdes (Krueger, 2009). Somerville (2007) ansåg att behovet av 

att ha en tolk sågs som en svåröverskådlig process, där båda parterna måste ha en klarhet över 

varandras roll.  Ett problem med att använda tolk var sjuksköterskans upplevelse av att det 

begränsade relationen med patienten. Oro för vad tolken verkligen sa, gav upphov till en 

förändring i relationen. När både tolk och familjemedlemmar inte kunde närvara, fick 

sjuksköterskorna använda sig av icke-verbal kommunikation med olika symboler, vilket 

endast gav en ytlig kommunikation. Tillgång till resurser när det gäller språket var en viktig 

och komplicerad fråga som sjuksköterskorna träffar på inom vården. Tolkar fanns tillgängliga 

men det var svårt att få tag på dem med kort varsel och sjuksköterskorna på hospice ansåg att 

tolkar bör finnas tillgängliga dygnet runt.  

 

Cioffi (2003) nämner att det var lättare för sjuksköterskorna att få tillgång till en tolk för de 

stora patientgrupperna som talade kinesiska och arabiska, medan det var mycket svårare att få 

tag på en tolk som talar slovakiska och somaliska. Trots att sjuksköterskorna kände till att de 

kunde kontakta tolktjänsten och boka en tolk för sina patienter när de var medvetna om deras 

patienters behov, blev de ofta tvungna att hantera vården utan denna resurs. Det fanns även 

svårigheter med att få tag på en tolk vid vissa tider som på helger och under nattskiftet. När 

tolkar inte fanns tillgängliga, användes andra strategier av sjuksköterskor för att kommunicera 

med patienter som har kulturell mångfald. De strategier som användes var till exempel en 

anhörig som kan tolka, diagram, tecken och kroppsspråk. I studien framkom att 

sjuksköterskorna var empatiska, respektfulla och villiga att göra en insats för att minska 

marginalisering och den sociala isoleringen vid olika situationer. 

 

Jones (2008) beskrev att sjuksköterskor hade ett bekymmer vid användning av telefontolkar 

eftersom de inte träffades och därför visste de inte heller hur noggrann översättningen var. De 

ansåg att sjukhusets tolk är bättre på grund av att de ger en säkrare medicinsk information till 

patienten och det blir enklare för patienten att ställa en fråga än att göra det över telefon. Det 

var väldigt vanligt att patienternas barn fick tolka när sjukhustolken inte var tillgänglig, 

speciellt nattetid. En del sjuksköterskor ansåg att det inte alltid var lämpligt att låta barnen 

tolka för att de inte visste om barnen tolkade rätt. Även i en studie av Nielsen och Birkelund 

(2009) framkom problem med att använda barn som tolk.  
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Kulturell kompetens 

Høye och Severinsson (2008) beskriver att kommunikationen med mångkulturella familjer 

fick sjuksköterskorna att upptäcka sin egen brist på kunskap om kulturella och religiösa 

värderingar. Även Leishman (2004) betonar att sjuksköterskorna hade en begränsad 

erfarenhet av att ta hand om en patient från en annan kulturell bakgrund än sin egen. De hade 

inte tillräckligt med erfarenhet att vårda patienter som är ursprungligen ifrån Asien och 

Afrika. De är medvetna om behovet av individanpassad vård och att behandla varje enskild 

patient de möter med känslighet och respekt. De värdesätter jämlikheten i hälso- och 

sjukvården och det är av stor vikt att förstå patienternas inverkan som därefter kan påverka 

omvårdnaden i framtiden. De sjuksköterskor som hade fått någon form av utbildning på detta 

område tyckte att kunskapen var meningslös att tillämpa och utöva den på arbetsplatsen. Alla 

sjuksköterskor ansåg att det fanns ett behov av att få en ökad kulturell undervisning i 

sjuksköterskeutbildningen och inom avdelningarna där de arbetade. Mötet mellan 

sjuksköterskor och mångkulturella patienter beskrivs som komplicerade. Därför är det av stor 

betydelse att sjuksköterskeutbildningen tar upp ämnen som kulturell omvårdnad. I en studie 

av Hultsjö och Hjelm (2005) beskriver sjuksköterskorna att de har en begränsad kunskap om 

olika kulturer, vilket ibland kan leda till problem för vårdpersonalen när de konfronteras med 

olika kulturella traditioner. 

 

Enligt Krueger (2009) upplevde sjuksköterskorna att när de tog hand om patienter som 

tillhörde Hmongkulturen fick de lära sig mer om deras kultur, vilket uppskattades av 

sjuksköterskorna. Detta resulterade i att en del visade mer respekt för olika kulturer. Det 

framkom även att de inte hade tillräckligt med kunskap. Ytterligare beskriver Somerville 

(2007) att sjuksköterskorna påstod att det var helt orealistiskt att ha en djupare kunskap om 

alla kulturer. Ändå ansåg de att när personalen har olika kulturella bakgrunder gav det en 

ökad kunskap i den egna gruppen. 

