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Abstrakt
Patienter från andra kulturer blir en allt vanligare patientgrupp eftersom 
invandringen ökar och genom att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle. 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av 
att vårda patienter med en annan kulturell bakgrund. Tretton vetenskapliga 
artiklar från åren 2000-2010 analyserades med kvalitativ innehållsanalys med 
manifest ansats. Sex kategorier framkom; kommunikation påverkar relationen 
och handlingar; närståendes medverkan är en tillgång men även ett hinder; 
försöka förstå patienters kultur och annorlunda beteende; tillgodose behov och 
ge individanpassad vård är svårt; kunskap och utbildning är viktigt för en ökad 
förståelse; arbetet är krävande men utvecklande. Sjuksköterskor upplevde att 
arbetet med patienter från andra kulturer var utvecklande och givande. Patienter 
från andra kulturer sågs som unika individer och deras närstående underlättade 
för sjuksköterskor att bygga en god relation till patienter. Kommunikation, brist 
på kunskap och ett kulturellt beteende som skiljde sig från deras eget sågs som 
svårigheter i omvårdnadsarbetet. Denna litteraturstudie bidrar med ökad 
kunskap och förståelse för hur det kan vara att vårda patienter från en annan 
kultur. 

Nyckelord: sjuksköterskors upplevelser, mångkulturell omvårdnad, kulturella 
skillnader, kvalitativ litteraturstudie.
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Kultur kan definieras som en grupp människor som delar samma övertygelser, värderingar 

och levnadssätt och gruppen påverkar varandras tankar och handlingar (Kemp, 2005). Enligt 

Cowles (1996) är kultur något som spelar en stor roll i formande av människors förväntningar, 

värderingar, beteende och syn på hälsa. Kultur är också något som påverkar människors 

erfarenheter i olika situationer. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle där 14 procent av 

befolkningen är födda utomlands. Invandringen fortsätter att öka och under 2009 beräknas 

drygt hundratusen personer ha invandrat till Sverige, varav den största gruppen är 

återvändande svenskar följt av irakier och somalier (Statistiska centralbyrån, 2010). Även i 

andra länder som exempelvis Australien, Storbritannien och Nya Zeeland har en förändring i 

samhället skett till ett mer mångkulturellt samhälle i och med den ökande invandringen 

(Office of National Statistics, 2008; Statistics New Zeeland, 2010; Australian Bureau of 

Statistics, 2010). Det blir även vanligare att sjuksköterskor söker arbete i andra länder än sina 

hemländer (Smith & Machintosh, 2007). Attraktiva erbjudanden om heltidsarbete och 

möjligheter till vidareutbildning är faktorer som får sjuksköterskor att söka sig över 

landsgränserna (McGillis Hall, Pink, Jones, Leatt, Gates & Peterson, 2009). Enligt 

Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskor kunna tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov såsom fysiska, psykiska likväl som sociala, andliga och kulturella. 

Enligt Mayo, Sherrill, Sundareswaran och Crew (2007) var patienter från andra kulturer mer 

familjeorienterade och förlitade sig i större utsträckning på familjens hjälp. I en studie av 

Cioffi (2006a) upplevde patienter att deras behov av att ha sin familj och släktingar 

närvarande inte alltid respekterades och sjuksköterskor hade inte alltid förståelse för detta 

utan såg det som ett störningsmoment. Patienter beskrev att det vara svårt för sjuksköterskor 

att förstå deras tro och därför kunde de oavsiktligt förolämpa dem. Språket var ett hinder i 

omvårdnaden och försvårade omvårdnadsrelationen. Patienter kände att de behövde mycket 

tid på sig, för att kunna uttrycka vad de ville ha sagt. Enligt Mayo, Sherrill, Sundareswaran 

och Crew (2007) beskrev patienter från andra kulturer att vårdpersonal som inte talade deras 

språk inte klarade av att möta och förstå deras behov lika bra som vårdpersonal som pratade 

samma språk som dem. De beskrev att de skämdes över att inte tala vårdpersonalens språk 

och att de var oroliga över om tolkar översatte vad de sa korrekt. I en studie om äldre 

immigranters upplevelse av vård beskrev de situationer när de kom till sjukhuset och det inte 

fanns tolk eller personal som talade deras språk. Detta gjorde att de kände sig obekväma och 

misstänksamma över om de fått rätt sorts vård. De kände också att de förlorade kontrollen 

över situationen när de inte kunde kommunicera med personalen. När de träffade någon som 
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talade samma språk som dem så var det som att träffa en släkting. De kände en samhörighet 

eftersom de kom från samma kulturella bakgrund (Heikkilä & Ekman, 2000). 

I en studie av Likupe (2005) om sjuksköterskor från en etnisk minoritet som åkte till ett annat 

land för att arbeta framkom det att de hade problem att kommunicera med deras 

arbetskamrater och patienter på grund av språkskillnader. De upplevde att deras kollegor inte 

tog dem på allvar och skrattade åt deras uttal. De såg språkbarriären som ett hinder, vilket 

skapade mycket frustration. Jean- Pierre et al. (2010) har undersökt vilket inflytandet 

patientens etnicitet har för förståelsen av cancerdiagnos och behandlingsplan, och förståelse 

för tillgänglig information, användandet av tillgänglig information och tron att ytterligare 

information skulle underlätta förståelsen. Resultatet visade att patienter från en etnisk 

minoritet rapporterade mer oro över förståelsen av diagnosen och behandlingsplanen och en 

större önskan om att få ytterligare information.

Enligt Jintrawet och Harrigan (2003) förlitar sig kvinnor från asiatiska länder på traditionella 

metoder när det gäller att bota sjukdom. De var få som nämnde den biomedicinska modellen 

när det gällde behandling av sjukdomar. Deras förklaring till varför akuta sjukdomstillstånd 

uppstod var på grund av förändringar i deras diet, det onda ögat, att de hade förargat gudarna 

eller att de förlorat sina själar. I en studie av Papadopoulos (1999) beskrev personer från andra 

kulturer att fattigdom, arbetslöshet och att arbeta för mycket var förklaringarna till varför de 

blev sjuka. De ansåg också att de åt för mycket och fel sorts kost, vilket bidrog till deras 

hälsoproblem. De beskrev att de förlitade sig på traditionella botemedel som olika örtteer för 

att bli friska. Enligt Likupe (2005) beskrev sjuksköterskor från en etnisk minoritet att de 

missförstods på grund av att deras kulturella beteende skiljde sig från deras arbetskamraters. 

Detta ledde också till att de utsattes för rasism och diskriminering av sina medarbetare, 

patienter och deras närstående.  

Patienter beskrev att god omvårdnad uppstod när vården individualiserades utifrån deras 

behov. De upplevde att vården var tillfredställande när vårdpersonal respekterade dem, hjälpte 

dem och gjorde dem delaktiga i vården. Omvårdnadsrelation som skapades utifrån att 

vårdpersonalen tog sig tid och lärde känna dem som människor uppskattades av patienter. 

Den viktigaste delen av god omvårdnad var kommunikation, att personalen pratade och 

lyssnade på dem. De beskrev att kommunikation var nödvändigt för att vårdpersonalen skulle 

förstå och kunna ta reda på deras behov (Attree, 2001). Enligt Clarke och Wheeler (1992) 



4

beskrev sjuksköterskor omvårdnad som en process i att möta behov. Omvårdnadsrelationen 

uppstod när sjuksköterskor gav av sig själva och öppnade upp för patienters behov. Förmågan 

att ge vård var relaterat till personliga coping strategier och ett stödjande nätverk. 

Kommunikation var för sjuksköterskor en viktig del av omvårdnaden för att kunna ta reda på 

patienters behov och stödja dem. Mångkulturell omvårdnad är enligt Leininger (1988) en 

strategi för att ge omvårdnad till personer från en annan kultur där det behöver tas hänsyn till 

deras kulturella behov, tro och värderingar. Syftet med mångkulturell omvårdnad är att hjälpa 

vårdpersonal att bemöta mångkulturella behov med respekt och förståelse.

