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Sammanfattning 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av kommunikation och 

kulturella yttranden mellan personer från olika kulturer samt att granska de valda 

artiklarnas urvalsmetod och bortfall.  

Metod: Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design. Tio artiklar med 

kvalitativ ansats inkluderades.  

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde kommunikationssvårigheter 

mellan personer från olika kulturer vilket kändes utmanande och frustrerande. För att 

underlätta kommunikationssvårigheterna utvecklade sjuksköterskorna sina egna 

strategier samt tog hjälp av tolk, flerspråkig vårdpersonal och anhöriga. 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter kring kulturella yttranden som bestod bland 

annat av att många besökte patienten samt att rutiner och besökstider inte respekterades.  

Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde att de saknade kulturell kunskap, förståelse och 

utbildning. Genom att etablera undervisning om transkulturell omvårdnad på 

sjuksköterskeprogrammet skulle kunna leda till att nyexaminerade sjuksköterskor har 

bättre redskap att möta patienter från olika kulturer när de börjar arbeta. För redan 

kliniskt verksamma sjuksköterskor bör de olika verksamheterna förse personalen med 

utbildning.  

 

Nyckelord: Kommunikation, Transkulturell omvårdnad, Kultur.  
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Abstract 
Aim: The aim was to describe nurses’ experiences of communication and cultural 

manifestations with people from different cultures and to review the selected articles 

sample and drop-outs.   

Method: The present study has a descriptive design. Ten articles with qualitative 

approach were included.  

Findings: The results showed that nurses experienced communication difficulties with 

people from different cultures which was experienced as challenging and frustrating. To 

facilitate communication difficulties the nurses developed their own strategies and 

enlisted the help of an interpreter, bilingual healthcare professionals and relatives. The 

nurses experienced difficulties with cultural manifestations which included that many 

relatives visited the patient, and that routines and visiting hours were not respected. 
Conclusion: The nurses felt that they lacked in cultural knowledge, understanding and 

education. By establishing teaching of transcultural nursing in nursing programmes 

could lead to newly graduated nurses having better tools to meet patients from different 

cultures when they start working. Professional practising nurses should be provided 

with training. 

 

Keywords: Communication, Transcultural Nursing, Culture.  
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1. Introduktion 
 
1.1. Bakgrund 

Sverige har under de senaste decennierna utvecklats till ett mångkulturellt samhälle 

(Fatahi et al. 2012) med över 100 olika nationaliteter (Hultsjö & Hjelm 2005), och har 

en befolkning med cirka 14 % som är födda utrikes (Hadziabdic et al. 2011). Det är inte 

endast i Sverige som invandringen har ökat utan även i andra länder som Canada, 

Storbritannien (Hadziabdic et al. 2011) Australien (Mohammadi et al. 2007) och USA 

(Smith 2013). Detta har medfört nya utmaningar för hälso- och sjukvårdspersonal 

(Fatahi et al. 2012) och lett till ökade krav på sjukvården att behandla patienter med 

olika kulturella bakgrunder (Hultsjö & Hjelm 2005). Svenska studier har visat att 

folkhälsan idag är sämre i jämförelse med 20 år tillbaka samt att den är sämst bland 

invandrare. Utrikesfödda nyttjar sjukvården i större omfattning än svenskfödda, vilket 

kan bero på att invandrare har en sämre upplevd hälsa (Björngren Caudra 2010).  

 

1.2. En god och säker vård 

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) står det att god vård skall ges till hela 

befolkningen på lika villkor. God vård baseras på respekt för självbestämmande och 

integritet, den skall vara lättåtkomlig samt erbjuda patienten trygghet i vård och 

behandling (Riksdagen 2014). Varje patient har rätt till att känna trygghet och säkerhet i 

kontakt med hälso- och sjukvården. Patientsäkerhet innebär att patienten skyddas mot 

att skadas i vård och behandling, exempel på skada är bristande omvårdnad, felaktig 

diagnos eller behandling (Ehrenberg & Wallin 2009). Under de tio senaste åren har 

kvalitetsutvecklingen och en säker vård utvecklats i Sverige och patientsäkerhet är en 

central del i hälso- och sjukvården. Vårdgivare har en skyldighet att bedriva ett 

patientsäkerhetsarbete och se till att verksamheten kontrolleras, leds och planeras så att 

kraven på god vård uppfylls enligt hälso- och sjukvårdslagen (Sherwood & Barnsteiner 

2013). 