 

I en studie av Cortis (2004) framkom att mötet med patienters andliga behov var en utmaning 

för sjuksköterskorna på grund av att de hade brist på kunskap om andra religioner än 

kristendomen. Badger et al. (2010) nämner en viktig aspekt som avdelningssjuksköterskorna 

beskrev var att utbildning om olika kulturella behov behövs inför vården av mångkulturella 

patienter. Jirwe et al.(2009) visade att det var viktigt att sjuksköterskor har förståelse över att 
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det finns individuella skillnader mellan människor inom den egna kulturen. Det gäller även att 

ha förståelse för att kulturer är dynamiska och ständigt kan förändras. Sjuksköterskor bör 

förstå innebörden av kultur och inte dra slutsatser om en viss kultur utifrån tidigare 

erfarenheter.  

 

Smärtbeteenden 

 Ett problem som ofta återkommer på akutsjukvården, psykiatriska intensivvården och även 

hos ambulanssjuksköterskor var patienters eller de anhörigas beteenden, vilket kunde ge 

upphov till svårigheter att bedöma patientens hälsotillstånd (Hultsjö & Hjelm, 2005). Även 

Høye och Severinsson (2010) hävdar att sjuksköterskorna beskrev att det fanns svårigheter att 

bedöma smärtan hos patienten eftersom i en del kulturer uttrycker patienter en extrem hög 

smärta och vid bedömning av deras beteende kan det uppstå problem. Nielsen och Birkelund 

(2009) beskriver att utifrån sjuksköterskornas erfarenheter ansåg de att smärtupplevelsen 

skiljde sig mellan danska patienter och patienter med en annan etnisk bakgrund. Detta ansåg 

sjuksköterskorna kunde bero på att patienterna som har en annan etnicitet inte vet hur kroppen 

fungerar och kan på så sätt överdriva om hur mycket smärta de har. 

 

Enligt Vydelingum (2006) reagerar sjuksköterskorna negativt på patienter som har ett 

avvikande beteende. En del patienter hade en låg smärttolerans, vilket gjorde att de uttryckte 

sin smärta ganska högt och det kunde vara störande för andra patienter. Ytterligare beskriver 

Hultsjö och Hjelm (2005) att sjuksköterskorna upplevde att patienter med en 

invandrarbakgrund var mer högljudda i kommunikationen och intensivare i den icke-verbala i 

jämförelse med de svenska patienterna. Nielsen och Birkelund (2009) hävdar att 

sjuksköterskorna kände irritation när patienterna blev högljudda av smärtan eftersom det 

kunde vara störande för andra patienter på sjukhuset.  

 

 Patientens närstående 

Sjuksköterskorna ansåg att det tog mycket längre tid vid omhändertagandet eftersom det är 

inte bara patienten som ska tas om hand, utan även de anhöriga. Sjuksköterskorna som jobbar 

på akuten och ambulansen beskrev svårigheter att hantera en situation när de är på plats vid en 

akut situation eftersom det är många människor som omringar patienten. För andra patienter 

var det tvärtom det vill säga att de inte har anhöriga eller vänner i Sverige så det fanns 

svårigheter att samla in information om patienten som kan ha en stor betydelse för både vård 

och behandling (Hultsjö & Hjelm, 2005). 
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Sjuksköterskorna påpekade att anhöriga hade en viktig roll vid omvårdnaden av patienten. 

Dock fanns det även nackdelar och det var att det tog för lång tid att ge information till 

familjen. De var tvungna att tydliggöra informationen gång på gång och det kändes som 

slöseri med tid. Familjemedlemmar kunde ha olika synpunkter av den behandling som 

sjuksköterskorna gav patienten och då var sjuksköterskorna tvungna att vara väldigt försiktiga 

med vad de skulle säga för att det inte skulle kännas kränkande för patientens anhöriga. De 

stod ibland inför ett dilemma då anhöriga inte ville att patienten skulle få veta att han eller 

hon fått en allvarlig cancerdiagnos (Skott & Lundgren, 2009).  

 

Vydelingum (2006) hävdar att en del sjuksköterskor var positiva och uppskattade att anhöriga 

var till stor hjälp vid tolkning, medan andra sjuksköterskor tyckte att de anhöriga störde 

avdelningens rutiner genom att besökstiderna ofta fick förlängas. Även Høye och Severinsson 

(2008) beskriver att sjuksköterskorna på intensivavdelningen upplevde stress när patienternas 

anhöriga kom på besök i patientens trånga rum, vilket gav upphov till att det hindrade 

sjuksköterskornas arbete. De anhöriga visade inte heller respekt för besökstiderna och de 

olika rutinerna som personalen hade satt upp. Sjuksköterskorna tvingades begränsa antalet 

besökare för att upprätthålla en god vårdmiljö. Kommunikation med de mångkulturella 

familjerna som var på IVA var en utmaning för sjuksköterskorna på grund av att det 

upplevdes oro och ångest inom de mångkulturella familjerna. När dessa familjer var i kris var 

de väldigt högljudda och väldigt känslomässigt laddade, speciellt bland kvinnorna. 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors attityder och upplevelser i mötet 

med mångkulturella patienter. I resultatet beskrev sjuksköterskor att de försökte bygga en god 

relation med patienten och inte vara dömande på grund av etnicitet. Sjuksköterskor kände att 

de hade en skyldighet att ge information till patienten och dess anhöriga. De upplevde att 

språksvårigheter och kulturella skillnader orsakade problem i kommunikationen. Det 

framkom även svårigheter att kunna få tag på en tolk och därför fick anhöriga den rollen. 

