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Abstrakt  

 

Bakgrund: I takt med globaliseringen och migrationen blir Sverige ett alltmer 

mångkulturellt samhälle, vilket ökar antalet transkulturella vårdmöten inom hälso-

och sjukvården. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor erfar svårigheter 

relaterade till patienters kulturella och språkliga bakgrunder. Genom kännedom om 

och förståelse för hinder och möjligheter kan sjuksköterskor utveckla den kunskap 

och kompetens som behövs för främjandet av transkulturella vårdmöten. Syfte: 

Syftet med litteraturöversikten är beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

transkulturella vårdmöten inom hälso- och sjukvård. Metod: Studien genomfördes 

som en litteraturöversikt och baserades på en kvantitativ och 14 kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Sökningar är utförda i databaserna CINAHL, PubMed och 

SveMed+. Resultat: Litteraturöversikten visade att vid transkulturella vårdmöten 

hade vissa sjuksköterskor ett holistiskt förhållningssätt vilket underlättade en 

förtroendefull vårdrelation med patienterna. Däremot ledde bristande 

kulturkompetens som sjuksköterskorna upplevde till en ständig utmaning och 

osäkerhet vid möte med patienter från andra kulturer. I dessa situationer ansåg 

sjuksköterskorna att missförstånd, misstolkningar eller felaktig patientvård kunde 

uppstå. Kroppsspråk, ögonkontakt och empati ansågs som viktiga redskap för att 

kompensera för språkbarriären och att ha resurser i någon form av tolk var önskvärt. 

Slutsats: Sjuksköterskor beskriver att ha en helhetssyn på människan underlättar 

vårdrelationen vid transkulturella vårdmöten. De beskriver även att 

vårdmöten präglas av svårigheter som uppkommer från kulturella och språkliga 

missuppfattningar som äventyrar vårdkvaliteten. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskor får de resurser som behövs i form av kunskap, tid och tolk som kan 

främja ett systematiskt arbetssätt vid transkulturella vårdmöten inom hälso- och 

sjukvården.  

 

 

Nyckelord: Kommunikation, kulturkompetens, litteraturöversikt, sjuksköterskor, 

transkulturell omvårdnad  

  



 

 
 

Abstract 

 

Background: Due to globalization and migration, Sweden increasingly becomes 

a more multicultural society, which in turn increases the number of transcultural 

encounters taking place in the healthcare. Research has indicated that nurses 

experience difficulties facing the patients’ cultural and lingual background. Through 

awareness and appreciation of the challenges and opportunities, the nurses can 

develop knowledge and competence required for the promotion of transcultural care 

encounters. Aim: The purpose of the literature review is to describe the nurses’ 

experiences of transcultural encounters in health care. Methods: The study were 

conducted as a literature review and was based on one quantitative and 14 qualitative 

scientific articles. Searches are performed in the databases CINAHL, PubMed and 

SveMed+. Result: The literature review showed that during transcultural care some 

nurses had a holistic approach which facilitated a trusting relationship with the 

patients. On the other hand, the lack of cultural competence that the nurses 

experienced led to a constant challenge and uncertainty when encountering patients 

from other cultures. In these situations the nurses considered that 

misunderstandings, misinterpretations or incorrect patient care could occur. Body 

language, eye contact and empathy were considered important tools to compensate 

for the language barrier, and to have resources in some form of interpreter was 

desirable. Conclusion: Nurses describe that having a holistic view of the human 

being facilitates the care relationship in transcultural care encounters. They also 

point out that difficulties arise related to cultural and linguistic misconceptions 

which jeopardize the quality of the healthcare. Consequently, it is important that 

resources such as knowledge, interpreter and required time are made available for 

the nurses in order to promote a systematic approach during transcultural care 

encounters in the healthcare sector.  

 

 

Keywords: Communication, Cultural competence, literature review, nurses, 
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1. Inledning 
 
Utifrån vår egen erfarenhet som en del av en etnisk minoritet i Sverige upplever vi 

det transkulturella samspelet dagligen och vården har inte varit ett undantag. Under 

vår verksamhetsförlagda utbildning har vi insett att bristen på kunskap om olika 

kulturer kan bidra till att den personcentrerade omvårdnaden inte alltid uppnås. 

Detta på grund av kommunikationssvårigheter, inte bara språkligt utan också för att 

kulturella missförstånd uppstår. Således är vårt intresse att lyfta fram betydelsen av 

kulturell kompetens i vår kommande roll som sjuksköterska, för att förstå och 

tillgodose de behov som patienter från andra kulturer kan ha. 

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs olika kulturella och transkulturella begrepp med relevans för 

omvårdnad, kommunikation samt Madeleine Leiningers teori om transkulturell 

omvårdnad. 

 

2.1 Transkulturell hälso- och sjukvård 
 

Begreppet transkulturell omfattar kulturmöten där individerna försöker förstå 

varandra oberoende av likheter och skillnader såsom språk, religion eller kulturella 

traditioner (Transkulturellt centrum, 2020). År 2019 fanns det i hela världen cirka 

272 miljoner internationella migranter, en siffra motsvarande 3,5 % av världens 

befolkning (International Organization for Migration [IOM], 2019). Motsvarande 

antal i Sverige år 2019 var 115 805 migranter (Statistiska Centralbyrån [SCB], 

2020). Detta innebär att det svenska samhället idag präglas av globalisering, som i 

sin tur ökar antalet av transkulturella vårdmöten inom hälso- och sjukvården. Mötet 

mellan sjuksköterskan och patienten bör därför grundas på en effektiv 

kommunikation med beaktande av de kulturella skillnaderna (Tavallali, Jirwe, & 

Kabir, 2015). Uppfattning av vård och omvårdnad är varierande inom olika kulturer. 

Hur mycket patienter kommer att engagera sig i sin egen hälsa är också beroende av 

härkomsten (Papastavrou et al., 2011). Eftersom Sverige är ett mångkulturellt 

samhälle kommer sjuksköterskan ofta att möta patienten med annan etnicitet och 

kultur än sin egen (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017a). Det är därför av 

vikt att sjuksköterskan besitter kunskap om olika kulturer för att kunna förstå hur 
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den enskilda patienten uppfattar sin verklighet (Papastavrou et al., 2011).  

 

2.2 Kultur och etnicitet  

Kultur beskrivs som minnet i ett samhälle, den fungerar som en referensram som 

överförs från en generation till en annan. Kulturen kan beskrivas som ett gemensamt 

medvetande, som människor gör tillgängligt genom att på olika sätt kommunicera 

med varandra, organisera och skapa social mening. Vidare kan kulturen ses som 

samlade berättelser som förs över mellan människor och generationer med kunskap 

om hur personen ska leva för att anpassa sig till miljön och omgivningen 

(Bäärnhielm, 2019). Enligt Turner (2005) är kulturen en komplex helhet som 

inkluderar kunskap, tro, konst, moral, lagar och alla andra förmågor och vanor som 

en person har förvärvat. Dessutom beskrivs att termen används i stor utsträckning 

för att karaktärisera olika världsskapande former och former av lokal kunskap. 

Därmed spelar kulturen en värdefull roll när det gäller att socialisera mönster till 

livssättet för ett särskilt geografiskt och historiskt beläget samhälle. Lunneblad 

(2018) definierar begreppet mångkulturell som tillståndet för samhället där 

medborgare med olika etniska, religiösa och kulturella bakgrunder möts. 

Mångkulturalism kännetecknas av att värdesätta sin egen kulturella identitet och sitt 

kulturella arv, att respektera andras kulturer utifrån kunskaper om dem och att 

värdesätta kulturell mångfald i sig själv (Hanssen, 2007). 

 

I de flesta fall sammanfaller kultur och etnicitet inom samma geografiska områden, 

men ordet etnicitet innefattar, utöver kultur, även ursprung, social bakgrund, 

traditioner, ett gemensamt språk samt religiös tillhörighet. Begreppet används ofta 

för att skilja en främmande kultur från vad som anses vara samhällets kultur- norm. 

Etnicitet handlar i någon mening om klassificering av människor och grupper, 

utifrån dessa olikheter utgörs en väsentlig skillnad om hur varje grupp uppfattar 

bland annat vad hälsa och ohälsa innebär (Dein, 2006). 
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2.3 Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterska är benämningen för en person som genomgått av staten godkänd 

sjuksköterskeskola (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017) och har det huvudsakliga 

ansvaret för planering, utförande och uppföljning av patientbehandling 

(Nationalencyklopedin [NE], u.å.). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

beskrivs att i rollen som sjuksköterska förekommer fyra huvudsakliga 

ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Dessa arbetsuppgifter ska även inbegripa ”respekt för mänskliga 

rättigheter, inklusive kulturella rättigheter, rätten till liv och egna val, till värdighet 

och att bli bemött med respekt” (SSF, 2017b, s. 3). I Patientlagen (PL, SFS 

2014:821) fastställs också detta syfte eftersom dess ordalydelse anger att hälso- och 

sjukvårdsverksamhet ska främja och bekräfta patientens självbestämmande, 

integritet och delaktighet samt att i så stor grad som möjligt ska utformas och 

genomföras i samråd med patienten.  

 

Vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten betraktas som kärnan i vården 

och essentiell för all omvårdnad (Björck & Sandman, 2007). Utöver hög kompetens 

att utföra omvårdnadsuppgifter ska sjuksköterskan därför ha en bra förmåga att 

skapa en förtroendefull relation med patienten för att kunna ge lämplig 

personcentrerad vård utifrån en helhetsbild av patienten och dennes behov (SSF, 

2017c). Det personcentrerade förhållningssättet i vården innebär i praktiken att göra 

en individuell anpassning av vårdtagarens behandling, till skillnad från den i övrigt 

vanliga standardiserade vården (Ekman et al., 2011). Genom att utgå från patientens 

unika situation, deras historia, anhöriga och särskilda styrkor och svagheter ska 

behandlingen komplettera den generella evidensbaserade vården som tvärtom är 

baserad på reduktionism. Målet är dels att ge en mer nyanserad behandling, men 

framförallt att patienten ska bli mer delaktig i omvårdnadsprocessen. Hälso- och 

sjukvårdslagen är tydlig med att alla människor har rätt till vård på lika villkor, samt 

att patienten i den mån det är möjligt ska vara delaktig i beslut angående sin 

behandling (HSL, SFS 2017:30). Sjuksköterskan ansvarar även för att rådgöra med 

övrig vårdpersonal när kompletterande kompetens behövs. Sådan kompetens 

inkluderar kunskap om exempelvis kommunikation och faktorer av psykosocial, 
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andlig eller kulturell natur när den egna kulturkompetensen inte räcker till (SSF, 

2017c).  

 

2.4 Kulturkompetens  
 

Kulturkompetens är förmågan att respektera och värdera de kulturella likheter och 

skillnader som uppstår vid möte med människor från andra kulturer (Monemi, Jirwe, 

& Emami, 2007). Kulturkompetens yttrar sig i den transkulturella omvårdnaden när 

det finns en kulturförståelse från sjuksköterskan gentemot patienten, där 

sjuksköterskorna kan förstå patienten bortom olikheter, ord och uttryck. Därmed kan 

patienten mötas som en enskild individ med särskilda problem. För att kunna 

bedriva god vård i ett mångkulturellt samhälle behövs ett synnerligen aktivt 

personcentrerat förhållningssätt med hänsynstagande till sjukdom, livssituation och 

sjukdomsuppfattning. På samma sätt bör de sociala och kulturella faktorer som kan 

ha betydelse för personen, sjukdomen och för behandlingen beaktas (Löfvander, 

2008). Det transkulturella bemötandet i hälso- och sjukvården bör inte styras av 

majoritetskulturens värderingar, utan respekterar alla kulturers lika värde. 

Därigenom kommer individens unika behov och önskemål hamna i fokus (Hjelm, 

2020). Dessutom underlättar en effektiv kommunikation förståelse och tolkning av 

patientmötet; vad det sägs och hur det sägs om sjukdomen, diagnoser och 

behandlingar (Löfvander, 2008). 

