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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Med ökad globalisering kommer sjuksköterskor möta personer med 

annan kulturell bakgrund än sin egen. Statistik har visat att många personer födda 

utanför Europa som immigrerat upplever nedsatt psykiskt välbefinnande. Det har 

visat sig att medvetenheten för kulturella skillnader inom vården är låg. Det finns 

därmed en risk för att denna omedvetenhet påverkar emigranters redan nedsatta 

psykiska hälsa ytterligare. Med hjälp av kunskap genererad i aktuell forskning 

önskat vi att synliggöra sjuksköterskans upplevelser av att möta personer med annan 

kulturell bakgrund än sjuksköterskans egen eftersom det är i synliggörandet som 

beteenden kan ändras. 

Syfte: Syftet var att belysa hur sjuksköterskan beskrev omvårdnad av patient med 

annan kulturell/etnisk bakgrund inom hälso- och sjukvården. 

Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats gjordes genom att söka artiklar 

på PubMed och CINAHL. Resultatet baserades på 15 artiklar.  

Resultat: Sjuksköterskorna beskrev kommunikationshinder och svårigheter med 

kulturella skillnader i omvårdnaden av patienter med annan kulturell bakgrund. De 

kommunikationshinder beskrevs som tidskrävande och ledde till vårdrelaterade 

utmaningar. De svårigheterna med kulturella skillnader speglade olika syn på död, 

manligt och kvinnligt och anhöriga. 

Slutsats: Hög arbetsbelastning och liten förståelse för kulturella skillnader leder till 

att patienter med annan kulturell bakgrund inte får lika vård på lika villkor.  
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Abstract 
 

Background: With increased globalization, nurses will meet people with a different 

cultural background than her own. Statistics have shown that many immigrating 

people born outside Europe experience reduced mental well-being. A problem arises 

when awareness of cultural differences is low. With the help of knowledge 

generated in current research, it is needed to make the nurse's expectation and way 

of meeting people with a different cultural background positive, as it is in the nurses 

behaviors that this can be changed. 

Aim: The purpose was to shed light on how the nurse described caring for patient 

with different cultural / ethnic background in health care. 

Methods: A litteratur review with a qualitative design, based om 15 scientific 

articles found on PubMed and CINALH.  

Result: The nurses described communication barriers and difficulties with cultural 

differences in the care of patients with different cultural backgrounds than their own. 

The communication barriers were described as time-consuming and led to health-

related challenges. The difficulties with cultural differences described reflected 

different views on death, male and female gender and relatives. 
Conclusion: High workload and little understanding of cultural differences mean 

that patients with different cultural backgrounds do not receive equal care on equal 

terms. 
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1. Inledning 
 

Möten med personer med annan kulturell och etnisk bakgrund ligger oss författare 

varmt om hjärtat, dels tack vare gemensamma upplevelser, dels tack vare olika 

kulturella uppväxter. Vi har bägge rest mycket i världen och slagits av kraften i det 

goda bemötandet. Vi känner därför omsorg om personer med annan kulturell/ etnisk 

bakgrund som kommer till Sverige och känner utanförskap. Under en 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på den rättspsykiatriska avdelningen i 

Sverige upplevdes att sjuksköterskor särbehandlade personer med annan kulturell/ 

etnisk bakgrund. Vidare har vi genomfört VFU i Kampala Uganda 

Universitetssjukhus. Genom detta väcktes ett intresse att titta närmare på hur 

sjuksköterskan upplever mötet med andra kulturer inom vården. 

 

2. Bakgrund  
 

Bakgrunden till ämnet inleds med begreppsförklaring av kultur och etnicitet och 

fortsätter med att ge exempel på kulturella skillnader.  Vidare belyses hälsoläget hos 

personer som migrerar från sina hemländer och hur detta kan komma att påverka 

individen. I bakgrunden förklaras för arbetet relevanta begrepp, presentation av 

sjuksköterskans kulturella kompetens och den teoretiska referensram som valts för 

att rama in ämnet. 

 

2.1 Kultur och etnicitet i teorin 
Kultur och etnicitet är begrepp som ofta ligger till grund för gruppering och 

kategorisering av olika människor i samhället. Alpers och Hanssen (2014) definierar 

begreppet kultur genom att skilja på beteende och kognition. Beteende handlar om 

hur människor agerar och interagerar med varandra. Kognition handlar om hur 

människor uppfattar, kategoriserar och tolkar omvärlden. Etnicitet innebär 

människors självuppfattning, och står i relation till ras, religion och/ eller kultur.  I 

många studier används kultur och etnicitet synonymt (Alpers och Hanssen (2014). 

Enligt Jirwe, Momeni, och Emami (2014) består kultur av ett samspel mellan 

människor med gemensamma drag och kan ärvas i generationer. Definitionen 

kritiseras eftersom den döljer mångfalden inom en viss grupp. Dessa studier menar 
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att det föreligger en risk för generalisering (Garneau & Pepin, 2015; Alpers & 

Hanssen, 2014). 

 

Kultur och etnicitet har betydelse för hur individen ser och upplever hälsa och 

sjukdom. Inom begreppen samlas grupper med annan kulturell bakgrund, invandrare 

och minoritetsgrupper. Fortsättningsvis kommer kultur och etnicitet att användas 

synonymt dock med medvetenhet om att alla människor är unika och att mötet 

mellan två personer alltid innebär kulturella skillnader. 

 

2.2 Kulturella skillnader 
Som beskrivits ovan innefattas begreppet kultur av beteende, självuppfattning och 

tolkning av omvärlden, detta spelar en betydande roll för hur hälsa och sjukdom 

upplevs.  

 

I ett mångkulturellt Sverige kommer sjuksköterskan möta patienter med annan 

etnicitet och kultur än sin egen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b).  Det finns 

många exempel på kulturella skillnader, till exempel styrs reaktionen på smärta av 

social och kulturell bakgrund.  Det finns kulturer när smärta uppfattas som något 

som inte kan påverkas (Rozenberg, 2009). Inom andra kulturer kan psykisk ohälsa 

föra skam över familjen, individen kan själv känna skuldkänslor över sitt psykiska 

mående (Bäärnhielm, 2014). Detta påstående bekräftas i studien om somaliska 

immigranters upplevelse av hälsa och sjukdom. Inom den somaliska kulturen 

upplevs psykisk ohälsa som tabu. Det är till exempel respektlöst inom den 

muslimska kulturen i Somalia att fråga om tankar om suicid, eftersom det är strängt 

förbjudet att ta sitt liv inom den muslimska religionen (Wolf et al., 2016).  

 

Runt medelhavet anses det farligt att stänga inne sina känslor och att sådant beteende 

är en bidragande faktor till sjukdom (Olsson, 2007). Enligt Rozenberg (2009) är det 

en skillnad från de särskilda svenska särdrag vilka präglas av en personlighet som 

inte gärna blottar sina känslor offentligt. Det finns därför en risk att det uppstår en 

krock i mötet mellan olika personligheter och kulturer där patientens beskrivning av 

symptom kan uppfattas överdrivna och påhittade (Rozenberg, 2009). 

Sjukdomsupplevelsen är ett inlärt beteende som baseras på den enskildes kunskap, 
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värdering och känslomässiga reaktion på symptom. Ett exempel är panikångest som 

i Sverige beskrivs som bröstsmärta och andnöd. Inom andra kulturer i andra delar 

av världen kan panikångest ge symptom som tinnitus, okontrollerat skrikande och 

huvudvärk (Bredström, 2017). Det finns symptom som är gemensamma för 

människor från olika kulturer men det finns olika förklaringsmodeller till uppkomst, 

förlopp och behandling av symtomen (Hanssen, 2007).  

 

Att skapa förtroendefull sjuksköterska-patientrelation kan vara utmanande när 

kulturella skillnader finns, där bland annat språket kan utgöra ett hinder för en god 

kommunikation. I Alpers (2018) studie från Norge beskrivs att missförstånd kan 

uppstå både i verbal och ickeverbal kommunikation mellan personer med olika 

kulturell bakgrund och att dessa missförstånd leder till misstro mot vårdpersonal. 

