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Abstrakt 

 
Globalisering och ökad invandring i västerländska populationer har sänkt de hinder som en 

gång delade kulturer, såväl nationellt som internationellt. Sjuksköterskor och andra 

vårdgivare är enligt lag skyldiga att tillgodose patienten med korrekt information, samt ge 

känsla av trygghet som bygger på patientens självbestämmande. Syftet med denna 

litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser av transkulturell kompetens i 

omvårdnadsarbetet. Litteratursökning gjordes i tre databaser PubMed, Cinahl samt PsycInfo. 

Samtliga artiklar (14) granskades vetenskapligt, analyserades och sammanställdes. Resultatet 

redovisades genom fyra teman: upplevelser av kompetens, kommunikationshinder, närståendes 

påverkan i möten samt kulturella skillnader. Det fanns en avsaknad av utbildning gällande 

verktyg i det transkulturella mötet för att kunna identifiera de barriärer som kunde komma 

att uppstå. Sjuksköterskor upplevde svårigheter med att förstå samt att göra sig förstådda i 

mötet med individer med annan kulturell bakgrund. Närstående upplevdes av vissa 

sjuksköterskor som ett hinder, medan andra såg dem som en tillgång till ökad förståelse och 

medvetenhet.  Genom att inte endast fokusera på kulturella skillnader utan att dessutom 

finna likheter, kunde sjuksköterskor övervinna de barriärer som ofta uppstod. Författarna till 

denna litteraturöversikt anser att det bör läggas större vikt på transkulturell medvetenhet i 

sjuksköterskans grundutbildning samt i den utbildning som erbjuds på arbetsplatsen. 

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Sjuksköterskor, Transkulturell kompetens, Upplevelser. 
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Bakgrund 

Globalisering och ökad invandring har sänkt de hinder som en gång separerade kulturer 

såväl nationellt som internationellt.  På grund av den ökande globaliseringen har täta och 

varaktiga kontakter byggts upp mellan tidigare isolerade kulturer, vilket i sin tur lett till 

förändringar i samhällskulturen. Vidare har den ökande globaliseringen påverkat 

sjukvården, i detta fall omvårdnadsdiciplinen där sjuksköterskan är verksam. 

Sjuksköterskans profession har påverkats på så sätt att mötet med olika kulturer ställer 

ökade krav på förhållningssätt och attityder (Williamson & Harrison, 2010). 

Oavsett kulturellt särdrag är sjuksköterskor enligt Hälso- och sjukvårdslagen skyldiga att 

utgå från att vården individanpassas och sker i samråd med den enskilde individen.  Hälso- 

och sjukvårdslagen förutsätter även att respekt ska ges för individens självbestämmande och 

integritet, detta med utgångspunkt i att alla ska behandlas lika oavsett politisk åsikt eller 

religion (SFS:1982:763).  

Omvårdnadsteori 
Madeleine Leiningers (2002) omvårdnadsteori inriktar sig på transkulturell omvårdnad med 

ett holistiskt synsätt. Vilket i sig innebär en individanpassad vård där man tar hänsyn till 

hela människan oavsett kultur eller sjukdom. Leininger menar att omvårdnad har olika 

betydelser i olika delar av världen. Inom olika kulturer och dess omvårdnad existerar det 

olika typer av normer, värderingar och innehåll. Leininger anser därför att det är viktigt för 

sjuksköterskor att kunna se likheter och olikheter angående dessa för att kunna ge bästa 

möjliga vård. Leininger (2006, ss. 17, 20) menar att på grund av den ökade globaliseringen 

upplever emigrerande individer det nya landets omvårdnadssystem som främmande. Denna 

krock gällande olika omvårdnads kulturer kallas för transkulturell omvårdnad, vilket bland 

annat beskriver den hänsyn som måste tas till olika patienter beroende på vad för 

omvårdnads kultur de kommer ifrån (Leininger, 2006, ss. 17, 20). 

McFarland (2006, ss. 472-482) menar att Leiningers Soluppgångsmodell (Bilaga 1) ska 

fungera som ett stöd och vägledning för sjuksköterskor, för att förstå och förhålla sig till den 

transkulturella omvårdnadsteorin. Modellen är utformad som en soluppgång och beskriver 

faktorer som påverkar vården. Solstrålarna symboliserar flera dimensioner och innefattar: 

teknologiska faktorer, religiösa och filosofiska faktorer, släktskap och sociala faktorer, 

kulturellt betingade värderingar och livsstilar, politiska och juridiska faktorer, ekonomiska 
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faktorer samt utbildnings faktorer. Dessa har effekt på beslut och åtgärder inom den 

transkulturella omvårdnaden (McFarland, 2006 ss. 472-482).  

Kultur  
Enligt Carpenter-Song, Nordquest Schwallie och Longhofer (2007) samt Leininger (2002) 

innehåller en kultur, normer och värderingar vilket kan beskrivas som en produkt av en 

social konstruktion. Detta innebär att något är skapat och konstruerat av människor som 

kommunicerar och agerar med varandra. Kultur är därför ett samspel som skapats av 

människor som vägleder vilken roll och ansvar en person kan ha, till exempel en individs 

familjeroll eller arbetsroll. Dessa normer och värderingar skiljer sig mellan olika kulturer. 

Något som ofta associeras med kultur är etniska minoriteter (Gray & Thomas, 2006). 

Enligt Bhopal (2014) baseras etniska minoriteter på olika etniciteter som utvecklats genom 

gemensamt språk och kultur. De kan även förklaras utifrån att de är en grupp som utgör en 

minoritet i ett land eller område som de bor i, till exempel samer i Sverige eller 

finlandssvenskar i Finland.  

Författarna till denna litteraturöversikt har valt att inte fokusera på etniska 

minoritetsgrupper, utan att använda sig av begreppet transkulturell omvårdnad. Det är ett 

paraplybegrepp som förutsätter och belyser bemötandet i vård och omsorg och därmed inte 

låser sig till vissa kulturer eller etniciteter. För att inte skapa ett ”vi och dom” tänkande 

kommer detta arbete handla om personer som på grund av globalisering befinner sig i en 

majoritetskultur. Författarna kommer därmed varken lägga vikt på vad för kultur eller 

etnicitet som patienterna i litteraturöversiktens utvalda artiklar innefattar. Fokus kommer 

istället att vara de kulturmöten som uppstår mellan sjuksköterskor och patient. Hjelm (2013) 

menar att varje individ har en egen kultur, vilket gör att varje möte mellan två individer blir 

ett transkulturellt möte.  