Att studera hur sjuksköterskor upplever att vårda patienter från andra kulturer är viktigt 

eftersom att invandringen ökar runt om i världen och vi reser allt mer, vilket gör att antalet 

patienter från olika kulturer ökar. Sjuksköterskor träffar patienter från olika kulturella 

bakgrunder vilket också innebär att patientens värderingar, åsikter och syn på hälsa och 

sjukdom kan skilja sig från sjuksköterskans. I yrket som sjuksköterska ingår det att möta

patienters olika behov, de kulturella likväl som de fysiska och psykiska. För att kunna möta de 

olika behoven hos patienter från andra bakgrunder behövs mer kunskap och förståelse för 

patienters kulturella bakgrund. Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda patienter med en annan kulturell bakgrund. 

Metod

Litteratursökning och kvalitetsgranskning

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) är PUBMED en viktig databas inom området 

hälso- och sjukvård och innehåller en stor mängd artiklar inom medicin och omvårdnad. Polit 

och Beck (2004) menar att CINAHL är en mycket viktig databas för sjuksköterskor och 

innehåller referenser från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter. Därför valdes dessa 

databaser att användas vid sökning av vetenskapliga artiklar i denna litteraturstudie. 

Först gjordes en pilotsökning som gav en överblick inom området som undersöktes. Därefter 

bestämdes inklusions och exklusionskriterer (Tabell 1) och en systematisk litteratursökning 

utfördes (Tabell 2). I CINAHL användes headings och fritextsökning och i PUBMED

användes MeSH-termer och fritextsökning. En manuell sökning utfördes i referenslistor och 

tidskrifter som enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) görs som komplement till 

litteratursökning i databaser.  
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Tabell 1. Inklusions- och exklutionskriterier vid artikelsökning

Inkludering Exkludering
Kvalitativa studier Artiklar där patienter

var asylsökande
Artiklar på engelska

Vetenskapligt granskade artiklar
(Peer rewieved)

Årtal 2000-2010

Studier av hög eller medel
kvalitet

Sökord vi använde oss av var: Nursing staff, nurses’ experiences, transcultural nursing,

transcultural care, multicultural, cultural diversity, ethnic groups och immigrant. Orden

söktes var för sig och sedan kombinerades de med hjälp av booleska sökoperatorer. Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) menar att booleska sökoperatorer som AND;OR och NOT 

används för att kombinera olika sökord på ett effektivt sätt. De booleska termerna kan 

användas i alla databaser och hjälper forskarna att få fram relevant litteratur samtidigt som 

sökningen blir inom ett avgränsat område.

Tabell 2. Översikt av litteratursökning

Syftet med sökningen: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer från en annan kulturell 
bakgrund
Pubmed 2010- 01-25
Söknr                     Söktermer                                                              Antal träffar                      Antal valda
1 MSH Nursing staff 46666
2 FT Interview 111049
3 1 and 2 2203
4 FT immigrants 9033
5 1 and 2 and 4 3 1
6 MSH Transcultural nursing 2733
7 1 and 2 and 6 17
8 FT multicultural 1470
9 1 and 8 40
10 1 and 8 and 2 8
11 MSH Cultural diversity 7502
12 1 and 11 224
13 MSH Qualitative research 7968
14 1 and 11 and 13 14 1
15 FT Nursing people from culture other

than their own 35 1
CINAHL 2010-02-03
16 CH Qualitative Studies 30343
17 FT 16 and Nurses’ experiences 205
18 FT 17 and ethnic groups 6 3
19 FT 17 and cultural diversity 2 1
20 FT 17 and ethnic patients 6 1
21 FT 17 and transcultural nursing 22 4
22 FT 17 and transcultural care 9 1
* MSH – Mesh termer i databasen Pubmed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritext sökning
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Kvalitetsgranskning av de utvalda vetenskapliga artiklarna (n=13) utfördes med hjälp av ett 

granskningsprotokoll för kvalitativa studier. De utvalda vetenskapliga artiklarna granskades 

genom att undersöka om det fanns en tydlig avgränsning av problemformuleringen, en 

beskrivning av kontext, ett etiskt resonemang, att metoden var tydligt beskriven utifrån urval, 

datainsamling och analys, att resultatet var logiskt och begripligt, ett tydligt redovisat resultat 

och att resultatet redovisats i förhållande till en teoretisk ram (Willman et al., 2006). Enligt 

Willman et al. (2006) kan procenträkning användas för att göra en slutlig kvalitetsbedömning 

av de vetenskapliga artiklar som granskats. Varje delfråga i granskningsprotokollet fick 1 

poäng om svaret var JA och 0 poäng om svaret var NEJ. Slutsumman räknade sedan om till 

procent och utifrån en tregradig skala bedömdes sedan kvaliteten (Tabell 3). Det fanns inget 

bortfall av deltagare i artiklarna som ingår i analysen. En översikt av artiklarna presenteras i 

tabell 4.

Tabell 3. Kvalitetsgradering med procentindelning
Kvalitetsgrad Procent
Hög kvalitet 80-100%
Medel kvalitet 70-79%    
Låg kvalitet 60-69%

Tabell 4. Översikt av vetenskapliga artiklar ingående i analysen (n=13)

Författare/År/ 
Land

Typ av 
studie

Deltagare 
ursprungligt 
antal

Metod 
Datainsamling/Analys Huvudfynd Kvalitet

Boi, 2000 
(England)

Kvalitativ 7 Intervjuer/ Kvalitativ 
innehållsanalys

Sjuksköterskor upplevde 
att de största svårigheterna 
var språkbarriärer och sina
brister på kunskap om 
andra kulturer.

Medel

Cioffi, 2005 
(Australien)

Kvalitativ 10 Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys

Sjuksköterskor beskrev att 
det var viktigt att ha 
kunskap om olika kulturer 
och de strävade efter att bli 
mer kulturellt medvetna.

Hög

Cioffi, 2003 
(Australien)

Kvalitativ 23 Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys

Olika strategier användes 
för att övervinna 
kommunikationshinder och 
en del sjuksköterskor var 
mer villiga att försöka än 
andra.

Hög

Cortis, 2004 
(England)

Kvalitativ 30 Semistrukturerade 
intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys

Sjuksköterskor hade 
problem att förstå patienter 
från andra kulturer och hur 
de skulle tillgodose deras 
behov. De var dåligt 
förberedda och rasism 
existerade i vårdmiljön.

Hög
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Forts. tabell 4. Översikt av vetenskapliga artiklar ingående i analysen (n=13)

Författare/År/ 
Land

Typ av 
studie

Deltagare 
ursprungligt 
antal

Metod 
Datainsamling/Analys Huvudfynd Kvalitet

Diver, 
Molassiotis & 
Weeks, 2003 
(England)

Kvalitativ 5 Semistrukturerade 
intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys

Sjuksköterskor beskrev en 
medvetenhet om kulturella 
skillnader och att 
individualiserad vård var 
viktigt.

Medel

Halligan, 2005 
(Irland)

Kvalitativ 6 Intervjuer/Fenomenologisk 
metod

Sjuksköterskor beskrev att 
religion och familjen var 
viktigt för patienter från 
andra kulturer. De 
upplevde 
kommunikationssvårigheter 
och ett känslomässigt 
påfrestande arbete.

Hög

Huang, Yates 
& Prior, 2009 
(Australien)

Kvalitativ 7 Semistrukturerade 
intervjuer/Grundad teori

Denna studie fokuserade på 
sjuksköterskors upplevelser 
av kulturella behov och hur 
dessa möts.

Medel

Høye & 
Severinsson, 
2008 (Norge)

Kvalitativ 16 Fokusgrupper/Kvalitativ
innehållsanalys

Sjuksköterskor beskrev att 
det var en utmaning att 
utföra mångkulturell 
omvårdnad och att de 
försökte övervinna 
svårigheterna genom att 
skaffa sig kunskaper om 
olika kulturer.

Hög

Jones, 2008 
(USA)

Kvalitativ 5 Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys

Sjuksköterskor upplevde 
att det var viktigt med 
kontinuitet i vårdande av 
patienter från andra 
kulturer, men 
språkbarriären och 
kunskapsbrist sågs som 
hinder för omvårdnaden.

Hög

Sommerville, 
2007 
(England)

Kvalitativ 10 Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys.