Vidare uttrycker intervjudeltagarna i studien svårigheter att på ett främmande språk 

uttrycka sina tankar och känslor. Förtroende är en viktig brobyggare i mötet mellan 

sjuksköterskan och patienter med annan kulturell bakgrund och en god 

kommunikation är en viktig aspekt av detta brobyggande (Alpers, 2018). 

 

2.3 Hälsoläget för personer som immigrerar  
Sjuksköterskans arbete består till stor del av möten med andra kulturer. Hälsa och 

levnadsvillkor är förvisso unika för varje individ, men forskning har visat på 

specifika utmaningar i den immigrerade individens hälsa.  

 

År 2015 kom många asylsökande till Europa och Sverige tog emot flest antal 

asylsökande någonsin (Statistiska centralbyrån, 2019). Människor som har flytt kan 

ha förlorat sina anhöriga, nätverk och vänner. Att komma till ett nytt land med ett 

främmande språk, annan kultur och sedvänjor kan påverka individen. Det kan vara 

stressande att vara bostadslös, arbetslös, socialt exkluderad och kanske känna av 

rasism (Bäärnhielm, 2014). I Johnson, Rostila, Svensson och Engström (2017) 

studie påvisas att frånvaron av socialt nätverk är en faktor som påverkar psykisk 

hälsa negativt. I en annan studie av Leiler, Bjärtå och Wasteson (2019) framkommer 

det att mer än hälften av personerna på ett asylboende i Sverige lider av 

posttraumatisk stress och/ eller depression. Långvarig stress påverkar 

kortisolutsöndringen och över tid medför detta en risk att utveckla sjukdom 
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(Johansson & Allwood, 2009). Folkhälsomyndighetens rapport från 2018 visar att 

26 procent av de personer som är födda utanför Europa upplever nedsatt psykiskt 

välbefinnande. Detta är nästan dubbelt så många jämfört med personer födda i 

Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 

Kirmayer et al. (2011) sammanfattar i en studie vad som i huvudsak påverkar 

immigranters mentala hälsa. De skriver att sysselsättning, social status och 

integration är faktorer som påverkar immigranters hälsa. Dessa faktorer påverkas i 

sin tur av kommunikationssvårigheter, kulturella skillnader samt landets generella 

acceptans mot immigranter (Kirmayer, 2011). I en finsk studie genomförd inom 

psykiatrisk vård påvisar även att den psykiatrisk vården upplevdes negativ för 

personer med annan kulturell bakgrund. Detta med bakgrund av att de kände sig 

exkluderade gällande, bristande integritet, inte förstod innebörden av regler och 

medicinering, upplevelse av ensamhet och kulturella skillnader (Kallakopi, 

Haatainen & Kankkunen, 2019).  

 

2.4 Sjuksköterskans kompetensbeskrivning 
Det finns i huvudsak tre lagar som styr sjuksköterskans arbete; 

patientsäkerhetslagen, patientlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Riktlinjer för 

professionens etik sammanfattas i ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a).  

 

Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) beskriver att vården ska vara på 

lika villkor och bestå av respekt och värdighet för hela befolkningen i enlighet med 

alla människors lika värde. För att uppnå jämlik vård ska sjuksköterskan ha kunskap 

om på vilka sätt bland annat kulturtillhörighet påverkar individen. Dessutom ska 

sjuksköterskan arbeta etiskt med respekt för de mänskliga rättigheterna. Det betyder 

att arbeta med respekt för individens självbestämmande, tro, vanor, värdighet och 

integritet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a).  

 

Rozenberg (2009) skriver att vara öppen och lyhörd utan att dra slutsatser om den 

andra personen ger goda förutsättningar för meningsfull och framgångsrik 

behandling. Enligt Alpers och Hanssen (2014) föreligger risk att diagnostisera 
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kulturella skillnader, vilka avviker från sjuksköterskans egen kultur snarare än 

sjukdomen. Sjuksköterskan och patienten kan ha olika verklighetsuppfattningar och 

det är viktigt som sjuksköterska att försöka förstå den andra personens verklighet 

(Alpers & Hanssen, 2014). Ett led i att utveckla förståelse för andra kulturer kan 

vara att sjuksköterskan bli medveten om sina egna kulturella värden och 

livsåskådning. Detta kan leda till ökad förståelse för människor med annan kulturell 

bakgrund, mindre missförstånd och generaliseringar (Sjögren- Foss, Persson & 

Borglin, 2019). 

 

Det finns olika teorier och modeller som kan hjälpa sjuksköterskan att anpassa 

omvårdnaden beroende på kulturella skillnader. 

 

2.5 Teoretisk referensram 
Leiningers transkulturella omvårdnadsteori har används som teoretisk referensram 

eftersom teorin återspeglar en förståelse för kulturella skillnader. Den för arbetets 

valda referensram är särskilt framtagen för att skapa förståelse för kulturella 

skillnader. 

 

Madeleine Leininger (13 juli 1925 - 10 augusti 2012) var en omvårdnadsteoretiker, 

omvårdnadsprofessor och utvecklare av begreppet transkulturell omvårdnad 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Det centrala med Leiningers teori om kulturell 

omvårdnad är att förklara och upptäcka hur kulturbaserade faktorer påverkar 

människors hälsa och välbefinnande samt hur man bemöter sjukdom och död 

(Leininger, 2002). Inom teorin ses människan som en del av ett större sammanhang. 

Miljön är där människor lever tillsammans, där varje människa har en unik 

världsbild. Hälsa är ett begrepp som värderas olika från kultur till kultur. 

Sjuksköterskan ska förstå vad hälsa är för patienten för att utifrån kulturen  erbjuda 

meningsfull vård (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Leininger (2002) framhåller 

att teorin om transkulturell omvårdnad är meningsfull på grund av världens 

komplexitet och globalisering. Det krävs en realistisk och holistisk förståelse för att 

människor konstant befinner sig i en multikulturell kontext. Leiningers kulturella 

teori och modell är ett hjälpmedel för sjuksköterskans arbete med att anpassa 

omvårdnaden beroende på kulturella skillnader. Om sjuksköterskor använder 
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teorimodellen kan de bli medvetna om hur kultur formar värderingar, övertygelser 

och världsuppfattningar (Leininger, 2002). Att ta itu med och respektera kulturella 

skillnader leder till förbättrad vård (Carey & Cosgrove, 2006). Avgörande inom 

teorin är att lyssna med öppet sinne, ha ett helhetsperspektiv och att lära sig av och 

om patienten. Genom att bekräfta patientens berättelser och upplevelser kan 

sjuksköterskan skaffa sig en uppfattning av personens problematik (Leininger, 

2002).   

 

2.6 Kulturell kompetens 
Begreppet kulturell kompetens är högaktuellt. Dels på grund av ökad invandring till 

Sverige men även ökad invandring överallt i världen. Det är en stor fördel att besitta 

kulturell kompetens och dessutom ingår det som en del i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning.  

 

Begreppet består av två delar: kultur och kompetens. Begreppet kulturell kompetens 

inkluderar termerna medvetenhet, kunskap och färdigheter vilka är viktiga begrepp 

inom kulturell kompetens (Campinha-Bacote, 2002). Svenska akademins ordbok 

(2009) definierar kultur som något som har att göra med andlighet, kultur, seder och 

bruk. Kompetens definieras med tillräckligt god förmåga för att utföra vissa 

uppgifter som ofta framgår av sammanhanget (Svenska akademins ordbok, 2009). 

Andra benämningar på begreppet är bland andra kulturkompetens, mångkulturell 

omvårdnad och kulturellt kompetent vård (Svensk MeSH, u.å). Garneau och Pepin 

(2015) definierar kulturell kompetens som komplex kunskap baseras på reflektion 

och handling. Kulturell kompetens bygger på att tillhandahålla säker-, lika- och 

effektiv vård i partnerskap med individer, familjer och samhällen. Kulturell 

kompetens tar hänsyn till de sociala och politiska dimensionerna av vård (Garneau 

& Pepin, 2015). 

