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Sammanfattning  
Bakgrund: De människor som invandrar till olika länder har med sig sitt eget 

språk, kultur, synsätt och vanor vilket har skapat ett behov på kulturellt anpassad 

vård. Sjuksköterskan som möter den mångkulturella patienten i sitt dagliga arbete 

kan uppleva en kulturkrock omvårdnadsarbetet. 

Kulturella skillnader och kommunikationssvårigheter ses som ett hinder för en god 

vårdrelation mellan sjuksköterska och patient.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelser i vårdandet av den mångkulturella 
patienten  
 
Metod: En litteraturöversikt  baserad på 15 vetenskapliga artiklar med publicering 

mellan åren 2008- 2018 från databaserna PubMed, Cinahl och Web of Science. 

Resultat:6Det framträdde tre huvudteman: språkbarriärer, kulturella problem 

samt utbildningsbehov. Språkbarriärer upplevdes som ett stort hinder och en 

utmaning i vårdandet av patienter från andra kulturer. Sjuksköterskans upplevelser 

i mötet med den mångkulturella patienten påverkades av av kulturella- och 

kommunikationsproblemen mellan patient och sjuksköterska. Problemen för 

sjuksköterskorna att möta den mångkulturella patientens omvårdnadsbehov kunde 

bero på bristande kunskap och utbildning om olika kulturer. 

Slutsats:6Det behövs mer kunskap hos sjuksköterskan om andra kulturer för att 

enklare kunna möta den mångkulturella patienten. 

 

 

Nyckelord: Kommunikation, mångkulturell, omvårdnad och  personcentrerad 
vård.   
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Abstract6 
Background: People who immigrate to different countries have their own 

language, culture and habits. This has created a need for culturally adapted care. 

The nurse who meets the multicultural patient can experience a cultural clash in 

their work. Cultural differences and  communication problems between nurse and 

patient is seen as an obstacle in providing good healthcare. 

Aim: To describe the nurse’s experiences in caring for the multicultural patient  

Method: A literature review based on 15 scientific articles with data collection 

from PubMed, Cinahl and Web of Science. 

Result:6Three main themes were presented: language barriers, cultural problems 

and the need for education. The results show that language barriers pose a major 

obstacle and a challenge in the care of patient from other cultures. The nurse’s 

experience of caring for the multicultural patient was affected by the lack of 

knowledge about other cultures.  

6
Conclusion:6The nurses need more knowledge about other cultures to make it 

easier in the meeting with the multicultural patient. 

. 

 

Key6words: Communication, multicultural, nursing and patient- centered care.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Innehållsförteckning0

Introduktion* 1!
Bakgrund* 1!
Hälso&'och'sjukvårdslagen'och'patientsäkerhetslagen! 2!
Sjuksköterskans'professionella'ansvar! 3!
Tidigare'forskning! 3!
Kommunikation! 4!
Patientens'upplevelser'i'mötet'med'sjuksköterskan! 5!
Personcentrerad'vård! 5!
Problemformulering! 6!

Syfte* 7!
Centrala*begrepp* 7!
Metod* 8!
Design! 8!
Urval! 8!
Datainsamling! 8!
Tillvägagångssätt! 10!
Värdering'av'artiklarnas'kvalitet! 10!
Analys'och'tolkning'av'data! 11!
Etiska'överväganden! 11!

Resultat* 12!
Utmaningar'med'språkbarriärer! 12!
Sjuksköterskans'upplevelser'av'kulturella'skillnader! 14!
Upplevelsen'av'tolktjänster! 14!
Upplevelser'av'fördomar! 15!
Sjuksköterskornas'upplevelser'av'behovet'på'utbildning! 16!

Diskussion* 17!
Sammanfattning'av'huvudresultatet! 17!

Resultatdiskussion* 18!
Sjuksköterskan'och'den'personcentrerade'vården! 18!
Upplevelser'av'språkbarriärer! 19!
Upplevelsen'av'tolktjänster! 20!
Synen'på'kultur! 21!
Upplevd'osäkerhet'hos'sjuksköterska'och'patient! 22!
Patientens'känsla'av'utanförskap! 23!
Behovet'av'utbildning'och'kunskap! 24!

Metoddiskussion* 25!
Etikdiskussion* 26!
Klinisk*betydelse*för*samhället* 27!
Slutsats* 27!
Förslag*till*vidare*forskning* 27!



 

 
 

Referenslista* 29!
Bilaga*1.*Granskningsmall+för+kvalitetsbedömning+3+Kvalitativa+studier* 35!
Bilaga*2.*Granskningsmall+för+kvalitetsbedömning+3+Kvantitativa+studier* 36!
Bilaga*3.*Sammanställning*av*artiklar*(n=15)*som*ligger*till*grund*för*resultatet* 37!
 



 

 
 

1 

Introduktion6
Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi flera gånger träffat patienter som har sitt 

ursprung i olika etniska och religiösa grupper. Dessa patienter talar ibland varken svenska eller 

engelska, detta i kombination med kulturskillnader gör det svårt för sjuksköterskan att ge 

personcentrerad omvårdnad. Som författare till denna uppsats känner vi en personlig koppling 

till detta ämne, då vi båda har våra rötter i ett annat land och på nära håll upplevt de svårigheter 

som uppstår i mötet mellan en mångkulturell patient och sjuksköterskan. De självupplevda 

erfarenheter vi har är att vi vid flera tillfällen märkt en rädsla och osäkerhet hos vårdpersonalen 

att närma sig och arbeta med dessa patienter. En av författarna har gjort sin verksamhetsförlagda 

utbildning i Nepal och märkt att möjligheten till att erbjuda personcentrerad vård och tillgodose 

patientens omvårdnadsbehov kunde hämmas på grund av kommunikationsproblem relaterat till 

kulturella skillnader. Vårt intresse för faktorer som påverkar omvårdnad i det mångkulturella 

samhället i kombination med personliga kopplingar till området har motiverat oss till att vilja 

fördjupa oss i ämnet. 

 

Bakgrund6
Idag lever vi i en mångkulturell och  globaliserad värld som kännetecknas av fri rörlighet. 

Människor reser och färdas över hela världen, frivilligt och ofrivilligt. Den ofrivilliga färden 

innebär att man flyr från ett land på grund av krig eller missförhållanden. De människor som 

invandrar till olika länder har med sig sitt eget språk, kultur, synsätt och vanor som både 

individen i samspel med det mottagande landet skall försöka anpassa sig till vilket också skapar 

utmaningar i hälso- och sjukvården. Statistik!visar att den mest bidragande folkökningen i 

Sverige just nu utgörs av människor som flyttas mellan olika länder. Invandringen som sker 

bidrar till att människor tar med sig sin kultur, sina vanor och språk till det nya landet vilket 

skapar en bredare mångfald bland populationen. I takt med globaliseringen och den ökade 

kulturella, etniska och språkliga variationen i landets befolkning har behovet av en kulturellt 

anpassad vård ökat (Statistiska centralbyrån, 2016) 

  

I det mångkulturella samhället kan det uppstå missförstånd och kulturkrockar i mötet mellan 

människor vars orsak grundar sig i kulturskillnader samt brist på kunskap om respektive kultur. 

De människor som invandrar till ett annat land vill ha förutsättningen och möjligheten att leva 

enligt sina övertygelser, värderingar och traditioner. Kraven på att den kulturella kompetensen 

skall uppfyllas ställs på samhället, sjukvården och sjuksköterskan som alla är länken i mötet 
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med den mångkulturella patienten (Markey, Tilki & Taylor, 2017). Kulturkompetens kan 

identifieras som en pågående process där hälso-och sjukvården ständigt strävar efter att uppnå 

förmågan att arbeta inom det kulturella sammanhanget, det vill säga individ, familj och 

gemenskap. Denna process innefattar integrationen av kulturell medvetenhet, kulturell 

kunskap, färdighet och kulturella önskan (Hemberg & Vilander, 2017). 

6
HälsoB6och6sjukvårdslagen6och6patientsäkerhetslagen6
Hälso- och sjukvårdslagen är den lag som styr sjuksköterskans yrkesutövning och har som mål 

att ge god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt 

för alla människors lika värde oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet eller religiös 

tillhörighet. Vården skall även enligt lagen utformas och utföras i samråd med patienten i så 

lång utsträckning som möjligt. Vården skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens 

behov och trygghet. Patienten har rätt till individuellt anpassad information och undervisning 

om sitt hälsotillstånd, olika undersökningar och den vård samt behandling som finns tillgänglig. 

Vården skall främja goda relationer mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen (SFS 

1982:763). 

  

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är förknippat med god vård och innebär att vårdgivaren 

skall bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete genom att vidta de åtgärder som behövs 

för att förebygga vård skador. I patientsäkerhetslagen definieras en vård skada som ett lidande 

i form av kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom som kunde ha undvikits vid tillämpningen 

av de rätta åtgärderna. Skadorna kan uppstå som ett direkt resultat av den vård patienten fått 

eller inte fått när det behövts. Lagen skall även utreda händelser som medfört eller hade kunnat 

medföra en vård skada samt informera patienten om att en vård skada inträffat (SFS 2010:659). 

 Patientsäkerheten som är en grundpelare i det dagliga arbetet med patienten och är nyckeln till 

god vård. En patientsäkerhet som inte kompromissar med säkerheten innebär att ingen skada 

blir tillfogad till patienten. Personal som arbetar inom hälso- och sjukvård är ansvarig för att 

arbeta enligt patientsäkerhetslagen och att följa de regelverk och föreskrifter som styr hur 

vården skall ges.   
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Sjuksköterskans6professionella6ansvar6
International Council of Nurses (2014) skriver att i sjuksköterskans arbete ingår de fyra 

ansvarsområden som innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 

lidande. Sjuksköterskan ansvarar för att patienter/enskilda personer får korrekt, tillräcklig och 

lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt, som grund för samtycke till vård och 

behandling. All omvårdnad skall ges oberoende av kulturell, etnisk eller social bakgrund. 

  

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska skall 

sjuksköterskans värdegrund vila på en humanistisk människosyn. I den humanistiska 

människosynen ses varje människa som en enskild individ och som en helhet bestående av 

kropp och själ. Sjuksköterskan skall tillgodose de basala och specifika omvårdnadsbehoven, 

såväl fysiska, psykiska, sociala som kulturella och andliga. Ett optimalt vårdmöte mellan patient 

och vårdpersonal skall innehålla god kommunikation för att vårdtagaren skall känna sig sedd 

och bekräftad.  En insikt om sitt yrkesutövande ska finnas för att sjuksköterskan ska kunna möta 

patientens omvårdnadsbehov och på det viset även förbättra vårdmötet (Socialstyrelsen, 2005). 

 
6
Tidigare6forskning6
Doss, DePascal & Hadley (2011) skriver om hur ett gott samarbete mellan patient och 

sjuksköterska kan leda till en patient som är mer involverad i sin egen vårdprocess. En patient 

som får möjligt att ställa frågor, uttrycka oroligheter inför en behandling eller ta beslut kan 

känna en högre grad av tillfredsställning. Studien betonar även vikten av att patienten känner 

sig säker med den vård som ges och detta kan uppnås genom att patienten känner en tillit till 

den vårdande sjuksköterskan. Doss, De-Pascal och Hadley (2011) menar att faktorer som kan 

öka tilliten hos patienten kan vara att sjuksköterskan lyssnar och har empati för patientens 

livssituation.  