 

2.5 Kommunikation – transkulturell kommunikation 
 

Ordet kommunikation har sitt ursprung i det latinska ordet ”communicatio” som 

betyder ömsesidigt utbyte, och inom hälso- och sjukvården är det absolut nödvändigt 

med verbal och icke-verbal kommunikation av hög kvalité för att säkerställa en 

trygg och effektiv vård (Sharp, 2012). De Almeida Araújo, Magalhães da Silva, 

Melo Bonfim och Carvalho Fernandes (2010) definierar kommunikationen som en 

metod för att dela symboler och förstå deras mening. Processen omfattar människans 

alla handlingar och är nödvändig i alla sociala grupper. Genom förmågan att 

uppfatta och kommunicera berikar individen sin kunskapsram, överför sina egna 

känslor och tankar samt interagerar och lär känna andras känslor och tankar. Genom 

transkulturell kommunikation kan sjuksköterskan lindra lidandet hos patienten och 
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skapar en terapeutisk relation baserad på en ömsesidigt kulturell respekt som bidrar 

till en mer mänsklig omsorg. 

 

Transkulturell kommunikation är en fundamental och samtidigt utmanande process 

där olika kulturer möts. Eftersom svårigheter kan uppstå i kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patient/anhörig av annan kultur på grund av 

kommunikationsstrategier och faktorer som påverkar kommunikationen (Jirwe, 

Gerrish, & Emami, 2010). Bäärnhielm (2019) tillägger att den mångkulturella 

kontexten, utöver rent språkligt, även kan påverka samtalet genom att patienten samt 

dess anhöriga kan ha en annorlunda uppfattning av hur en viss åkomma bör 

behandlas. Jirwe et al. (2010) uppger att det är komplicerat för sjuksköterskor att 

kommunicera med en patient när de inte har ett gemensamt språk; vårdmötet blir 

inte tillfredsställande om någon av parterna inte kan göra sig förstådd. Patientlagen 

är tydlig avseende att sjuksköterska ska anpassa informationen till patientens 

språkliga bakgrund och förutsättningar (PL, SFS 2014:821). Enligt 

Förvaltningslagen § 13 (FL, SFS 2017:900) har den som inte behärskar svenska 

språket har rätt till tolk i sina kontakter med bland annat sjuksköterska som vid 

behov ska beställa tolk för att möjliggöra en effektiv kommunikation mellan 

parterna.  

 

2.6 Teoretisk referensram  

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad har applicerats som teoretisk 

referensram eftersom Leininger i sin teori uppvisar en förståelse för kulturella 

skillnader. 

 

Madeleine Leininger var sjuksköterska och antropolog. På 50-talet, under sin tid på 

en barnpsykiatrisk avdelning insåg hon att patienternas kulturella mångfald 

påverkade behandlingarnas resultat. Barnens behov av omvårdnad skilde sig åt 

beroende på deras kulturella bakgrund och detta väckte hennes intresse för 

antropologin. Antropologins och omvårdnadens mål, var enligt Leininger att 

beskriva, förklara och förutsäga människors beteende (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Leininger (2002) ansåg att omvårdnaden inte kunde ske på ett effektivt sätt 

om inte hänsyn tas till patientens kulturella bakgrund. Sjuksköterskan behövde 
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ingående kunskaper inom kultur med ett antropologiskt synsätt samt omfattande 

kunskaper om transkulturell omvårdnad. Leiningers teori om mångfald och 

universalitet har haft stor betydelse inom transkulturell omvårdnad. Den belyser 

värdet av en holistisk vård som uppnås genom sjuksköterskans kunskap och 

förståelse för de kulturella omständigheterna bakom varje patient, för att på så sätt 

kunna leverera en personcentrerad omvårdnad som möjliggör att patienten får sina 

behov tillgodosedda. Att ha insikt om hur olika föreställningar, idéer och 

värderingar om hälsa och ohälsa uppfattas i olika kulturer samt beteendemönster 

som hör samman med dessa områden är viktigt för att kunna arbeta på ett sätt som 

främjar och bevarar hälsobeteenden eller återhämtning från sjukdom. 

 

Leiningers teori kallas också Soluppgångsmodellen och beskrivs av McFarland och 

Wehbe-Alamah (2019) som en kognitiv karta som skildrar de olika dimensionerna 

transkulturell vård består av. Den är menad att användas av sjuksköterskan för att 

säkra sättet att etablera en transkulturell vårdrelation som leder till en integrativ och 

holistisk omvårdnad. Enligt Ruschel, Azzolin och Rabelo (2012) syftar modellen på 

att förklara och ordna upp de väsentliga faktorer i Leiningers teori i ett schema som 

bildar en stigande sol. Solen är delad i fyra nivåer och varje nivå illustrerar olika 

faktorer som interagerar, påverkar och samverkar med varandra. Dessa nivåer 

sträcker sig från kulturella och sociala strukturer till individer, familjer, grupper och 

institutioner. Modellens mening är att påvisa att människan inte kan skiljas från sin 

kultur och eller sin sociala struktur. 

 

3. Problemformulering 
 

År 2019 utgjorde den globala migrationen 3,5 % av världens totala befolkning och 

i takt med migrationen ökar den kulturella, etniska och språkliga mångfalden, så 

även i det svenska samhället. Inom hälso- och sjukvården kan misstolkningar och 

missuppfattningar uppstå mellan sjuksköterskan och patienter i en mångkulturell 

vårdmiljö. I lagstiftning framgår det tydlig att alla människor har rätt till vård på lika 

villkor och att patienten ska vara delaktig i sin vård och i sjuksköterskans roll ingår 

bland annat att kunna ge en individuell anpassad vård. Forskning visar att det 

upplevs nödvändigt av sjuksköterskor att ha kunskap om andra kulturer för att kunna 

främja patientens hälsa, välbefinnande och trygghet samt undvika risker för onödigt 
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lidande. I denna litteraturöversikt strävas att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

av transkulturella vårdmöten. Genom kännedom om och förståelse för hinder och 

möjligheter kan sjuksköterskor utveckla den kunskap och kompetens som behövs 

för främjandet av transkulturella vårdmöten. 

 

4. Syfte 
 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

transkulturella vårdmöten inom hälso- och sjukvård. 

 
5. Definition av centrala begrepp 
 

Med transkulturella vårdmöten avser författarna till denna litteraturöversikt både 

omvårdnaden, inklusive sjuksköterskornas förhållningssätt och den kommunikation 

som sker i vårdmötena. 

 

6. Metod 
 

I metodavsnittet beskrivs design, datainsamling, inklusions- och exklusionskriterier, 

värdering av artiklarnas kvalitet, tillvägagångssätt, analys och tolkning av data samt 

etiska överväganden. 

 

6.1 Design 
 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt, vilket är en lämplig metod för 

skildring och sammanställning av det aktuella kunskapsläget inom ett visst område 

(Friberg, 2017). Genom att ta del av befintlig forskning, som presenterats i 

vetenskapliga artiklar inom problemområdet, skapas en förståelse för detta 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

 

6.2 Datainsamling 

Litteraturöversikten består av 15 vetenskapliga artiklar som sökts under april - maj 

månad, år 2020 via Högskolan Dalarna, i databaserna CINAHL, PubMed och 

SveMed+. CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) är 

en databas inriktad mot vård och omvårdnad. PubMed (National Library of 
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Medicine) är en databas inriktad främst mot medicin och omvårdnad. SveMed+ 

(Svensk Medicin databas) innehåller skandinaviska tidskrifter inom bland annat 

medicin, omvårdnad och hälso- och sjukvård. Sökord och kombinationer som 

användes var nurse, experience, transcultural encounter, transcultural nursing, 

cultural diversity, transcultural communication, diversity communication, nurses 

experience, nursing experiences, nursing (bilaga 1). Den booleska sökoperatören 

AND användes för att avgränsa sökresultat (Friberg, 2017). Svenska MeSH termer 

användes för att precisera översättningen av medicinska termer från svenska till  

engelska (Karolinska Institutet, 2020). 

 

 

6.2.1 Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna, oavsett ansats, skulle svara 

mot litteraturöversiktens syfte. För att få en bredare bild av verkligheten gjordes 

inga begränsningar angående kontext. Alla valda artiklar har varit godkända av 

etiska kommittéer och efter kvalitetsgranskningen erhöll de en medelhög eller hög 

kvalitet (>60 %). Eftersom transkulturell vård ansågs vara ett globalt fenomen som 

gäller för alla länder som berörs av migration, har artiklar från hela världen använts. 

 

I CINAHLs databas användes begränsningarna att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan 2010-01-01 - 2020-12-31, utgivna på engelska språket och peer reviewed, 

samt att sökningen utökades till att omfatta motsvarande ämnen och hitta alla 

sökord. I databasen PubMed användes begränsningarna att artiklarna skulle vara 

högst tio års gamla för att få så ny forskning inom ämnet som möjligt och artiklarna 

skulle vara utgivna på engelska språket. I databasen SveMed+ användes 

begränsningar att artiklarna skulle vara utgivna på engelska språket, peer reviewed 

samt de skulle vara tillgängliga online. För att säkerställa studiens kvalitet användes 

begränsningen peer reviewed vilket innebär att artiklarna är kvalitetsgranskade och 

godkända av ämnesexperter (Östlundh, 2017). 
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6.2.2 Exklusionkriterier 

Exklusionskriterier var artiklar vars studier, som hade annat perspektiv än 

sjuksköterskans. Således användes kriterierna för att utesluta artiklar skrivna från en 

annan vårdpersonals-, patients- eller anhörigs perspektiv. 

 
6.3 Värderingar av artiklarna 

De valda artiklarna som bedömdes vara relevanta för studiens syfte granskades med 

hjälp av granskningsmallen för kvalitetsbedömning av kvalitativa och kvantitativa 

studier. Mallarna är en modifierad version av Högskolan Dalarna utifrån Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2008), se bilaga 2. 

Mallen förkvalitativa studier erhöll max 25 poäng och mallen för kvantitativa studier 

max 29. Granskningsmallen bestod av olika frågor om artiklarnas innehåll som 

besvarades med ja eller nej, där ja gav en poäng och nej noll poäng. Poängen 

omvandlades vidare till procentform. Mellan 0 - 59 % bedömdes som låg kvalitet, 

60 - 79 % räknades som medelhög kvalitet medan 80–100 % som hög kvalitet. De 

utvalda artiklarna ansågs ha lägst medelhög kvalitet. 

 

6.4 Tillvägagångssätt 
 

Examensarbetet har genomförts utan fysiska träffar, istället skapades ett gemensamt 

dokument i Google drive. Under hela examenssatsarbetet har författarna varit i 

kontakt både via telefon och Zoom. Bearbetning av text och de olika beslut som har 

tagits för utveckling av denna litteraturöversikt har skett i samråd mellan författarna. 

Högskolan Dalarnas bibliotekarie har tagits till hjälp för att få råd och förslag med 

relevanta sökord för att få fram vetenskapliga artiklar som överensstämmer med 

litteraturöversiktens syfte. Detta möte har skett via Zoom.  

 

Sökningar i databaser har gjorts gemensamt, via Zoom. Allt har dokumenterats noga 

för att möjliggöra en faktisk skildring av sökningarna i litteraturöversikten. 

Relevanta artiklar som ansågs svara på studiens syfte sparades och delades mellan 

författarna för att kontrollera artiklarnas relevans, innehåll och för att granska dess 

kvalitet. Utifrån granskningen har författarna valt cirka åtta artiklar var, vars resultat 

översattes och lades på ett gemensamt Google dokument, som båda författarna hade 

tillgång till. Nästa steg var att gemensamt sammanställa resultatets olika kategorier, 
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utifrån de översatta texterna. De olika kategorierna delades upp mellan författarna 

och var och en har skrivit sin egen del av texten. Processen avslutades med en 

gemensam granskning och förbättring av texterna. 

 

6.5 Analys och tolkning av data 

Analysen och tolkning av valda artiklarna gjordes i tre steg. Enligt Friberg (2017) 

ska artiklarna analyseras systematiskt och stegvist. Första steget var att författarna 

läste igenom de valda artiklarna upprepade gånger för att förstå innehåll och 

sammanhang. I andra steget skapades en artikelmatris (bilaga 3) för att kunna bilda 

en översikt som underlättade för författarna att identifiera likheter och skillnader. 