 

I en studie som analyserar konceptet kulturell kompetens inom omvårdnad, 

konkluderar författarna att en av konsekvenserna av kulturell kompetens är att detta 

leder till minskning av ojämlikheter inom vården (Sharifi, Adib- Hajbagheri & 

Najafi, 2019). En större förståelse av kulturella skillnader skulle inte enbart bidra 
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till ökad patientsäkerhet utan även kunna bidra till minskad främlingsfientlighet i 

samhället (Kallakorpi et al., 2019). 

 
2.7 Problemformulering 
Statistik har visat att många personer födda utanför Europa i samband med 

immigration upplever nedsatt psykiskt välbefinnande. Avsaknaden av socialt 

nätverk och känslan av sammanhang kan vara bidragande faktorer till detta. I 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår att känna till hur bland annat kulturella 

skillnader påverkar individen.  När medvetenheten om kulturella skillnader är låg 

riskerar hälso- och sjukvården att bli ojämlik, därför kan kulturell kompetens vara 

viktigt för att minska ojämlikheter inom vården. Med hjälp av kunskap genererad i 

aktuell forskning önskas att synliggöra sjuksköterskans beskrivning av att möta 

personer med annan kulturell bakgrund än sjuksköterskans egen. Det är i 

synliggörandet som beteenden kan ändras.  

 

3. Syfte 
 

Syftet är att belysa hur sjuksköterskan beskriver omvårdnad av patient med annan 

kulturell/etnisk bakgrund inom hälso- och sjukvården. 

 

4. Metod 
 

I detta avsnitt redogörs för dataanalys som genomförande av denna litteraturöversikt 

baseras på. 

 

4.1 Design 
Studien är en litteraturöversikt det vill säga en sammanställning av resultat från 

vetenskapliga artiklar. En litteraturöversikt på kandidatnivå inom omvårdnad har ett 

strukturerat arbetssätt genom att avgränsa sökningar, kvalitetsgranska och 

systematisk analysera data för att skapa en överblick av befintlig forskning (Friberg, 

2017).  
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4.2 Urval och datainsamling 
Artikelsökningar har gjorts under februari och mars månad år 2020 via databaser på 

Högskolan Dalarnas hemsida. Databaserna CINAHL och Pubmed har använts vilka 

är kvalitetskontrollerade källor för studier inom evidensbaserad omvårdnad 

(Östlundh, 2017). Enligt Östlundh (2017) kan en sökning breddas eller begränsas 

genom att använda boolesk teknik och trunkering. Boolesk teknik innebär att 

kombinera söktermer med AND, OR och NOT. Trunkering innebär söktermer i 

olika böjningsformer (Östlundh, 2007). 

 

Följande sökord har använts i olika kombinationer med boolesk teknik AND-OR 

och trunkering*; nurs*, experiences, perceptions, attitudes, views, patient, ethnic, 

cultural och racial diversity, se bilaga 1. Synonymer till söktermer har letats fram 

med hjälp av Svenska MeSH-termer. Avgränsningar har gjorts för att säkerställa 

relevanta och aktuella vetenskapliga artiklar genom att avgränsa sökningar mellan 

2010–2020, skrivna på engelska, fulltext och som genomgått peer-review. Enligt 

Östlundh, (2017) anses sekundärsökningar vara en effektiv metod för att upptäcka 

relevant litteratur.  Under sökprocessen har sekundärsökningar gjorts via PubMed 

vilket gav förslag på liknande artiklar och tre artiklar valdes. Dessa artiklar 

presenteras i bilaga 2. Inklusionskriterier i denna studie var personer 18 år och äldre. 

Artiklar vars syfte inte var relevanta utifrån att de inte behandlade sjuksköterskans 

beskrivning, omvårdnad och kultur/etnicitet exkluderades.   

 

4.3 Artiklarnas kvalitet  
Kvalitetsbedömning har genomförts med hjälp av granskningsmallar för kvalitativ 

och kvantitativa artiklar enligt en modifierad version av Högskolan Dalarna utifrån 

Willman, Stoltz och Bathsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008). 

Granskningsmallen består av olika frågor om studiens innehåll som besvaras med ja 

eller nej. Kvalitativa artiklar med medelhög kvalitet, minst 16 poäng, till högkvalitet 

med minst 20 poäng valdes vidare (bilaga 3). Kvantitativa artiklar valdes med 

medelhög kvalitet, minst 18 poäng, till högkvalitet med minst 23 poäng (bilaga 3). 

Vid användning av databasen Pubmed har tidskrifterna granskats ytterligare på 

Ulrichsweb.se för att kontrollera om källan använde sig av en peer- review process.   
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4.4 Tillvägagångsätt 
Sökningar har gjorts både gemensamt och individuellt av författarna. De studier vars 

titel svarade på syftet valdes vidare för att läsa abstrakter. Intressanta abstrakter 

lästes därefter i sin helhet. Valda artiklar har tillsammans diskuterats, analyserats 

och kvalitetsbedömts med hjälp av granskningsmallen beskriven ovan. 

Skrivplattformen under arbetsprocessen har varit webbaserad med Word Online-

dokument. Kontakt har skett dagligen och i genomsnitt har författarna träffats en 

gång per vecka. 	
 

4.5 Analys och tolkning av data 
Enligt Friberg (2017) ska artiklarna analyseras genom att arbeta systematiskt och 

stegvis. Analysstegen innebär sammanfattningsvis följande delar; för det första 

upprepa läsning av artiklar för att förstå helheten. Därefter att i tabell dokumentera 

studiernas resultat för att skapa översikt och slutligen identifiera likheter och 

olikheter. Till sist görs en sammanställning av resultatet. Utifrån detta arbetssätt 

identifieras lämpliga kategorier som framträder i studiernas resultat (Friberg, 2017). 

Vidare har en resultattabell uppförts för att få en överblick över författare, 

ursprungsland, syfte, metod, deltagare och resultat, se bilaga 4. Genom diskussion 

och analys har likheter och olikheter i studierna identifierats. Identifierade 

kategorier redovisas i resultat och diskuteras i resultatdiskussion.  

 

4.6. Etiska överväganden  
Helsingforsdeklaration är en föreskrift över etiska regler för forskning på 

människor. Kommittén kräver att studier ska granskas av oberoende personer för att 

få ett etiskt godkännande (World Medical Association, 2013). Alla utvalda studier 

uppfyllde de etiska riktlinjer enligt Helsingforsdeklarationen eller har varit 

godkända av etiska kommittéer. Artiklarna har lästs objektivt och redovisats utan att 

förvränga innehållet. Däremot har artiklarna varit skrivna på engelska vilket inte är 

författarnas modersmål, detta innebär en risk för eventuell feltolkning. För att kunna 

rättvist översätta har webbaserade översättningsverktyg använts under arbetets 

gång. 
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5. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet som baseras på 15 vetenskapliga artiklar. Fjorton 

med kvalitativ ansats och en med kvantitativ ansats. Ursprungsländerna för 

artiklarna var Sverige (n= 3), USA (n=3), Turkiet (n=1), Saudi-Arabien (n=1), Iran 

(n=1), Norge (n=1), England (n=1), Taiwan (n=1), Irland (n=1), Danmark (n=1) och 

Indien (n=1). Under analysprocessen (figur 1) identifierades att sjuksköterskorna 

beskriver kommunikationshinder och svårigheter med kulturella skillnader i 

omvårdnaden av patienter med annan kulturell bakgrund. Kommunikationshinder 

beskrevs som tidskrävande och ledde till vårdrelaterade utmaningar. De svårigheter 

med kulturella skillnader som beskrevs speglade olika syn på död, manligt och 

kvinnligt och anhöriga. Ett bifynd i denna litteraturstudie har identifierades. Ett 

flertal artiklar hade ett etnocentriskt förhållningssätt, det vill säga ett ’vi’ och ’dem’ 

perspektiv.  