Sjuksköterskor överlag ansåg att de inte var tillräckligt kompetenta inom den kulturella 

omvårdnaden. De ansåg även att det var svårt att bedöma mångkulturella patienters smärta på 

grund av att deras smärtbeteende skiljde sig från andra patienter. En del sjuksköterskor 

upplevde att de anhöriga störde avdelningens rutiner på grund av att besökstiderna inte 

respekterades. 
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Det som bör påpekas är att artiklar från flera olika länder har använts och därför kan det finns 

skillnader mellan olika länder om hur patienter med en annan etnicitet tas om hand. Det som 

är gemensamt för de flesta sjuksköterskor i olika länder är att det finns en brist i deras 

kulturella kompetens. 

 

I flera studier har värdefulla egenskaper belysts hos sjuksköterskorna, vad gäller att bygga 

goda relationer med patienterna och individanpassa vården. Ytterligare att se patienten ur ett 

helhetsperspektiv, visa respekt och ha förståelse för patienter med en annan kulturell 

bakgrund (Badger et al., 2012; Skott & Lundgren, 2009; Somerville, 2007). 

Uppsatsförfattarna anser att dessa egenskaper är goda för att patienten ska känna trygghet att 

kunna få vara sig själv och inte behöva känna sig mindre värd på grund av en annan etnicitet. 

Björngren Cuadra (2010, s. 23) nämner att varje enskild individ är unik och behoven bör 

individanpassas. Även Socialstyrelsen (2005, ss. 10-11) beskriver i kompetensbeskrivningen, 

vikten av att ha ett humanistiskt synsätt och att vara respektfull. Medan i en studie av 

Vydelingum (2006) hade sjuksköterskorna en helt annan syn på omvårdnaden av patienter 

och de ansåg inte att vården behövde individanpassas. Uppsatsförfattarna anser att om vården 

inte individanpassas löper det en ökad risk att en del patienter inte får tillräckligt med god 

vård. En del patienter har större behov som bör tillgodoses och när patienters behov inte 

prioriteras ger det upphov till en orättvis behandling.  

 

Patienternas upplevelser har en påverkan på mötet med sjuksköterskan och när de känner av 

den negativa attityd som sjuksköterskan har, så kan patienten känna sig mindre värd.  En 

studie av Cortis (2000) beskrev att patienterna oroade sig över sjuksköterskornas 

etnocentriska värderingar, vilket påverkade kommunikationen mellan dem. De upplevde att 

när de kunde tala språket väl så fick de en bättre vård.  Patienterna kände sig obekväma med 

att prata med sjuksköterskorna på grund av språkbarriärerna och de negativa attityderna som 

sjuksköterskor visade. De ansåg att sjuksköterskorna hade en brist på förståelse och 

motivation för att underlätta mötet med icke engelsk talande patienter.                                  

Det visar att det inte bara är sjuksköterskor som har känt att de inte har så mycket kunskap om 

olika kulturer, utan även patienter med en annan kulturell bakgrund har upplevt det. Detta 

medför en rädsla och osäkerhet hos patienterna, för att de inte ska få den vård som de bör få. 

Varför patienter upplever detta kan bero på att de kanske har haft tidigare negativ upplevelse 

av att bli dåligt bemötta av andra människor, vilket kan leda till att missuppfattning sker. Det 
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kan även bero på att de inte kan språket väl och därför kan de uppleva att de blivit bemötta på 

ett dåligt sätt. 

 

Enligt Cortis (2000) beskrev patienter med ett pakistanskt ursprung att sjuksköterskorna 

saknade kunskap om patienternas kultur och sedvänjor i sjukhusmiljön. Patienterna 

förväntade sig att sjuksköterskorna skulle vara lyhörda över deras kulturella behov men de 

upplevde att sjuksköterskorna reagerade negativt på patienternas försök att behålla sina 

religiösa och kulturella behov i sjukvården. De ansåg att sjuksköterskorna hindrade dem från 

att följa sina egna normer och värderingar på sjukhuset.  Det anses vara fel att inte respektera 

patienternas tro, normer och värderingar. I slutändan är alla människor och har egna 

värderingar, men det får inte påverka omvårdnadsarbetet med patienter som har helt andra 

värderingar. Det är viktigt att visa respekt då patienterna är i en utsatt situation för att de 

behöver vård och hjälp. Deras kulturella behov är lika viktiga som de medicinska behoven.  