Omvårdnad 
Med omvårdnadbegreppet menas en inlärd humanistisk och naturvetenskaplig 

omsorgsdisciplin. Inom sjuksköterskors profession är syftet att stödja, befrämja, förstärka 

samt även att hjälpa individer. Inom professionen ingår det även att hjälpa döende patienter 

samt bemästra handikapp av olika slag (Reynolds & Leininger, 1995 s. 80).   
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Enligt International Council of Nurses, ICN:s, (2014) etiska kod för sjuksköterskor skall 

sjuksköterskor främja en miljö i vårdarbetet där mänskliga rättigheter, värderingar, 

sedvänjor och trosuppfattningar hos den enskilda individen, familjen och allmänheten 

respekteras. Det hör till sjuksköterskors ansvar att den enskilda individen får en tillräcklig, 

korrekt och lämplig information på ett individuellt kulturanpassat sätt. Sjuksköterskor skall 

verka för jämlikhet och social rättvisa. De ska även uppvisa professionella värden såsom 

respekt- fullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet (ICN, 2014). 

Kompetens 
Bloom (1956, refererad i Anderson, Lorin & Krathwohl, 2001 ss. 27-37) lanserade teorin om 

taxonomi, där beskriver lärandet i olika steg, där han menar att det finns många olika 

komponenter i begreppet kompetens. Han menar att det finns ett samspel mellan kunskap, 

förståelse, tillämpning, analys, syntes och utvärdering. Att ta sig an information genom att 

memorera och förstå den information som memorerats. Innebörden av Blooms taxanomi är 

även att kunna utföra handlingar, tillämpa den information som erhållits genom att 

memorera samt se ett samband mellan olika informationer och att kunna dra egna slutsatser 

utifrån erhållen kunskap. Detta skall resultera i att planera, producera och generera i något 

nytt.  

Kulturell kompetens 
Bonecutter och Gleeson (1997) menar att omvårdnad har lånat från det sociala arbetet 

gällande att definiera kulturell kompetens.  Socialarbetare beskriver kulturell kompetens 

som en kontinuerlig process, en strävan efter att bli mer självmedveten, värdera mångfald 

och att bli kunnig om kulturella styrkor. Leininger (2002) påpekade att sjuksköterskors 

profession har antagit detta koncept, och därför i största möjliga mån ska försöka förstå och 

visa kulturell kompetens. Maier-Lorentz (2008) betonade att sjuksköterskor med en god 

kunskap om kulturella och religiösa perspektiv kan ge patienter en holistisk vård. 

Transkulturell omvårdnad 
Maier-Lorentz (2008) påtalar att den ökade globaliseringen och mångfalden gör att 

sjukvården står inför en ny modern tid, där hänsyn måste tas till olika kulturers omvårdnads 

utövande. Vid transkulturell omvårdnad studeras individer med olika kulturell bakgrund, 

även förutsättningar för hälsa, erfarenheter av sjukdom, samt behandlingens inverkan på 
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den enskilda individen. Detta för att kunna urskilja likheter och olikheter mellan olika 

kulturer (Maier-Lorentz, 2008). Jansson (1997, ss. 57-62) menar att transkulturell omvårdnad 

används som ett övergripande begrepp som förutsätter sjuksköterskors möte med patienter. 

Det inkluderar således både fysisk och psykiskt bemötande.  

Hjelm (2013) lägger tonvikt på hur viktigt det är att arbeta mot etnocentrism. Med 

etnocentrism menas att de värderingar som majoritetskulturen besitter är de rätta 

värderingar och att minoriteten bör anpassa sig efter dessa. I ett försök att undvika 

etnocetrism arbetar vården med att öka personalens transkulturella medvetenhet. Leininger 

(2002) beskriver faktorer som kan hindra transkulturella relationer, det kan vara skillnader i 

kommunikation, organisation eller religiösa, kulturella eller sociala skillnader. Dessa 

faktorer kan följaktligen leda till missförstånd och därmed hindra att transkulturella 

relationer går i en positiv riktning. För att bedriva transkulturell omvårdnad krävs det att 

sjukvårdspersonal har ett individualistiskt och holistiskt förhållningssätt till patienten där 

det praktiska omvårdnadsarbetet utgår ifrån individens kultur. 

Hjelm (2013) betonar att syftet med transkulturell omvårdnad är att den skall vara en 

positiv resurs i omvårdnaden där varje individ ses bakom dennes kultur.  Sjukvårdspersonal 

bör känna till olika normer och värderingar som kan finnas i olika kulturer. 

Problemformulering 

Genom den ökande globaliseringen har världen sedan decennier blivit en mer mångkulturell 

plats, där nya kontakter kontinuerligt byggs upp.  Utifrån dessa nya kontakter har 

definitionen av kulturens roll i vården förändrats. Det är därför viktigt för sjuksköterskor att 

ha kunskap avseende det transkulturella mötet, för att på så sätt ge så bra vård som möjligt 

till varje enskild patient. Författarna till denna litteraturöversikt har personliga erfarenheter 

och upplevelser av transkulturell omvårdnad under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

En viss osäkerhet i omvårdnadsarbetet med patienter och närstående från en annan kultur 

än deras egna har upplevts. Den osäkerhet som uppstod grundades främst på 

sjuksköterskors förhållningsätt till det transkulturella omvårdnadsarbetet. 

Det är därför väsentligt för denna litteraturöversikt att belysa sjuksköterskors upplevelser 

vid transkulturell kompetens i omvårdnadsarbetet.  
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Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser av 

transkulturell kompetens i omvårdnadsarbetet. 

 

Metod 

Design 

Författarna till denna studie har valt att utforma studien som en litteraturöversikt. Enligt 

Friberg (2012, s.133) är litteraturöversikter användbara när syftet är att skapa en 

övergripande bild gällande kunskapsläget samt upplevelser erfarna av sjuksköterskor i 

omvårdnaden kring sjuksköterskors profession samt kompetensområde. Befintlig forskning 

sammanställs och redovisas i föreliggande litteraturöversikt. 

Litteratursökning 
Artiklar som valts att användas i föreliggande litteraturöversikt söktes i databaserna Cinahl 

med tillhörande headings (MH) Nurse Attitudes, Transcultural Nursing och Cultural 

Competence. Sökningar i Cinahl kombinerades i sin tur med följande sökord “Minority ethnic” 

AND Nurs* AND Care AND Attitudes. I Pubmed söktes med tillhörande mesh- termer 

Transcultural nursing AND Nurse Attitude AND Cultural diversity AND Nurse- patient relations 

AND Nurse role. Psycinfo med följande sökord “multicultural” AND attitudes of nurses. Sökord 

med stor bredd har valts för att inte missa adekvata artiklar, de har även varit återhållsamma 

gällande begränsningar som gjorts i sökning av data, Detta för att erhålla ett stort antal 

artiklar för att sedan granska och utesluta artiklar med låg vetenskaplig kvalitet.  Genom 

manuell sökning hittades tre artiklar via referenslistan på redan utvalda artiklar. Utförda 

sökningar redovisas i Tabell 1. oavsett utfall för att läsaren skall kunna erhålla en 

övergripande blick samt få förståelse för hur sökning av data gått till. Resultat av utvalda 

artiklar redovisas i (Bilaga 2).  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 