 

 

 
Figur 1. Illustration över resultat 
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5.1 Kommunikationshinder 
Majoriteten av artiklarna beskriver sjuksköterskorna upplevelser av frustration i 

samband med kommunikation. Kommunikationshinder beskrivs tidskrävande samt 

att detta hinder bidrar till vårdrelaterade utmaningar. Detta med bakgrund av 

språkliga skillnader i mötet med patienter med annan kulturell bakgrund.  

 

5.1.1 Tidskrävande  

Sjuksköterskorna beskrev det frustrerande att inte kunna kommunicera och därmed 

inte kunna utvärdera effekterna av omvårdnaden på grund av språkbarriären. Detta 

leder till att sjuksköterskorna beskriver frustration på grund av att de måste 

anstränga sig i större grad i mötet med personer där en språkbarriär uppstår (Abudari 

et al., 2016; Likupe et al., 2018; Savio & George, 2013; Karatay et al., 2016). 

Sjuksköterskorna från nordiska länder upplever att det är tidskrävande att ge 

information till personer med annan kulturell bakgrund där det uppstår 

språkbarriärer. Listerfelt et al., 2019; Skoog et al., 2017; Nielsen & Birkelund, 

2009). I en annan studie beskrev sjuksköterskorna att andra kulturer har liten känsla 

för tidshållning, att patienter med annan kulturell bakgrund ofta kom för sent till 

avtalad tid, vilket resulterar i minskad vårdtid för patienten (Hart & Mareno, 2014).     

 

I flera studier beskriver sjuksköterskorna att arbetsbelastningen är för hög och 

resurserna otillräckliga för att kunna tillhandahålla en adekvat och anpassad 

omvårdnad för patienter med annan etnisk bakgrund. Sjuksköterskorna upplever att 

det tar dubbel så mycket tid att kommunicera med patienten med hjälp av tolk (Amiri 

& Heydari, 2017; Likupe et al., 2018; Ian, Nakamura-Florez, & Lee, 2016). Däremot 

i studie av Coleman och Angosta (2017) fann en önskan hos sjuksköterskor att vilja  

få mer tid hos patienter med annan etnisk/kulturell bakgrund eftersom det tar tid att 

förstå vad patienten säger och vad den behöver. I en annan studie har en av 

sjuksköterskorna ändrat sin syn på ”tid” och har blivit mer tålmodig och en bättre 

sjuksköterska (Ian et al., 2016). 
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5.1.2 Vårdrelaterade utmaningar  

Sjuksköterskorna i två svenska studier (Listerfelt et al., 2019; Skoog et al., 2017) 

beskriver en ständig utmaning att fördjupa sig i den transkulturella omvårdnaden 

och skapa en god vårdrelation. Vilket förklaras med att övervinna 

kommunikationshinder, skapa förtroende, att skapa en vårdrelation för att kunna ge 

egenmakt till patienten med ett annat språk än svenska.  På grund av språkbarriärer 

fanns en frustration i att tolka och förstå personer med annan kulturell bakgrund 

(Skoog et al., 2017). I studier från USA beskriver sjuksköterskorna att inom USA 

finns olika dialekter inom språket vilket utgör ett hinder även för tolken vid 

översättning. Sjuksköterskorna beskrev även svårigheter att knyta an till patienten 

via tolk. En sjuksköterska beskrev fördelar med att besitta flera språk i mötet med 

personer med annan kulturell och språklig bakgrund för att lättare kunna knyta an 

till patienten och därmed uppnå en god vårdrelation (Hart & Mareno, 2013; Ian et 

al.,2016). Sjuksköterskorna beskriver att det uppstår en känsla av frustration när 

behovet hos patienterna och deras anhöriga med annan kulturell bakgrund inte möts 

(Coleman & Angosta, 2017).   

 

I den iranska studien framkom att vissa kulturer hade mindre och andra större 

förväntningar på omvårdnad och att detta kan bero på patientens attityd och 

kulturella skillnader. Sjuksköterskorna beskrev svårigheter att skapa en vårdrelation 

med krävande patienter. Sjuksköterskorna avslöjar att de ibland till och med väljer 

att undvika patienten (Amiri & Heydari, 2017). Sjuksköterskorna upplevde att 

personer med annan kulturell bakgrund hade ovanliga krisreaktioner, reaktionerna 

upplevdes som dramatiska och att detta skapade en känsla av otillräcklighet och 

osäkerhet bland personalen (Debesay et al., 2014; Listerfelt et al., 2019; Nielsen & 

Birkelund, 2009).  

 

5.2 Svårigheter med kulturella skillnader 
Det andra huvudfyndet var att sjuksköterskorna beskriver svårigheter med kulturella 

skillnader. De kulturella skillnaderna speglar olika syn på död, manligt och kvinnligt 

och anhöriga. 
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5.2.1 Död  

En skillnad som sjuksköterskorna beskrev var synen på döden och att det fanns en 

svårighet i att bemöta döden i förhållande till andra kulturer än sin egen. Inom vissa 

kulturer är sjukdom ett givet öde och inte något som kan påverkas, det är guds vilja 

(Debesay et al., 2014). Det framkom även i studien att öppenheten inom vården 

skiljer sig, anhöriga ville gärna dölja diagnosen för patienten något som 

sjuksköterskorna lyfte fram som ett dilemma (Debesay et al., 2014). Sjuksköterskor 

i studien av Abudari et al. (2016) beskriver att patienten saknar självbestämmande 

gällande förberedelser vid livet slutskede.  

 

5.2.2 Manligt och kvinnligt 

Sjuksköterskorna i Norge och Sverige upplevde det kränkande och respektlöst att 

vissa patienter inte vill skaka hand och ta emot vård av manlig respektive kvinnlig 

sjuksköterska. Intimvård av patienter med motsatt kön beskrev som stressande på 

grund av bristande kunskap om kulturella och religiösa seder (Debesay et al., 

2014; Dellenborg et al., 2012).  

 

5.2.3 Anhöriga 

En annan aspekt är att sjuksköterskorna i de norska, svenska och danska studierna 

beskriver att anhöriga till personer med annan kultur upplevdes som krävande 

(Debesay et al., 2014; Listerfelt et al., 2019; Nielsen & Birkelund, 2009). 

Sjuksköterskorna i studierna ansåg att anhöriga interagerade i vården samt visade 

brist på förståelse för vikten av vila och rehabilitering efter sjukdom. I studien av 

Nielsen och Birkelund (2009) besväras sjuksköterskorna av antal anhöriga vilket 

uppfattas som ett problem då brist på utrymmen finns. Sjuksköterskorna beskrev att 

många anhöriga i rummet försvårar omvårdnadsarbetet. I studien från Saudi Arabien 

menar sjuksköterskorna att anhöriga bestämmer allt vid omvårdnad och att patienten 

saknar autonomi (Abudari et al., 2016). 
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5.3. Etnocentriskt synsätt 
Ett anmärkningsvärt bifynd till denna litteraturstudie var att författarna till denna 

litteraturstudie tolkar att det existerar ett ’vi’ och ’dem’ perspektiv, mellan 

sjuksköterskan och patient med annan kulturell bakgrund, så kallat, etnocentrism i 

flertalet studier.  

 
I studierna påvisas ett ‘vi’ och ‘dem’ perspektiv, där ‘vi’ är majoriteten och ‘dem’ 

minoriteten, det vill säga, patienten med annan kulturell bakgrund än 

sjuksköterskans egen (Amiri & Heydari, 2017; Dellenborg, et al., 2012; Hart & 

Mareno, 2014; Markey et al., 2017; Nielsen & Birkelund, 2009; Skoog, et al., 2017).  

I de svenska studierna beskrevs att patienterna med annan kulturell bakgrund hade 

ett beteende som skiljde sig från svenskheten och att de framstod som dramatiska. I 

studien kunde det påvisas en generalisering av nationaliteter (Dellenborg, et al., 

2012; Skoog, et al. 2017).  