Sjuksköterskor ansträngde 
sig för att försöka 
övervinna kulturella och 
språkbarriärer men detta 
försvårades av begränsade 
resurser och brist på 
utbildning.

Hög

Spence, 2001 
(Nya Zeeland)

Kvalitativ 17 Ostrukturerade intervjuer/ 
Hermeneutisk metod

Sjuksköterskor beskrev hur 
fördomar, paradoxer och 
möjligheter upplevdes i 
vårdandet av patienter från
andra kulturer.

Hög

Nielsen & 
Birkenlund, 
2009 
(Danmark)

Kvalitativ 4 Intervjuer och 
observationer/Fenomenologisk
metod

Sjuksköterskor beskrev att
språkbarriärer, annorlunda
kost och beteende vid 
smärta var svårt.

Medel
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Forts. tabell 4. Översikt av vetenskapliga artiklar ingående i analysen (n=13)

Författare/År/ 
Land

Typ av 
studie

Deltagare 
ursprungligt 
antal

Metod 
Datainsamling/Analys Huvudfynd Kvalitet

Vydelingum, 
2005 
(England)

Kvalitativ 43 Fokusgrupper/Tematisk
Analys

Sjuksköterskor beskrev att 
det hade begränsad 
kunskap om olika kulturer 
men att de gjorde sitt bästa.  
De uppskattade närståendes 
hjälp i vården.

Hög

Analys

Utifrån syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter från en annan 

kulturell bakgrund användes kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats för att analysera 

data. Enligt Downe-Wamboldt (1992) är innehållsanalys en metod som används för att 

analysera skrivet, verbal eller visuellt material. Som analysmetod är innehållsanalys ett 

systematiskt och objektivt sätt att beskriva fenomen som studeras. Enligt Elo och Kyngäs 

(2007) kan metoden också användas för att analysera dokument. Genom att använda sig av 

kvalitativ innehållsanalys kan text sammanfattas till färre kategorier med samma innehåll. 

Enligt Graneheim och Lundman (2003) fokuserar det manifesta innehållet på vad texten säger 

och innebär att det synliga och uppenbara beskrivs. 

Först lästes hela resultatet i artiklarna igenom ett flertal gånger. Enligt Elo och Kygnäs (2007) 

görs detta för att fördjupa sig i data och skapa sig en helhet om materialet som ska analyseras. 

Vi strök sedan under de meningar och fraser- (textenheter) som svarade mot vårt. Därefter 

förde vi in textenheterna i tabell och tilldelade bokstäver beroende på vilken artikel de kom 

från. Varje textenhet fick också en siffra i stigande led för att underlätta härledning. 

Textenheterna översattes sedan från originalspråket engelska till svenska. Vid översättningen 

försökte vi att vara så nära originaltexten som möjligt för att inte kärnan skulle förloras. Nästa 

steg i analysen var kondensering som enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär en 

process där en förkortning sker men kärnan i texten fortfarande bibehålls. Därefter klipptes 

alla de kondenserade textenheterna ut och det första steget i kategoriseringen påbörjades. 

Detta innebar att textenheter med liknande innehåll fördes samman och detta upprepades 

stegvis tills de inte gick att sammanföra i fler steg. Enligt Graneheim och Lundman (2003) är 

kategorier en grupp som har något gemensamt och det är viktigt att all data som svarar mot 

syftet ska ingå i en passande kategori och ska endast kunna ingå i en kategori. Enligt Burnard 

(1991) förs kategorier med liknande innehåll samman för att bilda bredare och färre 
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kategorier. Det första steget i kategoriseringen gav 122 kategorier, den andra gav 51 

kategorier, den tredje gav 27 kategorier, den fjärde och sista gav sex kategorier. 

Därefter skrevs en brödtext som sammanfattade resultatet i kategorierna och relevanta citat

användes för att öka trovärdigheten i resultatet. När brödtexten skrevs återvände vi till 

originaltexten för att kunna påvisa trovärdighet och för att se att innehållet inte förlorats. 

Resultat

Analysen av de vetenskapliga artiklarna resulterade i 6 kategorier som presenteras i tabell 5 

och innehållet från kategorierna presenteras i löpande text med citat.

Tabell 5. Översikt av kategorier (n=6 )

Kategorier

Kommunikation påverkar relationen och handlingar

Närståendes medverkan är en tillgång men även ett hinder

Försöka förstå patienters kultur och annorlunda beteende

Tillgodose behov och ge individanpassad vård är svårt

Kunskap och utbildning är viktigt för en ökad förståelse

Arbetet är krävande men utvecklande

Kommunikation påverkar relationen och handlingar

Sjuksköterskor beskrev att språkbarriären var ett problem vid kommunikationen (Boi, 2000; 

Cioffi, 2003; Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009). Det var en stor utmaning för 

utförandet av omvårdnad (Cortis, 2004; Halligan, 2006; Jones, 2008) och försvårade 

problemet med bristen på kunskap om kulturella skillnader (Boi, 2000).  

Kommunikationssvårigheter tog upp stor del av tid och energi (Nielsen & Birkelund, 2009; 

Spence, 2001), vilket de beskrev tog tid från andra patienter (Nielsen & Birkelund, 2009). Att 

inte kunna kommunicera gjorde att de fick tolka hur patienter mådde genom den kliniska 

bilden och studera kroppsspråk (Halligan, 2006; Spence, 2001). De beskrev att patienter som 

inte uttryckte smärta fick studeras mer noggrant (Cioffi, 2003). Sjuksköterskor upplevde att 

det skapade oro och rädsla hos patienter att inte förstå och kunna uttrycka vad de känner (Boi, 

2000; Cioffi, 2005; Cortis, 2004; Spence, 2001). 
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‘We got a lot of patients here…with strokes…explaining that their family member might 
aspirate and things like that take a long time. Damage can be done in the period that it 
takes to get the understanding, especially with the family’ (Cioffi, 2005, s. 82)

Sjuksköterskor beskrev att språksvårigheterna är ett problem hos den äldre åldersgruppen 

(Nielsen & Birkelund, 2009), och majoriteten av kvinnorna kan inte språket bra alls (Cortis, 

2004). Sjuksköterskor kunde inte hantera de känslomässiga aspekterna eftersom patienter inte 

kunde resonera om det vilket kändes svårt (Cioffi, 2005). 

Sjuksköterskor beskrev osäkerhet huruvida patienter förstod dem eller inte (Cortis, 2004; 

Høye & Severinsson, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; Spence, 2001), och att det var svårt 

att inte förstå varandra (Cioffi, 2003; Halligan, 2006). Det var frustrerande för sjuksköterskor, 

patienter och familjen att inte tala samma språk (Cioffi, 2003; Halligan, 2006; Høye &

Severinsson, 2008). Missförstånd i kommunikationen uppstod även då patienter och 

sjuksköterskor pratade samma språk på grund av skillnader i språket och olika betydelser av 

samma ord (Cioffi, 2003; Diver, Molassiotis & Weeks, 2003; Høye & Severinsson, 2008; 

Spence, 2001). 

‘We're not always able to use the family, because... we don't know how they are 
translating... It  may be that we are saying one thing, the... relatives translating it as 
they see it, but actually the patient may be getting a totally different question’ (Diveret 
al., 2003, s. 348).

Kommunikationen upplevdes inte tillräcklig för att tillgodose behoven hos patienter (Cioffi, 

2003, 2005; Cortis, 2004; Somerville, 2007). Icke-verbal kommunikation kändes ytlig 

(Somerville, 2007), den tvåspråkiga personalen räckte inte till för alla (Cioffi, 2003, 2005) 

och vid släktingars frånvaro uppstod problem (Cortis, 2004). Kommunikationen försvårades 

av kulturen och sjuksköterskor upplevde ett nederlag över att inte kunna tillgodose patientens 

behov (Cioffi, 2003; Halligan, 2006). 