 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Förkas

tade 

Inkluderad

e i 

resultatet 

Referenser 

2015-01-26 Cinahl (MH "Nurse Attitudes") AND (MH 

"Transcultural Nursing") 

57 38* 

3** 

8*** 

2**** 

2***** 

4 Tuohy, McCarthy, Cassidy 

& Graham (2008) 

Høye & Severinsson (2008) 

Boi (2000) 

Diver, Molassiotis & Weeks 

(2003) 

2015-02-02 Cinahl “minority ethnic” AND Nurs* 

AND Care AND Attitudes 

16 10* 

1** 

2*** 

1**** 

3 Cortis (2004) 

Nielsen & Birkelund (2009) 

Vydelingum (2006) 

2015-02-02 Cinahl (MH "Transcultural Nursing") 

AND (MH "Cultural Competence") 

AND (MH "Nurse Attitudes") 

20 13* 

0** 

0*** 

1**** 

5***** 

0  

2015-02-04 Pubmed Transcultural nursing AND nurses 

attitude AND cultural diversity 

AND nurse- patient relations AND 

nurses role 

37 31* 

0** 

0*** 

4**** 

2 Leishman (2004) 

Somerville (2007) 

2015-02-06 PsycINFO "multicultural" AND attitudes of 

nurses 

35 20* 

7** 

4*** 

2**** 

2 Hultsjö & Hjelm (2005) 

Festini, Focardi, Bisogni, 

Mannini, & Neri (2009) 

2015-03-02  Manuell sökning   3 Høye & Severinsson (2010) 

Badger, Clarke, Pumphrey, 

& Clifford (2012) 

Jones (2008) 

 

                                                            

*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 

*****Dubbletter 

Urval och kvalitetsbedömning 
De artiklar som sammanställts i litteraturöversikten har valts ut genom fyra steg där 

studiens syfte kontinuerligt varit i fokus. Första steget i urvalet av artiklar bestod av att läsa 

titlarna tillsammans. Andra steget bestod av att läsa abstrakt för att erhålla En uppfattning 

om vad artikeln handlar om samt kontrollera att artikeln svara på litteraturöversiktens syfte. 

Efter att abstrakt läst igenom valdes de artiklar som ansågs vara mest adekvata, dessa 

artiklar lästes sedan igenom i sin helhet, steg tre. Det sista steget bestod av 

kvalitetsbedömning av artikelns vetenskapliga kvalitet vilket gjordes gemensamt. De artiklar 
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som valdes till litteraturöversikten är av mixstudier (1), kvalitativ (12), och kvantitativ (1) 

metod. Artiklarna har alla kvalitetsgranskats, analyserats samt sammanställts  

i föreliggande litteraturöversikt. Kvalitetsbedömningen utfördes med hjälp av ett modifierat 

bedömningsprotokoll för artiklar av kvalitativa och kvantitativa metod framtaget av 

Carlsson och Eiman (2003) vilka presenteras i bilaga 3 och 4. Kvalitets bedömning av 

mixstudier gjordes genom en kombination av ovanstående bedömningsprotokoll. De 

bedömningsprotokoll som använts innefattar en fråga som berör patienter med lungcancer, 

denna fråga kunde ge tre poäng och har valts att tas bort. Frågan saknar relevans för 

föreliggande litteraturöversikt och detta resulterade i att tre poäng togs bort från den totala 

poäng som artiklarna fick. Den totala poängen av bedömningsmallarna blev därmed 45 

poäng (kvalitativ metod) och 44 poäng (kvantitativ metod) och visar vilken grad av 

vetenskaplig kvalitet de får i procentsats. Sex artiklar av grad I (80%) och åtta artiklar av 

grad II (70%) har inkluderats i litteraturöversikten. Alla inkluderade artiklar har genomgått 

samma kvalitetsbedömning. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att inkluderas i litteraturöversikten skulle samtliga artiklar vara skrivna på engelska 

samt innefatta sjuksköterskors upplevelser vid transkulturell kompetens i 

omvårdnadsarbetet. Författarna till litteraturöversikten har använt sig av studier som har 

gjorts på sjuksköterskor på diverse arbetsplatser. Artiklar som endast berör språkbarriärer 

har exkluderats och istället har artiklar som delvis tar upp språkbarriärer som en del av det 

hela omvårdnadsarbetet har inkluderats. Artiklar som är daterade innan år 2000 har 

exkluderats. 

Analys 
Analysarbetet utfördes med inspiration från Friberg (2012, ss. 140-141) och bestod av tre 

steg.  Första steget bestod av att samtliga artiklar granskades genom noggrann läsning både 

enskilt och även gemensamt för att erhålla en helhetsbild. Andra steget i analysarbetet var 

att sammanfatta samtliga resultatdelar i artiklarna samt göra en översiktstabell av de artiklar 

(bilaga 2) som senare inkluderades i resultatet. I översiktstabellen framkommer 

artikelns författare, studiens syfte, design, antal deltagare, huvudresultat och kvalitet på 

artiklarna grundat på en reviderad bedömningsmall framtagen av Carlsson och Eiman 
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(2003) se bilaga 3 och 4. Likheter och skillnader kopplades samman från samtliga artiklar 

genom att fynden diskuterades gemensamt. Dessa fynd sammanställdes på en 

whiteboardtavla med hjälp av en tabell. Författarna till resultatartiklarna skrevs upp och 

sedan kryssades för. Det som kryssades för var de likheter som återupprepades i varje artikel 

och det som var relevant för studiens syfte. Detta gjordes för att författarna till 

litteraturöversikten skulle kunna börja skriva resultatet i litteraturöversikten.  Varje kryss, X, 

påvisar i bilaga 5 att artikeln innefattar de fynd som hittats i vardera artikel. Under hela 

analysfasen hölls syftet i åtanke. Ur analysförfarandet växte det fram 4 teman, detta då de 

fynd som funnits övervägande handlade om sjuksköterskans upplevelser av transkulturell 

kompetens i omvårdnadsarbetet; upplevelser av kompetens, kommunikationshinder, närståendes 

påverkan i möten samt kulturella skillnader. Dessa återfinns samt förtydligas i 

resultatredovisningen. 

Etiska överväganden 
För att en studie skall kallas etiskt korrekt bör den beröra frågor som har en god 

vetenskaplig kvalitet och att den genomförts utifrån en etisk synvinkel (Kjellström, 2012 s. 

76). Författarna till litteraturöversikten har använt sig av ett objektivt perspektiv genom att 

så opartiskt som möjligt behandla fakta, inga fakta har exkluderats på grund av att det inte 

överensstämmer med tidigare resultat eller egna åsikter.  

Artiklar där etiska överväganden tydligt presenteras och där studien blivit godkänd av en 

etisk kommitté samt att det fyra etiska kraven nämnts har inkluderats i litteraturöversikten.  