 

1.3. Sjuksköterskans ansvar 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor framkommer 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden som är att främja hälsa, återställa hälsa, 

förebygga sjukdom och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2007). Enligt 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska skall sjuksköterskan tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl som psykiska, fysiska, sociala, 

kulturella och andliga behov. Sjuksköterskan skall också ha förmåga att kommunicera 
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på ett lyhört, empatiskt och respektfullt sätt med patienten och dess närstående samt 

undervisa och informera och se till att den givna informationen är begripen 

(Socialstyrelsen 2005). Kommunikation är grundläggande vid vård och när patienten 

och sjuksköterskan inte talar ett gemensamt språk kan det bli en utmaning. 

Sjuksköterskan bör kunna göra en bedömning gällande patientens språkförmåga, 

verbala kommunikation, icke-verbala kommunikation och tolkbehov (Friberg & Öhlén 

2009). Enligt förvaltningslagen (1986:223) ska människor som inte behärskar det 

svenska språket ha rätt till tolk i kontakt med svenska myndigheter. Myndigheten bör då 

anlita tolk när det finns behov av det (Riksdagen 2006). När sjuksköterskan gör en 

bedömning att patienten har ett tolkbehov är det viktigt att kommunicera via en tolk 

(Friberg & Öhlén 2009).  

 

1.4. Kommunikation och kultur 

Grundläggande beståndsdelar i kommunikation består av språk och kultur. Att ha en 

förståelse för patients språk och kultur förutsätter en god kommunikation (Fatahi et al. 

2012). Enligt Hanssen (2007) kan kommunikation definieras som ”utbytet av mening 

eller betydelseinnehåll mellan individer och grupper med hjälp av ett gemensamt system 

av symboler” (sid.43). Verbal kommunikation innebär att använda sig av språk muntligt 

och skriftligt. Människor använder språket för att uttrycka sina känslor, tankar och 

upplevelser men också för att förmedla sin bild av världen (Hanssen 2007). Hadziabdic 

et al. (2011) beskriver hur viktig kommunikationen är mellan vårdpersonal och patient 

eftersom det är ett verktyg som gör det möjligt för interaktion. 

 

Icke-verbal kommunikation innebär att använda sig av andra uttryck än det språkliga 

t.ex. genom kroppsspråk, kroppsrörelser, blick- och ögonkontakt, fysisk beröring och 

ansiktsuttryck (Hanssen 2007). Gester och andra icke-verbala uttryck kan variera mellan 

olika kulturer och betyda olika saker (Fatahi et al. 2012, Hanssen 2007). En tredjedel av 

kommunikationen utgörs av det språkliga, den icke-verbala kommunikationen 

förmedlar för det mesta en mer trovärdig bild av vad personen tycker och känner till 

skillnad från det som uttrycks i ord (Hanssen 2007).  

 

Kultur är ett kontroversiellt begrepp (Hanssen 2007) med många olika definitioner 

(Friberg & Öhlén 2009). Det många definitioner är samstämda om är att kultur består av 

gemensamma faktorer, att det uppstår en interaktion mellan människor och att det förs 

vidare mellan generationer över tid. I förhållande till omvårdnad så kan kultur definieras 
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genom hur en grupp människor väljer att leva sina liv (Friberg & Öhlén 2009), t.ex. 

genom deras värderingar, övertygelser, språk, idéer, tro, sedeläror och kommunikation 

(Friberg & Öhlén 2009, Jirwe et al. 2010, Alligood 2010).  

 

1.5. Madeleine Leininger 

Madeleine Leiningers teori ”Culture Care Diversity and Universality” handlar om 

transkulturell omvårdnad och är utformad till att vara ett hjälpmedel för sjuksköterskor 

för att kunna utöva omvårdnad som baseras på kultur och tar hänsyn till patientens 

kulturella bakgrund (Leininger & McFarland 2006, Friberg & Öhlén 2009, McFarland 

& Eipperle 2008). Teorin växte fram när Leininger på tidigt 1950-tal uppmärksammade 

att patienter med olika kulturell bakgrund var i behov av olika vård och att det saknades 

forskning inom området. Leininger uppmärksammade i hennes arbete att 

vårdpersonalen inte värderade vad kulturen betyder för patientens omvårdnad och 

medicinska behandling (Leininger & McFarland 2006). Ett centralt begrepp i teorin är 

kulturell mångfald vilket avser skillnader som kan uppkomma mellan olika kulturer. 

Genom att igenkänna dessa skillnader kan sjuksköterskan undvika stereotyper och 

eventuella problem som kan uppstå i situationer då människor förväntas svara på 

likadan vård (Leininger & McFarland 2002). Ett viktigt mål med teorin är att upptäcka 

likheter och skillnader i vården och hur dessa påverkar olika gruppers hälsa och 

välmående (Leininger & McFarland 2002, Alligood 2010).  