Det tredje och sista steget var sammanställningen av resultatet. Författarna 

diskuterade aktivt om varje artikels resultat, för att skilja materialets olika tema och 

aspekter. Därefter sorterades allt i två huvudkategorier och nio subkategorier, som 

framträder i litteraturöversiktens resultat. I resultatdiskussion har dessa 

huvudkategorier och underkategorier jämförts och diskuterats. 

 

6.6 Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen fastställer de olika direktiven över etiska regler angående 

om hur forskning på människor ska gå till och i den fastslås att människors frihet 

och rättigheter ska säkerställas i forskning (World Medical Associations [WMA], 

2013). I enlighet med Forsberg och Wengström (2016) hade samtliga artiklar 

tillstånd från en etisk kommitté, alternativ att etiska övervägandena var noggrant 

beskrivna. Det är viktigt att forskarna har visat stor hänsyn så att deltagarna inte tagit 

skada och inte utsatts för andra negativa konsekvenser. Vidare har författarna strävat 

att tolka studierna så objektiv som möjligt, genom att ständigt diskutera innehållet 

med varandra, för undvika egna åsikter baserad på egna upplevelser. Ingen av 

författarna har engelska som modersmål och för att kunna undvika feltolkningar 

under arbetets gång, har engelsk-svensk ordbok använts som översättningsverktyg. 
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7. Resultat 

Resultatet inkluderar 15 vetenskapliga artiklar; 14 artiklar med kvalitativ ansats och 

en artikel med kvantitativ ansats. Studierna är genomförda i tolv länder, Australien 

(n=1), England (n=1), Finland (n=3), Iran (n=1), Irland (n=1), Norge (n=1), 

Saudiarabien (n=1), Singapore (n=1), Sverige (n=1), Taiwan (n=1), Turkiet (n=1), 

USA (n=2). En sammanställning av samtliga artiklar redovisas i bilaga 3. 

 

Utifrån granskningen och analysen av dessa artiklar identifierades och utformades 

två huvudkategorier och nio underkategorier som resultatet baserades på (Figur 1). 

Den första huvudkategorin är Kulturens inverkan vid transkulturella vårdmöten med 

fem underkategorier och den andra huvudkategorin är Språkliga faktorer som 

påverkar kommunikationen i ett transkulturellt möte med fyra underkategorier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 1. Illustration över resultat 

                          Huvudkategorier  

Språkliga faktorer som påverkar 

kommunikationen  

Kulturens inverkan vid 

transkulturella vårdmöten  

Underkategorier 

Sjuksköterskornas förhållningssätt vid 
transkulturella vårdmöten  

Språkbarriärer i ett transkulturellt 
vårdmöte 

Sjuksköterskornas kulturkompetens Professionella tolktjänster 

Sjuksköterskornas vårdrelaterade utmaningar  Transkulturell kommunikation 
genom anhöriga  

Osäkerhet vid transkulturella vårdmöten 
Flerspråkiga sjuksköterskor 

Betydelse av olika tankesätt, tro och övertygelser 
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7.1 Kulturens inverkan vid transkulturella vårdmöten  

I huvudkategorin Kulturens inverkan vid transkulturella vårdmöten presenteras fem 

underkategorier, Sjuksköterskornas förhållningssätt vid transkulturella möten, 

Sjuksköterskornas kulturkompetens, Sjuksköterskornas vårdrelaterade utmaningar, 

Osäkerhet vid transkulturella vårdmöten samt Betydelse av olika tankesätt, tro och 

övertygelser.  

 

7.1.1 Sjuksköterskornas förhållningssätt vid transkulturella möten 
 
Flera studier beskriver sjuksköterskans förhållningssätt vid transkulturella 

vårdmöten, däribland Hemberg och Vilander (2017) samt Kallakorpi, Haatainen och 

Kankkunen (2018). I studien av Hemberg och Vilander hade sjuksköterskorna ett 

holistiskt förhållningsätt vid transkulturella vårdmöten och mänsklig omtanke var 

grunden för vårdrelationen. I studien av Kallakorpi et al. (2018) beskrevs detta 

förhållningssätt som att inkludera flexibilitet med kulturella vanor, familjeorienterad 

omvårdnad, känslighet för könsfrågor samt mod i bemötandet. En annan studie 

(Debesay, Harslöf, Rechel, & Vike, 2014) upplyste att några av sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter med att få en balans mellan tillhandhållandet av effektiv vård 

och att respektera patienternas behov, exempelvis vid intimvård. När nära 

kroppskontakt behövdes, såsom vid hjälp med personlig hygien, kunde detta vara 

ett känsligt ämne under alla omständigheter, men dessa utmaningar kompliceras 

ytterligare när okända kulturella och religiösa normer dessutom måste beaktas. 

 

I en studie som genomfördes i USA framkom det att vissa sjuksköterskor upplevde 

det särskilda tillhandhållandet av vård till patienter med annan kulturell bakgrund, 

samt användningen av resurser såsom tolk, som något negativt medan andra 

upplevde det som något positivt. Oavsett inställning framkom det av 

sjuksköterskornas svar att tillgången till tolk gav dem ett strukturellt stöd (Ian, 

Nakamura-Florez, & Lee, 2016) och att ha förtroende från sina patienter 

underlättade deras jobb (Clayton, Isaacs, & Ellender, 2016). I studien av Kallakorpi 

et al. (2018) framkom att sjuksköterskorna skapade en vårdrelation genom att ge 

kulturellt anpassad holistisk omvårdnad som inkluderade terapeutiskt samtal, 
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omhändertagande av grundläggande behov, välgörenhet, läkemedelsbehandling och 

att uppmuntra patienten att delta i aktiviteter. Hemberg och Vilander (2017) å sin 

sida angav att för att skapa en god vårdrelation mellan patienter och sjuksköterskor 

är det viktigt att visa ömsesidig respekt för varandra och för varandras kultur. 

Vårdmötet i den studien baserades på att visa empati, vara lyhörd och omtänksam 

samt behandla patienten som en unik individ, som i sin tur kunde lindra lidande. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att transkulturella vårdmöten förbättrade deras förmåga 

att ta hänsyn till kulturella skillnader och utökade deras medvetenhet om 

patienternas behov och ändrade deras sätt att interagera med patienter av annan 

bakgrund (Ian et al., 2016). Därmed försökte sjuksköterskorna ge bättre stöd, mer 

uppmärksamhet och vård samt gjorde sitt bästa för att patienten inte skulle lida på 

grund av sin olikhet (Amiri & Heydari, 2017; Ian et al. 2016). I en studie som 

genomfördes på ett privat sjukhus i Turkiet framkom det att ett transkulturellt 

perspektiv ökade sjuksköterskornas intresse för mångfald. Detta möjliggjorde att 

erfarenheter med patienter ur olika etniska grupper kom att utgöra en grund för ett 

effektivt förhållningssätt gentemot transkulturell omvårdnad (Yakar & Alpar, 

2018). 

 

7.1.2 Sjuksköterskornas kulturkompetens 
 
Sjuksköterskorna beskrev att mångkulturella möte med vänner och patienter 

utökade deras kunskapen om olika kulturella verklighet. vilket tillät dem att förvärva 

fakta, information och färdigheter om andra kulturer. Vidare uppgav 

sjuksköterskorna att den nya kunskapen gällande olika kulturer hade ändrat deras 

synsätt och gett annorlunda känslor beträffande specifika situationer och människor, 

därmed hade de blivit mer förstående och tålmodiga (Ian et al., 2016; Yakar & Alpar, 

2018). För att bli mer kulturkompetenta var flera intresserade av att, förutom att öka 

sin professionella omvårdnadskunskap, också använda olika kanaler exempelvis att 

läsa en bok, lära sig ett nytt språk eller titta på hälsofilmer för att indirekt lära sig 

om olika kulturer (Lin, Wu, & Hsu, 2019). Samtidigt upplevde vissa sjuksköterskor 

konflikter av varierande natur när de ställdes inför olika kulturella processer 

eftersom de hade otillräcklig utbildning inom olika kulturer och begränsade resurser 

(Lin et al., 2019; Yakar & Alpar, 2018). Etniska minoritetspatienters förväntningar 
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om vård och kroppskontakt var oförenliga med sjuksköterskornas erfarenheter i 

sådana sammanhang (Debesay et al., 2014). Vissa sjuksköterskor beskrev även att 

vid vård av en kulturellt annorlunda patient blev några av sjuksköterskorna 

desperata, oroliga och rädda och till och med undvek patienten. Respondenterna av 

studien härledde orsaken till sådana beteenden till bristande förtrogenhet med olika 

språk och kulturer (Amiri & Heydari, 2017). 

 

I en studie som genomfördes på ett universitetssjukhus i Iran föreslog 

sjuksköterskorna att oberoende av deras avsikter att tillhandahålla anpassad vård för 

en mångkulturell patient skulle systemet inte tillåta särbehandling eller utgifter för 

kulturell utbildning, därför utfördes arbeten rutinmässigt (Amiri & Heydari, 2017). 

Sjuksköterskorna som arbetade inom hemsjukvård i Norge uppgav att de hade små 

eller inga möjligheter att uppdatera sin kunskap. Utvecklingen av nya kompetenser 

relaterade till patienter med annan kultur skulle inte vara möjligt att uppnå inom det 

befintliga ramverket för verksamheten (Debesay et al., 2014). 

 

Det framkom att brist på kulturkompetens skapade osäkerhet hos sjuksköterskorna 

som kände sig oroliga innan vårdmöten med anledning av de kulturella skillnaderna 

eftersom om något misstolkades så kunde relationen med patienten påverkas 

(Johansson, Golsäter, & Hedberg, 2016). Därtill orsakade bristen på förståelse för 

de olika ländernas kulturer, religiösa övertygelser och kostvanor i vissa fall en 

negativ uppfattning, eller tenderade att skapa förutfattade meningar om 

medlemmarna i vissa etniska grupper (Lin et al., 2019). Sjuksköterskorna uttryckte 

att det var svårt att tillgodose patientens behov på grund av kulturella skillnader och 

därför var de intresserade av att bli mer kulturkompetenta för att kunna bidra till att 

tillfredsställa patienternas förväntningar och behov (Ogbolu, Scandris, & 

Fitzpatrick, 2017).  Markey, Tilki och Taylor (2017) genomförde en studie där det 

framkom att sjuksköterskorna som jobbade på allmänna akutsjukhus i Irland vid sina 

transkulturella vårdmöten upplevde en brist på kulturell kunskap, där 

sjuksköterskorna fokuserade på skillnaden i vårdbehov snarare än att se patienterna 

som unika människor med kulturella behov. Sjuksköterskorna uppgav att det brast i 

förberedelser för att ta hand om varje patient på ett medkännande och kulturellt 

lämpligt sätt. 
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7.1.3 Sjuksköterskornas vårdrelaterade utmaningar 
 

Sjuksköterskorna uppgav att vård av patienter från olika kulturer var en svår och 

utmanande uppgift på grund av brist på erfarenheter med olika kulturer och språk 

(Amiri & Heydari, 2017; Tay, Ang, & Hegney, 2012) samt att patienterna hade olika 

religiösa övertygelser vilket i varierande grad styrde deras uppfattningar om 

exempelvis döden (Tay et al., 2012). I vårdmöten upplevde sjuksköterskorna 

utmaningar gällande anhörigas förväntningar som att dölja sanningen och 

uppmuntra den döende patienten, samt att trösta denne att hen skulle återhämta sig 

när patienten i verkligheten inte hade länge kvar att leva (Debesay et al., 2014). 

Andra sjuksköterskor uttryckte att kommunikationen var en dominerande utmaning, 

främst på grund av en språkbarriär (Abudari, Hazeim, & Ginete, 2016). 