De fyra etiska kraven består av informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Dessa krav innefattar delgivandet av information om innebörden av 

forskningen samt forskningens syfte och bekräftelse om att deltagarna har rätt till att avsluta 

sin medverkan utan konsekvenser. Kraven innefattar även att deltagarnas personuppgifter 

och identitet ej skall kunna röjas då personuppgifter inte skall kunna nå obehöriga, samt att 

insamlad data endast får användas till studien (Polit & Beck, 2011 ss. 157-173).  

Resultat 
De fyra teman som framkommit är upplevelser av kompetens, kommunikationshinder, närståendes 

påverkan i möten samt kulturella skillnader.  
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Upplevelser av kompetens 
Boi (2000) och Tuohy, McCarthy, Cassidy och Graham (2008) påvisade i sina studier att 

sjuksköterskorna upplevde svårigheter att vårda patienter med annan kulturell bakgrund på 

grund av att de inte fått någon adekvat grundutbildning för detta. Medan de sjuksköterskor 

som hade högre utbildning ansåg att de fått större kunskap i bemötandet gällande vården av 

patienter med olika kulturell bakgrund. Somerville (2007) påvisade att sjuksköterskor som 

upplevde brister i sin utbildning gällande mötet med patient från annan kulturell bakgrund 

undvek situationer som kunde leda till misstag och förolämpning, de beskrev rädsla för att 

förlora patienten och dess närståendes förtroende. 

Att sjuksköterskor kände sig osäkra i möten med patienter från annan kulturell bakgrund 

styrks även upp av Leishman (2004) där flera sjuksköterskor kände sig nervösa i 

omvårdnadsarbetet med patienter från annan kulturell bakgrund då varje erfarenhet var olik 

den andra. Vidare menade hon att de även kände osäkerhet och okunskap när en patient 

kom in akut varav sjuksköterskorna inte visste vad hen skulle göra och hur hen skulle 

behandla patienten. Sjuksköterskorna kände att de saknade kunskap för att kunna tillämpa 

en individanpassad omvårdnad på grund av att de inte fått tillräcklig utbildning i 

transkulturell omvårdnad. Leisman (2004) menade vidare att det fanns en tydlig vilja för 

sjuksköterskorna att utveckla en kulturell medvetenhet för att skapa sig en förståelse för att 

kunna analysera och utvärdera vårdandet och vårdförloppet kring patienten. Genom att få 

mer utbildning hade de på bästa möjliga sätt kunnat anpassa den vård som önskades samt 

kunna erbjuda en holistisk omvårdnad (Leishman 2004). Ett exempel på detta går att se i 

Jones (2008) studie angående transkulturell omvårdnad. I studien framkom det att många 

sjuksköterskor fick formell utbildning i form av kulturell omvårdnadskompetens och 

språkundervisning på sina arbetsplatser. Detta ökade således sjuksköterskornas kompetens, 

de kände sig tryggare och säkrare i sin profession, något som även speglade av sig i mötet 

med patienter ifrån en annan omvårdnads kultur (Jones, 2008).  

Kommunikationshinder 
Hultsjö och Hjelm (2005) menade att sjuksköterskorna ofta hade svårigheter med 

kommunikation vid vård av patienter som talade ett annat språk än dem själva, som resultat 

av kommunikationsbarriären blev ofta informationsutbytet mellan sjuksköterska och patient 

ett stort problem. Det blev svårt för sjuksköterskorna att bedöma och skapa sig en 
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uppfattning gällande patientens hälsotillstånd (Hultsjö och Hjelm, 2005). Detta styrks även 

av författarna Tuohy et al. (2008) där sjuksköterskorna upplevde patientmötena 

problematiska då de ibland inte förstod eller kunde göra sig förstådda på grund av 

språksvårigheter hos patienten. Sjuksköterskorna menade att detta försvårade deras 

omvårdnadsarbete då viktig information om patienten uteblev. 

Flera av sjuksköterskorna i Diver, Molassiotis och Weeks (2003) studier försökte lösa 

kommunikationsproblemet genom att ”småprata” och använda sig av humor som 

kommunikationsstrategi. Nielsen och Birkelund (2009) menade även i sin studie att 

sjuksköterskorna ansåg att kommunikationen var den största problematiken gällande 

patienterna med annan kulturell bakgrund, de ansåg att det var svårt att bygga en relation 

till en patient som inte talade samma språk. Nielsen och Birkelund (2009) och Hultsjö och 

Hjelm (2005) menade att vårdtiden blev längre och det krävdes mer tid och resurser vilket 

resulterade i mindre omvårdnads tid till de övriga patienterna. Detta kunde leda till 

irritation bland personalen och de övriga patienterna. Boi (2000) menade att trots de 

kommunikationssvårigheterna som uppstod visade flera av sjuksköterskorna kunskap och 

vilja till att visa respekt gentemot patienters kulturella skillnader i sjukvården. 

Cortis (2004) studie visade på att sjuksköterskorna undvek användandet av tolk. Detta då 

de inte hade kunskap om hur kontakt skulle tas med tolk samt för att de ansåg att det var en 

onödig utgift. Tuohy et al. (2008) studie visar däremot att tolk var användbart och 

nödvändigt där kommunikationsbarriärerna var ett tillräckligt stort hinder. Vidare visade 

denna också att det fanns tillfällen då närstående inte kunde tolka utifrån språkbarriärerna.  

Deras studie visar att i regioner där flera olika kulturella grupper existerade fanns ett större 

användande av tolk. Studien påpekar även att tolkningstjänsten således blev väsentlig då det 

uppnådde optimal vård för patienterna. För att kunna uppnå den så bra vård som möjligt för 

patienterna påpekade de även vikten av att använda sig av samma tolk vid patientmöten, 

detta för att bygga och erhålla en relation mellan patient, närstående och sjuksköterskor 

(Tuohy et al., 2008). 

Tuohy et al. (2008) menade att användningen av tolk minskat, istället använde sig 

sjuksköterskorna av närstående som tolkar. Problematiken kring detta kunde vara att 

informationen inte alltid framfördes korrekt och viktig information kunde utebli. 
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Sjuksköterskorna i Diver et al. (2003) studie upplevde att familjemedlemmar var ett 

användbart verktyg för att lösa kommunikationsproblematiken. Genom att använda sig av 

familjemedlemmar och närstående kunde sjuksköterskorna förklara för patienten på ett 

respektgivande sätt utifrån patientens kulturella arv och livshistoria, närstående och 

familjemedlemmar kunde därför bli en viktig länk mellan sjuksköterska och patient (Diver et 

al. 2003; Boi, 2000). Nielsen och Birkelund (2009) menade även de att det var många 

sjuksköterskor som hellre använde sig av närstående istället för tolk, detta då det var 

kostsamt och tidkrävande med bokning av tolk. 