 

Teorin tillhandahåller sjuksköterskan med tre metoder för att omvårdnaden skall 

upplevas tillmötesgående och meningsfull för patienten samt att beslut och handlande 

gällande patientens vård kan kulturellt anpassas (McFarland & Eipperle 2008). De tre 

metoder Leininger utvecklade definieras som: bevara och/eller underhålla kulturell 

omvårdnad, anpassa och/eller förhandla kulturell omvårdnad samt omforma och/eller 

omstrukturera kulturell omvårdnad (Leininger & McFarland 2006, McFarland & 

Eipperle 2008, Alligood 2010).  

 

Sjuksköterskan behöver specifika kunskaper om kommunikation och olika kulturer för 

att bedriva en god omvårdnad, eftersom många delar i patientens liv påverkas av dennes 

kultur (Friberg & Öhlén 2009).  

 

 

 



   

   9 

1.6. Problemformulering 

Invandringen har ökat i Sverige men också i andra länder som t.ex. Storbritannien, 

Canada (Hadziabdic et al. 2011) Australien (Mohammadi et al. 2007) och USA (Smith 

2013). Det mångkulturella samhället som har utvecklats ställer krav på sjukvården och 

sjukvårdspersonalen i kommunikationen med personer med olika kulturell bakgrund 

(Hultsjö & Hjelm 2005). Dessa personer kan ha annorlunda tankar och behov som kan 

leda till ovanliga beteenden och förväntningar som vårdpersonal inte alltid förstår 

(Hanssen 2007). Sjuksköterskan har ansvar att tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov såväl som psykiska, fysiska, sociala, kulturella och andliga behov 

(Socialstyrelsen 2005). Det är viktigt att belysa och sammanfatta forskningen som finns 

kring sjuksköterskans upplevelser av att möta personer med olika kulturer vilket kan 

leda till ökad förståelse och kunskap och därmed ett förbättrat bemötande och 

omhändertagande. Författaren av föreliggande litteraturstudie har inte funnit 

litteraturstudier som beskriver sjuksköterskors upplevelser av att kommunikation och 

kulturella yttranden mellan personer från olika kulturer.  

 

1.7. Syfte  

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av 

kommunikation och kulturella yttranden mellan personer från olika kulturer samt 

granska de inkluderade artiklarnas urvalsmetod och bortfall.  

 

1.8. Frågeställningar  

Vilka upplevelser har sjuksköterskan av kommunikation och kulturella yttranden mellan 

personer från olika kulturer? 

Vilken urvalsmetod och bortfall har de inkluderade artiklarna? 

 

2. Metod  
2.1. Design 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design (Polit & Beck 2012).    

 

2.2. Databaser 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL och PubMed (Polit & Beck 2012).  
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2.3. Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

Sökord som användes var ”Transcultural Nursing”, ”Communication Barriers” och 

”Nurse-Patient Relations”. Sökningarna smalnades av med hjälp av Mesh-termer i 

PubMed, subject headings i CINAHL och den booleanska söktermen AND i båda 

databaserna. Artiklar som svarade på föreliggande studies syfte och frågeställningar 

som hittats från andra artiklars referenslistor söktes fram manuellt på respektive titel. 

Artiklar valdes ut genom rubriker och abstract. 

 
Tabell 1. Utfall av databassökningar exklusive dubbletter.   

 
Databas Begränsningar Sökord Antal 

träffar 
Antal 

granskade 
abstract 

Antal 
valda 
källor 

CINAHL 2003-2013 
Abstract 
available 

"Transcultural Nursing" AND 
"Communication Barriers"  

56 12 4 

CINAHL 2003-2013 
Abstract 
available 

"Nurse-Patient Relations" AND 
"Communication Barriers" 

89 19 2 

PubMed 10 years 
Abstract 
available 

"Communication Barriers"[Mesh] 
AND "Transcultural Nursing" 
[Mesh] 

62 15 1 

PubMed 
Manuell 
sökning 

10 years 
Abstract 
available 

”Meeting the needs of minority 
ethnic patients” 

8 2 1 

PubMed 
Manuell 
sökning 

10 years 
Abstract 
available 

”Educational needs of nurses when 
nursing people of a different 
culture” 

10 3 1 

PubMed 
Manuell 
sökning 

10 years 
Abstract 
available 

”Proffessional and cultural 
conflicts for intensive care nurses” 

5 2 1 

Totalt   230 53 10 
 

Inklutionskriterier: artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, skrivna på engelska, 

publicerade mellan 2003-2013, ha en kvalitativ ansats och svara på föreliggande studies 

syfte och frågeställningar. Kvalitativa studier valdes då de enligt Forsberg & 

Wengström (2013) inriktar sig på att tolka och att skapa mening och förståelse för 

människors subjektiva upplevelser för omvärlden.  