Sjuksköterskor uttryckte att de vid språkhinder måste förenkla informationen vilket skapade 

osäkerhet om informationen ges på ett korrekt sätt och ger den vård patienter förtjänar 

(Somerville, 2007; Spence, 2001). När familjemedlemmar användes som tolk var det svårt att 

lita på att patienten verkligen fått rätt medicinsk information eftersom de inte kunde 

kontrollera vad som sades (Diver et al., 2003; Jones, 2008). När det inte fanns tolk tillgängligt 

användes tecken, kroppsspråk och anhöriga för att övervinna problemen med 
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kommunikationen (Boi, 2000; Cioffi, 2003). En del sjuksköterskor ansåg att detta fungerade 

bra och att kommunikationen inte var ett problem (Cortis, 2004). 

Att skapa en bra relation med patienten försvårades av kommunikationshinder (Halligan, 

2006). Båda parter försökte kommunicera effektivt men det var svårt då de inte talade samma 

språk (Halligan, 2006; Somerville, 2007). Även då tolk användes kvarstod problemet på 

grund av oron för vad tolken verkligen sa (Somerville, 2007). Sjuksköterskor upplevde att 

genom att lära sig enkla fraser på patientens språk skapar de kontakt och en särskild relation 

till patienten (Cioffi, 2003; Jones, 2008).

‘I’ve always noticed that in any care with a Hispanic patient, the minute I say something 
in Spanish …a light comes on. Immediately their eyes [say] oh, you can speak with me, 
even though it’s not much. And it almost immediately turns into, I don’t [want to] say a 
jovial mood, [but] they start laughing and smiling and all of a sudden, there’s a 
connection. They recognize that, and I do, too’ (Jones, 2008, s. 202).

Närstående användes ofta som tolk för att kommunicera om vardagliga saker, som 

sjuksköterskor ansåg vara bra (Cioffi, 2003; Diver et al., 2003; Nielsen & Birkelund, 2009) 

medan andra sjuksköterskor kände sig tvingade till det eftersom professionella tolkar inte 

fanns tillgängliga när som helst (Cioffi, 2003; Høye & Severinsson, 2008; Somerville, 2007). 

Sjuksköterskor upplevde att det uppstår konfidentialitetsproblem när de bara kan prata med 

patienten genom familjemedlemmarna eftersom patienten inte alltid vill involvera familjen 

(Cioffi, 2005; Nielsen & Birkelund, 2009). I allvarliga situationer som gäller död eller intima 

saker samt då patienten ska få information måste professionell tolk finnas upplevde 

sjuksköterskor (Cioffi, 2003; Høye & Severinsson, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; 

Somerville, 2007), medan några sjuksköterskor aldrig använder sig av professionell tolk 

eftersom det alltid finns familjemedlemmar tillgängliga (Boi, 2000). De beställde tolk då 

patienter inte förstod dem och vid konsultation med doktorn för att doktorn säger att de måste 

(Cioffi, 2003). Kommunikationsplaner upprättades på en del ställen då tid utsattes med patient 

och familjen för att informera och ta upp frågor, men sjuksköterskor upplevde osäkerhet om 

detta tillämpades av alla (Cortis, 2004).

Sjuksköterskor menade att begränsningar med att använda tolk var att de är svåra att få tag på 

med kort varsel (Boi, 2000; Somerville, 2007) och att tolkservice är kostsamt vilket gör dem 

obenägna att använda sig av det (Cortis, 2004; Nielsen & Birkelund, 2009). Andra 
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begränsningar som de ansåg fanns var att tolken var tillgänglig för kort tid utifrån den mängd 

information som skulle översättas (Cioffi, 2003, 2005) och svårigheter att bevara patientens 

konfidentialitet och att översättningen och vad som verkligen sades blev rätt (Cioffi, 2003). 

‘Most times, you've got an interpreter…in that half an hour you have to go through 
everything, which is impossible’ (Cioffi, 2005, s. 82)

Sjuksköterskor upplevde att familjerna valde att inte använda förespråkare eller begränsade 

vad de uttryckte med rädsla att de spreds i samhället (Cioffi, 2003; Somerville, 2007). Vården 

hade förbättrats och de har bättre tillgång till tolkar nu jämfört med tidigare ansåg 

sjuksköterskor (Cioffi, 2003).

Sjuksköterskor beskrev att tolk och tvåspråkig personal fungerade som bra stöd för kulturer 

som förekom ofta bland patienter, men saknades för kulturer som förekom sällan och då 

patienter var lite skygga. Vidare beskrev sjuksköterskor att det är mer ångestlindrande för 

patienter att kommunicera med personal som kan samma språk (Cioffi, 2003), och att 

sjuksköterskor som pratade samma språk befann sig oftare nära patienten för att försäkra sig 

att denne förstått (Jones, 2008). Sjuksköterskor beskrev att de tog hjälp av andra 

sjuksköterskor som fanns i omgivningen för att tolka (Boi, 2000), och upplevde skuld över att 

behöva avbryta dennes arbete (Cortis, 2004). 

Närståendes medverkan är en tillgång men även ett hinder

Sjuksköterskor beskrev att närstående hade förtroende för sjuksköterskor och var nöjda med 

den vård de gav (Høye & Severinsson, 2008). De beskrev även att sjuksköterskor upplevde

brist på respekt från familjerna (Cortis, 2004). De beskrev att familjer från andra kulturer hade 

en annorlunda syn på kvinnor och att rollen som kvinna och sjuksköterska sågs som 

underlägsen (Cioffi, 2005; Diver et al., 2003; Høye & Severinsson, 2008). De fick gå 

försiktigt fram tills de tagit reda på familjens åsikt och kände att de inte skulle bli

respekterade om de begick misstag (Somerville, 2007). De kände också att de behövde 

försvara sina handlingar inför familjen (Halligan, 2006).

’It can be quite threatening to you as a female because the men can be very very 
domineering and very aggressive and very very loud and they stand in your 
face.’(Cioffi, 2005, s.82)
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Sjuksköterskor beskrev att det var lättare att skapa en bra relation till patienter med hjälp av 

de anhöriga (Boi, 2000). Närstående var en viktig källa att använda sig av för att lära sig och 

få information om patienters kultur (Boi, 2000; Cioffi, 2005). De beskrev att en positiv aspekt 

av vården var de sociala besökstillfällena med många besökare då de ofta blev bjudna på mat 

och åt och samtalade (Diver et al., 2003; Halligan, 2006; Nielsen & Birkelund, 2009). Men 

det stora antalet besökare kunde även vara besvärligt, orsakade stress, hindrade 

omvårdnadsarbetet och störde personal och övriga patienter (Boi, 2000; Cortis, 2004; 

Halligan, 2006; Høye & Severinsson, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009). Sjuksköterskor 

beskrev att rutiner och regler vid besökstider inte respekterades av närstående (Cioffi, 2005; 

Høye & Severinsson, 2008). De närstående kramade och kysste patienten oavsett dennes 

kliniska status (Halligan, 2006). Sjuksköterskor upplevde att de var tvungna att sätta gränser 

för antalet besökare för att uppehålla vårdrutinerna (Høye & Severinsson, 2008; Nielsen & 

Birkenlund, 2009). De beskrev att släktingarna besökte patienten för att det var deras 

skyldighet och inte för att se hur denne mådde (Cortis, 2004).

‘They can help you in all you need to know, and the essentials’ (Boi, 2000, s. 385).

‘…when they visited, they came in large numbers. I did find it hard to deal with 10 
visitors and the patient’. (Boi, 2000, s.386)

Sjuksköterskor beskrev att patienter från andra kulturer var mycket familjeorienterade och 

familjens engagemang och delaktighet var viktigt för patienters välmående (Cioffi, 2003; 

Diver et al., 2003; Halligan, 2006; Jones, 2008). De beskrev också att de närstående höll 

patienten utanför vården och hindrade deras delaktighet (Halligan, 2006). Sjuksköterskor 

upplevde att patienter och deras närstående förlitade sig på inre styrka och bearbetade sorg 

och kriser inom sig själva (Høye & Severinsson, 2008; Somerville, 2007). Sjuksköterskor

upplevde att de hade svårt att hitta sin tröstande roll i förhållande till familjemedlemmarna 

(Høye & Severinsson, 2008). De kände frustration och ilska över att familjerna fick mycket 

auktoritet vid svåra beslut trots bristande kunskap (Halligan, 2006).  