 

I en studie av Rosse, Brujine, Suurmond, Essink & Wagner (2015) utvärderades 

patientsäkerheten i relation till språkbarriärer under sjukhusvistelse samt hur detta 

dokumenterades. En språkbarriär som uppstod när två parter inte talade samma språk kunde 

skapa ett hinder i kommunikationen till patienten. Studien visade att patienter som hade 

språkbarriärer fick fler biverkningar av mediciner än de som inte hade dessa 

språkbarriärer.  Andra händelser som uppstod som hotade patientsäkerheten på grund av 

språkbarriären skedde under sjuksköterskans dagliga arbete. En mätning av vätskebalansen på 

en njur-eller hjärtpatient är viktig för att undvika uttorkning eller hjärtsvikt. Denna studie menar 



 

 
 

4 

att riskerna med språkbarriären mellan sjuksköterska och patient kan leda till att en njur- eller 

hjärtsjuk patient inte förstår det viktiga i att rapportera in rätt mängd urin de gör av med under 

en dag. I samband med detta sker en felaktig registrering av vätskebalans och detta ansåg 

författarna till studien utgjorde en patientfara. 

 

I artikeln av Markey, et al. (2017) har det undersökts sjuksköterskor samt 

sjuksköterskestudenters upplevelse av att vårda patienter från olika kulturer och etniska 

bakgrunder. I deras arbete fanns fokus på att erbjuda vård som är kulturellt anpassad till 

patientens bakgrund. Studien visar att sjuksköterskorna anser att språkbarriärer är bland de 

problem som uppstår i arbete med denna patientgrupp. Andra utmaningar som lyfts i studien är 

brist på kunskap om diverse kulturer hos sjuksköterskan som vårdar den mångkulturella 

patienten. Studien visar att denna brist på kunskap uppstår då sjuksköterskan saknar tillräckligt 

med erfarenhet eller kunskap för att vårda denna mångkulturella patienten. Enligt Markey et al. 

(2017) är kulturkompetens och kommunikation en grundläggande komponent i vårdmötet.  

 

Studien av Jensen, Vedelø (2013) beskrev hur god kommunikation mellan vårdpersonal och 

patient är viktigt utifrån patienternas synvinkel. Den medmänskliga relationen patienterna fick 

till sin vårdande sjuksköterska ansågs ha en positiv effekt på samarbetet. Patienterna i studien 

menade att en god relation skapade en trevligare dialog med vårdpersonalen. I studien 

beskrivs även hur ett gott samarbete ökade patientens välbefinnande och genom att ta hänsyn 

till deras önskemål, kunde även integriteten bevaras.  

6
Kommunikation6
Enligt Eide och Eide (2009) kan kommunikation definieras som ett utbyte av meningsfulla 

tecken mellan två̊ eller flera parter och är en utgångspunkt för relationsskapande, vilket i sin 

tur kräver någon form av delaktighet. Eide och Eide (2009) hävdar att begreppet 

kommunikation kan delas i två delar, verbal och icke verbal kommunikation. Den verbala 

kommunikationen beskrivs som att förmedla budskap genom skriftlig eller muntlig 

interaktion. Den icke verbala kommunikationen förmedlas genom gester och signaler såsom 

ansiktsuttryck, blickar och ögonkontakt samt kroppsspråk. Dock kan detta ge ett varierat 

intryck på den mottagande person då kroppen kan förmedla en sak och orden en annan. En 

medvetenhet om kroppsspråkets betydelse är viktig för att undvika feltolkningar.  
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Studien av Norouzinia, Aghabarari, Shiri, Karimi och Samami (2016) menade att en 

sjuksköterska, som inte talade samma språk som sin patient, inte kunde inte ha en god 

kommunikation och patienten ville helst vårdas av en person med samma kultur som de 

själva. Den icke-verbal kommunikation var även otillräcklig som kommunikationskälla då 

olika kulturer kan ha diverse tolkningar och känslouttrycken kan variera.  Hanssen (2007) 

hävdar att kulturen påverkar såväl språkstrukturer som kommunikationsformen och att en del 

av relevansen kan förloras när en individ ska översätta sina tankar från ett språk till ett annat. 

Samtidigt överförs ofta enligt författaren värden av symboler från ett modersmål till det nya 

språket, och detta kan orsaka missförstånd. Enligt Hanssen (2007) finns det tre huvudorsaker 

till kommunikationsproblem mellan vårdpersonal, patienter eller anhöriga. Gemensamt språk 

saknas, gemensamt språk talas men olika tecken används, eller patienten/anhöriga behärskar 

delvis vårdarens språk men inte nyansera. � 

Patientens6upplevelser6i6mötet6med6sjuksköterskan6
Patientlagen (SFS 2014:821) som skall främja patientens självbestämmande, integritet och 

delaktighet gör det möjligt för den enskilde individen att påverka sin egen vård och inom 

sjukvården är patientdelaktighet en viktig komponent och det ses som centralt. Eldh (2009) 

beskriver hur patienter kan uppnå kontroll över sin egen vård genom att få information om olika 

behandlingsalternativ eller sin sjukdom och delta i beslut som rör den egna vården. De patienter 

i studien av Al- Khathami, Kojan, Aljumah, Alqahtani och Alewaili  (2010) betonade vikten av 

att sjuksköterskan talade samma språk som de själva. Patienterna ansåg att talandet av samma 

språk ökade förtroendet och minskade risken att sjuksköterskan utförde felaktig vård. En stor 

del av patienterna i studien menade att de kände en osäkerhet i mötet med en sjuksköterska som 

inte talade samma språk och ibland kunde patienterna även känna denna osäkerhet hos 

sjuksköterskan. Sjuksköterskans osäkerhet kunde leda till att de inte vågade möta patienten och 

kunde inte heller visa empati på grund av språkbarriärer. En del av patienterna i studien menar 

att användningen av tolkar inte kunde agera som ett hjälpmedel då sjuksköterskorna inte 

påkallade en tolk när det behövdes. En stor del av patienterna föredrog att bli vårdade av en 

sjuksköterska som talade deras språk. 

 

Personcentrerad6vård6
Sjukvården har allt högre omfattning visat sig att ta stora steg bort från objektivering av 

patienten och inriktning på endast biologiska markörer, för att placera hela personen i centrum. 

Personcentrerad vård har sina rötter inom ett holistiskt synsätt, vilket tyder på att människor 
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behöver ses som en helhet, det vill säga en biologisk, psykologisk och social varelse. 

Personcentrerad vård förespråkar att personifiera vården och anpassa det till den enskilde 

personens behov. Patienten är en människa och bör inte reduceras till sin sjukdom, utan snarare 

att deras behov, styrkor, prioriteringar, deras delaktighet i sin vård samt rättigheter bör beaktas. 

Personcentrerad vård innebär ett skifte från en modell där patienten är det passiva målet för 

ingrepp och vård till en annan modell, mer avtalsenlig metod där patienten deltar aktivt i sin 

vårdprocess (Olsson, Ung, Swedberg & Ekman, 2012). Ytterligare hävdar Olsson et al. (2012) 

att arbeta med ett personcentrerat tillvägagångssätt innebär att sjukvårdspersonalen strävar efter 

att prioritera upprättande av goda relationer genom positiva interaktioner och kommunikation. 

Att lyssna och bekräfta patientens egen upplevelse av ohälsa och sjukdom, men även ta hänsyn 

till patientens levnadssätt och individualisera vården och miljö, tolka symtom och beteenden 

från patientens synvinkel, erbjuda delat eller förhandlat beslutsfattande samt bjuda in familjer 

att delta i vården. Vidare menar Olsson et al. (2012) att centrala komponenter i personcentrerad 

vård jämfört med det traditionella biomedicinska perspektivet är det övergripande perspektivet 

på patientens situation, patientens egen förståelse och erfarenhet av sin situation och 

hand/hennes deltagande i beslutsfattandet. 

  

Att främja patientens deltagande i vården är en viktig aspekt av personcentrering. De 

definierande egenskaperna hos patientdeltagande inom omvårdnad innefattar behovet av att ha 

en etablerad relation mellan patient och sjuksköterska. Det innebär ett överlämnande av viss 

makt eller kontroll av sjuksköterskan till patienten, utbyte av information och kunskap mellan 

patienten och sjuksköterskan och samt aktivt engagemang i antingen intellektuella eller fysiska 

aktiviteter. Således kan patientdeltagande i vården uppnås genom att patienten övervakar sina 

framsteg och effekt av vården samt tillhandahåller förslag till förbättrad vård. Patientdeltagande 

bidrar till bättre förståelse för sin sjukdom, bättre hälsoutfall samt ökad patientsäkerhet. För att 

genomföra personcentrerad vård behöver sjuksköterskan upprätta en relation med den 

mångkulturella patienten, lära känna personen, personens världsuppfattning, prioriteringar, 

värderingar och behov (Oxelmar, Ulin, Chaboyer, Bucknall&Ingdal, 2017) 

6
Problemformulering6
I takt med globaliseringen och den ökade kulturella, etniska och språkliga variationen i landets 

befolkning har behovet av en kulturellt anpassad vård ökat. Hälso- och sjukvårdslagens mål är 

att vården skall ges på lika villkor, utifrån den unika individens specifika behov. I det 

mångkulturella samhället kan det uppstå kulturkrockar i mötet mellan människor. Detta grundar 
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sig i kulturskillnader samt brist på kunskap om olika kulturer. Vården skall ges på lika villkor 

för alla människor och sjuksköterskan skall ge patienterna rätt information om behandling och 

vården. Sjuksköterskan kan använda sig av kommunikation i form av verbal eller den icke 

verbala kommunikationen för att kunna erbjuda god vård. Den personcentrerade vården innebär 

att sjuksköterskan främjar deltagande, utbyte av information samt att upprätthålla en relation 

med patienten. I arbetet med den mångkulturella patienten kan sjuksköterskan uppleva en 

osäkerhet på grund av språkbarriärer och kan därför inte bemöta patienten och visa empati. En 

osäkerhet hos sjuksköterskan kunde leda till att sjuksköterskan undvek patienten. 

Kommunikationssvårigheter och brist på kulturkompetens hos sjuksköterskan kan vara ett 

hinder för att skapa en relation med patienten. För att få en djupare förståelse för detta problem 

krävs kunskap om hur sjuksköterskor upplever mötet med den mångkulturella patienten. 

 

Syfte6
Syftet med litteraturöversikten är att beskriva sjuksköterskors upplevelser vid vårdandet av den 

mångkulturella patienten.  

6

Centrala6begrepp66
Kultur: Begreppet kultur definieras som det inlärda, såsom värderingar, språk, normer, regler 

hos ett samhälle som överförs socialt från föregående generation till kommande  generationer 

(Eide & Eide, 2009). Kultur kan också definieras ett verktyg för att uppleva, uttrycka, tolka 

samt hantera den sociala verkligheten och  relationer till andra (Jirwe, Momeni, & Emami, 

2009). 

Kulturell kompetens: Defineras som kompetensen och färdighet som en sjuksköterska ska ha 

för att vårda såväl som patient med en annan etnisk bakgrund än den egna, men även färdigheten 

att kunna vårda allla patienter. Detta betyder att ha kunskap om patientens kulturella bakgrund 

och värderingar gällande hälsa och omvårdnad så att vården passar den allmänna livsstil och 

det specifika behov hos individen. Kunskap om patientens individuella behov är centralt för att 

ge en god och meningsfull vård som ökar välbefinnandet och möjligheten att hantera ohälsa 

och sjukdom (Jirwe, Momeni, & Emami, 2009).  

 

Mångkulturellt: Ett samhälle med människor som har olika kulturella bakgrunder, ras, 

hudfärg  eller etnicitet (Jirwe, Momeni, & Emami, 2009).  
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Metod6
I detta avsnitt beskrivs litteraturöversiktens design, urval av artiklar, datainsamling, 

tillvägagångssätt, analys och tolkning av data samt etiska överväganden. 