Badger et al. (2012) och Jirwi et al. (2009) ansåg att sjuksköterskorna lade en stor vikt på att 

inkludera andlig vård i vårdplaneringen för patienter, och att sjuksköterskor bör visa empati, 

medkänsla mm. Patienterna får då utöva sina andliga behov och det kan ge de en känsla av 

trygghet, speciellt i livets slutskede. Det är av stor vikt att beakta de existentiella och andliga 

behoven som sjuksköterska för att ge en holistisk vård. 

 

Enligt Somerville (2007) uttryckte sjuksköterskor att det fanns svårigheter i kommunikationen 

med patienter och de anhöriga som talar ett annat språk. Medan Cortis (2004) beskrev att 

sjuksköterskor använde sig av olika hjälpmedel som bilder och teckenspråk för att kunna 

kommunicera med patienterna. En viktig aspekt som bör beaktas då en sjuksköterska 

kommunicerar med en patient som har en annan kulturell bakgrund är att se alla patienter som 

individer och se de likheter som finns inom de olika kulturerna för att på så sätt visas en ökad 

förståelse i kommunikationen med en mångkulturell patient. Även om patienterna inte kan 

språket väl så bör man ta hänsyn till de behov som behövs för att åstadkomma en bra 

kommunikation. Sjuksköterskor måste ta sin tid och ha tålamod med patienter som inte kan 

språket bra. Om det förekommer problem i kommunikationen så är det av stort behov att 

anlita en tolk för att missförstånd ska undvikas. Enligt Barbosa da Silva och Ljungquist (2003, 

s. 175) främjas kommunikationen mellan individer med olika kulturella bakgrunder när 

likheterna är i fokus och inte olikheterna.  Flera studier (Cioffi, 2003; Krueger, 2009; Nielsen 

& Birkelund, 2004) har beskrivit svårigheten med att få tag på en auktoriserad tolk, vilket 

ledde till att patienters anhöriga fick tolka. Detta utgör en stor patientsäkerhets risk på grund 

av att då överför sjuksköterskan ansvaret till de anhöriga och det är inte säkert att de tolkar 
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rätt. Det är inte heller säkert om de anhöriga kan översätta de medicinska termerna rätt och det 

kan ge upphov till missuppfattning när sjuksköterskan använder dessa termer. Enligt Skott 

och Lundgren (2009) beskrevs att anhöriga kanske döljer vissa saker för patienten om ett 

specifikt sjukdomstillstånd. Samtidigt beskriver Nielsen och Birkelund (2009) att 

sjuksköterskor upplevde att patienter var obekväma med att anhöriga tolkade åt dem. Barbosa 

da Silva och Ljungquist (2003, s. 182), och Hanssen (2007, s. 69) poängterar att barn inte ska 

användas som tolk åt sina föräldrar. Detta visar att sjuksköterskor gör ett stort misstag när de 

låter anhöriga tolka åt dem då det kan ge upphov till vårdskador. Som sjuksköterska ska man 

förebygga och se till att det inte uppstår vårdskador. Enligt patientsäkerhetslagen 3 kapitlet 

(2010:569) är vårdgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, genom 

att planera, leda och kontrollera verksamheten, för att en god vård ska upprätthållas (Raadu, 

2011, ss. 43-44). Man ska förebygga vårdskador och undersöka situationer som har medfört 

eller hade kunnat medföra vårdskada. Både patienter och närstående har möjlighet att ta del av 

patientsäkerhetsarbetet.  Syftet är att främja en hög patientsäkerhet inom hälso- och 

sjukvården genom att minska antalet vårdskador, oavsett om bristerna beror på systemfel eller 

på att vårdpersonalen begått misstag. 

 

I en studie av Jirwe et al. (2009) betonas vikten av att sjusköterskor ska informera patienten 

om att tystnadsplikt även gäller hos tolk. Barbosa da Silva och Ljungquist (2003, s. 181) 

hävdar att i en del situationer kan tolk inte fungera som vårdpersonal hade förväntat sig och 

orsaken till detta är att patienten tror att tolken är en spion, speciellt om båda kommer från 

samma land. Därför är det väsentligt att det tydligt framkommer i sjukhusets organisation 

vikten av att anlita auktoriserade tolkar för att uppnå en god vård. Dessutom att tolken 

informerar om vilket uppdrag de fått. 

 

I flera studier (Badger et al., 2010; Cortis, 2004; Hjelm & Hultsjö, 2005; Krueger, 2009; 

Leishman, 2004) har det betonats att sjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap om olika 

kulturer, vilket kan ge upphov till svårigheter i mötet med dessa patienter.                             

Det finns ett behov av att sjuksköterskor får mer utbildning om olika kulturer eftersom de 

dagligen möter mångkulturella patienter.  En viktig aspekt är att individanpassa vården för 

varje enskild patient och detta kan inte åstadkommas om sjuksköterskor inte har tillräckligt 

med kunskap.  

 

En studie av Momeni, Jirwe och Emami (2008) har de kommit fram till att det endast är tre 

universitet i Sverige som har en speciell utbildning om mångkulturell omvårdnad. Majoriteten 
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av kurser som bestod av kulturell kompetens var inriktade på äldre och vård i livets slutskede. 