 

I en dansk studie beskriver sjuksköterskorna att patienter med en annan 

etnisk/kulturell bakgrund har en tendens att överdriva smärta (Nielsen & Birkelund, 

2009). I studien från USA (Hart & Mareno, 2014) menar sjuksköterskorna att det är 

svårt att lära sig alla kulturers preferenser på grund av att det är ett mångkulturellt 

land. Sjuksköterskorna menar att det är omöjligt att lära sig alla kulturers preferenser 

och veta vad patienten tror och förväntar sig. En annan sjuksköterska i samma studie 

ansåg att sina kollegor inte hyste respekt och förståelse för andra kulturer och att 

detta ansåg som en svårighet att bemöta. Det fanns även andra åsikter, som att 

patienter som immigrerar till USA får anpassa sig efter det system som råder där 

och inte tvärtom (Hart & Mareno, 2014). I Dellenborg et al. (2012) studie uttrycker 

en sjuksköterska att immigranter inte förstår sitt eget bästa i relation till att det råder 

delade meningar mellan vårdgivare och patientens anhöriga över vad som anses vara 

den bästa vården.  

 

En studie som skiljer sig något från de andra är Markey, Tilki och Taylors (2017), 

från Irland. Studien påvisade en mycket begränsad förståelse av kultur, ras och 

etnicitet bland sjuksköterskorna och att det kan komma sig av låg invandring till 

Irland. Den begränsade förståelsen för andra kulturer visade sig i att 

sjuksköterskorna generaliserade utifrån hudfärg (Markey et al., 2017).  
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6. Diskussion 
 

I nedanstående del diskuteras litteraturöversiktens resultat. Resultatet pekar på 

kommunikationshinder samt svårigheter med kulturella skillnader. Ett bifynd 

upptäcktes vilket tolkas av författarna som etnocentrism. Metoddiskussionen 

avhandlar litteraturöversiktens svagheter och styrkor. Sedan följer etikdiskussion, 

kliniska implikationer, konklusion och avslutningsvis förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Sammanställningen av huvudresultatet  
Under analysprocessen (figur 1) identifierades att sjuksköterskorna beskriver 

kommunikationshinder och svårigheter med kulturella skillnader i omvårdnaden av 

patienter med annan kulturell bakgrund. De kommunikationshinder som beskrevs 

var att det var tidskrävande eftersom det tog längre tid att säkerställa att patienten 

hade förstått omvårdnadshandlingen. Det upplevdes som frustrerande att behöva 

använda tolk då även denne ibland inte kunde garantera full förståelse eftersom det 

finns många språkliga dialekter. Kulturella skillnader speglade olika syn på död, 

manligt och kvinnligt samt anhöriga. Sjuksköterskorna beskrev svårigheter i att 

bemöta döden i förhållande till en annan kultur än sin egen. Vidare beskrev 

sjuksköterskorna att de kände sig kränkta när vissa patienter inte önskade att ta i 

hand på grund av könstillhörighet och beskrev en rädsla över att gå över gränsen 

vad gäller kulturella skillnader. De beskrev också ett dilemma över att anhöriga 

interagerade i vården och att de i vissa avseenden ville dölja diagnosen för patienten. 

En märkbar skillnad från andra länders studier är hur sjuksköterskorna i Sverige, 

Norge och Danmark ansåg att patienternas anhöriga upplevdes som krävande, 

ständigt närvarande och interagerade i vården. Av författarna till föreliggande 

uppsats identifierades ett bifynd med ett märkbart ‘vi’ och ‘dem’ perspektiv, som 

tolkas som etnocentrism.   

 

6.2 Resultatdiskussion  
I litteraturöversiktens resultat beskrev sjuksköterskorna kommunikationshinder som 

tidskrävande och att kommunikationshinder ledde till vårdrelaterade utmaningar.  

Detta var en beskrivning som delades av sjuksköterskor i flera olika studier. 

Sjuksköterskorna beskrev frustration över att inte kunna förmedla information och 
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förstå patienter med annan kulturell och språklig bakgrund liksom att 

kommunikationshindret var så pass tidskrävande att den utgjorde ett hinder för god 

omvårdnad vilket i sin tur påverkar hälsan hos patienter med annan kulturell och 

språklig bakgrund (Listerfelt et al., 2019; Skoog et al., 2017; Kiramayer, et. Al, 

2011).  Kommunikation över kulturella och etniska gränser är en viktig faktor som 

inkluderas i sjuksköterskans kulturella kompetens (Leininger, 2002). Idag finns det 

studier som visar att sjuksköterskor har bristande kulturell kompetens och med en 

ökning av detta så skulle ojämlikheter som skapas på grund av 

kommunikationssvårigheter kunna överbryggas (Sharifi, Adib- Hajbagheri & 

Najafi, 2019). Det faktum att patienters hälsa påverkas av sjuksköterskornas 

bristande kulturella kompetens i omvårdnadsarbetet indikerar att det finns en risk att 

hälso- och sjukvård på lika villkor inte uppnås i alla avseende (Kiramayer, et. al, 

2011), även om hälso-och sjukvårdslagen kräver att vården ska vara på lika villkor 

för hela befolkningen (HSL, SFS 1982:763). Det finns studier som påvisar strategier 

för tidshantering inom vården. I Waterworths (2003) studie lyfts rutiner och 

prioritering fram som tidssparande faktorer. Tidspress påverkar däremot 

beslutsfattande, det innebär att det inte sätta av tid till reflektion och övervägande i 

omvårdnadsarbetet eftersom det uppfattas som bortkastad tid, istället försöker 

sjuksköterskorna arbeta allt snabbare (Waterworth, 2003). Leininger (2002) påpekar 

i sin teori att inom en multikulturell kontext behövs en realistisk, sensitiv och 

holistisk förståelse för kulturella skillnader. För att uppnå detta är det viktigt att ha 

ett öppet sinne och att vara lyhörd gällande kommunikationshinder även om det är 

tidskrävande. Däremot bekräftas i Hart och Marenos (2014) studie från USA att det 

föreligger brist på kunskap om specifika populationer eftersom det är tidskrävande 

att utbilda sig för att förstå en annan kultur. Leiningers omvårdnadsmodell (2002) 

kan här vara till hjälp för sjuksköterskan att utveckla förståelse för patienten med 

annan kulturell bakgrund.  

 

Sjuksköterskor beskrev svårigheter i omvårdnad av personer med annan kultur där 

anhöriga upplevdes ta stor plats och integrerade i vården på ett inte genomgående 

positivt sätt. Det var främst sjuksköterskorna i de skandinaviska studierna (Debesay 

et al., 2014; Dellenborg et al., 2012; Skoog et al., 2017; Listerfelt et al., 2019)  som 

ansåg att de anhöriga var ett problem på grund av att de tog plats och interagerade i 
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vården. Det är vanligt att inom vissa kulturer att vårda sina anhöriga. Författarna till 

föreliggande uppsats har erfarit detta under en VFU på Mulago Hospital i Kampala, 

Uganda. Där bevittnades att omvårdnaden helt sköttes av patientens anhöriga. Enligt 

Degrie et al., (2017) påverkas patienters beteenden och attityder av patienters 

kulturella sammanhang, praxis och traditioner under sjukhusvistelsen. Vilket 

betyder att besöka sjuka är ett viktigt ansvar i kulturella och religiösa sammanhang 

i många samhällen. Degrie et al., (2017) skriver vidare att anhöriga inom många 

minoritetsgrupper ser det som sin uppgift att tillhandahålla socialt stöd, lindra stress, 

tristess eller ångest, att be med och för patienten samt att hjälpa de med personlig 

hygien under sjukhusvistelsen. Liksom att patientens anhöriga ser det som sitt 

ansvar att föra dialog mellan vårdgivaren och patienten och vara delaktiga i 

patientens beslut vad gäller vård (Degrie, et al., 2017). Genom användning av 

Leiningers transkulturella omvårdnadsmodell säkerställs att patienter och deras 

anhöriga med annan kulturell bakgrund respekteras (Nemec & Carmicheal, 2004).  