Försöka förstå patientens kultur och annorlunda beteende

Sjuksköterskor beskrev att patienter av annan kultur uttrycker ett annorlunda socialt och 

kulturellt beteende (Nielsen & Birkelund, 2009). De beskrev att processen hos familjer i kris 

karakteriserades av högljudda känslouttryck, religiösa och praktiska order vid sorg, och tro på 
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helande och botande symboler (Høye & Severinsson, 2008). Patienter ansågs uttrycka sorg 

och smärta mer högljutt (Cioffi, 2003; Høye & Severinsson, 2008; Nielsen & Birkelund, 

2009; Somerville, 2007; Vydelingum, 2006) vilket påverkar vården (Cioffi, 2003), och kunde 

störa andra patienter (Høye & Severinsson, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; Somerville, 

2007; Vydelingum, 2006). Sjuksköterskor beskrev att patienter av en annan kultur har en 

väldigt låg smärttröskel (Cortis, 2004; Vydelingum, 2006), och uttryckte smärta oftare än 

patienter från samma kultur och med en tendens att överdriva vilket gav svårigheter att avgöra 

när smärtan skulle tas på allvar (Nielsen & Birkelund, 2009). De beskrev vidare att om 

patienten hade mer kunskap om kroppens sammansättning skulle det öka förståelsen om 

varför man har ont vilket skulle minska smärtan, och att patienter beter sig som de var i sitt 

eget hemland och kanske inte vet hur de ska bete sig här (Nielsen & Birkelund, 2009). 

‘They express, more often than the Danes, that they have more pain. Occasionally we 
talk about this and call them ethnic pains, which I think some have. But it's difficult 
because we do all have our threshold, don't we, but I do think that if you knew a bit 
more about how the body is put together, you would understand better, why I have pain 
there, when I've been operated for it, and I think it's here it get's tricky sometimes and 
this I think will be able to reduce some of their pains’ (Nielsen & Birkelund, 2009, 
s.434).

Sjuksköterskor beskrev att patienter av en annan kultur har en föreställning om sjukdom som 

skiljer sig från andra patienter (Nielsen & Birkelund, 2009). I en del kulturer måste ett 

amputerat ben ersättas innan personen dör för att personen inte ska återvända utan ben 

(Huang, Yates & Prior, 2009). Sjuksköterskor uttryckte att de måste vara mer aktiva med 

dessa patienter och förklara vad viss vård innebär (Somerville, 2007), de ansåg sig inte kunna 

förutsätta att patienter ska dela eller ens förstå kärnan av sjukvårdspraxis (Spence, 2001). De 

måste förklara om klädseln inför operation och hitta andra sätt att täcka patienter som inte vill 

exponera hår och ansikte (Cioffi, 2005; Halligan, 2006). Sjuksköterskor beskrev att de tog 

förgivet att täcka axlar och hår på en kvinna som är känd muslim för att de förmodade att 

familjen i annat fall skulle ha sett henne som naken (Høye & Severinsson, 2008). I en studie 

(Huang et al., 2009) framkom det att sjuksköterskor inte kommer förstå patienters

beskrivningar just för att de kommer från andra kulturer.

‘[For instance], when you’re brought up on a farm you understand farm equipment, 
farm animals and little idiomatic signs. It might be something to do with a natural thing 
that happened in the bush that people in the city might not understand. It is like another 
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culture. If they [patients] come from different cultures, we won’t be able to understand 
their description of something’ (Huang et al., 2009, s. 3426).

Sjuksköterskors erfarenheter var att patienter inte vill vårdas av någon av det motsatta könet 

(Cortis, 2004; Halligan, 2006). Sjuksköterskor beskrev svårigheter med att inte kunna ha 

ögonkontakt med manliga patienter, de förstod sig inte på det (Vydelingum, 2006). De 

beskrev att patienter från andra kulturer blev generade över att klä av sig inför andra, och de

förstod inte att manliga patienter blev generade över att deras intima hygien skulle skötas av 

dem som sjuksköterskor (Cortis, 2004). 

Sjuksköterskor beskrev rasism på olika sätt. De beskrev att det inte fanns rasism inom 

sjukvården, att det aldrig upplevt rasism och att de kände sig generade över att använda 

termen efter som den ansågs för känslomässig. Sjuksköterskor beskrev också att rasism 

förekommer i samhället och på alla nivåer inom sjukvården. Sjuksköterskor beskrev vidare att 

inte alla sjuksköterskor har sympati för patienter från främmande kulturer och att vården 

skulle kunna förbättras (Cortis, 2004). De medgav att de till en början sänder ut andra signaler 

vid ett utländskt klingande namn, men om patienterna kunde språket var det inga problem 

(Nielsen & Birkelund, 2009). Irritation upplevdes över patienter som levt länge i landet utan 

att lära sig språket (Cioffi, 2003; Nielsen & Birkelund, 2009). Sjuksköterskor beskrev att 

patienter antar utifrån hudfärgen på en person att det är något väldigt annorlunda med 

personen, och en del, speciellt de äldre vill inte vårdas av mörkhyade sjuksköterskor (Cortis, 

2004). De beskrev vidare att patienter av annan kultur känner sig ibland underlägsna, och att 

medpatienter ser ner på dem (Diver et al., 2003).

En källa till stress hos sjuksköterskor var patienters attityder som var starkt sammankopplade 

med kultur och religion, vilket ibland fick dem att känna sig maktlösa (Halligan, 2006). 

Sjuksköterskor beskrev att för patienter kretsar allting kring religion och allt som sker är Guds 

vilja. Sjuksköterskor kände stress inför att livsuppehållande åtgärder sker i väntan på Guds 

beslut eller att patienten verkligen dör (Halligan, 2006Sjuksköterskor beskrev att när hon har 

en hektisk dag har patienten bara fokus på sina sedvanor när de vill att han ska ha sin 

uppmärksamhet mot dem (Diver et al., 2003). Vårdmiljön upplevdes förstärka medvetenheten 

om kulturella skillnader beskrev sjuksköterskor, och attityder skapade påfrestningar inom 

sjuksköterskorna själva som gjorde att de blev mer beskyddande mot patienter som var ovana 

vid den främmande kulturen (Somerville, 2007). Positiva upplevelser sjuksköterskor hade var 
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att de uppskattar vikten patienter fäster vid att uppehålla god hygien, ha rinnande vatten och 

ett privatliv (Cortis, 2004). 

Sjuksköterskor beskrev att den egna kulturen var bara till hjälp i omvårdnad av patienter från 

samma kultur då de kunde identifiera sig med patienten (Somerville, 2007). Vid vårdandet av 

patienter av annan kultur lade de sin egen kultur, sitt värdesystem och sina känslor åt sidan för 

att det inte skulle komma emellan relationen (Halligan, 2006; Somerville, 2007). Att skapa en 

relation genom att vara icke fördömande, förstående, hänsynsfull och visa respekt var en 

utmanande och tidkrävande process ansåg sjuksköterskor (Somerville, 2007). 

Tillgodose behov och ge individanpassad vård är svårt

Sjuksköterskor beskrev att de såg alla människor som individer och till deras unika behov 

oavsett om de tillhörde en etnisk minoritet eller inte (Cortis, 2004; Diver et al., 2003; 

Somerville, 2007). De beskrev att det var viktigt att ta reda på patienters behov och sättet de 

önskade bli vårdade på genom att fråga dem och på så sätt individualisera vården (Cioffi, 

2005; Diver et al., 2003). Sjuksköterskor beskrev att de kunde trots språksvårigheter klargöra 

familjernas speciella behov och önskningar genom att fråga dem (Høye & Severinsson, 2008).

Vidare beskrev de att sätta sig in i patienters situation gjorde att sjuksköterskor kunde 

identifiera sig med och lade ner mer tid på att försöka tillgodose patienters behov (Cioffi, 

2003; Diver et al., 2003; Huang et al., 2009; Somerville, 2007).