 
Design6
Designen av studien har genomförts som en litteraturöversikt. Enligt Polit & Beck (2012) är 

litteraturöversikt en kritisk sammanställning av forskning om ett ämne av intresse. Syftet med 

en litteraturöversikt är att skapa en helhetsbild av kunskapsläget inom ett visst område relaterad 

till omvårdnad. Det kan även ge en översikt om ett problem inom ett område som ett 

utgångsläge för vidare forskning. 

  

Urval6
Tidsperspektivet för litteratursökningen gällde artiklar publicerade från år 2008 till 2018. 

Artiklarna som använts var skrivna på engelska och svenska, artiklarna var peer reviewed och 

fanns tillgängliga i fulltext. Artiklar som var beställningsvara exkluderades. De artiklar som 

uppfyllt ovan nämnda inklusionskriterier och besvarade syfte och frågeställningar har valts ut 

för vidare granskning genom att använda de modifierad granskningsmallarna för 

kvalitetsbedömningen av kvalitativa - och kvantitativa artiklarna (Forsberg & Wengström, 

2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Av de utvalda artiklarna var tolv stycken av 

kvalitativ metod och tre av kvantitativ metod. Anledningen till att övervägande antalet artiklar 

är av kvalitativ metod är att de bäst besvarar syftet att få fram både sjuksköterskors och 

patienters erfarenheter och upplevelser.  

 

Datainsamling6
Artikelsökning har gjorts genom databaserna Web of science, Cinahl samt PubMed. Pubmed 

är en databas som innefattar medicin, och omvårdnad, medan Cinahl oftast täcker omvårdnad, 

fysioterapi samt arbetsterapi (Forsberg & Wengström 2013). Under artikelsökning uppkom 

problemet då sökningen resulterade i för många och irrelevanta artiklar. Detta ledde till att 

sökordet omformulerades och urvalet begränsades till de senaste tio åren. Booleska operatören 

AND och OR användes för att hitta relevanta artiklar, samt Svenska MeSH (Medical Subject 

Heading) för att översätta termer från svenska till engelska. Följande sökord tillämpades i olika 

kombinationer; nurse, nursing, ethnic, cultural diversity, cultural competent care, patient-

centered care (Se tabell 1). Begränsningarna som gjordes i databaserna vid sökningen var: att 

artiklar var skrivna på engelska och svenska samt publicerades mellan 2008–2018.  
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Tabell 1 databassökningar 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
utvalda 
artiklar 
till 
resultat, 
n=15 

CINAHL Ethnic 
backgrounds 
AND nursing 

260 25 7 6 2 

WEB OF 
SCIENCE 

Nurs* cultural 
diversity AND 
nursing 

334 92 12 6 3 

Web Of 
Science 

Critical cultural 
competence 
AND nurse OR 
student nurse  

68 10 3 2 1 

PUBMED Language 
barriers AND 
risk hospital 

654 15 4 2 3 

WEB OF 
SCIENCE 

Patient-centered 
care 
AND  cultural 
diversity 

34 34 13 3 1 

PUBMED Cultural 
competent AND 
patient-
centered  care 

131 39 13 5 2 

CIHAHL Cultural 
competent AND 
patient-
centered  care 

24 24 19 4 2 

WEB OF 
SCIENCE 

Cultural 
competent AND 
patient-
centered  care 

8 8 8 3 1 
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Tillvägagångssätt6
Litteraturöversikten har genomförts som ett samarbete mellan uppsatsförfattare och träffarna 

har skett genom upprepad telefonkontakt och videosamtal under hela arbetes gång. 

Artikelsökningarna har utförts gemensamt av båda författarna i samtliga databaser med hjälp 

av inklusions- och exklusionskriterier, abstract och antal titlar. En sammanställning om 

intressanta artiklar samlas upp till en gemensam mapp på Google för att i det andra skedet läsa 

igenom alla artiklars abstrakt och resultat. Målet med genomgången av alla artiklars abstrakt 

och resultat var för att bedöma ifall de svarade på uppsatsens syfte. Efter att artiklarna lästes ett 

flertal gånger har delar som besvarar vår studies syfte, översatts till svenska i ytterligare 

gemensamt Google dokument. Båda uppsatsförfattare har varit delaktiga i handlednings träffar 

där innehållet av litteraturöversikten diskuterats tillsammans med  den ansvariga handledaren. 

En kvalitetsgranskning med hjälp av en granskningsmall av samtliga artiklar gjordes för att ha 

en god standard med trovärdiga artiklar. Uppsatsförfattarna gjorde en kvalitetsgranskning enligt 

granskningsmallar (bilaga 1 och bilaga 2) från Högskolan Dalarna (Forsberg & Wengström, 

2008; Willman et al., 2006). 

 
Värdering6av6artiklarnas6kvalitet66
Artiklarna som valdes byggde på kvalitativ och kvantitativ forskning. Artiklar som var peer 

reviewed, det vill säga artiklar som granskades av sakkunniga forskare inom området innan de 

blev publicerades inkluderades. Granskningsmallarna från Högskola Dalarna är modifierade 

versioner av Willman et al. (2006) samt Forsberg och Wengström (2008) och har använts i 

denna litteraturöversikt för att granska artiklarnas kvalitet. Mallarna har även använts för att 

kategorisera artiklarna i kvalitetsordning mellan hög, medel och låg kvalitet. 

Granskningsmallarna som använts har både för kvalitativa och kvantitativa studier. För att få 

en överblick om poäng har omräkning skett från poäng till procentform. Granskningsmallen för 

de kvalitativa studierna har 25 som maxpoäng, här motsvarar ett poäng 4%. Mallen för de 

kvantitativa studierna har 29 poäng som maxpoäng och motsvarar därför 3,5 poäng. De artiklar 

som fick 65-85 % fick en medelhög kvalitet och de artiklar som fick 85 % och över, hade en 

hög kvalitet i granskningen. De artiklar som valdes av författarna lades in i en gemensam mapp 

på Google för båda författarna enklare skulle kunna ta del av artiklarna. Detta på grund av att 

författarna satt vid olika orter under examensarbetets gång. Artiklarna delas upp mellan 
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författarparet för att redovisas i tabellform där författare, syfte, titel, design, resultat och 

kvalitetsgraden framställdes. Texten redovisades i resultatet.   

 

Analys6och6tolkning6av6data6
Under analysfasen av de valda vetenskapliga artiklarna har författarna använt sig av ett flertal 

steg. I dessa steg ingick: genomläsning av samtliga artiklar, sammanställning, analys av likheter 

och olikheter samt en sortering (Friberg, 2017).  Författarna har läst alla artiklarna upprepade 

gånger för att få en övergripande förståelse för de vetenskapliga artiklarnas innehåll. Vid nästa 

skede har författarna sammanställt all funnen resultat och försökt besvara litteraturöversiktens 

syfte. Här har även artiklarna översatts till svenska och författarna har skrivit upp vilka 

huvudfynd de valda artiklarna tar upp i sitt resultat och jämföra det med andra artiklars likheter 

och olikheter. När tillräckligt många huvudfynd har hittats bland de valda artiklarna kunde man 

se tydliga teman vilket var: språkbarriärer, kulturella skillnader, fördomar och 

utbildningsbehov. Dessa teman skapade huvudrubriker till litteraturöversiktens resultat. 

Resultatet kunde därefter jämföras och diskuteras för att sedan sammanställas i tabeller och 

löpande text. Alla valda artiklar till resultatet har strukturerats upp i en sammanställning, se 

bilaga 3. !

 

Etiska6överväganden6
Samtliga artiklar till denna litteraturstudie var etiska godkända eller uppnådde centrala aspekter 

såsom samtycke från deltagarna, sekretess och möjligheten att dra ur sig ur studien.  Etik inom 

forskning betyder inte enbart att skydda människor och djur, utan också skydd av allmänhetens 

förtroende som indirekt kan påverkas av forskningen och forskningsresultaten (Polit & Beck, 

2012; Vetenskapsrådet, 2017). Det förväntas av forskare att göra sitt yttersta och utföra en 

forskning fri från fusk och ohederligheter. Fusk och ohederlighet definieras som fabricering av 

data, avsiktligt vilseledande, förfalska eller plagiera. Författarna av översikten har tagit del av 

de forskningsetiska principerna vid Högskola Dalarna. Blanketten för etisk egengranskning har 

använts för att bedöma ifall författarna behöver lämna in en etisk ansökan. Samtliga frågor 

besvarades med NEJ vilket innebar att författarna inte behövde lämna in en etisk ansökan 

(Forskningsetiska Nämnden, 2017). Författarna av litteraturöversikten har även strävat efter att 

vara så objektiva som möjligt vid granskning av valda artiklar. Resultat har presenterats på ett 

så sanningsenligt och objektivt sätt som möjligt utan att ha förvrängts. 
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Resultat6
Resultatet har sammanställts utifrån 15 vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Från valda artiklar framkom tre teman varav ett med två underkategorier. 

Språkbarriärer; Kulturella problem med underkategorierna Användning av tolk och 

Fördomar samt slutligen temat Utbildningsbehov. 

6
Utmaningar6med6språkbarriärer6
Språkbarriärer upplevdes som ett stort hinder och en utmaning för sjuksköterskor i vårdandet 

av patienter från andra kulturer (Hart & Mareno, 2013; Høye, & Severinsson, 2008; Jirwe, 

Gerrish, &Emami, 2010; Katatay, Bowers, Karadag, & Demir, 2016; Tavallali, Jirwe, & Kabir, 

2015; & Tuohy, Mccarthy, Cassidy, & Graham, 2008).  Språkbarriärer uppfattades ha en 

negativ påverkan på relationen mellan patient och sjuksköterska. Sjuksköterskor som arbetade 

med mångkulturella patienter uppgav att språkbarriären försvårade den relation som skulle 

kunna skapas med patienten. Sjuksköterskorna oroade sig för att patienterna inte begrep den 

information som förmedlades (Watts et al., 2016).   

Detta visade även Tuohy et al. (2008) i sin studie, där det framkom att sjuksköterskor upplevde 

frustration och stress över att de riskerade ge begränsad information till patienten om bland 

annat en diagnos, olika behandling samt biverkningar av mediciner. Vidare berättade 

sjuksköterskorna att de saknade den vanliga interaktionen, som små prat med patienten under 

ett vårdmoment när de inte delade samma språk som patienten.  

På grund av kommunikationssvårigheter var det omöjlig för sjuksköterskor att förstå klagan 

och missnöje. Flera sjuksköterskor upplevde det problematisk när patienter inte kunde förmedla 

sitt eget budskap. Studien av Jirwe et al. (2010) beskrev en sjuksköterska en incident när hen 

ersatta en perifer venkateter för en patient. Sjuksköterskan hade kommunicerat sin avsikt genom 

att använda gester och kände att patienten hade förstått vad hen planerade att göra. Dock när 

proceduren började blev patienten bekymrad och började gråta. Eftersom det inte fanns något 

delat språk kunde patienten inte uttrycka sin oro för sjuksköterskan. sjuksköterskan spekulerade 

på den nöd patienten upplevde: gjorde det ont, gjorde det ont mer än vanligt, var något fel eller 

var patienten rädd. Det var emellertid omöjligt för sjuksköterskan att förstå situationen och 

kunde därför inte ge adekvat stöd till patienten.  

Sjuksköterskor ofta påpekade att de var oroliga och ibland undvek att kommunicera med dessa 

patienter på grund av rädslan för missförstånd. Rädslan var störst när sjuksköterskan mötte en 
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situation som var okänd för dem. Ett exempel på detta var när sjuksköterskan mötte patienter 

från ett land som de inte hade stött på tidigare och visste därför inte hur en sådan situation skulle 

hanteras (Tavallali et al., 2015). 