Detta genom att sjuksköterskan är medveten om hur kultur formar värderingar, 

övertygelser och världsuppfattningar. Att respektera och ta itu med kulturella 

skillnader ökar förtroendet och leder till förbättrad vård. Brist på kulturell 

kompetens kan leda till missuppfattningar som hindrar effektiv interaktion med 

patienter och deras familjer (Carey & Cosgrove, 2006). 

 

Utanförskap och ett etnocentriskt förhållningssätt hör inte hemma i vården. 

Sjuksköterskan måste vara medveten om att patienter som söker vård, oavsett 

bakgrund och kultur, befinner sig i en sårbar situation. Därför bör förståelsen för 

andra kulturer ökas och stereotyper motarbetas såväl inom vården som i samhället, 

lokalt och globalt. I arbetet med analys av studiernas resultat identifierades att 

många sjuksköterskor beskriver personer med annan kulturell bakgrund som ”dem” 

och därmed tolkades det av oss författare som att det finns ett etnocentriskt 

perspektiv i många delar av vården i världen. Även då detta inte var huvudsyftet 

med föreliggande uppsats så var det ett så intressant resultat att och värt att lyftas. 

Detta bifynd identifierades i flertalet studier och tolkas av författarna till 

föreliggande uppsats som ett etnocentriskt synsätt (Dellenborg, et al., 2012; Skoog, 

et al. 2017; Hart & Mareno. 2013). Etnocentrism innebär att ens egna etiska 

värderingar och synsätt står i centrum och är den enda sanna. Därmed föreligger en 
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risk i att förminska eller förkasta andra kulturer (Amiri & Heydari, 2017). Att 

eliminera ett etnocentriskt synsätt är centralt inom Leiningers teori. Sjuksköterskan 

ska visa förståelse för olika värderingar, världsbild och livsstil. Det är av stor vikt 

att vara medveten om sin egna personliga kulturella bakgrund och värderingar 

(Leininger, 2002). Det har visat sig i studier att implementering av transkulturell 

omvårdnad inom sjuksköterskeprogrammet leder till ökad medvetenhet och 

förståelse för personer med annan kulturell bakgrund (Gebru, Khalaf & William, 

2008). En större förståelse av kulturella skillnader skulle inte enbart bidra till ökad 

patientsäkerhet utan skulle även kunna bidra till minskad främlingsfientlighet i 

samhället (Kallakorpi et al., 2019). 

 

6.3 Metoddiskussion 
Sökningar på enbart två databaser har gjorts vilket kan ses som en svaghet med risk 

för att missa relevanta artiklar. Men enligt Östlund (2017) är CINALH och PubMed 

kvalitetskontrollerade källor för studier inom evidensbaserad omvårdnad vilket 

stärker artiklarnas autenticitet. Sökningarna gav många träffar vilket tyder på 

relevanta sökord. Med begränsningar har alla titlar kunnat läsas och genererat 

användbar och tidsaktuell litteratur vilket stärker denna litteraturöversikt. 

Sekundärsökningar har gjorts utifrån relevant litteratur. Det vill säga att vi sökt efter 

artiklar som är relevant till den litteratur och studier vi funnit via Pub Med och 

Cinalh. Enligt Östlund (2017) är sekundärsökningar en effektiv metod för att 

upptäcka relevanta artiklar.   

 

Kvalitetsgranskningsmallen för artiklarna har gett medel till hög poäng vilket 

stärker denna litteraturöversikts kvalitet. Endast en kvantitativ studie har ingått i 

resultatet. Syftet med vår studie var att belysa sjuksköterskans beskrivelse och 

artiklar med kvalitativ ansats lämpar sig därför bättre eftersom kvalitativ forskning 

bygger på att forskaren studerat samhället ur olika aspekter. Denna litteraturstudie 

hade för avsikt att belysa hur sjuksköterskan beskriver vård för patienter med annan 

kulturell bakgrund än sin egen. Likväl har studier som speglar 

sjuksköterskestudenter, vårdgivare och vissa specialiteter inkluderats, detta med 

bakgrund av att deras beskrivning inte skiljt sig från sjuksköterskans.  



 

 19 

Artiklar från elva olika länder och fyra olika världsdelar har inkluderats vilket har 

bidragit till att identifiera sjuksköterskors beskrivelse av att vårda personer med 

annan kulturell bakgrund inte skiljer sig i särskilt stor grad från land till land. Enligt 

Henricson (2012) är det dock viktig att reflektera över hur olika sjukvårdsystem kan 

påverka resultatets tillämpbarhet till, exempelvis, Sverige. Vi har inte kunnat 

identifiera huruvida beskrivelse av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund 

skiljer sig i relation till genus. Majoriteten av sjuksköterskorna i de valda studierna 

har varit kvinnor. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskan är det centralt att arbeta 

etiskt med respekt för de mänskliga rättigheterna. Det innebär att arbeta med respekt 

för individens självbestämmande, tro, vanor, värdighet och integritet (svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b) oavsett genus. På grund av begränsad tid och 

litteraturstudiens begränsade omfattning har avgränsningar gjorts genom att endast 

inkludera 15 studier samt exkludera studier äldre än tio år,  vilket kan ses som en 

svaghet. 

 

6.4 Etiskdiskussion 
Metodvalet var en litteraturöversikt vilket rekommenderas av Högskolan Dalarna 

för kandidatnivå inom omvårdnad. Metodvalet kan innehålla fördelar och nackdelar. 

Enligt Friberg (2017) innebär metodvalet en risk för selektivurval därmed kan 

dataresultat tolkas subjektivt med egna hypotesen som ståndpunkt vilket kan 

påverka alla litteraturöversikter. Däremot följer en litteraturöversikt en tydlig 

struktur med sökavgränsning, kvalitetsgranskning och analys av data vilket är 

relevant för att skapa en överblick av befintlig forskning (Friberg, 2017). Ett kritiskt 

förhållningssätt och systematisk analys har varit centralt och resultatet har tolkats 

objektivt utan att författarna låtit sina egna värderingar styra. Detta genom att vi har 

arbetat strukturerat och använt oss av den urvalsmetod som svarar på syftet i 

litteraturstudien. Vidare var samtliga artiklar skrivna på engelska vilket inte är 

författarna modersmål. Detta innebär en risk för eventuellt feltolkning och att 

information kan ha gått förlorad vid översättning. För att minimera denna risk har 

webbaserat översättningsverktyg svenska-MeSH använt.  

 

Valda artiklar hade ett etiskt godkännande av lokala och regionala etiska 

kommittéer. Samtliga studier respekterar de mänskliga rättigheterna enligt 
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Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013). Artiklarna var 

granskade innan publicering och samtliga studier har ytterligare kontrollerats mot 

Ulrichsweb.se. Deltagarna i studierna hade möjligheten att avbryta sin medverkan 

om de ville, vilket tyder på bland annat autonomi och integritet.  

 

6.5 Kliniska implikationer  
Resultat av denna litteraturöversikt belyser utmaningar som sjuksköterskan står 

inför i en värld med ökad globalisering. Det leder till ökat behov av kulturell 

kompetens och förståelse för patienter med annan kulturell bakgrund inom hälso- 

och sjukvården. Att genom utbildningen få hjälp att reflektera över sina egna 

kulturella värden och värderingar utgör en bra grund inom transkulturell omvårdnad. 

Denna litteraturöversikt är av värde för studenter inom sjuksköterskeprogrammet 

såväl som för legitimerade sjuksköterskor. En ökad medvetenhet och förståelse för 

personer med annan kulturell bakgrund gynnar samhället, sjuksköterskor och 

individen. Det är genom synliggörandet och kunskap som beteenden kan ändras.   