 

Exklutionskriterier: artiklar som var litteraturstudier, hade en kvantitativ ansats, saknade 

etiskt godkännande eller noga etiska överväganden. Kvantitativa studier valdes bort 

eftersom de strävar efter att se samband mellan olika variabler. Verkligheten studeras 

objektivt och förutsättningslöst och forskaren håller avstånd till studieobjektet (Forsberg 

& Wengström 2013). Litteraturstudier exkluderades eftersom de inte är ursprungliga 

källor. 
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Figur 1. Urvalsprocess av artiklar.  

 

2.4. Dataanalys  

Med hjälp av Forsberg & Wengströms (2012) checklista (Bilaga 4, sid. 206) för 

kvalitativa artiklar som innehåller frågeställningar gällande syfte, undersökningsgrupp, 

metod för datainsamling, dataanalys och utvärdering valdes tio artiklar att inkluderas i 

föreliggande litteraturstudie. Samtliga artiklar lästes först igenom upprepade gånger av 

författaren för att få en överblick och känsla av datamaterialet. En tabell på de 

inkluderade artiklarna gjordes sedan för att få en överskådlig blick. För att besvara vilka 

upplevelser sjuksköterskan hade av kommunikation och kulturella yttranden mellan 

personer från olika kulturer analyserades samtliga artiklars resultatdel. Datamaterial 

som besvarade frågeställningen färgmarkerades och fördes samman i ett gemensamt 

dokument och delades upp i rubrikerna verbal kommunikation och icke-verbal 

kommunikation. Datamaterial från de olika artiklarna som passade in under de olika 

rubrikerna fördelades och på så sätt upptäcktes likheter. Efter att ha sammanställt 

Artiklar identifierade genom databassökning 
(n=207). 

Artiklar identifierade genom manuell sökning 
(n=23). 

Granskade titlar (n=230) och granskade abstract (n=53). 

Studier som exkluderats efter dubbletter samt 
efter att ha läst titel och abstract (n=211). 

Artiklar granskade efter lämplighet (n=19). 

Artiklar inkluderade i föreliggande 
litteraturstudie (n=10) av dessa var (n=8) 

kostnadsfria och (n=2) köptes. 

Studier som exkluderades (n=9) p.g.a. att de 
berörde annan vårdpersonal än sjuksköterskan 

(n=7), ej etiskt godkännande/överväganden 
(n=1), resultatavsnitt och diskussionsavsnitt 

kombinerat (n=1). 
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datamaterialet som färgmarkerats första gången analyserades samtliga artiklars 

resultatdel ytterligare en gång för att försäkra att inget datamaterial hade missats. 

Datamaterial som svarade på studiens syfte och frågeställningar som inte färgmarkerats 

tidigare gjordes denna gång med en annan färg. Datamaterialet som färgmarkerades 

andra omgången skrevs in i samma dokument under rubrikerna. Det ursprungliga syftet 

och frågeställningen riktades enbart till sjuksköterskans upplevelser av kommunikation 

med personer från olika kulturer. När resultatet sedan hade sammanställts om 

sjuksköterskans upplevelser av detta uppfattade författaren att datamaterialet inte var 

mättat och utökade därför syftet och frågeställning till sjuksköterskans upplevelser av 

kulturella yttranden mellan personer från olika kulturer. En likvärdig procedur gjordes 

om och nytt datamaterial färgmarkerades i samtliga artiklarnas resultatdel och skrevs in 

i dokumentet under nya rubriker. För att besvara frågeställningen rörande urvalsmetod 

och bortfall analyserades samtliga artiklars metodavsnitt. Resultatet sammanställdes i en 

tabell för att få en överblick av de metodologiska aspekterna.  

 

2.5. Forskningsetiska överväganden 

Forsberg & Wengström (2013) beskriver att god etik är viktigt i all vetenskaplig 

forskning. Inom forskning får inte fusk eller ohederligheter förekomma exempelvis 

genom plagiering eller fabricering av data. Det är mycket viktigt att redovisa all data 

som har använts till studien och presentera samtliga resultat och inte endast information 

som stödjer forskarens åsikt. Etiska överväganden skall göras vid urval och hur 

resultatet presenteras. Det är essentiellt att använda sig av studier där tillstånd har givits 

från en etisk kommitté eller där etiska överväganden grundligt har gjorts (Forsberg & 

Wengström 2013). Samtliga artiklar som inkluderades i föreliggande litteraturstudie 

skulle med fördel ha ett etiskt godkännande. Om de inte hade etiskt godkännande var 

det ett krav att författaren skulle ha gjort noga etiska överväganden och om detta 

saknades exkluderades artikeln. En så korrekt översättning av de engelska artiklarna 

eftersträvades.   