Ytterligare sågs en skillnad i vilka möjligheter studenterna hade att utveckla sin kulturella 

kompetens, beroende på vart i Sverige de studerade. Universitet i större städer, där det består 

av ett flertal invånare med en invandrarbakgrund, visade mer variation av den kulturella 

kunskapen i sina kursplaner. Kulturell kunskap identifierades i 5 av 26 lärosäten (utbildnings 

planer), där de fokuserar främst på de medicinska aspekterna av hälsa och sjukdom. Medan i 

sjukvården fokuserar de främst på diagnos, behandling och omvårdnaden, men även påverkan 

på fysiska, sociala, psykologiska, andliga och kulturella aspekter. Ytterligare identifierades 3 

av 26 lärosäten de kulturella mötena och hade som fokus att kunna kommunicera med 

mångkulturella patienter. Denna studie visar att det finns en stor brist i att lära ut om kulturell 

omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen på olika universitet runt om i Sverige. Detta anses 

vara en grund för att man inte har så mycket kulturella färdigheter när man kommer ut i 

arbetslivet. Det här ämnesområdet är lika viktigt som att lära sig om olika sjukdomar och 

läkemedel. Det här är en del av vardagen att möta en mängd olika personer som har ett annat 

ursprung med olika värderingar som skiljer sig från sina egna. Detta skulle kunna sättas in i 

exempelvis kurserna pedagogik och palliativ vård. Då kan man exempelvis inom pedagogiken 

ta upp hur man ska samtala med en patient som inte kan språket väl och även inom palliativa 

kursen att man får lära sig om vilka eventuella individuella åtgärder som bör vidtas om 

patienten har en annan religion eller etnicitet vid livets slutskede. Enligt McFarland, Mixer, 

Lewis och Easly (2006, s. 250) är omvårdnadsteorin med soluppgångsmodellen ett 

hjälpmedel för sjuksköterskestudenter. Det kan användas effektivt i vårdutbildningar för att 

det ska bli lättare att hantera kulturella skillnader och likheter. 

 

Flera studier (Høye & Severinsson, 2010; Hultsjö & Hjelm, 2005; Nielsen & Birkelund, 

2009) beskrev att sjuksköterskorna upplevde att mångkulturella patienters smärtbeteende 

skiljde sig ifrån andra patienter. Det framkommer även att patienter med en annan kulturell 

bakgrund har en låg smärttolerans och sjuksköterskorna upplevde att patienterna överdrev sin 

smärta. Uppsatsförfattarna anser att smärta är subjektivt och individuellt, därför kan 

smärtbeteendet inte generaliseras till mångkulturella patienter. Men samtidigt kan 

anledningen till varför sjuksköterskor upplever att beteendet avviker, vara att patienter med en 

annan kulturell bakgrund har språksvårigheter, vilket gör att de uttrycker sin smärta på ett 

intensivare sätt.  Smärtbeteendet kan skilja sig mellan olika kulturer, i en del kulturer är det 

tillåtet att uttrycka sin smärta, medan för andra ska känslorna döljas. Även Barbosa da Silva 

och Ljungquist (2003, ss. 184-185) beskrev att smärtbeteendet skiljer sig mellan olika 

kulturer. I en del kulturer är det vanligt att patienten är högljudd och uttrycker sitt missnöje 
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vid svår smärta. Detta beteende orsakas bland annat för att få mer sympati från närmiljön och 

få snabbare hjälp av läkare, men även av närstående. Hanssen (2007, s. 90) påpekar att 

patienter med en annan kulturell bakgrund som beskriver sin smärta på ett ofattbart sätt så kan 

vårdpersonalen uppleva patienten opålitlig och klagande. Det som leder till att patienten 

klagar med ett intensivt röstläge är att patienten är ångestfylld och orolig. 

 

I två studier (Høye och Severinsson, 2008; Vydelingum, 2006) ansåg sjuksköterskorna att de 

närstående störde avdelningen när de kom på besök hos patienten.                                                      

Detta kan bero på att individer med en annan kulturell bakgrund är vana att inte lämna sin 

sjuke anhörig ensam. Där både familjemedlemmar och vänner ofta kommer på besök för att 

visa sitt stöd för patienten.  Det här kan ingå i deras kultur att som anhörig inte lämnar den 

sjuke ensam. I det här samhället är det inte vanligt att det kommer många på besök när en sjuk 

person vistas på sjukhus, därför kan det kännas störande när anhöriga kommer i flock på 

besök. Närstående är av stor betydelse för att påskynda tillfrisknandet hos patienten men det 

ökar även välbefinnandet.  Enligt Høye och Severinsson (2008) ansågs besökstiderna vara ett 

stort problem. Orsaken kan vara att anhöriga med en annan kulturell bakgrund inte är vana vid 

att det finns besökstider uppsatta. I sina hemländer kan sjukhusrutinerna skilja sig från de 

rutiner som finns uppsatta i detta samhälle. Det kan även bero på att det finns en brist i 

kommunikationen, det vill säga att de anhöriga inte förstår att de inte kan komma när som 

helst.  Det bör informeras att besökstiderna är för patientens bästa och att det kan minska 

infektionsrisken genom att ha färre besökare. Det som kan vara bra med besökstider är att det 

ger både lugn och ro för sjuksköterskorna samt andra vårdpersonal att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter.  