’If I’m not sure, I just say to the patient “What is the right thing for me to do?“, “Can I 
do this?” or “Would you mind if I do this?” (Cioffi, 2005, s.80)

För att kunna förstå skillnaderna och skapa en bra relation till patienter, beskrev 

sjuksköterskor att de inte antog att de var på ett visst sätt för att de kom från en annan kultur 

(Cioffi, 2005; Huang et al., 2009; Somerville, 2007). Sjuksköterskor beskrev att de hade 

vårdfilosofin inom sig och de gav individanpassad omvårdnad utan att få utbildning i detta 

(Diver et al., 2003). Vidare beskrev sjuksköterskor att det personliga mötet med patienter var 

av betydelse för patienters trygghet och det var ur detta som god omvårdnad uppstod (Jones, 

2008; Spence, 2001). Trots att de inte kände till patienters kultur beskrev sjuksköterskor, 

kunde behoven tillgodoses genom att vården utfördes på det sätt patienter bad dem (Cortis, 

2004). Sjuksköterskor beskrev att för att tillgodose de kulturella behoven var de tvungna att 

kompromissa, vara flexibla och acceptera de behov och önskemål patienter hade (Cortis, 
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2004; Cioffi, 2005; Diver et al., 2003). De kände att de alltid kunde tillgodose patienters 

önskemål om specialkost eftersom tillgången till specialmat förbättrats på sjukhuset (Diver et 

al., 2003). 

Sjuksköterskor ansåg att alla patienter oavsett bakgrund eller kön hade rätt till holistisk vård 

och att en viktig del av den holistiska vården omfattade religiösa och andliga behov som 

kunde främja patienters tillfrisknande (Cortis, 2004; Huang et al., 2009). De ansåg dock att 

det var svårt att utföra holistisk vård på ett västerländskt sjukhus eftersom omvårdnaden inte

utfördes på ett familjeorienterat sätt och det var svårt att utföra och implementera 

individualiserad vård (Cortis, 2004). Att tillgodose andliga behov sågs som en utmaning. 

Sjukhuset inte var anpassat för att kunna hantera patienter och familjers behov av att sörja och 

be (Cortis, 2004; Somerville, 2007; Spence, 2001). Sjuksköterskor beskrev att patienters

behov av att be påverkade deras vård och hindrade dem från att få den sömn de behövde. 

Sjuksköteskor kände att andlighet och kultur borde prioriteras men så såg inte verkligheten ut

(Cortis, 2004; Halligan, 2006). 

’We treat people with true respect, dignity and compassion. We accept their right to 
holistic care regardless of who they are what they are. You know male or female 
whatever ethnic background; each person should have the right to have excellence of 
nursing care’. (Huang et al., 2009, s.3425)

Sjuksköterskor beskrev mer svårigheter, osäkerhet och stress inför att möta behov hos 

patienter från andra kulturer och kände att vården kunde hämmas på grund av detta (Cortis, 

2004; Diver et al., 2003; Huang et al., 2009; Halligan, 2006; Høye & Severinsson, 2008; 

Somerville, 2007; Spence, 2001). De visste inte hur etnicitet och kultur påverkade den vård de 

gav till patienter (Cortis, 2004). De beskrev att patienter var återhållsamma med att uttrycka 

sina behov och att de var rädda för att vården skulle påverkas om de klagade (Diver et al.,

2003; Jones, 2008; Vydelingum, 2006). Sjuksköterskor beskrev vidare att patienter inte ville 

vara till belastning och förlitade sig därför till att anhöriga ordnande med deras behov (Boi, 

2000; Diver et al., 2003). 

Kunskap och utbildning är viktigt för en ökad förståelse

Att ha kunskaper om kulturella skillnader för att kunna ge god kulturell omvårdnad ansågs 

viktigt (Boi, 2000; Huang et al., 2009). Sjuksköterskor ansåg att utbildning om olika kulturer 

skulle öka förståelse för patienters bakgrund och utveckla den kulturella kompetensen (Boi, 
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2000; Cioffi; 2005; Huang et al., 2009). Sjuksköterskor beskrev att de utifrån erfarenheter 

lärde sig om patienters kultur (Boi, 2000; Cioffi, 2005; Diver, et al., 2003; Huang et al., 2009; 

Somerville, 2007). Sjuksköterskor beskrev att de kunde rådfråga olika källor som tolk, dietist 

och präst när de behövde ta reda på saker om patienters kultur (Boi, 2000; Cioffi, 2005; 

Huang et al., 2009). Två-språkig vårdpersonal bidrog med viktigt information och kunskap 

om patienter, beskrev sjuksköterskor, vilket hjälpte dem att ge en bättre mångkulturell vård 

(Cioffi, 2005; Cioffi, 2003).  

’Traning on cultural diversity was part of their hospital practice. These training courses 
helped them to improve their cultural competence and confidence in providing cultural 
care’ (Huang et al., 2009, s.3426).

Sjuksköterskor beskrev att de hade otillräckliga kunskaper om olika kulturer och religioner 

vilket fick dem att känna sig osäkra och obekväma (Boi, 2000; Cortis, 2004; Høye &

Severinsson, 2008), och att de inte fått någon utbildning i ämnet (Diver et al., 2003). 

Sjuksköterskor beskrev också att den utbildning de fått inte förberedde dem tillräckligt för att 

utföra mångkulturell omvårdnad (Boi, 2000; Cioffi, 2005; Cortis, 2004). 

’ No, not at all [prepared in training to care for culturally different patients].When I 
came to England I had never actually cared for anyone from a different background’
(Boi, 2000, s.386).

Arbetet är krävande men utvecklande

Sjuksköterskor beskrev att deras arbete blev mer intressant, utmanande och upplevelserikt 

med patienter från olika kulturer (Cioffi, 2005; Spence, 2001). De beskrev att det var viktigt 

att ha självkännedom i arbetet med andra kulturer (Somerville, 2007). Deras arbete utvecklade 

olika förmågor relaterade till patienters olika kulturer (Huang et al., 2009). De kände sig 

värdefulla när patienter visade tacksamhet och berömde dem (Jones, 2008; Spence, 2001). De

huvudsakliga utmaningarna med arbetet innefattade begränsningar med kommunikation, 

värdering, och utförandet av holistisk vård (Cioffi, 2005).

I arbetet med patienter från andra kulturer beskrev sjuksköterskor att de stundvis gjorde mer 

än vad arbetet krävde och strävade efter att göra sitt yttersta för patienter och deras familjer 

(Somerville, 2007; Spence, 2001; Vydelingum, 2006).  De beskrev att arbetet skapade 

känslomässiga påfrestningar och påverkade deras relationer till andra (Høye & Severinsson, 
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2008; Spence, 2001). Det var svårt att förbättra sitt arbete eftersom de upplevde svårigheter 

med att tillgodose religiösa sedvanor (Somerville, 2007) . 

’ I think I try even harder with people who haven’t got the language or are from a 
different culture’ (Somerville, 2007, s.583).

Diskussion

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer från en 

annan kulturell bakgrund. Resultatet vi kom fram till sammanfattas i sex kategorier; 

kommunikation påverkar relationen och handlingar; närståendes medverkan är en tillgång 

men även ett hinder; försöka förstå patienters kultur och annorlunda beteende; tillgodose 

behov och ge individanpassad vård är svårt; kunskap och utbildning är viktigt för en ökad 

förståelse och slutligen arbetet är krävande men utvecklande.

I vårt resultat framkom det att kommunikationsvårigheter var en stor utmaning för utförande 

av omvårdnad och krävde tid och energi. Kommunikationen upplevdes inte tillräcklig för att 

tillgodose behoven hos patienter, och sjuksköterskor upplevde ett nederlag över detta.  I en 

litteraturöversikt om kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter med komplexa 

kommunikationsbehov (Finke, Light & Kitko, 2008) beskrev studier att sjuksköterskor ansåg 

att bristfällig kommunikation mellan patienter och sjuksköterskor kan påverka patientens 

tillfrisknande och förlänga vårdtiden. Patienter upplevde frustration, brist på kontroll, fysiskt 

obehag och allmän påverkan på sitt tillfrisknande av att inte kunna kommunicera med 

sjuksköterskor. De kände att deras grundläggande vårdbehov inte tillgodosågs. 