 

3. Resultat 
Resultatet i föreliggande litteraturstudie är sammanställt från tio vetenskapliga artiklar 

med kvalitativ ansats och presenteras med figur samt löpande text. Sjuksköterskans 

upplevelser har delats in i tre huvudrubriker: verbal kommunikation, icke-verbal 

kommunikation och kulturella yttranden som sedan delats in i underrubriker. 

Granskning av artiklarnas metodologiska aspekter har delats in i urvalsmetod och 
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bortfall. För att få en översikt av samtliga artiklars syfte, huvudresultat och 

metodologiska aspekter, se bilaga 1 och 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Resultat av sjuksköterskans upplevelser.  

 

3.1. Sjuksköterskans upplevelser av verbal kommunikation 

3.1.1. Patienten 

Att bli informerad med adekvat och korrekt information var varje patients och anhörigs 

rättighet. Ett ansvar som upplevdes krävande för sjuksköterskorna på en 

intensivvårdsavdelning i Høye & Severinsson (2010) studie då effektiv kommunikation 

undermineras av språksvårigheter och kulturella skillnader.  
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När kommunikationsbarriärer uppstod upplevdes det krävande (McCarthy et al. 2013) 

och frustrerande att inte förstå patienten (Tuohy et al. 2008), det kändes inte heller bra 

att vilja hjälpa patienten men inte veta hur (McCarthy et al. 2013). En sjuksköterska 

beskrev att hon oftare tittade till och spenderade mer tid med patienter hon kunde 

kommunicera med till skillnad från patienter hon inte kunde kommunicera med. Fanns 

det inte någon tillgänglig som kunde hjälpa till att tolka så gick sjuksköterskan stundtals 

in till patienten och log, då hon inte visste vad som försiggick med patienten (Jones 

2008). Det upplevdes särskilt svårt i kommunikationen med patienter som inte kunde 

det engelska språket alls eller när det uppstod en komplicerad situation som var svår att 

förklara. Exempel på sådan situation berättade en barnmorska kunde vara när patienten 

behövde ett perinealsnitt i samband med förlossning (Cioffi 2003).  

 

Studierna av Jones (2008), Cortis (2004) och Ozolins & Hjelm (2003) visade att 

sjuksköterskor som arbetade inom akutsjukvård upplevde stor problematik i 

kommunikationen på grund av språkbarriärer. Sjuksköterskorna upplevde att 

kommunikationen var begränsad och att de inte kunde informera patienten ordentligt 

samtidigt som de inte kunde få en ordentlig bild och göra en bedömning (McCarthy et 

al. 2013). Risker med bristfällig verbal kommunikation som att inte förstå patienten 

kunde påverka viktig information i bedömningen och planering av vård (Tuohy et al. 

2008) samt kunde leda till en ökad risk för ofullständiga undersökningar och 

missförstånd (Fatahi et al. 2010). Konsekvenser av detta kunde resultera i att 

kostsamma undersökningar behövdes göras om och att patienten utsattes för onödigt 

lidande (Fatahi et al. 2010).  

 

3.1.2. Flerspråkig vårdpersonal 

Fördelar med att använda sig av flerspråkig vårdpersonal som kunde tala olika språk 

underlättade mycket för sjuksköterskan, patienten och de anhöriga (Cioffi 2005). 

Sjuksköterskorna lärde sig mycket om andra kulturer av flerspråkig vårdpersonal (Cioffi 

2003, Cioffi 2005) som också var till stor hjälp som medlare vid känslomässigt laddade 

och komplicerade möten (Cioffi 2003).  

 

Nackdelar med att använda sig av flerspråkig vårdpersonal var att patienterna ofta 

väntade med att kommunicera tills den flerspråkiga vårdpersonalen började arbeta, 

vilket ledde till en försenad vård (Cioffi 2003). Det var inte alltid lätt för flerspråkig 

vårdpersonal att kommunicera med vissa patienter då dialekter och slangord kunde 
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skilja sig mycket åt. Ett exempel på detta var att Malaysisk kinesiska inte var lika som 

Hongkongs kinesiska (Cioffi 2003). Fatahi et al. (2010) beskrev att arbetsflödet 

påverkades för sjuksköterskorna som upplevde en ökad stress att hinna med sina 

ordinarie arbetsuppgifter då det gick åt tid till att tolka. Sjuksköterskorna upplevde 

frustration och skuld över att avbryta annan vårdpersonal i deras arbete för att få hjälp 

med att tolka (Cortis 2004).  

 

3.1.3. Tolk 

En fördel med att använda sig av en tolk var att patienterna kände sig mycket lugnare 

vilket gjorde att sjuksköterskorna kunde utföra arbete av bättre kvalitét. Tolken ansågs 

spela en otroligt viktig roll i länken med patienter som talar ett främmande språk (Fatahi 

et al. 2010).   