 

Metoddiskussion 

Från början hade vi som mål att skriva om sjuksköterskors upplevelser vid mångkulturell 

omvårdnad i Sverige, men vid sökningarna i de olika databaserna hittades inte många artiklar. 

Därför gjordes en bredare sökning och publicerade artiklar från flera länder inkluderades. För 

att hitta sökord som är relaterade till ämnet, hade vi hjälp av Karolinska institutets 

Meshtermer och ytterligare användes LigerCat som är ett sökverktyg för att få fler sökord. 

Det användes olika sökord på grund av att det fanns svårigheter att hitta relevanta artiklar 

inom detta område som har publicerats inom de senaste åren, därför användes inga 

begränsningar i sökningarna.  
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Ytterligare en sökning gjordes på databasen PsychInfo för att hitta fler artiklar, men då 

framkom artiklar som handlar om sjuksköterskestudenter. Dessa artiklar inkluderades inte på 

grund av att studenter inte har lika stort ansvar och får inte ta beslut som en legitimerad 

sjuksköterska. En svaghet kan vara att sjuksköterskestudenter exkluderades eftersom 

Leiningers omvårdnadsteori är en hjälp till både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

vid omvårdnaden av mångkulturella patienter. 

 

 De svagheter som kan ha påverkat vårt resultat är att de vetenskapliga artiklarna är skrivna på 

engelska, vilket inte är vårt modersmål. Samtidigt har vi läst igenom varje enskild artikel var 

och en för sig samt reflekterat tillsammans, vilket ökade tillförlitligheten. På så sätt var det 

lättare att analysera resultaten i artiklarna och komma på kategorier som passar ihop med vårt 

resultat. En svaghet är att många av de artiklar som hade en bra och intressant titel saknade 

fulltext.  De artiklar som saknade fulltext söktes i Google Scholar för att se om de fanns 

tillgängliga men det gjorde de inte.  

 

Slutsats 

Vi anser att det är ett problem att sjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap om 

mångkulturell omvårdnad eftersom de bör ta hänsyn till patienter med en annan etnisk 

bakgrund. Det är väsentligt att det redan från början ingår mångkulturell omvårdnad i 

sjuksköterskeutbildningens alla kurser för att studerande ska få fördjupad kunskap inom detta 

område. Om förändring sker möjliggör det för nyexaminerade sjuksköterskor att fatta bra 

beslut och kunna hantera olika situationer på ett säkrare sätt.  Det är även viktigt att fler 

studier görs inom detta ämnesområde. 
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                Bilaga 2. Översikt av inkluderade artiklar 
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Deltagare  

(bortfall) 

Huvudresultat kvalitet 

Badger, et al. 

(2012) 

Storbritannien 

Syftet med studien var att 

beskriva patienter med 

olika etniciteter i vårdhem 

och personal men även att 

utforska chefers 

uppfattning om beredskap 

vid mötet av de olika 

invånarnas behov, speciellt 

i livets slutskede. 

Kvantitativ/ 

kvalitativ studie 

två-fas studie med en 

blandad metod 

Fas 1 postenkäter medan fas 

2 semi- strukturerade 

telefonintervjuer. 

SPSS (version 14) användes 

vid analysen av kvantitativ 

data. 

n= 101 vårdhem svarade 

på enkäterna 

(n=202) 

n=13 

avdelningssjuksköterskor 

intervjuades 

 

101 vårdhem besvarade enkäten och 13 

avdelningschefer intervjuades. En tredjedel av 

patienterna hade en annan etnisk bakgrund. 

Individuella vårdplaner uppfyllde patienternas 

behov. Avdelningssjuksköterskorna menade att 

alla skulle tillgodoses en god omsorg med 

respekt. Det framkom även att det var av stor 

vikt att personal har en förståelse för olika 

kulturella och religiösa behov i livets slutskede. 

Personalutbildning identifierades som ett viktigt 

behov. 

Medel 

Cioffi, J. 

(2003) 

Australien 

Syftet med studien var att 

undersöka och beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter vid 

kommunikationen med 

mångkulturella patienter 

som inte är engelsktalande 

på akut- sjukvården. 

Kvalitativ studie med en 

tolkande och beskrivande 

design. 

Enskilda intervjuer med 

öppna frågor 

Interpretive-descriptive 

design. 

 

n=23 

(n=0) 

Aspekter som togs upp i resultatet var strategier 

som sjuksköterskor använder vid 

kommunikationen med mångkulturella 

patienter. Öppenhet med att arbeta med en tolk 

och även tvåspråkig personal. Sjuksköterskors 

attityder i kommunikationssituationer där en del 

av de visade empati, respekt och hade en vilja 

att göra en god insats i 

kommunikationsprocessen  medan andra hade 

en etnocentrisk attityd. 