Närståendes påverkan i möten 
Høye och Severinsson (2008) och Cortis (2004) menar i sina studier att för patienter med 

annan kulturell bakgrund som befinner sig i en majoritetskultur, spelar närstående en större 

roll och involverar ofta ett större antal besökare. Cortis (2004)  menar att sjuksköterskor 

kände stress och maktlöshet när patienter hade många närstående på besök. Høye och 

Severinsson (2008) påpekar att detta således hindrade sjuksköterskornas arbete då hen 

förväntades ta hand om andra patienter och samtidigt anpassa sig till det stora antalet 

besökare. Cortis (2004) och Nielsen och Birkelund (2009) påpekade att sjuksköterskorna hade 

svårt att hantera situationer där det involverade ett stort antal besökare, både den aktuella 

patienten och andra inskrivna patienters välmående stördes.  Sjuksköterskorna kände 

frustration då de inte kunde tillgodose alla patienters behov (Cortis, 2004; Nielsen & 

Birkelund, 2009). 

Diver et al. (2003) och Boi, (2000) menar att familjens involvering för patienter med annan 

kulturell bakgrund hade stor betydelse. Genom att patient och närstående får kommunicera 

och närvara fysiskt kan de söka stöd i varandra och ge en gemensam förståelse utifrån deras 

egna kulturella erfarenheter. I Boi (2000) och Hultsjö och Hjelm (2005) studie ansåg 

sjuksköterskorna och annan vårdpersonal att närstående var en viktig länk mellan 

sjuksköterskor och patienter och såg de anhöriga som en källa att lära sig mer om patientens 

kultur och attityder. Genom en god relation till anhöriga förstärktes deras transkulturella 

kompetens i omvårdnadsarbetet. Hultsjö och Hjelm (2005) menade att närstående gav 

sjuksköterskorna mer information kring patienten vilket i sin tur resulterade i en mer 

effektiv vård. Badger, Clarke, Pumphrey och Clifford (2012) och Høye och Severinsson 

(2010) påpekade i sina studier vikten av att sjuksköterskan skapade en relation till patienten 
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och dess närstående, då närståendes fysiska och psykiska stöd kunde vara befriande och ha 

en lugnande effekt på patienten.  

Kulturella skillnader 
Hultsjö och Hjelm (2005) menade att sjuksköterskor hade svårigheter att bedöma, identifiera 

och hantera olika beteenden och tillvägagångsätt som är relaterade till kulturella skillnader. 

Utifrån ett transkulturellt synsätt menar de att sjuksköterskor fann olikheter i att uttrycka 

känslor beroende på vilken omvårdnadskultur en patient kom ifrån. Sjuksköterskorna i 

studien menade att på grund av okunskap gällande andra omvårdnadskulturer resulterade 

detta i svårigheter i omvårdnadsarbetet med patienten.  De hinder som framkom var bland 

annat att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att skapa en relation till kvinnliga 

patienter, då kvinnor inte alltid var tillåtna att agera utan tillåtelse av en manlig respektive.  

I Høye och Severinsson (2010) studie påvisade sjuksköterskorna att vissa patriarkala, 

mansdominerande omvårdnads kulturer kunde vara problematiska. Ibland visste inte 

sjuksköterskorna om de kunde framföra informationen till närstående oavsett kön eller om 

de föredrog att informationen skulle framföras till en manlig familjemedlem. På grund av 

detta uppstod det enligt sjuksköterskorna konflikter som med hjälp av mer kunskap hade 

kunnat förebyggas. Hultsjö och Hjelm (2005) påpekar att det även uppstod situationer där 

kvinnliga patienter inte ville klä av sig eller bli vårdad av en sjuksköterska av motsatt kön, 

detta var heller inte något som sjuksköterskorna alltid kunde bistå med.  

Festini, Focardi, Bisogni, Mannini och Neri (2009) menade att på grund av kulturella 

skillnader i attityder angående kön, kunde sjuksköterskorna uppleva att patienter och 

anhöriga med annan kulturell bakgrund än dem själv, hade mindre förtroende för de 

kvinnliga sjuksköterskorna, jämfört med de manliga sjuksköterskorna. I Høye och 

Severinsson (2008) beskrivs männen som talespersoner i familjer med multikulturell 

bakgrund. Deras patriarkala synsätt påverkade sjuksköterskorna genom att göra dem osäkra 

i omvårdnadsarbetet.   

En annan problematik gällande kulturella skillnader var olikheter gällande smärta. Høye 

och Severinsson (2008) menade att det var en utmaning för sjuksköterskorna att kunna 

identifiera smärta och sorg då kulturella skillnader i uttryck hade stor betydelse. Vidare 

menade de att på grund av bristande kunskap gällande kulturella skillnader i uttryck av 

smärta kunde deras bedömning av patienten bli annorlunda jämfört med patienter från 
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samma omvårdnads kultur (Høye och Severinsson, 2008). Exempel på detta går att finna i 

Høye och Severinssons (2010) studie som menar att inom vissa omvårdnadskulturer 

uttrycker individer smärta genom att vara högljudda. Det vill säga, de höga ljuden 

påverkade medpatienter och andra anhöriga i så hög grad att de var tvungna att förflyttas. 

Festini et al. (2009), Nielsen och Birkelund (2009) och Vydelingum (2006) menade att 

sjuksköterskorna hade svårt att tyda smärtan då de själva ansåg sig ha högre smärttröskel 

jämfört med patienter med annan kulturell bakgrund. Sjuksköterskorna påpekade att detta 

berodde på att många patienter överdrev smärtan, varav de hade svårigheter att bedöma om 

smärtan var befogad eller inte. Utifrån detta skapades irritation både utifrån patient och 

sjuksköterskor. Patienterna ansåg sig inte få den hjälp de behövde samtidigt som 

sjuksköterskorna upplevde dem som högljudda och störande gentemot andra patienter.  

Somerville (2007) visar på att många sjuksköterskor strävade efter att övervinna de 

kulturella barriärerna genom att lära känna patienten. Detta genom att bygga en relation, 

genom att vara icke dömande, vara förstående och respektera patienternas kulturella 

bakgrund. Genom att sjuksköterskorna identifierade och respekterade olikheterna gällande 

patienternas kulturella bakgrund byggdes en god transkulturell kompetens upp varav 

sjuksköterskorna utökade sin kunskap. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Sökmotorerna Cinahl, Pubmed och Psycinfo valdes för litteraturöversikten. Dessa 

sökmotorer användes då de alla är relaterade till ämnesområdet samt svarar bäst på syftet. 

Inga avgränsningar gjordes gällande sjuksköterskans olika arbetsområden, detta på grund 

av att det skulle generera i för få artiklar. Resultaten visade inga skillnader beroende på 

sjuksköterskans arbetsplats, vilket kan uppfattas som en styrka. 

Artiklar som var publicerade innan år 2000 Exkluderades eftersom de bedömdes som 

irrelevanta för transkulturell omvårdnad, vilket är ett begrepp under ständig förändring. 