 

Sjuksköterskorna mötte olika utmaningar vid vård av patienter när de inte hade ett 

gemensamt språk, om att tiden inte räckte till eller resursbrist förelåg, vilket många 

upplevde som svårt och frustrerande. Att behöva lägga till mer tid på sådana fall 

orsakade frustration hos flera sjuksköterskor och dessa utmanades att bli bättre på 

samordnande inom patientvården (Ian et al., 2016). I studien av Clayton et al. (2016) 

framkom att bygga upp en relation med patienten kunde vara en utmaning i 

operationssalen, där tidsbegränsningar kunde hindra sjuksköterskor från att utveckla 

en relation med patienterna i deras vård. Eklöf, Hupli och Leino (2015) beskrev å 

sin sida att skydda sekretessen kunde det bli en utmaning, när migranter tillhörde en 

mindre och tätt sammanhållen etnisk grupp där sekretessen hos en tolk kunde 

komma att ifrågasättas (Eklöf et al., 2015). 

 

7.1.4 Osäkerhet vid transkulturella vårdmöten  
 

Sjuksköterskorna uttryckte att känslor av oklarhet och osäkerhet resulterade i 

känslor av ångest och sårbarhet samt en känsla av hjälplöshet vid interaktion med 

patienter från olika kulturer (Amiri & Heydari, 2017; Markey et al.,2017). Trots att 

sjuksköterskorna kände sig nervösa och oroliga för att råka kränka patienter vid 

vårdmöten fortsatte de att utföra sina arbetsuppgifter och hoppades på det bästa, 

istället för att begära svar eller hjälp (Markey et al., 2017). Obehaget i samband med 

att ställa frågor till patienter om deras kulturella och religiösa bakgrund uttalades 
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återkommande. När osäkerhet upplevdes under sådana omständigheter kände sig 

sjuksköterskor oförmögna att klargöra, ställa frågor eller erkänna kunskapsluckor 

och var särskilt oroliga över att ses som inkompetenta (Markey et al., 2017). Bristen 

på kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten kunde orsaka förvirring 

eller rädsla (Lin et al., 2019). Vissa sjuksköterskor noterade att egen rädsla hindrade 

kommunikationen, särskilt vid patientens frågor såsom att ge ogynnsam information 

eller prata om döden. Vissa kände sig även obekväma med att diskutera 

sexualitetsfrågor, särskilt med manliga patienter (Tay et al., 2012). 

 

Sjuksköterskorna beskrev osäkerhet när det behövdes utföra intima uppgifter såsom 

dusch, urinkateterisering och administrering av rektala suppositorier. Rädsla för 

misstag eller att kränka patienten vid intim vård beskrevs som stora utmaningar av 

de flesta deltagarna i denna studie (Debesay et al., 2014). Förutom 

gränsdragningsfrågorna relaterade till intimitet, var värderingarna hos patienter 

angående religiös tro och praxis speciella frågor som utlöste en känsla av osäkerhet 

hos flera sjuksköterskor. I samma studie framkom det att det blev nödvändigt för en 

sjuksköterska att avbryta en patients bön i vårdsyfte vilket orsakade obehag för 

sjuksköterskan. Denna erfarenhet upplevdes som en situation som ledde till 

osäkerhet på grund av sjuksköterskans oförmåga att förutsäga hur patienten, eller 

den imam eller annan anhörig som är delaktig i bönen, kunde uppfatta hennes 

beteende (Debesay et al., 2014). 

 

7.1.5 Betydelsen av olika tankesätt, tro och övertygelser 
 

Vid vård av patienter av olika etniska ursprung insåg sjuksköterskorna att 

patienterna hade olika tankesätt och övertygelser, och dessa kulturella skillnader 

kunde påverka deras olika sätt att fatta beslut (Lin et al., 2019). Därtill litade 

patienter och deras familjemedlemmar ofta på spådom som en vägledning till 

behandling eller trodde på traditionella huskurer. Utöver det upplevde 

sjuksköterskorna att det kunde vara svårt när patienterna inte gillade smaken på vissa 

livsmedel på grund av religiös övertygelse (Lin et al., 2019). Sjuksköterskorna var 
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dessutom medvetna om att de själva hade vissa etnocentriska1 övertygelser, 

värderingar eller förutfattade meningar i varierande grad (Markey et al., 2017). 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att det var grundläggande att ta hänsyn till och visa 

respekt för patientens andliga behov när de tog hand om patienter från andra kulturer 

just eftersom dessa faktorer kunde vara avgörande i vissa kulturer, i detta ingick de 

dagliga rutinerna för tron med familjen (Hemberg & Vilander, 2017). I studien av 

Abudari et al. (2016) som genomfördes på medicinska, onkologiska samt palliativa 

avdelningar i Saudiarabien beskrevs att sjuksköterskorna såg positivt på relationen 

som patienterna hade med sin familj eftersom familjerna var omtänksamma och 

noggranna gällande patienternas andliga behov utöver engagemang i den fysiska 

aspekten av vård. Av Tay et al. (2012) studie framkom det att sjuksköterskorna hade 

svårt att framföra ogynnsamma nyheter till asiatiska patienter eftersom det var en 

kulturell norm att hålla de dåliga nyheterna outtalade. Debesay et al. (2014) beskrev 

att det kunde vara särskilt svårt att tillhandhålla träning för att upprätthålla eller 

återfå fysiska funktioner vid stroke, eftersom vissa patienter hade lågt förtroende för 

att förbättra återhämtningen genom sina egna ansträngningar och istället försökte 

minimera fysisk aktivitet. 

 

7.2 Språkliga faktorer som påverkar kommunikationen  

I huvudkategorin Språkliga faktorer som påverkar kommunikationen presenteras 

följande underkategorier: Språkbarriärer i ett transkulturellt vårdmöte, 

Sjuksköterskor erfarenheter av professionella tolktjänster, Transkulturell 

kommunikation genom anhöriga samt Flerspråkiga sjuksköterskor. 

 

7.2.1 Språkbarriärer i ett transkulturellt vårdmöte 

Kommunikation i ett transkulturellt vårdmöte uppfattades som ett fenomen som sker 

allt oftare inom omvårdnadsarbete (Hemberg & Vilander, 2017). Att kommunicera 

på ett tillfredsställande sätt ansågs av sjuksköterskor vara nödvändigt för att kunna 

leverera en personcentrerad omvårdnad till alla patienter, oavsett sjuksköterskans 

 
 
1 Etnocentrism: innebär tendensen att se sin egen kultur som central och att bedöma främmande 
kulturer med den egna kulturer som måttstock (NE, u.å.). 
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egna språkförmågor (Ali & Johnson, 2017). Enligt Ogbolu et al. (2017) innebar en 

bra kommunikation förmågan sjuksköterskan hade för att kommunicera med 

patienten utan att misstolkningar eller missuppfattningar uppstod och en bra 

kommunikation visade sig ha en positiv inverkan på utvecklingen av en gemensam 

förståelse mellan sjuksköterskan och patienten i ett transkulturellt möte. 

Tillfredsställande kommunikation anses bygga på relationer mellan människor, och 

bristande kommunikation troddes minska en persons självkänsla och förmåga att 

hantera stress (Johansson et al., 2016), dessutom erfors att en dålig kommunikation 

kunde resultera i otillräcklig eller felaktig patientvård (Clayton et al., 2016). Enligt 

Ali och Johnson (2017) hade sjuksköterskor svårt att identifiera patientens behov 

om inte båda pratade samma språk och det kunde påverka omvårdnadskvalitet. 

Svårigheter i att kommunicera bedömdes även hindra sjuksköterskan att skapa lugn 

och trygghet för patienten (Clayton et al., 2016). En annan aspekt som togs hänsyn 

till i denna kontext var att patienter var olika villig till dialog, beroende av vilken 

situation de befann sig i, kommunikationen vid dessa tillfällen upplevdes 

multidimensionell och ansågs påverkas av interaktionen mellan patienten och 

sjuksköterskan i olika vårdsammanhang (Tay et al., 2012).  

  

Språkliga barriärer bedömdes uppkomma vid avsaknad av ett gemensamt språk 

(Hemberg & Vilander, 2017) och inom en transkulturell kontext hindrade 

språkbarriären sjuksköterskans möjlighet att kunna identifiera patientens behov och 

erbjuda personcentrerad omvårdnad med kvalitet (Ali & Johnson, 2017). I studien 

av Lin et al. (2019) var sjuksköterskorna medvetna om att deras förklaringar på olika 

frågor kunde tolkas på olika sätt, beroende på patientens kultur och språk. 

Ytterligare en omständighet som sjuksköterskorna belyste i denna studie var att det 

upplevdes mödosamt att bedöma om patienten har svårt att kommunicera på grund 

av sjukdomsrelaterade faktorer eller på grund av språket. 

 

Vissa patienter mådde dåligt att inte kunna förstå vad vårdpersonalen frågade och 

det gjorde svårt för sjuksköterskorna att bedöma orsaken till varför patienten mådde 

dåligt, vilket i sin tur innebar att det tog längre tid att tillhandahålla snabba 

vårdåtgärder (Lin et al., 2019). De språkliga skillnaderna, enligt Tay et al. (2012) 

påverkade förhållandet sjuksköterskan-patienten negativt och upplevdes av 
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vårdpersonalen som en begränsning i kommunikationen. Vidare menades i studien 

att patienter kände sig oroliga och hade lättare att missförstå vad sjuksköterskan 

försökte förmedla, vilket förvärrade möjligheten för sjuksköterskor att etablera en 

gemensam förståelse, varken verbalt eller icke verbalt. Kommunikationen kunde 

inte bli effektiv om inte ett gemensamt språk fanns; sannolikheten att bli misstolkad 

ökade när det som försöktes förmedla var negativa nyheter eller känsliga ämne.  

  

En studie (Johansson et al., 2016) genomförd inom barnsjukvården visade att 

sjuksköterskor upplevde språkbarriären som ett hinder som bör övervinnas för att 

kunna erbjuda ett rättvist möte med förälder som inte talar samma språk eftersom 

språket definierar det transkulturella sammanhanget. Även om icke infödda familjer 

hade samma intresse och behov att prata om sin hälsosituation som infödda familjer, 

fann sjuksköterskorna behovet att anpassa processen kring hälsodialogen. 

Hälsodialogen omformades för att passa föräldrarna genom att ge information till 

föräldrarna i förtid, på deras respektive modersmål och extra tid tillsattes för 

utförande av samtalet. Utöver detta översattes den ursprungliga hälsoenkäten som 

sjuksköterskorna använde sig av till olika versioner av den på de olika språk som 

behövdes. 

  

I en studie genomförd i Finland, vid landets stora sjukhus, ansåg sjuksköterskorna 

att ögonkontakt, mänsklig kärlek och empati, påhittighet samt sjuksköterskans 

närvaro var viktiga redskap att ta till när inte patienten och vårdpersonalen förstod 

varandras talade språk (Hemberg & Vilander, 2017). I samma studie belystes även 

vikten att använda sig av kroppsspråk, symboler och bilder. Det viktiga var att 

förmedla patienten vad som var tänkt att göras och att patienten kände sig trygg.  

 

 7.2.2 Professionella tolktjänster 

Användning av tolk var enligt Eklöf et al. (2015) ett komplicerat ämne och många 

praktiska och etiska frågor måste uppmärksammas redan från början vid planeringen 

av mötet, för att det skulle ske på ett korrekt och effektivt sätt. Sjuksköterskor i olika 

studier (Ian et al., 2016; Kallakorpi et al., 2018; Yakar & Alpar, 2018) uppgav att 

tolkresurser hjälpte att överkomma språkbarriärer, främja kommunikationen och att 

förbättra patientens upplevelse vid omvårdnad. Sjuksköterskorna ansåg att tolkar 
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med adekvat utbildning var nödvändiga för att kunna förse patienten med kulturell 

kompetent vård (Yakar & Alpar, 2018). Uppfattningen om effektiv transkulturell 

omvårdnad inkluderade tillgång till tolk (Kallakorpi et al., 2018) och respondenterna 

kände sig tacksamma att kunna räkna med den resursen vare sig på telefon, video 

eller som närvarande person (Ian et al., 2016). Att däremot klara sig utan tolk innebar 

för vårdpersonalen en icke verbal kommunikation med patienten, otillräcklig vård 

och ökad risk för misstag i omvårdnaden (Kallakorpi et al., 2018).  