Vårt resultat visar att det uppstod konfidentialitetsproblem vid användande av tolk och hos 

sjuksköterskor fanns en oro om det som översattes av tolken var korrekt. Flerspråkiga 

sjuksköterskor var en trygghet för patienter från andra kulturer. I likhet med resultatet visar en 

studien om turkiska patienter i Tyskland (Dogan, Tschudin, Hot & Özkan, 2009) att patienter 

känner att deras klagomål och sjuksköterskans information ibland försvann i översättningen. 

De kände sig försummade på grund av kommunikationsproblem och var rädda att de fick en 

vård de inte önskade eller som var missriktad. Vidare kände patienter sig obekväma med att 

inte ha direktkommunikation med vårdpersonalen och att ha familjemedlemmar som tolkar 

vid ärenden där konfidentialiteten hade betydelse. I en studie från Storbritannien om 
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pakistanska patienters upplevelser av vård (Cortis, 2000) visade att sjuksköterskor spenderade 

mer tid och sitter ner och samtalar med patienter från samma kultur som dem själva, än tid de 

spenderade hos patienter från andra kulturer. I en studie av (Josipovic, 2000) framkom det att

flerspråkig vårdpersonal kan bidra med att få fram viktig information av patienten och 

underlätta för övrig personal att skapa en relation till dem. Patienter upplever att flerspråkig 

personal är en trygghet och ett stort stöd för dem. Detta indikerar betydelsen av att

sjuksköterskor tar vara på varandras språkkunskaper inom arbetsgruppen och på så sätt skapas

trygghet för patienter från andra kulturer.

I vårt resultat framkom det att sjuksköterskor upplevde att närstående underlättade relationen 

till patienter från andra kulturer. Familjens engagemang och delaktighet var även viktigt för 

patienters välmående. I en studie vars syfte var att analysera familjens stöd som en resurs i 

omvårdnad ur ett kulturellt perspektiv (Juntunen & Nikkonen, 2008) framgår att släktingar 

agerade som länk mellan vårdpersonal och patienten. De informerade om patientens 

sjukdomshistoria samt förde information från personalen tillbaka till patienten. Det var viktigt 

att informera den övriga familjen om patientens framsteg och sjukvårdspersonalens 

ordinationer. Vårt resultat påvisade att släktingarna besökte patienten för att det var deras 

skyldighet snarare än för att se hur de mådde. En studie (Juntunen & Nikkonen, 2008) visade 

att omhändertagandet av en sjuk släkting innebar ett moraliskt ansvar vilket innefattar en oro 

över släktingens hälsa, ett steg mot att försäkra sig om dennes tillfrisknande och en rädsla för 

att bli kritiserad av samhället. I en studie av Torsvik och Hedlund (2008) om kulturella möten 

mellan sjuksköterskestudenter från Norge och Tanzania, visar resultatet att i Tanzania 

förväntas släktingar sitta vid patientens säng dygnet runt och assistera släktingen med mat, 

personlig hygien och toalettbesök. Känslomässiga och spirituella behov tillfredställdes av 

släktingar mer än av sjuksköterskor. I en studie av Arnaert och Schaack (2006) om Inuiters 

upplevelser av akutsjukvården i Canada, beskrevs att patienten alltid eskorterades av en 

släkting som kunde språket för att denne skulle kunna kommunicera med 

sjukvårdspersonalen. Patienten beskrev sin släkting som hans mun och öron då han själv inte 

pratade språket, vilket var väldigt värdefullt för honom. Resultatet visade också att det stora 

antalet besökare var problematiskt för sjuksköterskor och i likhet med detta påvisar en studie

av Cioffi (2006b) om upplevelsen hos mångkulturella familjer som valt att stanna hos sina 

närstående vid akutvårdsavdelningar i Australien, där både patienter och sjuksköterskor

beskriver att det uppstår spänningar när patienter har besökare. För patienter var det relaterat 
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till förväntningarna på att få stöd av familjen, medan det för sjuksköterskor handlade om att 

besökare tar upp mycket plats och pratar på ett för dem främmande språk. Enligt Johnson 

(2001) är patienter från andra kulturer väldigt familjeorienterade och familjen är en viktig del 

i deras vård. Sjuksköterskor måste se till de positiva aspekter familjen bidrar med och väga in 

dessa i att de kan utföra god omvårdnad. Vårt resultat kan bidra till att sjuksköterskan kan få 

förståelse för familjens betydelse och på så sätt visa att de förstår familjen och öppna upp för 

en dialog hur de praktiskt ska kunna ta hand om den stora mängden besökare. Detta visar 

vikten av att sjuksköterskor diskuterar tillsammans med närstående för att hitta en lösning så 

att situationen blir mer hanterbar för sjuksköterskor och övriga patienter.

Vårt resultat påvisade att smärta uttrycktes mer högljutt av patienter från andra kulturer med 

en tendens att överdriva, vilket gav svårigheter för sjuksköterskor att avgöra när smärtan 

skulle tas på allvar. En litteraturstudie över vården av mångkulturella patienter med smärta 

(Davidhizar & Giger, 2004) belyser att det finns två sätt att uttrycka smärta som är relaterat 

till en individs kultur. En person med ett behärskat uttryckssätt utstår smärtan i tysthet, medan

en men ett känslomässigt uttryckssätt har tendens att agerar ut smärtan på ett verbalt sätt. Det 

var viktigt för vårdpersonalen att bedöma både den verbala och den fysiologiska smärtan för 

att undvika att feldiagnostisera. 

Vårt resultat visade att sjuksköterskor upplevde att patienter lätt blev generade över att klä av 

sig inför andra, och vill bli vårdade av någon av samma kön. En källa till stress hos 

sjuksköterskor var patienters attityder som var starkt sammankopplade med kultur och 

religion. I en studie om kvinnliga immigranters uppfattning om hälsa (Weerasinghe &

Mitchell, 2007) berättar en dotter till en patient att hennes mor som var religiös inte ville bli 

sedd naken av manliga vårdare. När denna önskan inte sedan uppfylldes skämdes modern 

mycket för hon ville inte avsluta livet med att män sett henne naken. Hon ville möta skaparen 

utan att ha gjort några fel men vårdpersonalen förstod inte detta. I en studie av Cioffi (2006a) 

om upplevelsen av relationen mellan sjuksköterska och patient inom akutvården, berättar en 

patient om sin övertygelse att sjukdomen kommer från gud och att det är guds sätt att rensa 

upp saker hos människan. Han tackar därför gud genom böner. I en annan studie av Cioffi 

(2006b) om upplevelsen hos mångkulturella familjer som valt att stanna hos sina närstående 

vid akutvårdsavdelningar i Australien, förklaras sambandet mellan religion och sjukdom. En 

person som följer sin religion tror på att det är gud som ger en person dess sjukdom och de 

accepterar och är tacksamma för det. De lever inte för den här världen utan för nästa, därav 
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alla förberedelser inför döden. Detta visar vikten av att sjuksköterskor tar sig tid att sitta ner 

och fråga patienten kring dess religion för att undvika situationer som kan vara obehagliga för 

patienten och acceptera de saker som kan skilja sig från sjuksköterskors egen religion och 

kultur.

I resultatet framkom det att för att kunna förstå de kulturella skillnaderna och skapa en bra 

relation till patienter var det viktigt att inte anta att de var på ett visst sätt för att de kom från 

en annan kultur. För att tillgodose kulturella behov var sjuksköterskor tvungna att 

kompromissa, vara flexibla och acceptera de behov och önskemål patienter hade. En studie av 

Chenowethm, Jeon, Goff och Burke (2006) vars syfte var att föreslå en process för kulturell 

kompetens hos sjuksköterskor i Australien, antyder att sjuksköterskor måste lära sig att vända 

trenden om en stereotyp uppfattning om människor från en viss kultur, men samtidigt vara 

uppmärksam på de kulturella behov hos individen som går att precisera. I en studie av Dogan, 

Tschudin, Hot och Özkan (2009) om turkiska patienter i Tyskland, uttrycker vårdpersonal att 

kulturella vanor som att äta, ha många besökare på rummet och behålla god hygien, är viktiga 

delar att ta hänsyn till vid vårdandet av patienter av annan kulturell bakgrund. En studie om 

kvinnliga immigranters uppfattning om hälsa (Weerasinghe & Mitchell, 2007) visar att vården 

kunde anpassas efter deras kultur ifråga om specialkost, tillåta slöjor och så långt det är 

möjligt ge manliga eller kvinnliga vårdgivare efter önskemål. Men vad det gällde diagnoser 

och behandlingar togs liten hänsyn till kulturella värderingar och synsätt på hälsa och 

sjukdom. Detta visar betydelsen av sjuksköterskor utgår från den unika individen och dess 

behov för att kunna ge god omvårdnad.