Medel 

Cortis, J. 

(2004) 

Storbritannien 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

pakistanska patienter. 

Kvalitativ studie som bestod 

av semistrukturerade 

intervjuer. 

n= 30 

(n=20) 

Mötet med patienternas andliga behov var en 

utmaning för sjuksköterskorna pga att de hade 

brist på kunskap om andra religioner än 

kristendomen. De hade även en begränsad 

förståelse för den pakistanska kulturen. 

Sjuksköterskorna hade en brist på att ge en 

holistisk vård 

Medel 

Hultsjö & 

Hjelm 

(2005) 

Sverige 

Syftet med denna studie 

var att identifiera om 

vårdpersonal inom 

somatisk och psykiatrisk 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer. 

n=35 

(n=0) 

Vårdpersonalen hade en begränsad kunskap om 

beteenden som är relaterade till olika kulturer 

och därför upplevde personalen svårigheter att 

bedöma hur allvarligt sjuka patienterna var pga. 

Medel 
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akutvård upplevde 

problem med att vårda en 

patient med en 

invandrarbakgrund. 

de olika beteenden som de uppvisade. 

Høye,S. & 

Severinsson, 

E. 

 (2010) 

Norge 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser vid eventuella 

konflikter som är 

relaterade till det praktiska 

arbetet vid mötet av 

mångkulturella anhöriga 

till kritiskt sjuka patienter. 

Kvalitativ studie  

Innehållsanalys 

n= 16 

 (n= 0) 

Sjuksköterskor ansåg att de hade en skyldighet 

att ge en begriplig information till patienter och 

deras anhöriga men det var väldigt krävande då 

mångkulturella patienterna hade 

språksvårigheter. De upplevde även att det var 

svårt att bedöma patienternas smärta och veta 

när patienterna verkligen var i behov av 

smärtlindring. Sjuksköterskorna betonade även 

att de anhöriga inte visade respekt för 

besökstiderna. Sjuksköterskorna upplevde även 

att en del mångkulturella familjer ville ta del 

och hjälpa till med omvården när patienten var 

vaken än norska familjer. 

Hög 

Høye,S. & 

Severinsson, 

E. 

(2008) 

Norge 

Syftet med denna studie 

var att undersöka IVA 

sjuksköterskors 

uppfattning vid mötet med 

mångkulturella patienters 

anhöriga. 

Kvalitativ studie 

Innehållsanalys 

Fokusgruppsintervjuer. 

n=16 

(n=0) 

Huvudtemat är kulturell mångfald och 

stressfaktorer på arbetsplatsen. I detta tema 

ingår fyra kategorier som beskriver 

arbetsmönstrets påverkan, utmaningar i 

kommunikationen, svar på kriser och 

yrkesmässig status och jämställdhetsfrågor. 

Kommunikationen med mångkulturella familjer 

fick sjuksköterskorna att upptäcka sin egen brist 

på kunskap om kulturella och religiösa 

värderingar. 

Hög 

Jirwe, et al. 

(2009) 

Sverige 

Syftet med studien var att 

identifiera de viktigaste 

komponenterna i kulturell 

kompetens ur ett svenskt 

perspektiv. 

Kvantitativ/Kvalitativ studie 

med en Delphi metod 

Innehållsanalys 

SPSS (version 14) 

Likert scale. 

n= 24  

(n=1) 

24 experter inom 

mångkulturell 

omvårdnad = 8 

sjuksköterskor, 8 

forskare och 8 lärare på 

sjuksköterskeutbildninge

n. 

De kunskaper, färdigheter och egenskaper som 

deltagarna tyckte att sjuksköterskorna bör ha för 

att ge en kulturell kompetent omvårdnad är 

relaterat till kulturell känslighet, kulturell 

förståelse, möten, förståelse av hälsa, ohälsa 

samt att ha sociala kulturella sammanhang. 

Hög 

Jones, S. 

(2008) 

USA 

Syftet med denna studie 

var att förstå 

akutsjuksköterskors 

Kvalitativ studie med en 

fenomenologisk ansats. 

n=5 

(n=20) 

I resultatet finns olika teman som handlar om 

språkbarriären, kontinuitet i vården och 

begränsad kulturell kunskap. Deltagarnas 
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upplevelser vid 

omvårdnaden av 

mexikansk- amerikanska 

patienter. 

språkkunskaper samt tillgängliga resurser som 

sjukhuset hade påverkade de metoder som 

används för att överbrygga språkbarriären. All 

användning av översättare påverkade 

vårdrelationen mellan sjuksköterskor och 

patienter. 

Krueger, L. 

(2009) 

USA 

Syftet med denna studie 

var att få en ökad 

förståelse för 

Hmongpatienters 

erfarenheter som får 

hemodialys och att förklara 

de traditionella 

övertygelser som 

Hmongpatienter har som är 

relaterad till sjukvården. 