Med detta ändras även det som förväntas av sjuksköterskan i hens transkulturella 

kompetens, på grund av detta valdes ett årsspann på 15 år. 

En av sökningarna i Cinahl genererade i 0 valda artiklar då kombinationen av sökord: 

Transcultural Nursing, Cultural Competence, Nurse Attitudes resulterade i dubbletter och 
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artiklar som ej speglade syftet eller höll vetenskaplig kvalitet. Genom att ha redovisat sökord 

som inte genererat i användbara artiklar styrker detta valet av rätt sökord vid 

litteratursökning. 

Samtliga artiklar som har inkluderats i litteraturöversikten var skrivna på engelska, detta 

upplevdes som en utmaning då engelska inte är författarnas modersmål. Väl medvetna om 

att detta kan anses som en svaghet i studien granskades de olika fynden i artiklarna kritiskt 

gemensamt. Artikelgranskningen gjordes tillsammans vilket var tidskrävande men anses 

styrka trovärdigheten i studien. 

De artiklar som använts i resultatdelen gjordes i olika länder världen över vilket anses 

varit kunskapsgivande och givit en helhetsbild av forskningsläget till det stora behovet av 

transkulturell omvårdnad. Artiklar av både kvalitativ, kvantitativ samt mixstudier har valts 

att inkluderas och majoriteten av de artiklar som valts att användas i resultatet till 

litteraturöversikten är av kvalitativ metod vars huvudfynd styrks av kvantitativ och 

mixstudier. Litteraturöversikten består av artiklar som innefattar kvalitativ-, kvantitativ- och 

mixad metod, vilket ger en ökad trovärdighet genom att de olika metoderna stärker samt 

bekräftar varandras interaktion vilket ökar trovärdigheten i resultatet och i 

litteraturöversikten (Polit & Beck 2012, s. 604). 

De sökord som har använts i litteratursökningen har resulterat i artiklar som inte funnits 

tillgängliga i fulltext på Mittuniversitetets utbud av artiklar, dessa har författarna till 

litteraturöversikten valt att exkludera då de ansett att de befunnit sig i en tidsbrist och inte 

haft ekonomi till att beställa dessa artiklar. Trots att detta kan ses som en svaghet anser 

författarna att en datamättnad har uppnåtts.  

Deltagarna i en del artiklar som har valts ut har varit väldigt få och detta kan ses som en 

svaghet, trots detta har författarna valt att bortse ifrån detta då de ansett att artiklarnas 

innehåll gav relevant information kring ämnesområdet, samt att fynden som gjorts styrkts 

upp av andra artiklar samt av artiklar av annan metod. 

Den förförståelse som författarna har till ämnet för denna litteraturöversikt är förvärvad 

kunskap genom praktiska erfarenheter och möten med den enskilda patienten.  Författarna 

har i bästa möjliga mån försökt att vara opartiska, genom att inte låta tidigare erfarenheter 

eller kunskaper påverka litteraturöversiktens innehåll.  
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Resultatdiskussion  
Författarna till denna litteraturöversikt har utifrån litteraturstudiens resultat samt syfte 

kommit fram till två huvudfynd. Det första huvudfyndet var att varje människa ska 

behandlas utifrån sina förutsättningar som individ. Det andra huvudfyndet var att det krävs 

vissa verktyg för att kunna uppnå en individanpassad vård.  

Utifrån denna litteraturöversikts ena huvudfynd som var att varje människa är en enskild 

individ kan Madeleine Leiningers teori kring omvårdnadsteori kopplas samman. Utifrån 

vad som tidigare beskrivits har globaliseringen ökat samt samhällen blivit mer 

mångkulturellt.  Leininger (2002) menade att under tidigare decennier och århundraden då 

möten med olika kulturer knappt existerade var vården anpassad till att enbart det egna 

landets normer och värderingar skulle tas till hänsyn inom omvårdnadsarbetet.  

Tack vare Madeleine Leiningers (2002) teori kring transkulturell omvårdnad menar 

författarna att den ökade globaliseringen medfört att dagens moderna omvårdnadsarbete 

måste arbeta utifrån ett mer individanpassat omvårdnadsarbete. Som Leininger (2002) teori 

beskrivit är människor en del av ett större system, människan ingår således i en grupp och är 

kulturbärare. Författarna menar att genom att ha kunskap kring varje enskild individ och 

kunskap kring dennes individanpassade vård behöver sjuksköterskor först utgå från ett 

transkulturellt perspektiv. Genom att först ha kunskap kring detta kan sjuksköterskan sedan 

se omvårdnadssituationen och sedan anpassa detta till den enskilde patienten. Först då kan 

sjuksköterskan behandla sina patienter som en individuell varelse och ta hänsyn till de olika 

normer, värderingar och behov som existerar. 

Litteraturöversiktens andra huvudfynd är de verktyg som främst behöver användas för 

att uppnå en individanpassad omvårdnad. Som beskrivits i litteraturöversiktens resultatdel 

har upplevelser av kompetens, kommunikationshinder, närståendes påverkan i möten samt 

kulturella skillnader varit en problematik som uppstått i det transkulturella mötet. Syftet 

med att ge en Individanpassad omvårdnad har på så sätt misslyckats då dessa hinder 

försvårat utförandet av en individanpassad omvårdnad.  

Det första verktyget som bör användas för att kunna ge en individanpassad omvårdnad var 

sjuksköterskornas upplevelser av kompetens där resultaten visade brist på formell 

utbildning. Som nämnts ovan existerar det många attityder och fördomar i transkulturella 

möten varav detta är ett resultat av brist på formell utbildning.  
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Narayanasamy (2003) påpekade för att kunna uppnå en kulturanpassad omvårdnad var 

utbildningen en grundläggande pusselbit. Genom att öka kunskapen genom formell 

utbildning med fokus på kulturanpassad omvårdnad kan en framtida grund för 

sjuksköterskor skapas varav de inte kommer se transkulturell omvårdnad som en utmaning. 

Detta var även något som styrktes av den transkulturella omvårdnadsteorin där Leininger 

(2002) menade för att kunna uppnå bästa möjliga vård för patienter med transkulturell 

bakgrund innebar det att sjuksköterskan skulle ha kunskap gällande normer, värderingar 

och innehåll. 

i litteraturöversiktens resultatdel framkom det att kommunikationshinder är en del av de 

svårigheter som uppstår mellan sjuksköterska och patient. Detta styrks av Hultsjö och Hjelm 

(2005) och Söderbäck och Ekström (2014) som beskrev hur det på grund av olika modersmål 

upplevde patient och sjuksköterska att informationsbytet blivit mindre, varav ett onödigt 

hinder skapats där inte all information kommit fram. Författarna till denna litteraturöversikt 

anser att det inte finns utrymme eller tid för en sjuksköterska att lära sig olika språk, 

däremot finns det andra sätt att kommunicera på än enbart språk. Genom att till exempel 

vara förberedd med video, telefon och tolk är sjuksköterskan redo för olika 

kommunikationshinder som kan komma att uppstå. Genom att vara förberedd minskar även 

de kommunikationshinder som uppstår varav en bättre individanpassad omvårdnad kan 

tillgodoses.  