 

6.6 Konklusion  
Mycket pekar på en ökad globalisering. Invandring förväntas öka och därmed 

kommer patientgruppen med annan kulturell bakgrund än sjuksköterskors egen att 

bli allt större. Det har visat sig att kommunikationshindret mellan sjuksköterskan 

och patienter med annan kulturell bakgrund anses tidskrävande vilket leder till en 

försämrad vårdrelation. Sjuksköterskan behöver därför mer tid till att utföra sina 

arbetsuppgifter och ha mer tid för att planera och prioritera sin arbetsdag. 

Medvetenhet om kulturella skillnader kan leda till ökad patientsäkerhet och optimal 

omvårdnad. Att som sjuksköterska ha god självkännedom och ett empatiskt 

förhållningssätt utgör en bra grund i förståelsen för patienter med annan kulturell 

bakgrund. Detta för att undvika att patienter med annan kulturell bakgrund 

behandlas annorlunda än personer med etnisk majoritet. Det är även viktigt att förstå 

att generaliseringar kan lyfta fram drag hos olika kulturer eller samhällen men de 

kan aldrig ge sanningen om den konkreta personen som härstammar därifrån. 

Leiningers transkulturella omvårdnadsteori kan vara ett hjälpmedel i att lära sig 

förstå huruvida kulturen spelar in på personers hälsa men ersätter inte 

personcentrerad vård och medmänsklighet. 
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6.7 Vidare forskning 
Under arbetets gång upptäcktes begränsad forskning kring hur personer med annan 

etnisk bakgrund upplever vården och bemötandet inom hälso- och sjukvården. Det 

finns behov av forskning för att undersöka strategier för att underlätta i 

kommunikationen mellan vårdgivare och patienter med annan kulturell bakgrund. 

Det är även av intresse att undersöka hur personer med nordiskt ursprung upplever 

vård i ett annat land.  Till sist finns behov av observationsstudier över hur vi beter 

oss emot varandra inom hälso- och sjukvården. Det finns behov av forskning inom 

transkulturell omvårdnad samt vilken effekt en sådan implementering inom 

sjuksköterskeprogrammet skulle få för konsekvenser.  
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8. Bilagor  
Granskningmallar, söktabell och resultattabell. 
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Bilaga 2. Söktabell för sekundärsökningar 
 

Sekundärsökningar 
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Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Vidare 
granskning 
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artiklar 

(n=3) 
Nurses experiences of 
caring for patient with 
different cultures in 
Mashhad, Iran 

PubMed 
10 år 

69 69 2 1 1 

Nurses experiences in 
caring for patients from 
different cultural 
backgrounds 

PubMed 24 24 3 1 1 

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

PubMed  
   10 år 

98 98 5 2 1 
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Lästa 
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 Lästa 
abstract 
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artiklar 
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attitudes OR views) 
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experiences 
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Bilaga 3. Granskningmallar för kvalitetsbedömning 
 

3.1 Kvalitativa studier 

 

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008). 

 

 

 

  

 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    



 

 

3.2 Kvantitativa studier 
 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?   

Summa    
 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008). 

 

 

 



 

 

Bilaga 4. Resultattabell  

 
  

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte   Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets 
grad 

Abudari, G., 
Hazeim, H., 
Ginete, G.  
2016 
Saudi Arabia 

Caring for 
terminally ill 
muslim patients: 
Lived 
experiences of 
non-muslim 
nurses. 

The aim of the study was to 
explore non-Muslim nurses 
lived experiences in caring 
for terminally ill Muslim 
patients and their families 
and to investigate the context 
or situations that influenced 
their experiences as 
described by the nures.  
 

Kvalitativ beskrivande metod 
med  
semi strukturerade intervjuer,  
En modifierad Stevick-
Colaizzi-Keen-metod användes 
för dataanalys. 
 

n=10 sjuksköterskor totalt 
n=5 palliativa teamet 
n= 3 onkologi  
n=2 medicinsk avdelning. 
Nationaliteter; tre var från 
Filipinerna, två från Nya-
Zealand, en från; England, 
Kanada, Irland, India, och 
Syd-Afrika.  
 

Sjuksköterskan beskriver att 
anhöriga kontrollerade 
utförande av omvårdnaden. 
Processer i livets slutskede var 
främmande för sjuksköterskan 
och kommunikationsbarriärer 
uppstod.   

88% 

Amiri, R. 
Heydari, A. 
2017 
Iran 

Nurses 
experiences of 
caring for 
patients with a 
different culture 
in Mashhad, Iran 

To explore the nurse’s 
experiences of caring from 
patients with different 
culture.  

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade individuella 
intervjuer med påföljande 
diskussioner 
 

n=12 sjuksköterskor 
7 kvinnor och 5 män.  
Utbildningsnivån var 
kandidatutbildning eller 
eller högre samt 5 till 20 år 
arbetserfarenhet. 

Studien påvisade; 
etnocentrism, olika syn på 
vård, resursbrist, brist på 
kulturell kunskap och 
kommunikationssvårigheter. 

84% 

Coleman, J., & 
Angosta, A. D.  
2017 
USA 
 

The lived 
experiences of 
acute‐care 
bedside 
registered nurses 
caring for 
patients and their 
families with 
limited english 
proficiency: A 
silent shift. 

To explore the lived 
experiences of acute‐care 
bedside nurses caring for 
patients and their families 
with limited English 
proficiency. 

Kvalitativ undersökande studie n=40 leg sjuksköterskor  Sjuksköterskor beskriver en 
önskan att kommunicera, att 
skapa relation, att ge vård, och 
att ge kulturell respekt och 
förståelse var huvudteman i 
studien.  
 

80% 



 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte   Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets 
grad 

Debesay, J., 
Harsløf, I., Rechel, 
B. & Vike, H. 
2014 
Norge 

Facing diversity 
under 
institutional 
constraints: 
challenging 
situations for 
community 
nurses when 
providing care to 
ethnic minority 
patients 

To understand the challenges 
encountered by community 
nurses while providing home 
health care to ethnic minority 
patients in Norway. 

Kvalitativ metod.  
Analysen baseras på verbala 
utsagor nedskrivet i text 
(hermeneutisk analys)  
 

n= 19 Sjuksköterskor 
17 kvinnor och två män. 
Sjuksköterskor inom 
hemsjukvård i område där 
det finns en majoritet av 
utlandsfödda patienter. 

Resultatet identifierade tre 
olika särskilda utmaningar vad 
gäller mötet med 
minoritetspatienter; intimvård, 
rehabilitering och vård i livets 
slutskede. Beskriver känslor 
av rädsla att göra misstag, 
konflikter uppstod p.g.a. i 
olika syn på rehabilitering 
samt olika syn på död och 
religion. 

92% 

Dellenborg, L. 
Skott, C. 
Jakobsson, E.  
2012 
Sverige  

Transcultural 
encounters in a 
medical ward in 
Sweden: 
experiences of 
health care 
practitioners.  

The aim om the study was to 
explore the approach adopted 
by health care practioners 
when handling transcultural 
encounters.  

Kvalitativ metod. 
Gruppdiskussioner, 45–60 min. 
5–8 deltagare/ grupp. 45–60 
minuters diskussion. 
Hermeneutisk analys.  
  

n= 70 sjuksköterskor, 
läkare och undersköterska 
på hjärtavdelning.   
  

Resultatet visar på olik 
kunskapsnivå i förståelsen av 
mänskligt beteende. Den 
kollektiva nivån, individuella 
nivån och den 
allmänmänskliga nivån.  
Studien identifierarede ett ‘oss 
och dem’ perspektiv.  

80% 

Hart, P. L., & 
Mareno, N.  
2014 
USA 

Cultural 
challenges and 
barriers through 
the voices of 
nurses 

To discover and describe 
challenges and barriers 
perceived by nurses in 
providing culturally 
competent care in their day‐
to‐day encounters with 
diverse patient populations.  