I vårt resultat framkom att sjuksköterskor kände att de hade otillräckliga kunskaper om olika 

kulturer och religioner vilket fick dem att känna sig osäkra och obekväma. Sjuksköterskor 

uttryckte ett behov av att få mer kulturell kompetens. I en studie gjord i Scotland om 

vårdpersonalens syn på betydelsen av kulturell medvetenhet inom sjukvården (Leishman, 

2004) uttrycker sjuksköterskor att de inte fått någon eller fått väldigt lite utbildning om olika 

kulturer. I de fall där sådan utbildning hade förekommit hade den varit så begränsad att det 

inte hjälpt dem i det praktiska arbetet. Vidare visade studien att med utbildning skulle 

situationer undvikas där de av brist på kunskap om patientens kultur förolämpar patienten. I 

en studie av Allen (2010) om kultur och kulturell kompetens inom sjuksköterske-

utbildningen visade resultatet att utbildning som syftar till att ge kunskap om mångkulturell 

omvårdnad är effektiva. Men för att kunna förebygga rasism behöver utbildningen rikta in sig 
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på antirasism och kulturell kompetens. Resultatet av vår litteraturstudie indikerar att mer 

utbildning behöver ingå under grundutbildningen och även ges kontinuerligt till vårdpersonal 

som finns i verksamheten.

I vårt resultat framkom att sjuksköterskor i arbetet med patienter från andra kulturer stundvis

gjorde mer än vad arbetet krävde. De strävade efter att göra sitt yttersta för patienter och deras 

familjer. Enligt en studie av Arman och Rehnsfledt (2007) innebär att göra det lilla extra att 

göra mer än rutinerna kräver, att våga och att känna att det är inom ens ansvarsområde att 

göra mer. Detta agerande baseras på att sjuksköterskan ser hela personen i patienten och

respekterar personens behov och önskningar. Patienter beskrev att sjuksköterskor som gjorde 

det lilla extra bidrog till ökat välbefinnande hos dem. 

Metodkritik

Tillförlitlighet i en kvalitativ studie kan beskrivas utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet och bekräftbarhet (Holloway & Wheeler, 2002). Enligt Holloway och Wheeler 

(2002) och Graneheim och Lundman (2003) innebär trovärdighet tilltro till hur pass väl 

datainsamlingen och analysprocessen svarar mot studiens syfte. Holloway och Wheeler 

(2002) belyser vikten av att resultatet svarar mot deltagarnas upplevelser. Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med en 

annan kulturell bakgrund och utifrån detta syfte var kvalitativ innehållsanalys en passande 

analysmetod. Graneheim och Lundman (2003) menar att en spridning av olika kön och åldrar 

gav en djupare mening till fenomenet de studerade. Utifrån vårt syfte var det relevant att 

artiklarna som ingick i analysen var utförda i olika länder, vilket gav en ökad trovärdighet åt

litteraturstudien. Citat från de vetenskapliga artiklarna som ingick i analysen användes, för att 

läsaren skulle kunna se ursprunget av datamaterialet (Graneheim & Lundman, 2003; Elo & 

Kyngäs, 2007). Enligt Polit och Beck (2004) kan trovärdighet uppnås genom att andra 

forskare ger feedback på studien som gjorts. Detta har vi gjort genom att delta i seminarium 

med opponent och respondentskap samt att vår handledare kontinuerligt har granskat och 

handlett oss i arbetsprocessen. 

Pålitlighet innebär hur det insamlade datamaterialets grad av stabilitet förhåller sig över tid 

och i olika situationer (Polit & Beck, 2004). För att kunna påvisa pålitlighet ska läsaren kunna 

följa forskarens beslutsprocess för att på så sätt kunna utvärdera studien (Holloway & 

Wheeler, 2002). För att stärka pålitligheten ska en länk mellan resultatet och datamaterialet 
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finnas och denna länk kan styrkas genom att tabeller och bilagor finns med (Elo & Kyngäs, 

2007). Vi har tydligt beskrivit vårt tillvägagångssätt vid datainsamling och analysmetod och 

en översikt av artiklar i analysen finns också med. Tabeller finns med över vår 

sökningsprocess, kvalitetsgranskning och artiklar som ingått i dataanalysen. För att kunna visa 

ett strategiskt tillvägagångssätt för utvärdering av de artiklar vi funnit i vår litteratursökning 

användes ett granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar (jmf. 

Willman, Stoltz & Bhatsevani, 2006). 

Vi valde att söka i endast två databaser CINAHL och PUBMED och detta gjorde vi utifrån att 

tiden vi hade till vårt förfogande var begränsad. Valet av databaser styrks utifrån Willman, 

Stoltz och Bhatsevani (2006) som menar att CINAHL och PUBMED är de största databaserna 

inom omvårdnadsforskning. Databaserna gav ett bra urval av artiklar som svarade mot syfte i 

litteraturstudien. En förstålelse bör finnas för att om mer tid hade funnits till vårt förfogande 

och om sökningen skett i flera databaser kanske resultatet sett annorlunda ut. Vi valde att söka 

artiklar som var skrivna på engelska. Detta kan ha gjort att artiklar skrivna på andra språk som 

svarade mot vårt syfte försvunnit som kunde bidragit till att resultatet sett annorlunda ut. 

Enligt Graneheim och Lundman (2003) och Polit och Beck (2004) handlar överförbarhet om i 

vilken omfattning studiens resultat kan överföras till andra områden eller grupper. Syftet med 

litteraturstudien var inte att få ett resultat som var generaliserbart till en stor grupp människor 

eftersom fokus i kvalitativ forskning ligger på att beskriva människors erfarenheter och 

upplevelser, vilket är unikt för varje människa (Polit & Beck, 2004; Holloway & Wheeler, 

2002). Vårt resultat kan bidra till en ökad förståelse för hur sjuksköterskor upplever att vårda 

patienter från en annan kultur. 

Bekräftbarhet innebär att forskaren varit objektiv och sammanställt resultatet utan personliga 

antaganden och tidigare erfarenheter (Polit & Beck, 2004). Enligt Holloway och Wheeler 

(2002) uppnås bekräftbarhet när läsaren kan spåra datamaterialet till original källan. Detta 

gjordes genom att de källor som användes redovisades i den löpande texten och i 

referenslistan så att läsaren på så sätt kan återvända till original källan. En viss erfarenhet 

hade vi sen tidigare men vårt syfte har varit att vara objektiva och inte färga resultatet med 

tidigare erfarenheter och åsikter. Detta har vi gjort genom att återvända till originaltexten när 

vi sammanställt resultatet för att inte förlora innehållet. 
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Slutsatser

Eftersom invandringen ökar i Sverige och allt fler personer med annan kulturell bakgrund än 

sjuksköterskors söker sig till vården tror vi även att svårigheter och kulturskillnader uppstår. 

Att klargöra sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer från andra kulturer kan leda till 

att sjuksköterskor får ökad kunskap som leder till ett förbättrat bemötande av personer från 

andra kulturer i det kliniska omvårdnadsarbetet. Vi hoppas att vår litteraturstudie ska vara av 

värde för sjuksköterskor som kan identifiera sina upplevelser med andras och driva arbetet att 

exempelvis få mer utbildning om kulturer och hur de ska hantera svårigheterna och få mer 

kunskap och förståelse för de personer de möter i vården.

Forskningsområdet känns relativt nytt och mycket aktuellt med tanke på att människors

rörelse över landsgränserna ökat kraftigt under det senaste decenniet och att sjuksköterskor i 

och med detta möter patienter från olika kulturer. Vi anser att fler studier som belyser 

sjuksköterskors upplevelser behöver göras och även vilka strategier eller arbetsmetoder

sjuksköterskor använder sig av i kontakten med människor från olika kulturer.
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