  

Flera studier (Eklöf et al., 2015; Ian et al.,2016; Johansson et al., 2016; Yakar & 

Alpar, 2018) visade att sjuksköterskornas uppfattning om att arbeta med tolk delades 

i olika faktorer. Eklöf et al. (2015) menade att de faktorer som relaterades till tolken 

i sig, som tolkens professionella kunskaper, professionella rollen och tolkens 

personliga egenskaper, hade mest påverkan på det tvärkulturella mötet. När de 

transkulturella situationerna krävde tolk, ville vårdpersonalen ha en tolk som 

behärskade båda språken, men även som hade kunskap och förståelse av båda 

kulturer (Eklöf et al., 2015; Ian et al., 2016). Även Johansson et al. (2016) och Yakar 

och Alpar (2018) visade att tolkens språkliga och kulturella kunskaper ansågs vara 

viktiga. Sjuksköterskor tyckte att tolken skulle kunna översätta ordagrant, men i ett 

språk anpassat till patienten, och även kunna översätta intyg och dokument till 

patientens språk, samt bemästra medicinskt fackspråk. 

  

Eklöf et al. (2015) kom i sin studie fram till att när det gällde tolkens professionella 

roll och förhållningssätt, att å den ena sidan förväntades tolken att förklara de 

kulturella skillnaderna under översättning, det uppfattades att ha en positiv påverka 

på stämningen. Å andra sidan skulle den översätta ord per ord utan förklaringar, det 

ansågs som professionellt. Båda egenskaper uppfattades som korrekt. Dessutom 

skulle den utgå från de etiska koderna: opartiskhet, sekretess och respekten för 

patienten. Vidare menade Eklöf et al. att sjuksköterskornas uppdrag att skydda 

patientens sekretess kändes inte lätt att upprätthålla när patienten och tolken 

tillhörde en mindre och sammanhållen etniskgrupp. Respekten för patientens yttrade 

sig, enligt Yakar och Alpar (2018) i att tolkarna hade ögonkontakt med patienterna 

när de presenterades, och inom vissa kulturer handlade om att tolken skulle vara av 

samma kön som patienten. 
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För sjuksköterskorna, i Johansson et al. (2016) studie var det svårt att avgöra om det 

var bättre en tolk på telefon eller en som närvarade i rummet. De menade att ha tolk 

på telefon kunde minska risken för missförstånd mellan sjuksköterskan och förälder 

relaterade till tolkens kroppsspråk. Att ha tolken närvarande menade Eklöf et al. 

(2015), kunde i vissa sammanhang uppfattas i som ett hinder i förhållandet mellan 

sjuksköterska-patienten om tolken var känd av patienten och om de hade träffats 

tidigare i privata situationer, eftersom det kunde påverka vad som sades. Enligt 

Johansson et al. (2016) tyckte sjuksköterskorna att det även fanns fördelar med att 

ha tolk närvarande, men bara när det gällde mindre personliga frågor, annars 

uppfattades som svårt att ställa intima frågor när tolken var med i rummet. 

 

7.2.3 Transkulturell kommunikation genom anhöriga 

Att använda familjemedlemmar som tolk ansågs vara en etisk fråga. Det kan ge 

upphov till problem, som en ändring i familjerollerna, framförallt när barn användes 

som tolk. Sjuksköterskorna ansåg att använda barn innebar att ge dem ansvar som 

de inte borde ta (Eklöf et al., 2015). När det gällde att använda vuxna anhöriga som 

tolk, upplevde sjuksköterskorna att det innebar både positiva och negativa 

erfarenheter. I en studie gjord med sjuksköterskor inom den norska hemsjukvården 

rapporterades att de anhöriga inte berättade för patienten om döden, istället gav de 

hopp om läkning och återhämtning och det uppfattades av respondenterna som att 

de dolde sanningen för den sjuke (Debesay et al., 2014). En annan studie (Abudari 

et al., 2016) gjord med palliativa patienter i Saudiarabien visade att sjuksköterskor 

upplevde att familjen styrde hela processen, utan patientens medverka. Familjen 

översatte ofta inte för patienten om vad sjuksköterskor eller läkare sade om 

sjukdomsprogressionen, med avsikt att skydda patienten från vad de ansåg vara 

meningslös eller skadlig information. I Singapore (Tay et al., 2012) upplevde 

sjuksköterskorna inom cancervård att anhöriga var mindre mottagliga för den 

information de behövde förmedla, att anhöriga bara ville höra vad läkarna hade att 

säga, vilket påverkade patientens förhållningssätt gentemot sjuksköterska, då 

patienten inte heller ansåg det som viktigt att kommunicera med dem. 
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Sjuksköterskorna rapporterade även positiva erfarenheter vid transkulturell 

kommunikation genom anhöriga. De upptäckte att familjemedlemmarna, utöver att 

översätta den nödvändiga informationen som sjuksköterskan försökte förmedla, 

hade en lugnande effekt på patienten (Lin et al., 2019). De upplevde att utländska 

patienter tenderar att bli oroliga när de lades in och familjemedlemmar spelade en 

viktig roll som samordnare i vård av dessa patienter och för att de skulle känna sig 

trygga. I Hemberg och Vilander (2017) studie visade det sig att beroende på 

patientens kultur och den uppfattning patienten hade om användning av tolk, var det 

i vissa fall bättre att använda anhöriga. Patienten höll som regel av sina anhöriga 

och tog därför till sig informationen på ett bättre sätt. På samma sätt brydde anhöriga 

sig om patienten, vilket gjorde att de, genom engagemang och uppmuntran 

påverkade patientens tillstånd och eventuell tillfrisknande. 

 

7.2.4 Flerspråkiga sjuksköterskor 
 

Enligt Ali och Johnson (2017) ansågs flerspråkiga sjuksköterskor vara en ovärderlig 

tillgång i England, deras språkfärdigheter kunde användas för att kunna erbjuda 

omvårdnad till patienter med begränsade kunskaper i engelska.  Studien av Amiri 

och Heydari (2017), gjord i Iran pekade på att i ett transkulturellt möte försökte 

sjuksköterskor få hjälp av anhöriga, när de inte pratade patientens språk. Om 

patienten saknade anhöriga sökte de hjälp hos sina flerspråkiga kollegor, och om 

ingen kunde hjälpa så ledde det till att de drog sig undan och lämnade patienten. 

Även Yakar och Apar (2018) belyste hur sjuksköterskor på olika sjukhus i Turkiet 

påtalade vikten av flerspråkiga kollegor, men insåg samtidigt att det är mycket större 

tillgång till flerspråkig personal i större städer än på mindre orter.  

  

Flerspråkiga sjuksköterskorna kände sig bekväma och självsäkra när de pratade 

samma språk som patienten, men bristen på riktlinjer och otydligheten hos 

organisationen om vad som förväntades av dem påverkade deras tillhandahållande 

av samspråkig omvårdnad (Ali & Johnson, 2017). Trots detta upplevde deltagarna 

att vid interaktion med patienter med samma språkbakgrund kände patienten sig mer 

avslappnad, de kände tillhörighet till sjuksköterskan och kände sig trygga (Amiri & 

Heydari, 2017). Att dela språk med patienten, menar sjuksköterskorna, kunde även 

påverka patientens förståelse om vikten att fullfölja sina behandlingar (Ali & 
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Johnson, 2017). Å andra sidan visade studien genomförd i Singapore, att 

sjuksköterskorna upplevde att patienter var mindre mottagliga på grund av 

avsaknaden av ett gemensamt språk (Tay et al., 2012).  

  

En nackdel som flerspråkiga sjuksköterskor erfor vid omvårdnad av patienter de 

delade modersmål med, var att patientens visade ökade förväntningar på 

vårdpersonalen. Patienten uttryckte önskemål om att bli mer familjär med 

sjuksköterskan, vilket ofta ledde till att sysslor utöver de sedvanliga som ingick i 

vårdpersonalens arbete blev efterfrågade. Vid dessa tillfällen insåg sjuksköterskorna 

vikten av att förhålla sig strikt yrkesmässigt till patienterna (Ali & Johnson, 2017). 

 

8. Diskussion 

Diskussionsavsnittet innehåller sammanfattning av huvudresultaten, 

resultatdiskussion, metoddiskussion, etisk diskussion, beskrivning av klinisk 

betydelse för samhället, slutsats samt förslag för vidare forskning.  

 

8.1 Sammanfattning av huvudresultatet 

Syftet med litteraturöversikten är beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

transkulturella möte inom hälso- och sjukvård. Huvudkategorierna var Kulturens 

inverkan vid transkulturella vårdmöten och Språkliga faktorer som påverkar 

kommunikationen. De fynd som gjordes i litteraturöversikten visade att vid 

transkulturella vårdmöten hade vissa sjuksköterskor ett holistiskt förhållningssätt 

vilket underlättade en förtroendefull vårdrelation med patienterna. Däremot ledde 

bristande kulturkompetens som sjuksköterskorna upplevde till en ständig utmaning 

och osäkerhet vid möte med patienter från andra kulturer. I dessa situationer ansåg 

sjuksköterskor att missförstånd, misstolkningar eller felaktig patientvård kunde 

uppstå. Kroppsspråk, ögonkontakt och empati ansågs som viktiga redskap för att 

kompensera för språkbarriären och att ha resurser i någon form av tolk var önskvärt. 
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8.2 Resultatdiskussion  

Nedan presenteras resultatdiskussion under respektive underkategori. 

 

8.2.1 Sjuksköterskornas förhållningssätt vid transkulturella möten 
 

I litteraturöversiktens resultat beskrevs att sjuksköterskorna hade ett holistiskt 

förhållningsätt vid transkulturella vårdmöten vilket innefattade att visa mod i sitt 

bemötande samt vara flexibel med kulturella vanor, vara omtänksam, lyhörd och 

empatisk. Att ge en individuellt anpassad vård bidrog till att kunna ge en effektiv 

vård och skapa en god vårdrelation med patienter från en annan kultur (Hemberg & 

Vilander, 2017; Kallakorpi et al., 2018). Leiningers teori belyser värdet av en 

holistisk vård som uppnås genom sjuksköterskans kunskap och förståelse för de 

kulturella omständigheterna bakom varje patient då den transkulturella aspekten är 

viktig för att vården ska bli integrativ och holistisk (Leininger, 2002). Att patienten 

ska integreras och vara delaktig i sin egen vård tas även upp i PL (SFS 2014:821) 

som fastställer att patienten ska få god vård på lika villkor för hela befolkningen 

oavsett bakgrund. Författarna till föreliggande uppsats anseratt sjuksköterskorna ska 

kunna implementera det holistiska arbetet i sin roll och därmed skapa en vårdrelation 

som upplevs nära och tillgänglig för patienten. Det är viktigt att bygga tillit i mötet 

med patienterna oavsett deras kulturella bakgrund, vilket i sin tur kan underlätta och 

minska risken att meningsskiljaktigheter uppstår.  

 

Studien av Yakar et al. (2018), som genomfördes i Turkiet samt studien av Ian et al. 

(2016) som genomfördes i USA visade att de transkulturella mötena hade positiv 

effekt för sjuksköterskorna. Därtill hade sjuksköterskorna i Yakar et al. (2018) blivit 

mer intresserade av mångfald och skaffade sig mer erfarenheter om olika etniska 

grupper. Även i Ian et al. (2016) studie framkom att sjuksköterskorna hade förbättrat 

sin förmåga att anpassa sig till kulturella olikheter och ändrade sättet att interagera 

med patienten. Däremot framkom i samma studie att några sjuksköterskor hade 

svårighet att tillhandhålla vård till patienter med annan kultur och även att använda 

resurser som fanns tillgängliga för detta ändamål såsom tolk (Ian et al., 2016). 

Leiningers kulturella teori och modell kan användas av sjuksköterskor för att 

effektivt skapa en transkulturell vårdrelation som tar hänsyn till hela patienten och 

engagerar denne i sin vård (McFarland & Wehbe-Alamah, 2019). Sjuksköterskorna 
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ska uppvisa förståelse för individens olika världsuppfattningar, idéer, värderingar 

(Leininger, 2002). Litteraturöversiktens författare tycker att som sjuksköterska är 

det nödvändigt att kunna anpassa sig i olika situationer och därför har det en stor 

betydelse att vara flexibel och lyhörd i sin roll, i synnerhet vid möte med patienter 

av annan kulturell bakgrund. 