 

Stundtals upplevde sjuksköterskorna begränsningar när de hade tillgång till tolk på 

grund av den begränsade tiden. Detta medförde att det kändes omöjligt att hinna gå 

igenom all information som de behövde (Cioffi 2003, Cioffi 2005 & Fatahi et al. 2010). 

Sjuksköterskorna beskrev också att tolkarnas översättningar inte alltid var korrekta 

(Cioffi 2003) då de inte alltid förstod medicinska och omvårdnadstermer trots att de 

pratade språket flytande (McCarthy et al. 2013). Att välja en tolk med samma 

modersmål och inte endast samma nationalitet var viktigt då språk och dialekter kan 

variera i olika länder (Fatahi et al. 2010) samt att det kunde finnas spänning mellan 

olika folkgrupper och detta kunde ges uttryck åt vid undersökningar (Fatahi et al. 2010, 

Ozolins & Hjelm 2003). Ett exempel på detta var när det behövdes en ordentlig 

anamnes av en kvinnlig patient som blivit torterad och våldtagen av serbier i sitt 

hemland. Tolken var serb och det resulterade i att det blev en konfrontation mellan 

tolken och kvinnans make (Ozolins & Hjelm 2003). Det förekom också begränsningar 

angående patientens konfidentialitet. En sjuksköterska delade med sig om en händelse 

där patienten var orolig över att personlig information skulle föras vidare via tolken till 

bekanta. Patienten ville därför inte dela med sig av informationen (Cioffi 2003).  

 

Det varierade i hur tillgängligt det var att få tag i tolk, sjuksköterskorna hade inte någon 

sjukhustolk att tillgå på nattskiften vilket försvårade arbetet (Jones 2008) och andra 

sjuksköterskor beskrev att det var nästan omöjligt att få tag i tolk överlag (Tuohy et al. 

2008). Att hitta tolk när det behövdes var svårt och speciellt till patienter som talade 

minoritetsspråk (Cioffi 2003). Sjuksköterskorna kunde ringa efter en tolk i samband 
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med en patients ankomst men tolken kunde komma först vid utskrivning och tiden där 

emellan var kommunikationen problematisk (Cioffi 2003). Övervägande delen av 

sjuksköterskor i Cortis (2004) studie hade aldrig använt sig av tolk och visste inte heller 

riktigt hur de skulle få tillgång till en. I studien hade de flesta sjuksköterskorna 

förväntningar på att anhöriga till patienten skulle tolka.  

 

3.1.4. Anhöriga 

Sjuksköterskorna var medvetna om att de skulle undvika att använda anhöriga till att 

tolka (Cioffi 2003) eller att det var olämpligt att göra det (Fatahi et al. 2010). 

Sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning beskrev att de tog in tolkar så att familjen 

skulle få information, men eftersom de behövde övervaka och vara patienten ständigt 

närvarande så var de tvungna att involvera anhöriga som hjälp till att tolka (Høye & 

Severinsson 2008). Sjuksköterskorna och barnmorskorna som arbetade inom 

akutsjukvård i Cioffi (2003) studie ringde inte in tolk om de anhöriga var på plats då de 

ansåg att det var praktiskt att använda sig av anhöriga till att tolka.   

 

I studierna av McCarthy et al. (2013), Fatahi et al. (2010) Ozolins & Hjelm (2003) och 

Jones (2008) upplevde sjuksköterskorna att det inte alltid gick att förlita sig på att all 

information som skulle förmedlas till patienten nådde fram när de tog hjälp av anhöriga 

till att tolka. Anhöriga vågade ibland inte berätta för patienten om vad som hade hänt 

(McCarthy et al. 2013) och kunde vara för involverade samt känslomässigt kopplade till 

patienten och det kunde vara svårt att vara neutral (Fatahi et al. 2010). Sjuksköterskorna 

upplevde ofta när de ställde frågor om patienten att de anhöriga svarade direkt utan att 

samtala med patienten vilket ledde till att sjuksköterskorna inte fick en opartisk 

anamnes (Ozolins & Hjelm 2003). Att hålla sekretessen i kommunikationen med 

anhöriga upplevdes problematiskt då det inte var möjligt att fråga patienten om tillstånd. 

Sjuksköterskorna berättade att alla patienter inte alltid ville att familjen skulle veta allt 

som försiggick (Cioffi 2005).  