Watts et al. (2016) beskrev hur sjuksköterskorna kontrollerade ifall patienten hade förstått 

vilken information som sagts under deras möte. En del av sjuksköterskorna spenderade mer tid 

med patienten för att arbeta på språkbarriärer och detta ansågs ha en positiv effekt. Nielsen och 

Birkelund (2009) menade att sjuksköterskorna som arbetade med patienter som inte talade 

språket uttrycker en högre grad av irritation då vården blev mer tidskrävande. Vilket följande 

citat från en sjuksköterska beskriver: 

” I treat them with the same respect as all other patients, but when they open their mouth and 

don’t understand Danish and so forth, I of course think, it’s irritating to spend a very very large 

amount of time on it, when you are busy, right?” 

(Nielsen & Birkelund, 2009, s. 433) 

  

Birkhead, Kennedy, Callister och Miyamoto (2010) beskrev i sin studie hur en del kvinnor med 

ursprung från Latinamerika uttryckte känslor av diskriminering i samband med deras oförmåga 

att tala engelska och deras utseende. I kontakt med vården kände dessa kvinnor sig ignorerade 

och upplevde  att deras behov inte blev tillfredsställda vilket ledde till att de blev avskräckta 

från att söka vård. 

Studien av Tuohy et al. (2008) tydliggjorde att flera sjuksköterskor var oroliga för 

kommunikationsproblem som kunde leda till att den personcentrerade vården uteblir då 

patienten inte kunde vara delaktig i sin egen vård på grund av 

kommunikationssvårigheter.  Anledningen var enligt sjuksköterskorna i studien att de oftast 

inte hade tillgång till patientens livsvärld på grund av språkbarriären. Vidare upplevde 

sjuksköterskorna att deras vanliga kommunikationsstrategier, såsom att använda humor och 

småprat för att lugna och främja trygghet hos patienten hindrades av språkbarriären. 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter att göra en riskbedömning hos patienterna som inte 

talade samma språk som dem. Sjuksköterskorna menade att det inte alltid var möjligt att få en 

tillförlitlig bild av situationen. Detta skapade frustration hos sjuksköterskorna då de upplevde 

att patienters rätt till god och säker vård inte uppnåddes. 
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Sjuksköterskans6upplevelser6av6kulturella6skillnader6
Förutom språk och kommunikationshinder mellan sjuksköterska och patient kunde även 

kulturella barriärer bidra till en påverkan på den kvalitet av vård som sjuksköterskan kunde 

erbjuda. Almutauri, Adlan och Nasim (2017) beskrev att majoriteten av sjuksköterskorna 

ansåg att de inte hade tillräcklig kulturell kunskap för att hantera den mångkulturella 

patienten, vilket bidrog till kommunikationsproblemen. Benkert, Hollie, Nordstrom, Wickson 

och Emerick (2009) menade att en sjuksköterska borde skapa tillit och respektera patienten 

för att skapa ett bra förhållande och ett steg i detta var att sjuksköterskan erkände och förstod 

patientens kulturella perspektiv. Nielsen & Birkelund (2009) menade att de kulturella 

skillnaderna kunde yttra sig i form av en annorlunda syn på smärta och sjukdom hos patienten 

vilket sjuksköterskorna ansåg som ett problem. Denna syn bidrog till en osäkerhet hos 

sjuksköterskan som tog hand om patienten. Det kunde uppstå missförstånd gällande den 

egentliga smärtan patienten uttryckte. Sjuksköterskorna i studien hade funderingar på ifall 

patienten hade lika mycket smärta uttrycktes eller ifall det var en överdrift. I studien framkom 

det att sjuksköterskorna ibland ansåg att patienten överdrev smärtan vilket ledde till att 

sjuksköterskan inte visste ifall deras smärtdebut kunde tas på allvar eller inte. 

Sjuksköterskorna i studien av Hart & Mareno ( 2013) lyfte patientens brist på punktlighet 

inför bokade möten. Sjuksköterskorna menade att patienter med en annan kultur hade en 

annorlunda syn på vikten av att komma i tid. Detta skapade en frustration hos 

sjuksköterskorna och gjorde det svårare att bemöta dessa patienter. Sjuksköterskorna i denna 

studie ansåg att deras frustration berodde på den förväntningen som sattes på patienten av att 

respektera tiden. Sjuksköterskorna förstod dock att det kunde finnas olika kulturella skillnader 

som påverkade patientens handlingar.  

6
Upplevelsen6av6tolktjänster6
Tuohy et al. (2008) påpekade att  sjuksköterskor upplevde svårigheter att bygga förtroende till 

sina patienter när det förekom språkbarriärer. Därav blev användningen av tolktjänster betydligt 

viktigare för att agera som en bro mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskorna menade 

att en förståelse för patienten gjorde att man kunde se hela patientens behov. En del 

sjuksköterskor ansåg att en tolk hade en viktig roll och kunde förena sjuksköterskan med 

patienten genom att belysa de omvårdnadsbehov som patienten hade. 

Andra sjuksköterskor berättade om svårigheter med att skapa en god vårdrelation via en tolk. 

De upplevde att när de kommunicerade med patienten genom tolk  tappade de den nära 
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patientkontakten. Sjuksköterskorna menade att det uppstod en distans när en tredje part var 

inblandad. En flerspråkig sjuksköterska menade däremot att hennes största fördel var att kunna 

ett annat språk som extra stöd i kommunikationen med patienter som talade samma språk (Hart 

& Mareno, 2013). 

Anhöriga var i en del av fallen det enda hjälpmedlet för att kunna skapa en relation med 

patienten, detta innebar att familjen fick en stor roll när det kom till att övervinna 

kommunikationsproblemen (Celeste, Murphy & Adelman, 2009; Tuohy et al., 2008). Tuohy et 

al. (2008) beskrev hur sjuksköterskor använde en rad olika strategier i det multikulturella möten 

där de inte talade samma språk som sina patienter. För att hantera språkbarriärerna förlitade de 

sig på anhöriga som tolkar, snarare än att använda en professionell tolk. Skälet till detta beslut 

berodde bland annat på bristen på legitimerade tolkar eller att sjuksköterskorna saknade 

förtroende för tolkningsprocessen. 

En del sjuksköterskor ansåg dock att användningen av anhöriga som tolk inte var lämpligt. 

Förklaringen var att känslig information kunde behöva diskuteras. Det kunde vara information 

som patienten inte ville att anhöriga skulle ta del av. Patienten kunde även ha svårt att avvisa 

sina anhöriga (Fatahi, Mattsson & Behtsevani, 2009). Sjuksköterskorna var beroende av den 

icke verbala kommunikationen i form av kroppsspråk för att underlätta kommunikationen med 

patienten (Watts et al., 2016).  

Touhy et al. (2008) beskrev att när sjuksköterskan inte hade någon närvarande som talade 

patientens språk kunde de använda icke-verbala strategier och hjälpmedel för att underlätta 

kommunikationen, till exempel bildkort eller gester. Watts et al. (2016) beskrev även de 

strategier som användes av sjuksköterskorna i samband med språkbarriärerna vilket var att tala 

långsamt, repetera ord och förenkla språket genom att använda enklare ord. 

 

Upplevelser6av6fördomar66
I en studie av Hart & Mareno (2013) uppgavs fördomar vara något som finns överallt i 

samhället. Fördomar kunde även förekomma inom vården. Studien visade att fördomar som 

förekom varierade mellan sjuksköterskorna. Flera sjuksköterskor i studien uttryckte fördomar 

och negativa attityder gentemot patienter från andra kulturer. Tankar som att individer från 

andra länder och kulturer skulle anpassa sig till det landet och kulturen dit de migrerade till och 

inte tvärtom. Andra sjuksköterskor ansåg att människor från andra länder kom för att utnyttja 

landets välfärd som hälso-och sjukvård, bostäder och utbildning. Vidare 

berättade  sjuksköterskor i studien att alla hade sina egna fördomar oavsett om de kände till det 
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eller erkände det. Detta kunde vara ett hinder för att lära sig om eller vara öppen för andra 

kulturer, värderingar samt respektera kulturella skillnader. Dessa sjuksköterskor ansåg att 

världen hade blivit globaliserad därför måste alla, speciellt sjukvårdspersonalen, öppna sina 

sinnen för mångfalden av människor och kulturer som de interagerar med och vårdar, då dessa 

patienter har rätt till god och individanpassad vård  

Sjuksköterskornas6upplevelser6av6behovet6på6utbildning66
Celeste et al. (2009) beskrev i sin studie om de resurser sjuksköterskorna använde för att möta 

den mångkulturella patientens omvårdnadsbehov. Sjuksköterskorna förlitade sig enormt på 

tidigare erfarenheter från familj och vänner samt av kollegor från andra kulturer (Celeste et al., 

2009). I studien av Cody, Florez och Young (2015) talade flera sjuksköterskor om bristande 

kunskap såväl som deras kollegors bristande kunskap om olika kulturer. Sjuksköterskorna i 

studien ansåg att den största utmaningen för att ha ett kulturellt anpassat förhållningssätt inom 

vården kunde komma komma från kollegor som inte hade kunskap eller respekt för andra 

kulturer. Sjuksköterskorna talade om bristen på resurser för att lära sig och ge kulturellt anpassat 

vård. Tid, ekonomiska resurser och brist på utbildning uppfattades vara stora hinder för att 

erbjuda kulturellt anpassat vård. Sjuksköterskorna uttryckte en fundering om vart de skulle 

kunna vända sig för att få svar om specifika kulturer. Sjuksköterskorna ansåg även att tiden till 

att hitta information som inte var lättillgängligt skulle påverka det dagliga arbetet och tiden 

räckte inte till (Hart & Mareno, 2013)  

Flera sjuksköterskor uttryckte oro över den tid det skulle kräva att tillhandahålla denna 

kulturellt anpassade vården och dess inverkan på den dagliga verksamheten. Att utbilda sig om 

alla de olika kulturer som sjuksköterskan kan möta dagligen i sitt arbete var näst intill omöjlig. 

Andra sjuksköterskor ansåg att det var svårt att beakta patienten och familjens kultur och 

samtidigt rädda patientens liv (Høye & Severinsson, 2008). 

Karatay, Bowers, Karadag & Demir, (2016); Ogbolu, Scrandis, och Fitzpatrick (2017) beskrev 

sjuksköterskornas utmaningar att känna till och lära sig specifika preferenser och värden inom 

den enskilde kulturen. Beroende på vilken etnisk grupp patienten tillhörde, kunde det finnas 

specifika skillnader i kulturen och preferenser på hur vården skulle utformas. En stor utmaning 

för sjuksköterskorna var att förstå de skillnader som fanns mellan de olika kulturerna. Detta 

kunde vara väldigt svårt ifall sjuksköterskan inte fått en utbildning på dessa olika kulturer. 
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Bristen på tidigare utbildning var ett annat hinder som delades av många sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte var tillräcklig utrustade för att arbeta i dagens 

mångkulturella samhälle, och att utbildningar som erbjöds inom området var ytliga. 

Sjuksköterskorna ansåg även att utbildningarna  var stereotypa och erbjöd inte ett bredare 

perspektiv kring de olika kulturella grupperna. En sjuksköterska i studien menade att deras 

sjuksköterskeutbildning bidrog till en del kunskap om hur man arbetade med denna 

patientgrupp. Dock stod det klart att sjuksköterskorna behövde mer utbildning om hur man 

möter den mångkulturella patientens omvårdnadsbehov (Celeste et al., 2009). 

  

Däremot talade vissa sjuksköterskor om att kulturell kompetens inte kunde erhållas eller 

utvecklas enbart med utbildning, utan genom att möta och interagera med människor från 

andra kulturer. Andra sjuksköterskor ansåg att det var svårt att fördjupa sig i en kultur utan att 

tillhöra den. Sjuksköterskorna i studien var överens om att alla med ett medicinskt yrke skall 

ha kunskap om olika kulturella bakgrunder för att i sitt arbete kunna behandla människor på 

samma villkor  (Hart & Mareno, 2013).  