Författarna till denna litteraturöversikt samt Boi (2000) och Høye och Severinsson (2008) 

menar att genom att skapa en god relation med närstående, skapas istället en bättre 

individualiserad vård. Genom att använda sig av närstående som verktyg kan därför en bra 

relation byggas upp mellan sjuksköterska och patient, således blir relationen med närstående 

ett viktigt verktyg i omvårdnadsarbetet. Enligt Boi (2000) och Severinsson (2008) hade 

närstående en stor påverkan i möten inom transkulturell omvårdnad. Som vilken patient 

som helst kan närstående vara en trygg och varm famn att luta sig tillbaka mot. Däremot 

menade Hansen (2013)  att flera sjuksköterskor upplevde många närstående som 

problematiska och tidskrävande. Sjuksköterskornas berättelse i Hansens (2013) artikel 

menade att för patienter som befann sig i en majoritets kultur upplevde sjuksköterskorna att 

deras anhöriga var mer högljudda och fler i antal. 
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Som denna litteraturöversikts huvudfynd gällande att varje människa ska behandlas 

individuellt är okunskapen kring kulturella skillnader en stor bidragande roll till att varje 

människa inte behandlas individuellt. Genom att skaffa sig kunskap kring kulturella 

skillnader kan därför denna okunskap vändas till kunskap och som sedan kan användas som 

verktyg för att skapa en individualiserad vård. Som Somerville (2007) menade kan 

sjuksköterskor genom detta verktyg lära sig att identifiera och respektera de olikheter som 

uppkommer i det transkulturella mötet. Något som även speglade av sig i Hansens (2013) 

studie angående sjuksköterskors upplevelser vid transkulturella patienters närstående var 

sjuksköterskors bristande kompetens inom kulturella skillnader.  I studien framkommer det 

att många sjuksköterskor behandlade sina patienter utifrån deras egna attityder och 

fördomar varav holistisk vård gavs. Detta styrktes även upp av Høye och Severinsson (2008) 

som menade att på grund av detta togs ingen hänsyn till olika patienters livsvillkor.  

Utifrån Madeleine Leiningers (2002) omvårdnadsteori kring transkulturella möten anser 

författarna till denna litteraturöversikt att tillämpning av Leiningers teori är lämplig att 

användas vid individanpassad omvårdnad. Även genom att använda sig av verktyg som 

utbildning, kompetens, kommunikation, närstående och medvetenhet kring kulturella 

skillnader i det transkulturella mötet anser författarna till denna litteraturöversikt att en 

individanpassad omvårdnad då kan skapas och tillgodoses. Enligt Doutrich, Dekker, Spuck 

och Hoeksel (2014) kunde sjuksköterskor bidra till en bättre relation mellan sjuksköterska 

och patient på en mikro nivå, det bidrar även till förbättring på makro- och mesonivå, då 

kunskapen institutionaliseras och ger en möjlighet till systematisk förändring.  

Slutsats 
En ökad globalisering har resulterat i att sjuksköterskor allt oftare möter patienter från en 

annan omvårdnadskultur än sin egen. Författarna till föreliggande litteraturöversikt har 

själva befunnit sig i situationer där det inte riktigt ansett sig vara förberedda i möten med 

patienter från en annan omvårdnads kultur. Detta har i sig lett till en osäkerhet som 

resulterat i en rädsla som i sin tur påverkat omvårdnadsarbetet negativt.  

Det finns en avsaknad av användbara verktyg i grundutbildningen för att kunna 

tillgodose en individualiserad omvårdnad. Det borde läggas större vikt på transkulturell 

medvetenhet i både sjuksköterskans grundutbildning samt i den utbildning som erbjuds på 
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sjuksköterskans arbetsplats. Det behövs mer kvalitativ forskning inom ämnesområdet då det 

vore intressant att veta vad sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor anses skall 

kompletteras inom den formella utbildningen gällande transkulturell omvårdnad.  

Avslutningsvis hoppas författarna till litteraturöversikten att föreliggande arbete ska leda 

till en ökad förståelse hos all vårdpersonal i det transkulturella mötet. Genom en ökad 

förståelse kan vården komma att effektiviseras genom att vårdpersonal tillgodoser patienten 

och närstående med den trygghet som behövs för att skapa en god sjuksköterska, patient och 

närstående relation.    
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Bilaga 2. Översikt av resultatartiklar 
Författare Årtal  

Land 

Studiens syfte 

 

Typ av studie 

 

Deltagare 

 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat 

 

Komen- 

tarer 

gällande 

kvalitet 

 

Badger, et al. 

(2012), England 

 

To describe the ethnicity of nursing 

home residents and staff and  explore 

managers’ perceptions of readiness to 

meet the needs of diverse resident s, 

including needs at the end of life. 

 

Mix studie 

kvalitativ och 

kvantitativ 

n= 101 

Vårdhem 

n=13  

Avdelning

schefer 

Två-fas studie, fas 1: 

Vårdhemmet svarade 

på enkäter, fas 2: 

avdelningscheferna 

intervjuades, 

SPSS vid kvantitativ 

analys, inspelade och 

transkriberade analys 

vid kvalitativ. 

De tyckte det var viktigt med individanpassad vård och 

försökte undvika att göra antaganden om etnicitet, 

kultur eller tro. Detta kunde vara en utmaning då de 

ansåg att de saknade viss kompetens. 

Medel 

kvalitet 

Boi (2000), 

England 

To investigate nurses’ experiences in 

caring for culturally different patients 

and to highlight any problems 

encountered by nurses delivering care to 

these patients. 

 

Kvalitativ 

studie. 

n=7 

Sjuksköters

kor 

Fenomenografi, 

bekvämlighetsurval, 

bandspelare, intervju 

 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter gällande 

språkbarriärer, trots att sjukhuset bidrog med resurser 

som tolk, så använde man sig istället för närstående och 

kollegor. Det fanns en bristande kunskap gällande 

kulturell bakgrund vilket kommer komma att påverka 

den givna vården negativt. 

Hög 

kvalitet 

Cortis (2004), 

England 

To investigate the experiences of nurses 

in caring for hospitalized Pakistani 

patients in West Yorkshire (UK). 

 

Kvalitativ 

studie. 

n=30 

Sjuksköters

kor 

Innehållsanalys, 

Semistrukturerade 

intervjuer, inspelade 

och transkriberade. 

Analyserades genom 

teman.  

 

Sjuksköterskorna hade svårigheter med att förstå och 

kunna tillgodose patientens kulturella behov. Det rådde 

bristande kunskap bland sjuksköterskorna. 

Medel 

kvalitet 

Diver et al. 