 

8.2.2 Sjuksköterskans kulturkompetens  

I några studier uppgav sjuksköterskorna att de hade blivit mer kulturkompetenta 

genom att ha vänner från andra kulturer och genom att möta mångkulturella 

patienter, samt genom att ha eget intresse av att skaffa sig sekundära färdigheter 

såsom ett nytt språk (Ian et al., 2016; Lin et al., 2019; Yakar et al., 2018). Inom 

sjuksköterskornas ansvarsområden ingår att ha kompetens i olika områden, bland 

annat kunskap om olika kulturer, och även konsultera med andra kollegor vid behov 

av att utöka sin kunskap (SSF, 2017c). Kulturkompetens är förmågan att respektera 

och värdera de kulturella likheter och skillnader som uppstår vid möte med 

människor från andra kulturer (Monemi et al., 2007). Samtidigt som mångkulturen 

från både sjuksköterskornas vänner och patienter hade gett flera positiva effekter, 

framkom i flera studier den bristande kulturkompetens som sjuksköterskorna 

upplevde vid vård av mångkulturella patienter (Amiri & Heydari, 2017; Debesay et 

al., 2014; Johansson et al., 2016; Lin et al., 2019; Markey et al., 2017; Ogbolu et al., 

2017; Yakar et al., 2018). Vissa sjuksköterskor menade att de hade fått otillräcklig 

utbildning om olika kulturer samt hade begränsade resurser i organisationen 

(Debesay et al., 2014; Lin et al., 2019: Yakar et al., 2018). I kontrast till det beskrev 

sjuksköterskorna i studien av Ogbolu et al. (2017) att de var intresserade av att bli 

mer kulturkompetenta för att kunna tillfredsställa patientens individuella behov. 

Leininger (2002) påpekade att sjuksköterskan behöver djupgående kunskaper inom 

kultur kombinerat med ett antropologiskt perspektiv, och därtill även färdigheter i 

transkulturell omvårdnad (Leininger, 2002). En studie av Smith och Curry (2011) 

gjord i Ecuador med utbytesstudenter från Florida visade att sjuksköterskestudenter 

som deltog i utlandsförlagda transkulturella vårdkurser fann erfarenheten mycket 

positiv, där utvecklade de sin kulturella kompetens och sjuksköterskestudenterna 

uppgav även att det kändes mycket meningsfullt att fördjupa sig i en annan kultur 

och att få uppleva att själva vara främlingar. Detta bekräftades även i en nylig studie 
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av Yüksel Kaçan och Örsal (2020) som gjordes i Turkiet där det visades att 

transkulturella vårdkurser var en effektiv metod för att utöka medvetenheten om 

yrkesrollens vårdvärderingar, förbättra empatiska färdigheter, kulturell 

fingertoppskänsla och kulturell intelligens.  

 

Trots de potentiella vinsterna med kulturkompetensutbildning framkom det av två 

studier att det befintliga systemet som fanns i yrkesorganisationen inte skulle 

möjliggöra denna utbildning hos sjuksköterskorna (Amiri & Heydari, 2017; 

Debesay et al., 2014). Vissa sjuksköterskor beskrev att de kände sig desperata, 

oroliga, rädda och osäkra samt undvek patienter med annan kultur på grund av 

bristande förtrogenhet med olika språk och kulturer (Amiri & Heydari, 2017; 

Johansson et al., 2016). Enligt Ogbolu et al. (2017) uttryckte sjuksköterskorna att 

det var svårt att tillgodose patientens behov på grund av kulturella skillnader. Dessa 

beteenden hos sjuksköterskorna visade att patienterna inte blev likabehandlade 

enligt kraven i PL (2014) där det anges att alla ska få god vård på lika villkor för 

hela befolkningen oavsett bakgrund. Resultaten av de angivna studierna visade hur 

sjuksköterskorna blev påverkade på olika sätt på grund av brist på kulturkompetens. 

Samma resonemang förs av Leininger (2002) vars teori är att en effektiv omvårdnad 

endast är möjlig om sjuksköterskorna tar särskild hänsyn till patientens kulturella 

bakgrund. Dessutom ska sjuksköterskorna alltid bemöta patienten med respekt 

(SSF, 2017b) och ha förmåga att skapa en förtroendefull relation med patienten för 

att kunna ge en personcentrerad vård utifrån en helhetsbild av patienten och dennes 

behov (SSF, 2017c). Eftersom uppfattningar gällande vård och hälsa kan variera 

inom olika kulturer kan varje patient komma att engagera sig i sin hälsa på olika sätt 

beroende av härkomsten (Papastayrou et al., 2011). Därför är det viktigt att förstå 

hur olika kulturer kan uppfatta vissa idéer, tankesätt och värderingar för att kunna 

anpassa metoder och därigenom främja och bevara hälsa eller underlätta 

sjukdomsåterhämtning (Leininger, 2002). Författarna till denna uppsats tycker att 

för sjuksköterskorna är det numera en stor fördel att vara kulturkompetenta eftersom 

Sverige har blivit alltmer mångkulturellt med människor som kommer från hela 

världen och alla kommer i varierande grad att besöka vården. 
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8.2.3 Sjuksköterskans utmaningar och osäkerhet vid transkulturella 

vårdmöten 

Av resultaten från flera studier framgick att sjuksköterskorna ständigt upplevde 

olika utmaningar vid vård av patienter från olika kulturer på grund av kulturella 

skillnader (Amiri & Heydari, 2017; Debesay et al., 2014; Tay et al., 2012;). Dessa 

utmaningar kunde bestå av anhörigas önskemål om att dölja sanningen för 

patienterna (Debesay et al., 2014), vilket går emot PL (2014) där sjuksköterskorna 

ska bekräfta patientens självbestämmande, integritet samt delaktighet. Däremot 

beskriver Leiningers teori att sjuksköterskan ska ha och visa förståelse för de 

kulturella omständigheterna och anpassa vården därefter (Leininger, 2002). En 

annan utmaning som uppgavs av sjuksköterskorna i Clayton et al. (2016) studien, 

var byggandet av en relation med patienten under tidsbegränsning, detta belyser att 

sjuksköterskan inte hann skapa en förtroendefull relation med patienten för att ge 

anpassad personcentrerad vård utifrån en helhetsbild av patienten och patientens 

behov som det står i sjuksköterskans kompetensbeskrivning (SSF, 2017c). 

 

Förutom de utmaningar som sjuksköterskorna beskrev i de olika studiernas resultat 

hade de även känt sig väldigt osäkra och led av prestationsångest vid transkulturella 

vårdmöten (Amiri & Heydari, 2017; Markey et al., 2017) eftersom de inte ville råka 

kränka patienter, men sjuksköterskorna uppgav att de ändå fortsatte och hoppades 

på det bästa, istället för att begära hjälp eller ställa frågor till patienterna om deras 

kulturella bakgrund. Anledningen till att sjuksköterskorna inte begärde hjälp anges 

ha varit oro för att uppfattas som inkompetent vid erkännande av kulturella 

kunskapsluckor (Markey et al., 2017). Svensk sjuksköterskeförening (2017c) 

beskriver att sjuksköterskan ansvarar för att rådgöra med övrig vårdpersonal när 

kompletterande kompetens behövs eller den egna kulturkompetensen inte räcker till 

för att tillgodose patientens individuella behov och kunna ge personcentrerad vård.  

Enligt Ekman et al. (2011) innebär detta att utgå från patientens unika situation, 

deras historia, anhöriga och särskilda styrkor och svagheter för att patienten ska bli 

mer delaktig i omvårdnadsprocessen. Likaså framställer Leininger i sin teori att 

sjuksköterskorna för att säkra en integrativ och holistisk omvårdnad behöver 

etablera en transkulturell vårdrelation (Leininger, 2002).  
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8.2.4 Betydelsen av olika tankesätt, tro och övertygelser 

Sjuksköterskorna insåg vid vård av patienter av olika etniska ursprung att 

patienterna hade olika tankesätt, tro och övertygelser samt att dessa kulturella 

skillnader kunde påverka deras olika sätt att fatta beslut (Abudari et al., 2016; 

Hemberg & Velander, 2017; Lin et al., 2019) eftersom dessa tankesätt, 

trosuppfattningar eller övertygelser hade förvärvats (Turner, 2005) och fungerar 

som en referensram som har överförts från en generation till en annan (Bäärnhielm, 

2019). Således kunde kulturen ha en avgörande betydelse för patienterna och 

familjen, och sjuksköterskorna uppgav därför att det blev särskilt viktigt att visa 

respekt och hänsyn till denna (Hemberg & Velander, 2017). I studien av Abudari et 

al. (2016) som genomfördes på en onkologi-palliativ avdelning i Saudiarabien 

visades att vissa sjuksköterskor upplevde relationen mellan patienter och deras 

anhöriga som något positivt då familjerna utöver sitt engagemang i vårdaspekten 

även visade mycket omtanke och noggrannhet med andliga behov (Abudari et al., 

2016). Däremot i en studie från Sverige beskrev sjuksköterskorna att mångkulturella 

patienter brukade ha en stor familj som resulterade i många besök och att detta kunde 

vara krävande för sjuksköterskorna som upplevde en stor utmaning i att vårda 

patienten när utrymmet var otillräckligt, samt att de många besökarna ofta 

upprepade frågor vilket resulterade i minskad tid att ta hand om patienterna 

(Listerfelt, Fridh, & Lindahl, 2019). Utöver det upplevde sjuksköterskorna 

svårigheter när patienterna inte tyckte om smaken på vissa livsmedel på grund av 

religiösa övertygelser eller trodde mer på spådom eller traditionella huskurer än den 

moderna hälsosjukvården (Lin et al., 2019). I en studie från Singapore uppgav 

sjuksköterskorna att de upplevde det som svårt att ge patienter med asiatisk 

bakgrund dåliga nyheter då sådana besked enligt regional kulturell norm skulle 

hållas outtalade (Tay et al., 2012). En annan studie av Debesay et al. (2014) beskrev 

att det var särskilt komplicerat att träna stroke-patienter för att upprätthålla eller 

återfå fysiska funktioner eftersom patienterna hade låg tilltro till en potentiell 

återhämtning. Enligt ICN:s etiska kod ansvarar sjuksköterskorna för att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Därtill ska särskild 

hänsyn tas till mänskliga och kulturella rättigheter samt respekt för patientens egen 

valfrihet (SSF, 2017b). Författarna till föreliggande litteraturöversikt anser att som 

sjuksköterska ha kännedom om de särskilda förutsättningar som patienternas kultur 
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medför blir därmed viktigt för att kunna planera vårdarbetet bättre, både för att 

kunna visa förståelse och respekt samt för att ge en individuellt anpassad vård. 

Därtill är kulturkännedomen viktig utifrån ett familjeorienterat synsätt för att 

tillmötesgå de anhöriga. 

 

8.2.5 Faktorer som påverkar kommunikation i ett transkulturellt möte 

Av litteraturöversiktens resultat framkom det att sjuksköterskor i flera studier 

uppfattade att vid möte med patienter med annan språklig och kulturell bakgrund 

var det viktigt att kommunicera på ett tillfredsställande sätt, för att minska riskerna 

för misstolkningar och missuppfattningar, för att kunna leverera en säker vård som 

var anpassad till den enskilda patienten utifrån dennes behov samt för att kunna 

etablera en vårdrelation med patienten där vårdtagaren kände sig trygg och väl 

omhändertagen (Ali & Johnson, 2017; Ogbolu et al., 2017; Johansson et al., 2016; 

Clayton et al., 2016; Tay et al., 2012). Avsaknaden av ett gemensamt språk gav 

upphov, enligt Hemberg och Vilander (2017) till språkliga barriärer och patientens 

kulturella bakgrund kan definiera hur patienten tolkar sjuksköterskans frågor och 

förklaringar (Lin et al., 2019). En effektiv kommunikation underlättar förståelse och 

tolkning av patientmöte, vad det sägs och hur det sägs (Löfvander, 2008), dessutom 

är det nödvändigt för att kunna skapa en förtroendefull relation med patienten och 

kunna erbjuda en lämplig personcentreradvård (SSF, 2017c). Leininger (2002) 

menar att patientens omvårdnadsbehov är beroende av dennes kulturella och 

språkliga bakgrund, sjuksköterskan bör därför förfoga över kulturkompetens för att 

främja kommunikationen i det transkulturella mötet. En studie gjort av Shariri, 

Adib-Hajbeghery och Najafi (2019) visar att kulturkompetens ger sjuksköterskan 

förmågan att kommunicera med patienter från andra kulturer på ett tillfredsställande 

sätt. 