Ytterligare att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser att arbeta med 

dessa patienter. 

Kvantitativ/Kvalitativ studie 

Korrelationsanalys 

n= 7 patienter 

n= 17 sjuksköterskor 

(n=6) 

Sjuksköterskor använder sig av olika metoder 

för att på egen hand lära sig mer om 

Hmongkulturen för att de tyckte att det var en 

brist i utbildningen om denna kultur.  De 

kulturella utmaningar som sjuksköterskorna 

upplevde var kommunikationen och hur 

patienter som tillhörde Hmongkulturen tänkte 

sig att behandlingen skulle vara. Patienterna 

beskrev att de var trötta och kunde inte umgås 

med familj på samma sätt som tidigare, vilket 

bidrog till att de kände sorg. 

Medel 

Leishman, J.  

(2004) 

Skottland 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

synpunkter från en grupp 

sjuksköterskor om vikten 

av kulturell medvetenhet 

inom sjukvården. 

Kvalitativ studie 

Innehållsanalys 

n=10 

(n=0) 

Alla sjuksköterskor ansåg att det fanns ett behov 

av att få undervisning om olika kulturer på 

sjuksköterskeutbildningen för att få en ökad 

förståelse. De är medvetna om behovet av 

individanpassad vård och att behandla varje 

enskild patient de möter med känslighet och 

respekt. De värdesätter jämlikheten i hälso- och 

sjukvården och det är av stor vikt att förstå 

patienternas inverkan på deras syn. 

Hög 

Nielsen & 

Birkelund 

(2009) 

Danmark 

Syftet med studien var att 

få kunskap om de fenomen 

som förekommer hos 

sjuksköterskor som tar 

hand om etniska 

minoritetspatienter. 

Kvalitativ studie med en 

fenomenologisk ansats som 

har en explorativ och 

beskrivande design. 

n=4 

(n=0) 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter med kommunikationen, patienters 

smärttolerans och patienternas kost. 

Sjuksköterskorna tyckte att det är ett stort 

problem när många etniska patienter inte kan 

tala eller förstå danska språket. De upplevde att 

smärttoleransen skiljde sig åt mellan en patient 

med en etnisk bakgrund och en dansk patient. 

Sjuksköterskor behöver mer resurser för att 

kunna ge en god omvårdnad till etnisk 

Hög 
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minoritets patienter. 

Skott & 

Lundgren 

2009 

Sweden 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

hemsjukvårdens 

sjuksköterskors 

erfarenheter i en 

mångkulturell omgivning. 

Kvalitativ studie 

Hermeneutisk ansats 

Intervjuer och 

gruppdiskussioner. 

n= 5  

(n=0) 

I resultatet nämns ett samband med en 

svåröverskådlig plats och utrymme för vård. Det 

utvecklade motsägelser från olikheter i 

perspektiv som ingår i detta mångkulturella 

område. Sjuksköterskans syn på aktivitet och 

självständighet krockar då patientens familj vill 

hjälpa till med omvårdnaden. 

Medel 

Somerville, J. 

(2007) 

Storbritannien 

Att utveckla en teori för att 

få en förståelse på hur 

palliativa sjuksköterskor 

tar hand om patienter med 

olika kulturella 

bakgrunder. Detta uppnås 

genom att utforska 

sjuksköterskornas 

upplevelser och upptäcka 

kunskaper, färdigheter men 

även attityder som krävs 

vid omvårdnaden med 

patienter från olika 

kulturer och dess anhöriga. 

Kvalitativ studie 

Grounded Theory 

n=10 

(n=0) 

Sjuksköterskorna strävade efter att behandla alla 

patienter lika och inte döma patienter utifrån en 

viss kulturell bakgrund. De fick anstränga sig 

mycket för att överskrida både kulturella och 

språkliga barriärer. Sjuksköterskorna tyckte att 

de hade begränsade resurser och hade brist på 

kunskap om patienter från andra kulturer. En 

teori om tvärkulturell strävan inom palliativ 

omvårdnad har utvecklats för att tydliggöra hur 

sjuksköterskor vårdar mångkulturella patienter. 

Hög 

Vydelingum, 

V. 

(2006) 

Storbritannien 

Syftet med studien var att 

beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

sydasiatiska patienter på en 

medicinsk avdelning på ett 

allmänt sjukhus i södra 

England. 

Kvalitativ studie med en 

Etnografisk ansats  

fokusgruppsintervjuer 

N=43 

(n=47) 

Studien visade att det fanns en bra lokal service 

reaktion på regeringens politik i hanteringen av 

ojämlikhet. Nackdelen var dock att det fanns en 

tendens att behandla alla minoritet etniska 

patienter med etnocentriska metoder. 

Kontinuerlig utbildning och utveckling är 

nödvändigt för att bli kulturellt kompetent. De 

anhöriga var till stor hjälp med tolkningen och 

uppskattades av sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna var negativa för de avvikande 

beteenden. 
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