(2003),  

To explore the specialist palliative care 

staff perspectives about providing 

Kvalitativ 

studie. 

n=5 

Palliativ 

Fenomenoligisk 

semistrukturerade 
Vårdpersonalen visade en kulturell medvetenhet och 

visade på den individualiserade vårdens betydelse, men 

Medel 



 

 

England multicultural care. Multicultural care in 

this context is defined as the ability of 

health profession- als to care for people 

from another ethnic group. 

vårdperson

al 

intervjuer som 

transkriberats och 

analyserats 

det fanns ändå en efterfrågan på utbildning inom 

multikulturell omvårdnad. 

 

kvalitet 

Festini et al. 

(2009), Italien 

 

To estimate the frequency of problems 

perceived by a population of nurses of a 

major Italian pae- diatric hospital in 

delivering care to immigrant children 

and their families and to explore the 

perceptions of such nurses regarding 

nursing care of immigrant children and 

their families. 

Kvantitativ 

studie. 

n=201 

Sjuksköters

kor 

Explorativ, 

frågeformulär, 

kvoturval, 

fokusgrupper, 

innehållsanalys 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns en bristande 

utbildning gällande transkulturell omvårdnad då de 

upplevde svårigheter speciellt när det uppstod 

språkbarriärer. Andra svårigheter som uppstad var 

synen på smärta, könsroller, hygien, nutrition och 

attityder. 

Medel 

kvalitet 

Hultsjö & 

Hjelm (2005), 

Sverige 

To identify whether health care staff in 

somatic and psychiatric emergency care 

experienced any problems in the care of 

migrants, and if so to compare their 

experiences.  

 

Kvalitativ 

studie. 

n=35 

Sjuksköters

kor 

Fenomenografi, 

bekvämlighetsurval, 

explorativ, 

semistrukturerad 

fokusgrupp-intervju, 

frågeformulär, 

bandinspelat 

Framkom tre kategorier: svårighet att vårda asylsökande 

patienter, kommunikationssvårigheter, kulturella 

skillnader mellan patient och vårdpersonal, problem i 

mötet med anhöriga, könsroller. Det fanns ett stort 

behov av organisatoriskt stöd. De kom fram till att det 

fanns brister för förståelsen och bemötandet av att vårda 

patienter med annan kulturell bakgrund. 
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kvalitet 

Høye & 

Severinsson 

(2010), Norge 
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ICNs’ experiences of possible conflicts 
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erskor 

Deskriptiv, 

explorativ, intervju, 

fokusgrupp, 

ljudinspelad, 

transkriberat 

Kompetensen inom området kultur och religion kan 

förbättras, då sjuksköterskorna behövde få en djupare 
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Severinsson 
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To explore the perception of intensive of 

intensive care nurses in regard to their 

encounters with familiesof patients with 

multicultural backgrounds. 
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innehållsanalys, 
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Sjuksköterskorna upplevde att det fanns en utmaning i 

samspelet med patienter från andra kulturer och detta 

gjorde att en stress skapades. Genom kunskap om andra 

kulturer kunde detta övervinnas. 

Hög 

kvalitet 

Jones, S. (2008), 

USA 

 

To understand emergency nurses’ 

experiences when caring for Mexican 

American patients. 

 

Kvalitativ 

studie. 
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Sjuksköters

kor 

Fenomenologisk, 

intervju, öppna 

frågor, ljudinspelat, 

transkriberades, 

kodades 

Språkbarriärerna och den bristande kunskapen gjorde 

att sjuksköterskorna inte alltid kunde ge en kulturell 

kompetent vård. Det fanns även svårigheter i att följa 

upp patienter som var immigranter. 

Medel 

kvalitet 

Leishman 

(2004), 

Skottland  

To explore the views of one group of 

healthcare professionals on the 

importance of cultural awareness in 

healthcare practice.  

Kvalitativ 

studie. 

n=10 

sjuksköters

kor 

Intervjuer, 

ostrukturerade. 

Öppna frågor 

Kunskapen om sjuksköterskornas kulturella 

medvetenhet var bristande, det fanns även brister i 

utbildningen då många kände att de inte kunde hantera 

olika situationer.  

Medel 

kvalitet 

Nielsen & 

Birkelund 

(2009), 

Danmark 

To procure knowledge of the 

phenomena present in the nurses work 

with minority ethnic patients, and in this 

way contribute to a developing a 

professional foundation for proficient 

nursing care. 

Kvalitativ 

studie. 

n=4 

Sjuksköters

kor 

Fenomenologisk 

observationsstudie, 

bandspelare, dagbok. 

Inga strukturerade 

frågeformulär, 

däremot använde 

författarna sig av 

följdfrågor, 

analyserades genom 

teman 

 

Sjuksköterskorna jämförde patientens kultur med sin 

egen. Använde sig av barn och anhöriga istället för 

sjukhusets tolk, detta uppfattades som stressigt och 

påfrestande för anhöriga och barnen. Upplevde även att 

patienterna hade lägre smärt tröskel. 

Medel 

kvalitet 

Somerville 

(2007), England 

To develop a theory to explain how 

palliative nurses care for people from 

diverse cultural backgrounds. 

Kvalitativ 

studie. 

Grounded 

theory 

n=10 

Sjuksköters

kor 

Ändamålsenligt 

urval, 

semistrukturerade 

intervjuer, 

bandspelare, 

transkribering, 

De fann ingen markant skillnad erfarenhetsmässigt 

beroende på vilken profession individen hade inom 

sjuksköterskeyrket. De behandlade alla som enskilda 

individer, men en brist på resurser gjorde att detta inte 

Hög 

kvalitet 



 

 

kodning som 

genererade i resultat, 

2 pilotstudier. 

kunde uppnås.  

Tuohy et al. 

(2008), 

Irland 

To discuss registered nurses’ 

experiences in the republic of Ireland of 

nursing people from a different culture. 

Kvalitativ 

studie. 

n=7 

Sjuksköters

kor 

Innehållsanalys. 

Semistrukturerade 

intervjuer,  

individuell och 

fokusgrupp-intervju. 

Analyserades genom 

teman. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

kommunikationsproblematiken påverkade dem negativt 

i deras arbete. De ansåg att det fanns brist på utbildning 

inom området. 

Hög 

kvalitet 

Vydelingum 

(2006), England 

To describe the nurses’ experiences of 

caring for south Asian patients, in a 

medical directorate of a general hospital 

in the south of england.   

Kvalitativ 

studie. 

n=43 

Sjuksköters

kor 

Fokusgrupper, 

bandspelare, öppna 

frågor, 

fältanteckningar, 

ändamålsenligt urval, 

tematisk analys 

Visar att det råder bristande kunskap gällande kultur 

hos sjuksköterskor, detta väcker frågor gällande 

vårdkvalitén. Studien visar även att kontinuerlig träning 

och utveckling inom området är nödvändigt. 

Medel 

kvalitet 
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