  

I flera studier upplevde sjuksköterskor att tolkresurser hjälpte att överkomma 

språkbarriärerna i mötet med patienten, vilket främjade kommunikationen och 

förbättrade patientens upplevelse av omvårdnaden (Ian et al., 2016; Yakar & Alpar, 

2018; Kallakorpi et al., 2018). I FL (SFS 2017:900) säger att den som inte behärskar 

svenska har rätt till tolk vid kontakt med vårdpersonalen, för att möjliggöra en 

effektiv kommunikation mellan parterna. Sjuksköterskornas uppfattning om 
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huruvida de uppskattade att arbeta med tolk visade sig delas i både positiva och 

negativa erfarenheter, mest relaterade till tolkens personliga egenskaper och 

professionella färdigheter. Sjuksköterskorna föredrog tolkar som behärskade det 

medicinska språket och översatte ordagrant, samtidigt som de förväntade sig att de 

skulle anpassa språket till patienten (Yakar & Alpar, 2018), vilket är egentligen en 

uppgift som enligt PL (SFS 2014:821) ska ingå i sjuksköterskans uppgifter.  

  

En annan fråga som belystes i resultatet var svårigheten i att hitta tolk med rätt 

kompetens, framförallt när det gäller små språk eller språk som omfattar många 

olika dialekter (Yakar & Alpar, 2018). Sjuksköterskor i en studie gjord i USA 

belyste just problemet och ansåg att i sådana fall, trots resurser återstod problemet 

(Hart & Mareno, 2014) och Listerfelt et al. (2019) menade att på grund av att ofta 

brast på tillgången av professionella tolkar kände vårdpersonalen att deras enda 

alternativ var att använda anhöriga som tolkar. Att använda anhöriga som tolk 

upplevdes av sjuksköterskorna som en delad fråga, de positiva erfarenheter som 

rapporterades visade sig vara, förutom att anhöriga hade en lugnande inverkan på 

patienten (Lin et al., 2019) att anhöriga engagerade sig i patientens tillstånd och ev. 

tillfrisknande genom att uppmuntra patienten att följa rekommendationer och 

behandlingar som sjuksköterskor förmedlade (Hemberg & Vilander, 2017). De 

negativa erfarenheter som kom fram i resultatet yttrades om att anhöriga inte 

översatte all information till patienten, med mening att skydda den sjuke från vad 

anhöriga ansåg vara skadlig information (Abudari et al., 2016; Debesay et al., 2014). 

PL (SFS 2014:821) och ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2017b) betonar 

att patienten ska få tillräcklig, lämplig och korrekt information om sitt hälsotillstånd, 

dessutom föreligger det i sjuksköterskans ansvarområde en skyldighet att förmedla 

den informationen för att kunna utföra en omvårdnad som ger patienten möjligheten 

till delaktighet och godkännande till eventuella behandlingar. Listerfelt et al. (2019) 

studie visade att om anhöriga inte översätter all information kunde det resultera i att 

viktig information inte nådde patienten och att patientens hälsa och välmående 

riskerades, dessutom kom det fram i studien att det är svårt att avgöra anhörigas 

kunskapsnivå på det aktuella språket, vilket kunde även det vara orsaken att de inte 

översatte. Utifrån översiktens resultat, tycker författarna till denna litteraturöversikt 

att det är nästintill omöjligt för sjuksköterskan att kunna etablera ett förhållande till 
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patienten, byggd på förtroende samt att kunna få patienten känna sig trygg om inte 

hen kan kommunicera effektiv med sin patient. Att samla och förmedla den 

nödvändiga informationen för en omvårdnad med kvalitet förutsätter att 

sjuksköterskan kan övervinna det språkliga hinder och tar hänsyn till de kulturella 

aspekter som påverkar hur hens ord kommer att tolkas. 

 

8.3 Metoddiskussion  

Metodvalet var en litteraturöversikt vilket rekommenderas av Högskolan Dalarna 

för kandidatnivå inom omvårdnad. Artiklarna som använts i arbetet söktes i 

databaserna CINAHL, PubMed och SveMed+. Databaserna är inriktade på medicin, 

omvårdnad och hälso- och sjukvård (Forsberg & Wengström, 2016). 

Litteraturöversiktens kvalitet säkerställdes genom att använda begränsningen peer 

reviewed vilket innebär att de utvalda artiklarna var kvalitetsgranskade och 

godkända av ämnesexperter (Östlundh, 2017). 

 

Litteraturöversikts resultat baserades på 14 artiklar med kvalitativ ansats samt en 

artikel med kvantitativ ansats. Enligt Willman et al. (2011) är kvalitativ 

forskningsmetod den metoden som bäst inkluderar kunskap om mänskliga 

upplevelser, händelser och relationer, den har en induktiv ansats med beskrivande 

data. Dahlborg Lyckhage (2017) menar att den kvantitativa forskningsmetoden 

syftar på att tydliggöra variablerna som kan förklara ett fenomen, det handlar om 

neutral kunskap och i denna forskningstradition objektifieras individen. Att endast 

en artikel med kvantitativ ansats har använts har varit ett medvetet val från 

författarna då det, vid tillfällena sökningarna gjordes, var de artiklarna med 

kvalitativ ansats som bäst svarade på syftet, men väl medvetna om att avsaknaden 

av artiklar med kvantitativ forskningsmetod skulle ses som en svaghet med risk för 

att missa relevant data, valdes det att användas en artikel med kvantitativ ansats. Det 

kan konstateras av författarna till föreliggande litteraturöversikten att informationen 

som framkom från artikeln med kvantitativ ansats överstämde med övriga artiklar, 

dock saknades nyanseringen och datan som framkom upplevdes begränsad. 

Sökorden som användes vid val av artiklar varierade i olika databaser, eftersom vid 

användning av samma sökord för sökning i en annan databas resulterade i artiklar 

redan funna. 
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Samtliga artiklar granskades med hjälp av Willman et al.  (2006) samt Forsberg och 

Wengström (2008) utarbetade granskningsmall och kvalitetsmall som Högskola 

Dalarna har tillgänglig på kursens sida. Med hjälp av mallen har det konstaterats att 

artiklarna som ligger till grund för litteraturöversikten har hög poäng, vilket styrker 

kvaliteten på översikten. Artiklar från 12 olika länder har inkluderats, för att kunna 

återspegla sjuksköterskors erfarenheter av transkulturella möte i olika delar av 

världen. Att ha en global bild av situationen ansågs betydelsefull av författarna 

eftersom det identifierade syftet i denna litteraturöversikt ansågs vara ett problem 

såväl i Sverige, som i alla länder där migration förekommer. Under utvecklingen av 

resultatavsnittet visade det sig att erfarenheterna som sjuksköterskorna upplevde var 

likartade, oavsett i vilket land studien hade genomförts.  

 

Begränsningar i valet av artiklarna avsåg publiceringar mellan året 2010–2020 för 

att ta del av aktuell forskning inom området. Även om tidsbegränsningar kan ses 

som en svaghet betraktades det som nödvändigt för att kunna avgränsa 

litteraturöversiktens omfattning. De valda studierna var skrivna på engelska, dessa 

lästes och översattes noggrant av båda författarna med hjälp av lexikon, stor vikt 

lades på att undvika feltolkningar vid översättning eftersom ingen av författarna har 

engelska som modersmål. Med utgångspunkt i artiklarnas resultat valdes olika 

kategorier för resultatdelen.  

 

8.4 Etikdiskussion  

Samtliga artiklar som har legat till grund för utvecklingen av resultatet i denna 

litteraturöversikt har varit godkända av en etisk kommitté och respekterat de 

mänskliga rättigheterna, vilket uppfyller kraven som Vetenskapliga rådet och 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) ställer. Artiklarna har dessutom granskats 

noggrant, enligt Högskolan Dalarnas rekommendationer för kvalitetsbedömning av 

artiklarna. I enlighet med Friberg (2017) följer denna litteraturöversikt en tydlig 

struktur med sökavgränsning, kvalitetsgranskning och analys av data som är 

relevant för att skapa en överblick av befintlig forskning. Författarna har medvetet 

strävat efter att ha ett etiskt, neutralt och kritiskt förhållningssätt genom hela arbetet. 

Data har presenterats på ett objektivt sätt utan att låta författarnas tidigare 
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uppfattning och förståelse kring ämnet, relaterad till personliga upplevelser, påverka 

resultatet eller diskussionen. 

 

9. Kliniska implikationer 

Resultatet av denna litteraturöversikt lyfter fram de erfarenheter som sjuksköterskan 

upplever vid transkulturella vårdmöten. Den beskriver hur sjuksköterskor uppfattar 

vikten av att ha kunskap om andra kulturer i meningen av att utveckla ett förhållande 

med patienten, samt att kunna kommunicera med patienter med annat modersmål 

för att kunna säkra vårdkvaliteten. Sjuksköterskors erfarenheter av transkulturella 

möten i ett alltmer globaliserat samhälle leder till ökat behov av förståelse för 

patienter med annan kulturell bakgrund inom hälso- och sjukvården, samt ett förhöjt 

anspråk på resurser som möjliggör kommunikationen mellan patienten och 

sjuksköterskan. Denna litteraturöversikt kan bidra till en utsträckt medvetenhet om 

vikten av att sjuksköterskor bejakar kulturkompetens med målet att gynna patienten 

och vårdkvaliteten. 

 

10. Slutsats  

Sjuksköterskor beskriver att ha en helhetssyn på människan underlättar 

vårdrelationen med patienten vid transkulturella vårdmöten.  De beskriver även att 

vårdmöten präglas av svårigheter som uppkommer från kulturella och språkliga 

missuppfattningar. Att inte kunna utföra en kulturell anpassad vård upplevs av 

sjuksköterskor som ett stressande moment som kan leda till felaktigheter som 

äventyrar vårdkvaliteten. För att kunna tillfredsställa den mångkulturella patientens 

enskilda behov krävs att sjuksköterskor får möjligheten att delta i utbildningar som 

ökar kulturkompetensen inom yrke.  Genom att använda av Leiningers 

transkulturella omvårdnadsteori kan framgångsrika transkulturella vårdmöte äga 

rum med hänsyn till patientens behov. Det är även nödvändigt att resurser finns i 

form av kunskap, tid och tolk som kan främja ett systematiskt arbetssätt vid 

transkulturella vårdmöten inom hälso- och sjukvården.  
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11. Vidare forskning 

Med hänsyn till att de transkulturella vårdmötena förekommer allt oftare i 

sjuksköterskans yrkesutövande, har det under arbetets gång upptäckts en avsaknad 

av kunskap om bemötandet av patienter med annan etnisk och kulturell bakgrund 

inom hälso- och sjukvården. Den verklighet som sjuksköterskor beskriver tyder på 

att det behövs mer forskning för att kunna förbättra den transkulturella omvårdnaden 

och forskning som belyser vilken betydelse kulturkompetens har vid transkulturella 

vårdmöten. Det är av intresse för länder som Sverige, som är en aktiv aktör inom 

global migration att utöka sin forskning inom sektorn, samt att studiernas 

observationer ska ligga till grund för att öka utbudet av lämplig utbildning inom 

kunskapsområdet, för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Det finns även ett 

behov om forskning om vilka konsekvenser för kvalitet och säkerhet vid vård av 

patienter med annan kulturell bakgrund om sjuksköterskor implementerade 

kulturkompetens i sitt yrkesutövande. 
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Bilaga 2. Granskningsmallar för kvalitetsbedömning 
 
2.1 Kvalitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
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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 och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008). 