 

Diskussion6
I diskussionsavsnittet kommer en sammanfattning av huvudresultatet, resultatdiskussion, 

metoddiskussion samt etikdiskussion att presenteras.  

 

Sammanfattning6av6huvudresultatet6
Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde frustration, stress och oro vid vårdandet av 

patienter. Språkbarriärer medförde att många sjuksköterskor upplevde svårigheter att etablera  

en god vårdrelation till den mångkulturella patienten. Kulturella skillnader bestod till stor del 

av kommunikationsproblem där tolkar ansågs vara väsentlig och lösningen för att kunna 

bedriva en tillförlitlig och säker vård. Professionella tolkar, flerspråkiga sjuksköterskor och 

anhöriga som tolkar ansågs förenkla kommunikationen. En del sjuksköterskor upplevde att 

kommunikationen med patienten genom en tolk hade en negativ påverkan på patientkontakten. 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte var tillräckligt förberedda för att arbeta i dagens 

mångkulturella samhälle. Utbildning ansågs vara viktig för att sjuksköterskan skulle kunna 

möta den mångkulturella patientens omvårdnadsbehov och för att enklare kunna tillgodose 

patienters omvårdnadsbehov.  

 



 

 
 

18 

Resultatdiskussion6
Under resultatdiskussionen diskuteras resultaten i anknytning personcentrerad vård samt 

tidigare forskning.  

 

Sjuksköterskan6och6den6personcentrerade6vården66

Personcentrerad vård definieras som en vård där hela människan sätts i centrum, och beaktas 

de psykiska, sociala, andliga och existentiella behoven i lika hög utsträckning som de fysiska 

behoven (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Personcentrerad vård innebär att patienten ses 

som en autonom person med egna styrkor som skall vara delaktig i de beslut som fattas. 

Patientens diagnos eller sjukdom står inte i centrum utan fokus bör vara på hela individen som 

ses som en värdefull och jämlik part i vårdmötet. (Olsson, Ung, Swedberg & Ekman, 2012). 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) skall sjuksköterskan arbeta ur ett personcentrerat 

förhållningssätt vilket innebär att respektera och bekräfta patientens upplevelser och 

tolkningar av ohälsa och sjukdom. Viljan av  patienten vill bli respekterad lyfts upp i studien 

av Jensen, Vedelø och Lomborg (2013) där patienterna beskrev det positiva i att en 

sjuksköterska respekterade patientens beslut. Utifrån ett personcentrerat perspektiv skall man 

respektera patienten ha ett ärligt förhållningsätt (Olsson, Ung, Swedberg & Ekman, 2012). 

För patienterna i studien skapade detta personcentrerade förhållningssätt en ökad 

tillfredställelse då deras beslut och önskemål kunde bejakas i den vård som utfördes.  

 

För att genomföra personcentrerad vård behöver sjuksköterskan upprätta en relation med den 

mångkulturella patienten. Detta innebär att sjuksköterskan lär känna personen, personens 

omvärldsuppfattning, prioriteringar, värderingar och behov. Då vårdmodellen förespråkar att 

aktivt involvera patienter, som partner i deras vård, blir förutsättning för god kommunikation 

mellan sjuksköterskan och patienten viktig komponent. En patient som tar en aktiv roll i sin 

egen vårdprocess är ett mål i den personcentrerade vården. Inom den personcentrerade vården 

ingår  ett utbyte av kunskap och information för att öka delaktigheten hos patienten. 

 

I studien av Doss, De-Pascal och Hardley (2011) har patienten stärkts genom att få möjlighet 

till att delta i sin egen vård. Ett steg att få patienten att delta i sin egen vård kan ske redan vid 

informationsgivningen. Informationen som ges till patienten under en undersökning ska vara 

anpassat till hur mycket patienten vet och vilken typ av situation det är. Patienten har kunnat 

ställa frågor om sin behandling och fått utbildning om sjukdomen och symptom. Studien kom 

fram till att en välinformerad patient som har fått ta plats i sin vårdprocess, har större chans 
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till medicinsk följsamhet då patienten känner ett engagemang i sin egen vård. En förutsättning 

att kunna inkludera patienten i hens vård ligger även i den information som ges. En dialog 

mellan sjuksköterska och patient kan skapa trygghet hos patienten samt en bättre förståelse på 

vad som görs och varför det görs. Patienten kan även få en chans att medverka genom att få 

uttrycka sina tankar och förhoppningsvis motivera till att vilja medverka i sin egna 

medicinska behandling. Sjuksköterskan besitter en maktposition som kan hämma känslan av 

att vilja delta då patienten kan känna sig i underläge. De steg sjuksköterskan inom den 

personcentrerade vården för att nå denna jämlikhet i arbetet med patienten är: att lyssna, lära 

känna personen och deras önskemål, värderingar, önskemål och behov (Oxelmar, Ulin, 

Chaboyer, Bucknall&Ingdal, 2017).  

 

Studien av Tuohy et al. (2008) beskrev att svårigheter i samband med kommunikation gjorde 

det svårt för sjuksköterskor att upprätthålla ett personcentrerat förhållningssätt. 

Sjuksköterskorna upplevde ofta otillräcklighet, rädsla och oro över att patienten inte förstod 

den information som förmedlades, och att detta kunde ha negativ effekt  på vårdandet och 

relationsskapandet mellan sjuksköterskan och patienten. Vikten av att skapa en relation med 

sin patient ses som en del av den personcentrerade vården. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) har patienten rätt till individuellt anpassad information och undervisning om sitt 

hälsotillstånd, olika undersökningar och den vård samt behandling som finns tillgänglig. Detta 

kan vara svårt att säkerställa om inte patienten och sjuksköterskan förstår varandra. Enligt 

studien av Tuohy et al. (2008) skapade kommunikationssvårigheter frustration hos 

sjuksköterskorna då de upplevde att patienters rätt till god och säker vård inte tillgodoseddes, 

utan vårdandet av dessa patienter ofta blev opersonlig.   

 

Upplevelser6av6språkbarriärer66

De språkbarriärer som framkom försvårade den relation som skulle kunna skapas med patienten 

och hade en negativ påverkan på relationen mellan patient och sjuksköterska ( Watts et al., 

2016).  Ett gott vårdmöte skall präglas av god kommunikation för att patienten skall känna sig 

sedd och bekräftad. I kommunikationen ingår ett utbyte av information och det är en 

utgångspunkt för relationsskapandet och för att sjuksköterskan ska etablera en relation är 

kommunikation en grundläggande komponent i vårdmötet (Eide & Eide, 2009 ). Enligt 

Sjuksköterskorna upplevde att patienten inte begrep den information som förmedlades och detta 

bidrog även till den försvårande relationen som skulle kunna skapas med patienten. Förutom 

att relationen försvårades kunde språkbarriärerna skapa en osäkerhet hos patienten som inte 
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vågade möta den vårdande sjuksköterskan (Al-Khathami et al., 2010).  En grundpelare i 

sjuksköterskans arbete går ut på att lära känna patienten, dess  omvärldsuppfattning, 

prioriteringar, värderingar och behov (Socialstyrelsen, 2005).  Tuohy et al. (2008) beskrev hur 

sjuksköterskorna saknade den vanliga interaktionen med patienten då de inte delade samma 

språk, detta leder till att vården blev opersonlig då kommunikationen, som är en viktig 

komponent i skapandet av en god vårdrelationen saknades. 

Andra upplevelser av språkbarriären var den frustration som sjuksköterskorna kände när 

patienterna inte förstod språket. Detta ledde enligt sjuksköterskorna till att vården blev mer 

tidskrävande när sjuksköterskorna redan var upptagna med annat (Nielsen & Birkelund, 2009). 

Sjuksköterskorna menade att det var svårt att få en tillförlitlig bild av en situation och göra en 

riskbedömning när det fanns språkbarriärer vilket hotade patientsäkerheten (Tuohy et al., 2008). 

 

Upplevelsen6av6tolktjänster6

Tolktjänster ansågs bidra till att bygga en bro mellan sjuksköterskan och den mångkulturella 

patienten. Tolkar skulle kunna binda sjuksköterskan med patienten genom att kunna belysa de 

omvårdnadsproblem som förelåg. Trots de positiva aspekterna med tolktjänster menade en del 

av sjuksköterskorna i studien av Tuohy et al. (2008) att det var svårt att skapa en god 

vårdrelation med hjälp av en tolk och den nära patientkontakten tappades ofta. Det kan bli svårt 

för sjuksköterskan att tillämpa ett personcentrerad vård då sjuksköterskan kan ha svårare att 

bekräfta patientens känslor genom en tredje part (Oxelmar et al. 2017). Det kan även bli svårare 

för sjuksköterskan att visa empati på grund av språkliga brister då ett aktivt lyssnande och 

bekräftandet av patientens känslor blir svårare att uppnå via tolktjänster. Trots att tolktjänster 

kunde erbjuda stöd till patienten i kontakt med vården menade patienterna i studien av Al- 

Khathami et al. (2010) att sjuksköterskorna inte påkallade en tolk när det behövdes. 

Sjuksköterskor som mötte den mångkulturella patienten hade svårt att förstå klagan, missnöje, 

smärtpåverkan eller rädsla på grund av språkbarriärer. Därför var det svårt för sjuksköterskorna 

att möta patienter från ett annat land som de inte var vana vid. Sjuksköterskorna visste inte hur 

de skulle regera eller hantera en sådan situation (Tavallali et al. 2015).  Detta kan förklara varför 

sjuksköterskorna inte påkallade tolkar när det behövdes då de hade svårt att identifiera det 

behovet hos patienten. 

  

Patienterna föredrog en sjuksköterska som talade samma språk som dem själva (Al- Khathami 

et al. 2010). Studien av Ali och Johnson (2016) undersökte flerspråkiga sjuksköterskors 

perspektiv om vårdandet av patienter med begränsade engelskkunskaper. Sjuksköterskorna i 
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denna studie beskrev en uppskattning från deras kollegor när de kunde kommunicera med 

patienterna i sitt modersmål. En sjuksköterska i studien av Hart & Mareno (2013) ansåg att det 

var hennes största fördel att kunna ett annat språk för att kunna stödja patienter som talade 

samma språk som henne. Ali och Johnson (2016) beskrev hur en del flerspråkiga sjuksköterskor 

blev ifrågasatta när de talade med den mångkulturella patienten på ett språk som alla andra inte 

förstod. De flerspråkiga sjuksköterskorna i denna studie menade att det skapade en osäkerhet 

hos kollegorna när de talade ett annat språk med patienten. En del av sjuksköterskorna i studien 

ansåg även att tolkbehovet kolliderade med deras arbetsuppgifter och att de ibland kände sig 

stressade och sårbara då ansvaret ökade vilket sjuksköterskorna ansåg kunde påverka 

patientsäkerheten (Ali & Johnson, 2016). Den flerspråkiga sjuksköterskan kan känna sig kluven 

i att vilja ge rätt information om behandling och vård men samtidigt inte öka sin egen 

arbetsbelastning och ta för mycket ansvar. 

  

I två av studierna menade anhöriga att de kunde vara ett hjälpmedel och agera som tolkar vilket 

innebar att familjen fick en stor roll i att övervinna kommunikationsproblemen (Celeste et al., 

2009; Tuohy et al.,2008). Enligt Fatahi et al. (2009) menar sjuksköterskorna som arbetade på 

röntgen att användningen av anhöriga inte var lämplig. Förklaringen från dessa sjuksköterskor 

var att känslig information kunde behöva diskuteras som patienten inte ville att anhöriga skulle 

vara en del av. Patienten kunde då ha svårt att avvisa sina anhöriga. 