 

Många patienter förlitade sig på sina egna barn att tolka, speciellt på nattskiften när det 

inte fanns tillgång till sjukhustolk (Jones 2008). En sjuksköterska beskrev att det inte 

var lämpligt att låta barn tolka, dels för att informationen de önskades översätta inte 

alltid gick att förstå samt att den var opassande att översätta (Jones 2008). Det märktes 

tydligt att anhöriga som tolkade var osäkert, speciellt i samband när barn skulle hjälpa 

till (Fatahi et al. 2010). Ett allt för stort ansvar lades på barnen som de inte skulle 
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behöva ha (Fatahi et al. 2010, Tuohy et al. 2008). Ett exempel var om barnet inte tyckte 

att det lät bra för mamma så gav barnet kanske inte den fullständiga översättningen 

(Fatahi et al. 2010).  

 

3.2. Sjuksköterskans upplevelser av icke-verbal kommunikation 

3.2.1. Strategier 

Att förstå patienters uttryck när verbal kommunikation inte var möjligt upplevdes 

problematiskt (Ozolins & Hjelm 2003). Sjuksköterskorna redogjorde för att de hade 

utvecklat olika strategier i situationer då de inte hade hjälp att tillgå från tolk, 

flerspråkig vårdpersonal eller anhöriga (Cioffi 2003, Fatahi et al. 2010, McCarthy et al. 

2013). Strategier i form av tecken- och kroppsspråk (Fatahi et al. 2010, Cioffi 2003, 

Cortis 2004), bildkort (Cortis 2004) inlärda eller nedskrivna ord och fraser (Cioffi 

2003), ordböcker, frasböcker, internet (Tuohy et al. 2008) användning av icke verbala 

uttryck för att förstärka, bryta ner och förenkla informationen användes (McCarthy et 

al. 2013). 

 

3.2.2. Patientens uttryck 

Høye & Severinsson (2008), Høye & Severinsson (2010), Cortis (2004) och Cioffi 

(2003) beskrev hur patienter från olika kulturer kunde uttrycka sig på olika sätt i sorg 

och smärta. Exempelvis upplevdes patienter från en arabisk bakgrund uttrycka sin 

smärta tydligt till skillnad från patienter med kinesisk bakgrund som ofta var tystlåtna 

(Cioffi 2003). Patienterna upplevdes uttrycka sig extremt och ibland kunde det vara 

svårt för sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning att bedöma patientens 

trovärdighet (Høye & Severinsson 2010).  

 

3.3. Sjuksköterskans upplevelser av kulturella yttranden 

3.3.1 Anhöriga 

Många familjer ville ofta vara mycket delaktiga och hjälpa till att ta hand om patienten 

då det tillhör kulturella traditioner. Om någon blev sjuk så ansåg familjen att de hade ett 

ansvar att hjälpa till (Høye & Severinsson 2010). De anhöriga ansågs vara en stor resurs 

för att förse en god vård. Det var viktigt att de inkluderades då de kunde hjälpa till att 

tala om patientens behov (Cioffi 2005).  

 

I studierna Høye & Severinsson (2008), Høye & Severinsson (2010), Cioffi (2005), 

Cortis (2004), Ozolins & Hjelm (2003) och Jones (2008) upplevde sjuksköterskorna att 
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ett förekommande problem i kontakt med anhöriga var att det kom många som besökte 

patienten. Det kunde bli mycket trångt inne på rummen eller på avdelningen vilket 

störde andra inneliggande patienter (Høye & Severinsson 2010, Ozolins & Hjelm 2003) 

och kunde hindra procedurer i patientens vård (Høye & Severinsson 2008). Det uppstod 

ofta tvister i dessa situationer (Høye & Severinsson 2010, Ozolins & Hjelm 2003) och 

det var svårt för sjuksköterskorna att möta allas behov (Cortis 2004). Sjuksköterskorna 

fick begränsa antalet besökare (Høye & Severinsson 2008, Høye & Severinsson 2010, 

Cioffi 2005) som ofta resulterade i konflikter då anhöriga ville ha familj och släkt hos 

patienten som var mycket sjuk eller hade avlidit (Høye & Severinsson 2010, Ozolins & 

Hjelm 2003).  

 

Det förekom bristande respekt för besökstider och rutiner (Høye & Severinsson 2008, 

Høye & Severinsson 2010, Ozolins & Hjelm 2003) som delvis kunde bero på att 

informationen anhöriga hade fått inte var förstådd (Høye & Severinsson 2010). 

Patienterna kände sig ofta isolerade eftersom de inte kände någon eller kunde prata med 

någon, inte heller kunde de bli förstådda eller veta vad som skulle hända eller göras. 

Sjuksköterskorna försökte att vara mer flexibla angående besökstiderna så att patienten 

kunde ha sina anhöriga på plats (Cioffi 2005).  

 

3.3.2. Könsroller 

Det kunde uppstå svårigheter mellan sjuksköterskorna och patienterna beroende på kön. 