 

 

Bilaga 3. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet  
 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 
Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Abudari, G., 

Ginete, G., & 

Hazeim, H. 

 

2016 

Saudi Arabia 

Caring for terminally ill 

murslim patients: Lived 

experiences of non-

Muslim nurses 

To explore non-

muslim nurses’ 

experiences in caring 

for terminally ill 

muslim patients and 

their families. 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Modiferad Stevick-

Coalazzi-Keen-metod 

för analys 

n= 10 sjuksköterskor  

 

5 från palliativ vård, 

3 från onkologiska 

avd. och 2 från 

medicinska avd. 

Sjuksköterskor visade en brist 

på kulturkännedom gällande 

vissa sedvänjor på grund av 

okunskap om mångkultur och 

otillgängligheten till formell 

kulturell utbildning 

80 % 

Ali, P. A. & 

Johnson,S. 

 

2017 

England 

Speaking my patient’s 

language: bilingual 

nurses’perspective 

about provision of 

language concordant 

care to patientens with 

limited English 

proficiency 

To explore bilingual 

nurses’ perspective 

about provision of 

language concordant 

care to limited 

english proficiency 

(LEP) patients and its 

impact on patients 

and nurses. Factors 

affecting the 

provision of language 

concordant care were 

also explored. 

Kvalitativ 

Undersökningsstudie 

Individuella 

fördjupade intervjuer 

med 3 fokusgrupper 

 

n= 59  

sjuksköterskor 

från en 

akutmottagning 

Individuella faktorer som 

självförtroende, 

arbetslivserfarenhet, 

förhållandet till kolleger, samt 

patienter förväntningar och 

patienter-, kolleger-, och chefer 

inställningar påverkar 

sjuksköterskors förmåga att 

tillhandahålla samspråklig 

omvårdnad 

88 % 

Amiri, R. & 

Heydari, A. 

 

2017 

Iran  
 

Nurses’ experiences of 

caring for patients with 

different cultures in 

Mashhad, Iran 

 

To explore the 

nurses’ experience of 

caring from patients 

with different 

cultures. 

 

Kvalitativ 

 

Djupa, 

halvstrukturerade och 

personliga intervjuer 

 

 

n= 12 sjuksköterskor 

7 kvinnor och 5 män 

från ett 

universitetssjukhus 

Resultatet visade på fyra 

huvudsakliga teman 

etnocentrism, motsägelsefulla 

synsätt på vård, det är inte vårt 

fel, och en brist på 

kulturkännedom. 

Sjuksköterskors upplevelser 

vid vård av patienter från andra 

kulturer visade att minoriteter 

samt mindre kulturer har 

försummats i Mashhad. 

88 % 



 

 

 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 
Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Clayton, J.,  

Isaacs, 

A. N., & 

Ellender, I.  

  

2016 

 

Australien 

 

Perioperative 

nurses’ experiences 

of communication 

in a multicultural 

operating theatre: A 

qualitative study. 

 

To explore the 

lived experiences 

of perioperative 

nurses in a 

multicultural 

operating theatre 

in Melbourne, 

Australia. 

Kvalitativ  

  

Intervju  

Används en 

kvalitetforskningsmetodik 

fenomenologi. 

 

n= 14 

sjuksköterskor 

från olika delar 

av 

operationssal.  

Studien visade att 

kommunikationssvårigheter p.g.a. 

mångfald var det huvudsakliga 

problemet. Det påverkade både 

patientvård och arbetsmiljön. Studien 

visade också att social integration kan 

förbättra kommunikationen. 

62 % 

 

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 

healt care to 

ethnic minority 

patients in 

Norway. 

Kvalitativ  

 

 

Hermeneutisk analys 

Semistrukturerade 

individuella 

djupintervjuer. 

n= 19 

sjuksköterskor 

från 

hemsjukvården 

Sjuksköterskorna i studien 

identifierade tre olika utmaningar vid 

mötet med minoritetspatienter: 

intimvård, rehabilitering och vård i 

livets slutskede. 

92 % 

Eklöf, N., 

Hupli, M. & 

Leino H. 

 

2015 

 

Finland 

 

Nurses’ perceptions 

of working with 

immigrant patients 

an interpreters in 

Finland 

To describe 

nurses’ 

perceptions of the 

factors to 

consider when 

using interpreters 

in primary health 

care nursing with 

immigrant 

patients 

Kvalitativ  

 

Djupgående individuella 

intervjuer 

(cirka 60 min.)  

Induktiv analys 

n= 8 

sjuksköterskor 

från 

primärvården 

I resultatet framkom att noggrann 

planering och genomförande av 

tidsbokningen är avgörande för korrekt 

användning av tolk och 

kostnadseffektivitet. Sjuksköterskan 

bör ta hänsyn till patienternas 
svårigheter att förstå tolkens roll, 

patienternas önskemål beträffande 

tolken samt skydda patientens 

integritet vid användning av tolk. 

88 % 

 
  



 

 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 
Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Hemberg, V. 

J.A. & 

Vilander, S.  

 

2017 

 

Finland 

 

Cultural and 

communicative 

competence in the 

caring relationship 

with patients from 

another culture 

 

To uncover a new 

understanding of the 

caring communion 

between nurses and 

patients when these 

not speak the same 

language 

Kvalitativ 

 

Frågeformulärintervjuer 

med öppna och 

kvalitativa frågor. 

En hermeneutisk studie 

n= 8 

sjuksköterskor 

från ett sjukhus 

Förhållandet mellan sjuksköterskan 

och patienten i en tvärkulturell 

kontext definieras av: Mänsklig 

kärlek; Respekt för kulturellt och 

andlig bakgrund; Att bekräftat 

patienten; Påhittighet; och 

information. 

68 % 

Kallakorpi, S. 

Haatainen, K., 

& Kankkunen, 

P. 

 

2018 

 

Finland 

 

Nurses’ 

experiences caring 

for immigrant 

patients in 

psychiatric units 

This study was 

conducted for the 

purpose of describing 

nurses’ experiences 

caring for immigrant 

patients in 

psychiatric units. 

Kvalitativ 

Djupgående intervjuer 

(40-60 min.) 

Spradleys (1979) analys 

tillämpades 

 

n= 5 

sjuksköterskor 

från en 

psykiatrisk 

mottagning 

Sjuksköterskors erfarenheter av att ta 

hand om invandrarpatienter bildade 

fyra stadier: inskrivning, början av 

vård, samarbete och 

avslutningsstadiet. transkulturella 

konflikter ökar arbetsbördan i 

omvårdnaden. Det var inte vanligt att 

använda transkulturella vårdmetoder 

eller tolkar. Familjeorienterad 

omvårdnad och sjuksköterskors 

användning av tolktjänster bör ökas i 

vård av invandrarpatienter. 

 

80 % 

Ian, C., 

Nakamura-

Florez, E. & 

Lee, Y.-M. 

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 

Innehållsanalys 

Undersökning baserad på 

Webbenkät  

n= 17 

sjuksköterskor 

från ett 

barnsjukhus 

Enligt deltagarna behövs det 

förändringar i den kliniska vården 

som omfattar: ökad medvetenhet om 

patientens behov, personliga 

utveckling, ökad kulturkännedom och 

bättre tids- och resurshantering 

72 % 

 

 
 
 



 

 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Johansson, L. 

Golsäter, M. 

& Hedberg, B. 

2016 

Sverige 

Health dialogue 

with non-native-

speaking parents: 

Child health nurses 

experiences 

To explore CHC 

nurses’ experiences 

of conducting health 

dialogues with non-

natives-speaking 

parents. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Två fokusgrupps- 

intervjuer 

n= 9 kvinnliga 

sjuksköterskor från 

Barnhälsosjukvården 

Studien visade ett behov av kulturell 

medvetenhet i hälsodialogen; vid 

samtal med föräldrarna upplevde 

sjuksköterskorna: Känslor av 

osäkerhet, kulturell osäkerhet vid 

mötet, ömsesidigt lärande, behov av 

att anpassa hälsodialogen, vikten av 

jämställdhet och respekt samt vikten 

av hälsodialogens kvalitet. 

 

88 % 

Lin, M.-H., 

Wu, C.-Y. & 

Hsu, H.-C. 

 

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 

 

En grundad teori 

tillämpades 

baserad på 

intervjuer av 

fokusgrupper. 

 

n= 30 sjuksköterskor 

från olika medicinska 

avdelningar. 

Studien visade att sjuksköterskor 

upplevde det svårt att söka och 

utveckla kulturkompetens samtidigt 

som de arbetade. Tolerans var 

nyckel för att hantera de olika 

tvärkulturella situationerna och 

genom att leverera en 

kulturkompetensvård förbättrades 

vårdkvaliteten.  

 

92 % 

Markey, K., 

Tilki, M. & 

Taylor G. 
 

2017 

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 

background, in one 

region of Ireland 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 

intervjuer av 

fokusgrupper 

 

 

n= 10 legitimerade 

sjuksköterskor från 

akutsjukhusen  

(även 20 

Sjuksköterske-

studenter dock ej ingår 

i litteraturöversikt 

Sjuksköterskor beskrev ett antal 

utmaningar och problem vid 

vårdmötet med patienter från olika 

kulturer. Fyra kategorier uppstod: 

osäkerhet; brist på kunskap; 

etnocentricitet och förutfattade 

meningar, samt organisationens 

kultur 

82 % 

 
  



 

 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 
Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Ogbolu, Y., 

Scandris, 

D.A. & 

Fitzpatrick, 

G. 

 

2017 

 

USA 

 

Barriers and 

facilitators of care 

for diverse 

patients: Nurse 

leader 

perspectives and 

nurse manager 

implications 

To understand the 

perspectives of chief 

nurse executives 

about Culturally and 

Linguistically 

Appropriate Services 

(CLAS) and to 

determine the barriers 

and facilitators to 

implementing 

culturally competent 

care. 

Kvalitativ 

Fördjupade 

intervjuer (45 

min.) som 

spelades in och 

transkriberades 

ord för ord och 

analyserades med 

hjälp av Miles-, 

Huberman- och 

Saldana 

analysmetoden. 

 

n= 8 

sjuksköterskor 

 

från 8 sjukhus 

 

Studien kom fram till 7 tema som påverkar 

kulturell kommunikation: Brist på resurser 

inom organisationen; Begränsad träning på 

kulturkompetens; Dåliga resurser (tid och 

kostnad), gemensam förståelse; begränsad 

mångfald på arbetsplatsen; 

samhällsprogram; och patientens outtalade 

förväntningar. 

80 % 

Tay, H.L., 

Ang, E. & 

Hegney, D. 

 

2012 

 

Singapore 

 

Nurses’ 

perceptions of the 

barriers in 

effective 

communication 

with inpatient 

cancer adults in 

Singapore 

 

To investigate the 

factors affecting 

effective 

communication 

between Singaporean 

registered nurses and 

inpatient oncology 

adults. 

Kvalitativ 

Intervjuer 

Semi-

strukturerade 

enskilda intervjuer 

som analyserades 

med hjälp av 

programvara 

(Lexmancer 3.0) 

 

n= 10 

sjuksköterskor 

från 

onkologiavdelning 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att 

kommunikation är multidimensionellt och 

inkludera faktorer, som patientens 

egenskaper, miljö och sjuksköterskans 

egenskaper. 

96 % 

Yakar, K.H. 

& Alpar, S.E. 

 

2018 

 

Turkiet 

Intercultural 

communication 

competence of 

nurses providing 

care for patients 

from different 

cultures 

 

To determine 

intercultural 

communication 

competence of nurses 

providing care for 

patients from 

different cultures. 

Kvantitativ, 

beskrivande och 

metodologisk 

studie baserad på 

enkäter 

n= 204 

sjuksköterskor 

från ett privat 

sjukhus 

Studien visade att språkbarriären upplevs 

som det största problemet för 

sjuksköterskorna i sitt arbete. De uppgav 

även att deras kulturella kunskaper fick de 

genom tidigare erfarenheter med mångfald 

patienter och egna vänner.  

79 % 

 