6
Synen6på6kultur6

I resultatet lyfts de kulturella skillnaderna som kan uppstå mellan sjuksköterska och patient i 

omvårdnadsarbetet. Nielsen och Birkelund (2009) beskriver hur synen på smärta skiljde sig 

mellan sjuksköterskorna och den mångkulturella patienten. Sjuksköterskorna i studien 

upplevde att de inte kunde avgöra ifall patienten var i lika mycket smärta som hen uttryckte på 

grund av risk för överdrift. Sjuksköterskorna som arbetar med den mångkulturella patienten 

kan sättas på prov när patienter uppger att de förstått innehållet i den information som givits, 

för att det ska senare visa sig inte vara fallet. Tavallahi et al. (2015) beskrev hur en patient efter 

start av en procedur blev orolig och gråtmild och på grund av språkbarriärerna kunde 

sjuksköterskan inte förstå ifall patienten var rädd eller smärtpåverkad. Detta ledde till att 

sjuksköterskan inte kunde skapa en trygghet. Inom den personcentrerade vården kan 

sjuksköterskan skapa tillit hos patienten i utförande av ett vårdmoment genom att kommunicera 

om vad som skall göras (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Då sjuksköterskan, på grund av 

språkbarriärer, inte kan identifiera patientens behov genom kommunikation, kan det vara svårt 
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att tillämpa den personcentrerade vården. Den personcentrerade vården innebär  att patienten 

ses som en helhet och sätts i centrum (Olsson, Ung, Swedberg & Ekman, 2012). Patientens 

känslor i det akuta tillfället av uppgivenhet kan inte bekräftas med hjälp av den verbala 

kommunikationen dock kan det bekräftas med den icke verbala kommunikationen, 

kroppsspråket. Detta innebär att sjuksköterskan försöker skapa en relation till patienten genom 

att använda sig av ansiktsuttryck, för att visa förståelse för den utsatta positionen som patienten 

befinner sig i och bekräfta patientens känslor genom ögonkontakt. 

  

Studien av Ali och Johnson (2016) undersökte flerspråkiga sjuksköterskors perspektiv om 

vårdandet av patienter med begränsade engelskkunskaper. Sjuksköterskorna i denna studie 

beskrev en uppskattning från deras kollegor när de kunde kommunicera med patienterna i sitt 

modersmål. I studien framkom även hur de flerspråkiga sjuksköterskorna blev ifrågasatta när 

de talade med den mångkulturella patienten. En del av sjuksköterskorna i studien ansåg att 

tolkbehovet kolliderade med deras arbetsuppgifter och att de ibland kände sig stressade och 

sårbara då ansvaret ökade vilket sjuksköterskorna ansåg kunde påverka patientsäkerheten (Ali 

& Johnson, 2016).  

 

I två av studierna menade anhöriga att de kunde vara ett hjälpmedel och agera som tolkar vilket 

innebar att familjen fick en stor roll i att övervinna kommunikationsproblemen (Celeste et al.; 

2009; Tuohy et al., 2008). Enligt Fatahi et al. (2009) menar sjuksköterskorna i denna studie att 

användningen av anhöriga inte var lämplig. Förklaringen från dessa sjuksköterskor var att 

känslig information kunde behöva diskuteras som patienten inte ville att anhöriga skulle vara 

en del av. Trots att en patient inte vill att anhöriga skall ta del av den information som diskuteras, 

kan de ha svårt att avvisa sina anhöriga (Fatahi et al. 2009).  Sjuksköterskan skall tillgodose 

patientens fysiska, psykiska och sociala behov. Sjuksköterskan skall  (Socialstyrelsen, 2005). 

En sjuksköterska som inte kan kommunicera med patienten, kan även ha svårt att identifiera 

patientens önskemål om vad som skall göras. 

 

Upplevd6osäkerhet6hos6sjuksköterska6och6patient66

I sjuksköterskans arbete ingår många ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra lidande. För att inte riskera onödig lidande för patienten måste 

sjuksköterskan skapa sig en tillförlitlig bild av en situation och göra en riskbedömning (ICN, 

2014). Patientsäkerheten är en grund i det dagliga arbetet med patienten (SFS 2010:659).  
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I studien av Rosse et al. (2015) belyses hur patienter med språkbarriärer fick fler biverkningar 

av mediciner samt att en njur eller hjärtsjuk patient med språkbarriärer som inte förstod vikten 

av vätskebalans kunde förvärras i sin sjukdom. För en sjuksköterska som arbetar med den 

mångkulturella patienten sätts många krav att erbjuda god och tillförlitlig vård. Ur ett 

personcentrerat perspektiv är patientdeltagandet en viktig faktor. Det kan leda till att patienten 

bättre förstår sin sjukdom genom att få ställa frågor. Patienten kan ställa frågor om hur ett visst 

läkemedel ska användas och bli medveten om vilka risker en feldosering kan ge. Detta kan i sin 

tur öka patientsäkerheten då patienten är informerad om läkemedelsanvändningen och dess 

biverkan. Samtidigt har sjuksköterskan bjudit in patienten att ta kontroll över sin egen vård och 

öppna upp golvet för frågor (Olsson et al., 2012). 

 

Studien av Tuohy et al. (2008) belyser den frustration och stressen som sjuksköterskorna kände 

över att inte kunna ge patienten tillräcklig information om en diagnos, läkemedel eller 

biverkningar av en medicin. Tavalllali et al. (2015) beskrev att oro hos sjuksköterskan kunde 

leda till att de istället väljer att undvika patienterna på grund av rädslan för missförstånd. Ur ett 

patientperspektiv kan språkbarriärerna leda till att patienterna inte kände sig tillfredsställda med 

den vården som erbjuds och blev istället avskräckta från att söka vård (Birkhead et. Al. 2010). 

 

Patientens6känsla6av6utanförskap66

En del sjuksköterskor uttryckte att individer från andra länder och kulturer skulle anpassa sig 

till det landet och kulturer där de migrerat till och inte tvärtom (Hart & Marino, 

2013).  Människor som flyr sina egna hemländer ofrivilligt på grund av krig eller 

missförhållanden kan uppleva förlust då de hamnar i en situation där de inte kan bestämma över 

sin egen situation. Cullberg (2010) skriver om hur människan kan formas utifrån de psykiska 

kriser som uppstår i samband med traumatiska händelser. Livskriser hos en individ kan utlösas 

av de påfrestningar som kommer från omgivningen och individen kan även uppleva förluster. 

En av de förlusterna är när individen tappar förmågan till självbestämmande i samband med att 

de inte förstår språket. Cullberg (2010) menar att individen kan gå igenom samhällsförändringar 

som innebär att individen sörjer det samhälle och land som individen lämnat bakom sig. Ur ett 

patientperspektiv kan denna förlust leda till att patienten får svårare att acceptera det nya landets 

kultur. I kombination med kommunikationsproblem och kulturella problem kan denna förlust 

få patienten att uppleva utanförskap. Ur  ett personcentrerat synsätt skall sjuksköterskan hjälpa 

patienten till att vara delaktig i sin egen vård genom att bekräfta, se och kommunicera med 

patienten (Socialstyrelsen, 2005). Ur egna reflektioner anser författarna till denna uppsats att 
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en patient som inte kan bestämma över sin egen situation hamnar i underläge. Sjuksköterskan 

kan främja deltagandet genom att visa stöd och förståelse för patientens nuvarande livssituation 

och detta kan kanske även hjälpa till att skapa en bättre vårdrelation. 

!

Behovet6av6utbildning6och6kunskap66

Den kulturella kompetensen består av kunskap och färdighet hos sjuksköterskan för att kunna 

vårda en patient med en annan kulturell bakgrund än den egna. Kunskapen om kulturer kan 

hjälpa sjuksköterskan att identifiera och anpassa vården för patientens livsstil, värderingar och 

behov. Målet är att patienten skall kunna delta i sin egen vårdprocess och vara en del av det 

slutgiltiga beslutsfattandet. Problemen för sjuksköterskorna att möta mångkulturella patientens 

omvårdnadsbehov kunde bero på bristande kunskaper om olika kulturer. Studierna av (Hart & 

Mareno, 2013; Jirwe et al. 2010) menade att bristen på kunskap hos sjuksköterskan, om de olika 

kulturerna berodde på otillräckliga resurser och handlingsberedskap för att veta hur man går 

tillväga för att ge kulturellt anpassad vård.  

 

I studien av Jirwe et al. (2010) menar sjuksköterskorna att den tid det tar att utbilda sig om olika 

kulturer som en sjuksköterska kan stöta på var näst intill omöjlig att få. Studien lyfter även fram 

hur sjuksköterskorna påtalar svårigheterna med att hedra en familjs kultur medan man samtidigt 

värnar om patientens liv. Förutom brist på resurser och tid att lära sig om de olika kulturerna 

kunde fördomar vara ett hinder för att lära sig om andra kulturer. På grund av av den ökade 

globaliseringen som lett till att människor färdas och tar med sig olika kulturer och värderingar, 

kan det mottagande landet ha svårt att anpassa sig till de förändringar som sker. Ur ett 

sjuksköterskeperspektiv kan detta leda till ett hinder att vilja lära sig om andra kulturer. En del 

av sjuksköterskorna i studien av Hart & Mareno (2013) menade att alla hade fördomar oavsett 

ifall de kände till dessa eller inte. Som sjuksköterska har man lagar och författningar att förhålla 

sig till och all omvårdnad skall ges oberoende av kulturell, etnisk eller social bakgrund. 

Patienten har ett ansvar att övervaka sina framsteg och tillhandahålla förslag på hur vården kan 

förbättras. Men även patienterna kan ha sina fördomar och tankar om vem som skall vårda dem. 

Norouzinia et al. (2016) skrev om hur patienterna helst ville få vård från en sjuksköterska som 

hade samma kultur och språk som de själva. Enligt hälso - och sjukvårdslagen skall man 

utforma vården i samråd med patienten i så lång utsträckning som möjligt (SFS 1982: 763). 

Tillsammans med ett aktivt samarbete med vården kan patienten hjälpa till att förbättra och 

tackla de utmaningar som både sjuksköterska och patient kan möta i vården. Detta innebär , 
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enligt författarna till uppsatsen, att även patienten ska vara öppen till att arbeta med personer 

som inte delar deras livssyn.  

 

Ur egna reflektioner anser även författarna till denna uppsats att kan det vara svårt för en 

sjuksköterska som inte förstår en viss kultur att faktiskt anstränga sig till att i bästa möjliga 

mån, tillämpa vården utifrån patientens önskemål. Det är viktigt att utbildningar finns för att på 

bästa sätt kunna utbilda sjuksköterskorna i kulturkompetens och samtidigt skapa bättre 

förutsättningar för den mångkulturella patienten i mötet med vården.  

 

Metoddiskussion6
En litteraturstudie valdes med avsikt att skapa beskrivande överblick inom det valda området 

(Friberg, 2017). I denna litteraturstudien har både kvalitativ och kvantitativa artiklar användes 

då kombinationen av båda ansatserna ansågs som en fördel, då det medför att olika perspektiv 

uppmärksammas (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna i denna litteraturstudie inser den 

valda metoden med kombination av ansatserna som en styrka då den ger en inblick på studiens 

syfte, som är sjuksköterskans upplevelser vid vårdandet av den mångkulturella patienten.  

 

I denna litteraturstudie inkluderades 15 artiklar varav 12 artiklar var kvalitativa och tre 

kvantitativa. Fler artiklar av kvalitativ metod valdes ut för att de bäst besvarade studiens syfte. 