Kvalitativ beskrivande studie, 
med tematisk analys för att 
beskriva sjuksköterskors 
uppfattning om barriärer och 
utmaningar när det gäller att 
tillhandahålla kulturellt 
kompetent vård. Deltagarna 
svarade på två öppna frågor 
om potentiella utmaningar och 
hinder. 

n=374 sjuksköterskor.  
97% kvinnor. 87% 
Kaukasier 

Resultatet ger en beskrivning 
på de utmaningar och hinder 
som föreligger verksamheten. 
Stort mångfald av patienter, 
brist på resurser samt olika 
grad av fördomar bland 
sjuksköterskorna.  

 72% 

  



 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte   Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets 
grad 

Ian, C., Nakamura-
Florez, E., & Lee, 
Y.  
2016 
USA 

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

To explore registered nurses' 
experiences with caring for 
non-English speaking 
patients and understand how 
those experiences influence 
their clinical practice  

Kvalitativ 
Questionär/survey besvarade 
med hjälp av datorn.  

n= 17  
Sjuksköterskor kvinnor  

Ökad medvetenhet om 
patienternas behov, personlig 
utveckling, ökad kunskap om 
kultur och mer tid och 
resurshantering  

80%% 

Karatay, G., 
Bowers, B. & 
Karadag, E.B.  
2016 
Turkiet   

Cultural 
perceptions and 
clinical 
experiences of 
nursing students 
in the eastern 
turkey 

To explored Turkish nursing 
students’ perceptions of 
providing care to patients 
culturally different from 
themselves.  

Kvalitativ metod. Deltagarna 
delades i tre grupper besvarade 
och diskuterade frågor 
baserade på Campinha-Bacotes 
model.  

n= 21 
Sjuksköterskestudenter.  

Sjuksköterskorna beskriver 
kulturella barriärer inom 
religion och etik, språk och 
intimitet.  

92% 

Likupe, G., Baxter, 
C., & Jogi, M. 
2018 
England 

Exploring health 
care workers’ 
perceptions and 
experiences of 
communication 
with ethnic 
minority elders  

To explore health care 
workers’ perceptions and 
experiences of 
communication with ethnic 
minority elders.  

Kvalitativ med semi 
strukturerade intervjuer. 
Deskriptiv analys.   

n= 10 
Kvalificerade 
sjuksköterskor och 
sjukvårdsvårdbiträden 

Sjuksköterskor beskriver 
bristfällig kommunikation pga 
tidsbrist när mötet sker mellan 
personer med olika kulturella 
bakgrunder och att detta 
påverkar vården negativt.  

80% 

  



 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte   Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets 
grad 

Lin, M., Wu, C., & 
Hsu, H.  
2019 
Taiwan 

Exploring the 
experiences of 
cultural 
competence 
among clinical 
nurses in Taiwan.  

To generate a descriptive 
theory framework regarding 
the experiences of the 
cultural competencies among 
clinical nurses in Taiwan.  

Kvalitativ  
Intervjustudie med inspelade 
intervjuer (30–70 minuters 
intervjuer). Analyserades med  
konceptanalys.  

n= 30 kvinnliga 
sjuksköterskor 
Deltagarna hade arbetat på 
sjukhuset i minst ett år. 

Sjuksköterskor beskriver att 
vara oförberedda i mötet med 
olika kulturer var kärntema för 
att beskriva sjuksköterskornas 
erfarenheter med kulturell 
kompetens.  

84% 

Listerfelt, S., 
Fridh, I. & 
Lindahl, B. 
2019 
Sverige 

Facing the 
unfamiliar: 
Nurses’ 
transcultural care 
in intensive care-
A focus group 
study 
 

To explore the experiences 
of critical care nurses and 
enrolled nurses in caring for 
culturally diverse patients in 
intensive care units. 

 

Kvalitativ.  
Fokusgrupper med intervjuer. 
Deltagarna svarade på frågor   
 

n=15  
12 kvinnor och 3 män 
8 IVA sjuksköterskor (ssk) 
och 7 legitimerade ssk. 
Deltagarna delades i fyra 
grupper, två grupper IVA 
ssk och två grupper med 
grundutbildad ssk.  
 

Resultaten visade att 
omhändertagandet av 
släktingar till kulturellt olika 
patienter beskrivs som 
utmanande på grund av 
språkliga och kulturella 
barriärer. 
 

92% 

Markey, K., Tilki, 
M. & Taylor, G.  
2018 
Irland  

Understanding 
nurses’ concerns 
when caring for 
patients from 
diverse cultural 
and ethnic 
backgrounds  

To explore the experiences 
of both student and qualified 
nurses of caring for patients 
from diverse cultural, ethnic 
and linguistic backgrounds, 
in one region of Ireland. 
.  

Kvalitativ. 
Gruppdiskussioner med 6–9 
deltagare och 
semistrukturerade intervjuer. 

n= 10 
Legitimerade 
sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter. 

Sjuksköterskorna i studien 
beskriver osäkerhet och oro 
inför mötet med andra 
kulturer. Etnocentrism yttrade 
sig som ett bevis på kulturell 
inkompetens. 
Sjuksköterskorna visade 
bristande engagemang i att 
möta patienter med annan 
kulturell bakgrunds behov.   

80% 

  



 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte   Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets 
grad 

Nielsen, B., & 
Birkelund, R.  
2009 
Danmark  

Minority ethnic 
patients in the 
danish healthcare 
system – a 
qualitative study 
of nurses’ 
experiences when 
meeting minority 
ethnic patients 

The aim of the study is to 
investigate nurses’ 
experiences in caring with 
patients with a minority 
ethnic background.  

Kvalitativ studie 
Sjuksköterskor observerades 
under interaktioner med 
patienten och intervjuer vilket 
ssk svarade på frågor. 

n=4  
kvinnliga sjuksköterskor.   

Studie resultat framkom tre 
teman; svårigheter med 
kommunikation, patientens 
smärt upplevelsen och kost. 

  

72% 

Savio, N., & 
George, A. 2013 
Indien 

The perceived 
communication 
barriers and 
attitude on 
communication 
amoung staff 
nurses in caring 
for patients from 
culturally and 
linguistically 
diverse 
background.  

The purpose of the study is 
to find out difficulties that 
staff nurse experiences in 
communicating with the 
patients from culturally and 
linguistically different 
background and the staff 
nurses’ attitude towards the 
importance of 
communication in caring for 
those patients.  

Kvantitativ 
Beskrivande undersökande 
metod. Tre verktyg för att 
utvärdera 
kommunikationshinder och 
inställning till kommunikation 
bland sjuksköterskor att vårda 
patienter från kulturellt och 
språkligt diverse bakgrund 

n= 100 sjuksköterskor 
88 kvinnor och 12 män 
sjuksköterskor. 

Det konstaterades att 
sjuksköterskor beskriver både 
verbala och icke-verbala 
kommunikationssvårigheter i 
att ta hand om patienter med 
kulturell och språklig 
bakgrund och att de har en 
positiv inställning till vikten 
av kommunikation 

80% 

Skoog, M., 
Hallström, I. & 
Berggren, V. 
2017 
Sverige 
 

‘There's 
something in 
their eyes’ – child 
health services 
nurses’ 
experiences of 
identifying signs 
of postpartum 
depression in 
non‐Swedish‐
speaking 
immigrant 
mothers. 

To elucidate Swedish Child 
Health Services nurses’ 
experiences of identifying 
signs of postpartum 
depression in non‐Swedish‐
speaking immigrant mothers  

Kvalitativ metodik med 
intervjuer och analys av 
innehållet 
 

n= 15 
Kvinnliga sjuksköterskor 
inom barnhälsovården.  
 

Sjuksköterskorna beskriver en 
ständig utmaning för att 
fördjupa den transkulturella 
vårdande relationen. Tre 
huvudkategorier lyftes fram: 
Upprätta en transkulturell 
stödjande relation, tolka 
moders humör med hjälp av 
kulturell kunskap och "sträva - 
ibland förgäves”.  

84% 

 