Enligt statens beredning för medicinsk utvärdering blir kvalitativ forskning som sker via 

intervjuer mer nyanserad när det kommer till att beskriva upplevelser och erfarenheter på 

individnivå, vilket ger en ökad tillförlitlighet till resultatet (SBU, 2017). De kvantitativa studier 

som finns med i litteraturöversikten grundar sig på reliabilitets och validitetstestade intervjuer 

som sedan används för att arbeta fram frågeformulär (Polit & Beck, 2012).  I dessa 

frågeformulär fanns även öppna frågor där deltagaren fick möjlighet att med egna ord beskriva 

sina erfarenheter och upplevelser. Alla artiklar!som valts ut hade publicerats inom de 10 senaste 

åren, vilket ger tillförlitlighet och trovärdig överförbarhet. De svagheter som framkom var att 

vissa studier hade få deltagare, samt att majoriteten var utförda i europeiska och andra 

västerländska länder, vilket gör att resultaten inte kan generaliseras ur ett globalt perspektiv. 

Däremot var nästan hälften av studierna gjorda i skandinaviska länder, vilket ger en ökad 

överförbarhet till svensk hälso-och sjukvård.  

 

Att hitta relevant material till studien var svårt till en början eftersom forskningsområdet är 

begränsat. Artikelsökningen utfördes i databaserna, PubMed, Cinahl och Web of Science. 
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Booleska operatören AND och OR användes för att få ett så träffsäkert sökresultat som möjligt 

utifrån valda sökord i olika kombinationer (Polit & Beck, 2012). Svenska MeSH (Medical 

Subject Heading) användes för att översätta termer. Följande sökord tillämpades i olika 

kombinationer; nurse, nurse* nursing, ethnic, cultural diversity, cultural competent care, 

patient-centered care. Sökorden användes i olika kombinationer för att hitta lämpliga artiklar. 

Författarna sökte alla sökord och kombinationer i databaserna flera gånger och i vissa fall 

samma sökord i olika databaser. Detta resulterade att samma artiklar återkom vilket författarna 

bedömde som ett bevis på att relevant material framkommit. 

  

Kvalitetsgranskning av artiklarna skedde med hjälp av Högskolan Dalarnas modifierade 

version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) för 

kvalitativ och kvantitativ granskning. Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten hade 

medel- till hög kvalitet. Författarna granskade de utvalda artiklarna noggrant och strävade efter 

en så objektiv granskning som möjligt. Artiklarna lästes flera gånger i sin helhet och sedan 

lades fokusen på studiernas resultat. Studiens resultat översattes till svenska för att öka 

förståelsen av innehållet. Likheter och skillnader identifierades från studiernas resultat som 

sedan jämfördes och sammanställdes i tre kategorier och underkategorier. Studiens styrkor är 

att artiklarna som inkluderades är genomförda olika delar av världen; Sverige, USA, Kanada, 

Turkiet, Irland, Belgien, Nederländerna och Norge. Samtliga artiklar beskriv kommunikation, 

språkbarriärer, kulturella skillnader och bristen på utbildning  på likartat sätt. Det tyder på hög 

validitet, och det tyder även att svårigheter och utmaningar är världsomfattande då upplevelsen 

av dessa barriärer uttrycktes detsamma oavsett var i världen sjuksköterskan befann sig i.   

 
 

Etikdiskussion6
Artiklarna som studiens resultat bygger på var etiskt godkända, deltagarnas identitet skyddades 

och deras frivilliga deltagande tydliggjordes. Att det förelåg etiska överväganden har varit 

väsentligt då majoriteten av studierna är av kvalitativ metod där deltagarna intervjuats, vilket 

ställer högre krav på forskaren. Deltagarna hade behov av att få känna sig trygga med att 

informationen de skrivit om och att forskningen skulle användas på korrekt sätt och behandlas 

konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2017). Uppsatsförfattarnas strävan var att förhålla sig 

objektiva under arbetets gång samt att ha ett etiskt förhållningssätt, där resultaten presenterades 

på ett sanningsenligt och objektivt sätt utan att förvrängas. SSF (2014) beskriver i ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor att sjuksköterskan har ett etiskt och moraliskt ansvar i vårdandet av 
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patienter, samt ett ansvar att påverka utvecklingen. Studien visade att språkförbistringar på 

individnivå var utmanande och hindrande i den personcentrerade vården. Kulturella 

kommunikationsaspekter på gruppnivå var prövningar som också tydliggjordes. På ett 

samhällsnivå visade sjuksköterskornas bristande kunskap i utbildning om olika kulturer. 

 
 

Klinisk6betydelse6för6samhället6
Tillhandahållandet av personcentrerad vård anses allmänt som en avgörande komponent för att 

leverera högkvalitativ hälso- och sjukvård. Det uppges vara effektivt och leder till förbättringar 

i patientens vårderfarenhet och resultat (Oxelmar et al. 2017). Förutsättningen för ett 

personcentrerat förhållningssätt är adekvat kommunikation mellan sjuksköterskan och 

patienten. Patientens behov skall identifieras och en plan skall uträttas tillsammans med 

ansvarig sjuksköterska för att möta patientens behov. Resultatet av studien visade att den 

mångkulturella patientens rätt till personcentrerad vård oftast inte kunde tillgodoses på grund 

av språkbarriärer, kulturella skillnader och bristen på utbildning hos sjuksköterskan gällande 

kultur. Denna studie belyste vikten av att förebygga dessa barriärer genom personalutbildning 

och användning av professionella tolkar. Sjuksköterskan skall även ha lättare tillgång till dessa 

tolktjänster så att hen kan kvalitetssäkra vården till den mångkulturella patienten. 

 

Slutsats6
Språkbarriärer upplevdes som ett stort hinder för en stor del av sjuksköterskorna i de studier 

som presenterats. Språkbarriären kunde påverka patientens delaktighet och även leda till att 

sjuksköterskan inte kunde tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt i arbetet med patienten. 

Sjuksköterskorna ansåg att de inte hade tillräcklig med kulturell kunskap för att bemöta den 

mångkulturella patienten vilket även kunde bidra till de kommunikationsproblem som uppstod. 

Utbildning om kultur ansågs vara viktigt för sjuksköterskorna för att kunna möta patientens 

omvårdnadsbehov. De medel som användes för att överkomma kommunikationsproblemen var 

tolktjänster i form av professionella tolkar, flerspråkiga sjuksköterskor och hjälp av anhöriga. 

6 
 

Förslag6till6vidare6forskning66
Denna litteraturstudie kom fram till att kommunikationssvårigheter, brist på utbildning och 

otillräckliga resurser för sjuksköterskan att lära sig om olika kulturer var faktorer som 

påverkade vården. Dessa faktorer indikerar på att en förändring behövs vilket kan göras 
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genom: ökade utbildningsinsatser i sjuksköterskeprogrammet, personalutbildningar, protokoll 

i form av information om diverse kulturer på avdelningar och en ökad tillgång till 

professionella tolkar. Den framtida forskningen bör fokusera på av utvecklingen av effektiva 

mångspråkiga kommunikationsverktyg som frasböcker, ordböcker och informationsblad som 

ett sätt att förbättra omvårdnaden för människor från olika kulturer. 
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Bilaga61.6Granskningsmall'för'kvalitetsbedömning'&'Kvalitativa'studier6
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet: låg, medel, hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008). 
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6
Bilaga62.6Granskningsmall'för'kvalitetsbedömning'&'Kvantitativa'studier6
 
 Fråga Ja Nej 

1.!  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.!  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.!  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.!  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.!  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.!  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.!  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.!  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.!  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.! Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.! Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.! Är urvalsmetoden beskriven?   
13.! Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.! Finns populationen beskriven?   
15.! Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.! Anges bortfallets storlek?   
17.! Kan bortfallet accepteras?   
18.! Anges var studien genomfördes?   
19.! Anges när studien genomfördes?   
20.! Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.! Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.! Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.! Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.! Besvaras studiens frågeställningar?   
25.! Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.! Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.! Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.! Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.! Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet: låg, medel, hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008). 
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Bilaga&3.&Sammanställning&av&artiklar&(n=15)&som&ligger&till&grund&för&resultatet&

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgr
ad 

Almutauri, A., 
Adlan, A., Nasim, 
M. 

2017 

 
Kanada 

 

Perceptions of 
the critical 
cultural 
competence of 
registered nurses 
in Canada 
 

Att undersöka 
sjuksköterskors uppfattning 
om kulturkompetens utifrån 
deras syn på patientens unika 
kulturella och historiska 
omständigheter som format 
olika gruppers arv.  
 

Kvantitativ  

Deltagarna valdes ut 
slumpmässigt för att svara på 
en skala om 
kulturellkompetens i form. 
Frågorna handlade om 
kulturellmedvetenhet, 
kunskap samt skicklighet.  

 
 

n= 170 sjuksköterskor 

Kvinnor och män. Ålder 
mellan 23–67. 
 

Den kulturella kunskapen 
sjuksköterskorna hade ansåg 
de inte var tillräcklig för att 
möta den mångkulturella 
patienten och skapa en god 
vårdrelation. 
 

 
Hög 

87,5%  

25 poäng 

Benkert, R., Hollie, 
B., Nordstrom, C., 
Wickson, B., 
Emerick, L. 
2009 

USA 

 

Trust, mistrust, 
racial identity 
and patienten 
satisfaction in 
urban African 
American 
primary care 
patients of nurse 
practioners.  
 

Syftet var att undersöka 
vilka aspekter som 
påverkade på 
afroamerikaners förtroende 
för amerikansk sjukvård.  
 
 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Ett formulär fylldes i av 
deltagarna där olika attiftyder 
till att vara afroamerikan 
redovisades.  

 
 

n= 100  
 

En sjuksköterska bör skapa 
tillit för att skapa ett bra 
förhållande med patienten. 
Ett steg i detta var att 
sjuksköterskan erkände och 
förstod patientens kulturella 
perspektiv. 

Medelhög 
 
77%  
 
22 poäng 
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Bilaga&3,&fortsättning. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet&

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsg
rad 

Birkhead, A., 
Kennedy, H., 
Callister, L., 
Miyamoto, T. 
 
2010 
 
Förenta staterna 
 

Navigating a new 
health culture: 
experiences of 
immigrant 
Hispanic women  
 

Att undersöka latinamerikanska 
invandrares upplevelser med 
hälso- och sjukvården och 
övergången till ett nytt samhälle 

Kvalitativ 
Deltagarna intervjuades på 
antigen engelska eller spanska 
och detta dokumenterades i form 
av ljudinspelning. Det avslutades 
med ett frågeformulär med 12 
frågor bestående frågor om 
deltagarens modersmål. 
 

N=20 (kvinnor) 75% av deltagarna kände sig 
ignorerade eller förbisedda i 
kontakt med vården relaterat till 
deras språkbrister. Dessa 
deltagare kände att detta 
påverkade deras vilja att söka 
vård. 
 

Hög 
 
92% 
 
23 poäng 
 
 
 

 
Celeste, W., 
Murphy, S., 
Adelman, T. 

 

2009 

 
USA 

 

Nursing Responses 
to Transcultural 
Encounters: What 
Nurses Draw on 
When Faced with a 
Patient from 
Another Culture 
 

. Sjuksköterskors erfarenheter 
med mötet med patienter från en 
annan kultur och med en annan 
uppfattning än deras egen. Samt 
få reda på sjuksköterskornas syn 
på vad som hjälper de att 
erbjuda kulturellt anpassat vård. 
 

Kvantitativ 

Ett frågeformulär med kryssfrågor 
och öppna frågor skickade 

 
 

n=11 
kvinnor och män 

Resultatet av studien visade att 
medarbetare, tolk och folk med 
andra kulturer ansåg 
sjuksköterskorna hjälpte deras 
vård av patienter med 
mångkulturell bakgrund. 
Anhöriga fick en stor roll när 
det kommer till att övervinna 
kommunikationsproblemen 
 

medelhög 
 
73.5% 
 
21poäng 
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Bilaga&3,&fortsättning. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet&
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalite
tsgrad 

 
Cody, I., Florez, 
N. & Young, M-
L. 

2015 

 USA  

 

Registered 
nurses' 
experiences 
with caring for 
non-English 
speaking 
patients  

 

Att undersöka sjuksköterskor 
upplevelser att ta hand om 
icke-engelsktalande patienter 
och förstå hur dessa 
erfarenheter påverkar sin 
kliniska praxis 

Kvalitativ design  

 

n=17sjukskötersk
or  

 
 
 

resultaten visar behovet av 
lättillgängliga resurser i form av 
tolkar, utbildning och 
sjukvårdsorganisationer som 
tillgodoser behoven hos den icke 
engelskspråkiga patientgrupper  

 

Hög  
 
80% 
 
20 
poäng  

Fatahi, N., 
Mattsson, B., 
Lundgren, S., 
Hellström, M 

2009 

 Sverige 

 
 

Nurse 
radiographers 
experiences of 
communication 
with patients 
who do not 
speak the native 
language 
 

Att undersöka 
röntgensjuksköterskors 
erfarenheter med att 
undersöka patienter som inte 
talar värdlandets språk.  
 

Kvalitativ 

Tre fokusgruppsintervjuer 
genomfördes med erfarna 
röntgensjuksköterskor. Två av 
dessa grupper hade fyra 
sjuksköterskor medan en grupp 
hade tre sjuksköterskor. 

 
 

n= 11 
 
Nio kvinnor och två 
män. Ålder mellan 
30–54 år.  
 
 

Resultatet visar att en del förbättringar 
behövs göras för att kunna ge 
tillfredsställande vård till patienter som 
inte talar språket. Att man tidigt 
identifierar behovet av tolk anses bidra 
till en förbättrad vård. Det fanns delade 
åsikter om att använda anhöriga som tolk. 
 

Hög 
 
92% 
 
23 
poäng 
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Bilaga&3,&fortsättning. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet&

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitet
sgrad 

Hart, P., & Mareno, 
N.  
 
  
2013 
 
USA 
 
  
 

Cultural challenges 
and barriers through 
the voices of nurses# 
 

Att upptäcka och beskriva 
utmaningar och barriärer som 
uppfattas av sjuksköterskor i att 
tillhandahålla kulturellt kompetent 
vård i deras dagliga möten med 
patienter från en annan kultur. 

 
Kvalitativ studie. 
 
Deltagarna blev 
inbjudna  via e post. 
De som valt att delta 
fyllde i en enkät  

 
 

n=374 sjuksköterskor 
 
 
 

Flera sjuksköterskor 
talade om vikten för 
vårdgivare att undersöka 
egna fördomar och 
fördomar mot andra 
kulturer. Sjuksköterskan i 
studien uttryckte också 
vikten av att oavsett 
patientens kultur och 
ursprung erbjuda och 
tillgodose lämplig och 
omtänksam sjukvård samt 
som det kulturella 
skillnader respekteras. 
 

 
hög 
 
92% 
 
23 poäng 

Høye, S., & 
Severinsson, E.  
 
2008 
 
Norge 
 
 

Intensive care 
nurses’ encounters 
with multicultural 
families in Norway: 
An exploratory 
study 
 

Att undersöka sjuksköterskors 
uppfattningar om deras möten med 
multikulturella familjer i 
intensivvårdsenheten på norska 
sjukhus. 
 
 
 

Kvalitativ studie 
Tre fokusgrupper 
intervju 
 
 

n= 16  
 
sjuksköterskor 15 kvinnor och 1 
man åldrar mellan 27–64 år. 

Resultatet visar att 
sjuksköterskornas 
uppfattning om deras 
möten med 
mångkulturella patienter 
och familjer i vården 
tvetydiga med 
utmaningar i interaktion 
och sjuksköterskans 
stressorer som kommer 
ifrån språklig, kulturell 
och etnisk skillnad. 
 

Hög  
 
92% 
23 poäng 

 
&
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Bilaga 3, fortsättning. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgr
ad 

Jirwe, M., 
Gerrish, K., 
&Emami, A. 

2010 

Sverige 

 
 

Student nurses’ 
experiences of 
communication�
 in cross-cultural 
care encounters 
 

Att undersöka 
sjuksköterskestudenters 
erfarenheter av 
kommunikation i den 
multikulturella möten med 
patienter med olika 
kulturella bakgrunder. 
 

Kvalitativ  
 
 Samtliga intervjuer 
genomfördes på svenska; 
intervjuerna varade mellan 20 
och 45 minuter och var 
inspelade och transkriberades 
 
 

n=10  
sjuksköterskestudenter 
 
 

Sjuksköterskestudenter haft 
svårigheter att kommunicera 
med patienter som de inte 
delade ett gemensamt språk 
med. Detta ledde till att 
vården blev mekanistisk och 
inte personcentrerad.  
 

hög 
 
88% 
22 poäng 

Karatay, G., 
Bowers, B., 
Karadag, E.B., 
&Demir, M.C. 
 
2016 
 
Turkiet  
 
 

Cultural 
perceptions and 
clinical 
experiences of 
nursing students 
in Eastern Turkey  
 

Att undersöka turkiska 
sjuksköterskestudenters 
uppfattningar om att ta hand 
om patienter som har en 
annan kultur.  
. 
 
 

Kvalitativ  
Intervjustudie,  med 3 öppna 
frågor  
 
 

n= 21 
sjuksköterskestudenter  12 
män och 9 kvinnor  
 
 

Resultaten visar i att i ett 
mångkulturellt samhälle bör 
hälso- och sjukvården känna 
igen olika kulturella 
skillnader. För att uppnå 
detta behöver sjuksköterskor 
stärka sitt fokus på 
kulturkompetens 
 

 hög 
 
96% 
 
24 poäng 

 
 
 
 
 
 
&
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Bilaga&3,&fortsättning. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgr
ad 

Nielsen, B., 

Birkelund,R. 

 2009 

Danmark 

 
 

Minority ethnic 
patients in the 
Danish healthcare 
system – a 
qualitative study 
of nurse 
experiences when 
meeting minority 
ethnic patients  
 

Syftet med studien var att 
undersöka sjuksköterskors 
erfarenheter och upplevelser 
under vårdandet av etniska 
patienter i Dansk sjukvård.  
 

Kvalitativ  
Fyra sjuksköterskor med 
minst fem års 
arbetslivserfarenhet 
intervjuades och observerades 
på sina arbetsplatser. Syftet 
med observationen var att se 
hur sjuksköterskorna 
interagerade med patienterna 
 
 

n= 4 
 
Kvinnor mellan åldrarna 
40-55 år. 
 
 
 

Resultatet visar att problem 
med kommunikation mellan 
sjuksköterska och patient 
föreligger relaterad till 
språkbarriärer. Andra 
upptäckter var att upplevelsen 
av smärtnivå varierade då 
smärta uttrycktes i en större 
utsträckning. 
 

Medelhög 
 
76% 
 
19 poäng 
 
 

Ogbolu, Y., Debra 
A., & Fitzpatrick, 
G.  

2017 

USA 

 
 

 
 

Barriers and 
facilitators of care 
for diverse 
patients: Nurse 
leader 
perspectives and 
nurse manager 
implications 
 

Att undersöka chef 
sjuksköterskans perspektiv 
på: (1) tillhandahållande av 
kulturellt och språkligt 
lämpliga tjänster på sjukhus 
och (2) identifiera hinder 
och faciliteter i samband 
med genomförandet av 
kulturellt och språkligt 
lämpliga vård.. 
 
 

 
Kvalitativ djup intervjuer 
studie 
 

 
n= 8  
 
sjuksköterskor och 
avdelningschefer 

 
Resultatet visar vikten om 
kulturmedvetenhet och 
utnyttja de resurser, policyer 
och bästa praxis som finns 
tillgängliga för 
genomförandet av kulturellt 
och språkligt lämpliga vård 
som kan hjälpa 
sjuksköterskor att nå sina mål 
att tillhandahålla 
högkvalitativ vård till olika 
populationer. 
 

 
Medel hög  
 
76% 
 
 19 poäng 

&
 
 
&
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Bilaga 3, fortsättning. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgr
ad 

Tavallali, A., 
Jirwe, M., &Kabir, 
H-Z. 

2016 

Sverige 

 
 

 
Cross-cultural 
care encounters in 
paediatric care: 
minority ethnic 
parents’ 
experiences 
 

Syftet med studien var att 
beskriva förväntningar och 
erfarenheter bland 
minoritets etniska föräldrar i 
svensk pediatrisk vård. 
 

Kvalitativ 
 
Deltagarna  bestod 
av 12 föräldrar av minoritets 
etniska bakgrunder som hade 
sitt barn i en�
 avdelning på ett barnsjukhus 
i Stockholms läns landsting. 
 
 

n=12  
föräldrar mellan åldrarna 
27–42 år  
 
 

Föräldrarna i studien 
betonade sjuksköterskornas 
generella kunskaper och 
färdigheter, 
sjuksköterskornas personliga 
attityder, sjuksköterskornas 
kulturella�
känslighet och förståelse som 
viktiga för deras erfarenheter 
avvårdmöten  och uppvägde 
betydelsen av kulturspecifik 
kunskap i mötet med 
patienten. 
 

Hög  
 
88% 
 
22 poäng 

Tuohy, D., 
Mccarthy, J., 
Cassidy, I., & 
Graham M.M. 

2008 

Ireland 
 

Educational needs 
of nurses when 
nursing people of 
a different culture 
in Ireland. 
 

Att diskutera 
sjuksköterskors upplevelser 
i Irland av vårdandet av 
människor från en annan 
kultur. 
 

Kvalitativ 
 
En individuell och en  
fokusgrupp intervjuades och 
sedan transkriberades 
 

n=7  
 
sjuksköterskor 
 

Utmaningarna av vårdandet 
av människor från en annan 
kultur än 
sjuksköterskans  ansågs vara 
språkbarriär, uppfattningar 
om människor från andra 
kulturer och kulturella 
skillnader. Andra utmaningar 
uttrycktes oron att inte ta 
hand om patienterna 
holistiskt, i avsaknad av  
 

 
Hög 
 
92%  
 
23 poäng  

 
 
&
&
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Bilaga 3, fortsättning. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitet
sgrad 

Watts, K., Meiser, 
B., Zilliacus, E., 
Kaur, R., Taouk, 
M., Giris, A., 
Butow, P., 
Goldstein, D., 
Hale, S., Perry, A., 
Aranda, S., 
Kissane. D. 
 
2016 
 
Australien  
 
 

Communicating 
with Patients from 
minority 
backgrounds: 
Individual 
challengesexperie
nced by oncology 
health 
professionals 
 

Att undersöka 
onkologisjuksköterskor och 
onkologers utmaningar och 
erfarenheter att 
kommunicera med patienter 
med minoritetsbakgrund. 

Kvalitativ 
 
Deltagarna blev inbjudna i 
studien via e-post för att 
senare intervjuas individuellt 
eller i grupp. Detta 
dokumenteras i form av ljud 
och videoinspelning 
 
 

n= 38 sjuksköterskor 
 
 

82% av deltagarna upplevde 
osäkerhet i arbetet med den 
mångkulturella patienten där 
kommunikationsproblem 
uppstod. Sjuksköterskorna 
oroade sig för att patienterna inte 
begrep den information som 
förmedlades och detta försvårade 
den relation som skulle kunna 
skapas med patienten 
 

Hög 
 
84% 
 
21 poäng 
 
 
 

 