Vissa sjuksköterskor som var kvinnor upplevde svårigheter att ta hand om manliga 

patienter (Cortis 2004) och vid röntgenundersökningar där patienten behövde vara 

avklädd upptill kunde vara problematiskt om röntgensjuksköterskan eller tolken var 

man och patienten var kvinna (Fatahi et al. 2010). Inom vissa kulturer anses det vara 

viktigt att vara privat exempelvis genom att inte klä av sig framför andra (Cortis 2004). 

Sjuksköterskorna beskrev att de behövde vara flexibla angående vad som var kulturellt 

acceptabelt och att de täckte över kvinnors hår och kropp (Høye & Severinsson 2008, 

Høye & Severinsson 2010 & Cioffi 2005). Om kvinnor inte var täckta kunde de i vissa 

kulturer ses som om de var nakna (Høye & Severinsson 2008).  

 

3.3.3. Andligt 

Det andliga var ofta en utmaning i omvårdnaden samt svårt att förstå. Vissa 

sjuksköterskor ansåg att vårda patienten och ta hänsyn till det kulturella och andliga 

spelade roll i patientens tillfrisknande och att det tyvärr inte prioriterades av alla 
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sjuksköterskor. Majoriteten ansåg däremot att det kulturella inte påverkade vården 

särskilt mycket då omvårdnad var omvårdnad oavsett vilken patient de än hade (Cortis 

2004).  

 

3.3.4. Sjuksköterskans professionella status 

Sjuksköterskorna upplevde bristande respekt i bemötandet samt kände sig underlägsna 

då patienter och anhöriga ville ha kontakt med läkare och inte värderade 

sjuksköterskans kompetens (Ozolins & Hjelm 2003, Høye & Severinsson 2008). Inom 

vissa kulturer var männen i familjen talesperson (Høye & Severinsson 2008) och 

sjuksköterskorna upplevde stundtals en patriarkalisk attityd på grund av att de var 

kvinnor och ansågs utföra ett simpelt arbete (Høye & Severinsson 2008, Ozolins & 

Hjelm 2003). En sjuksköterska delade med sig av en upplevelse då hon skulle tala med 

patientens make innan utskrivning, men han vägrade tala med henne på grund av att hon 

var kvinna (Høye & Severinsson 2008). En annan sjuksköterska beskrev att läkaren 

förväntades och krävdes vara på plats då läkarens åsikt var det enda som respekterades. 

Ingen annan var kompetent till att ge vård och hade de befunnit i patientens hemland 

hade läkaren varit konstant närvarande (Ozolins & Hjelm 2003).  

 

3.3.5. Brist i kunskap och utbildning 

Det var utmanande för sjuksköterskorna på en intensivvårdsavdelning att upptäcka 

deras egen kunskapsbrist i andliga och kulturella värderingar (Høye & Severinsson 

2008). Sjuksköterskorna upplevde att de saknade förståelse (Cioffi 2005) och utbildning 

i kulturell kunskap (Cioffi 2005, Cortis 2004, Fatahi et al. 2010). Sjuksköterskorna 

belyste att de behövde veta mer om transkulturell omvårdnad (Cioffi 2005) och 

kulturella skillnader t.ex. hygien, mat, klädsel och sociala aspekter (Tuohy et al. 2008).  

 

Att vårda patienter från en annan kultur upplevdes komplext, att bli förstådd och att 

kunna förstå patienten ansågs vara viktigt för en god vård både språkligt och kulturellt 

(Tuohy et al. 2008). Sjuksköterskorna belyste att det var svårt att vårda patienterna med 

ett holistiskt synsätt (Tuohy et al. 2008, Cortis 2004) när det var svårt att förstå varandra 

(Tuohy et al. 2008). Sjuksköterskorna beskrev att visste de mer om personen som 

vårdades kunde hela personen vårdas och inte endast problemet, för när de inte förstod 

varandra vårdade de endast problemet och inte hela personen (Tuohy et al. 2008). Den 

holistiska vården blev lidande då det inte fanns förståelse för olika kulturer som ledde 

till att det var svårt att ge en individualiserad vård till patienten (Cortis 2004).   
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3.4. Artiklarnas urvalsmetod och bortfall 

3.4.1. Urvalsmetod 

I studierna av Cioffi (2003), Cioffi (2005), Jones (2008), Ozolins & Hjelm (2003) och 

Tuohy et al. (2008) användes strategiskt urval. Cortis (2004) använde urvalsmetoden 

self-select. I studierna av Fatahi et al. (2010), Høye & Severinsson (2008), Høye & 

Severinsson (2010) och McCarthy et al. (2013) beskrevs inte urvalsmetoden tydligt. 

Däremot framgick det hur och var deltagarna rekryterades ifrån t.ex. genom enhetschef 

och avdelning.   

 

3.4.2. Bortfall  

Cortis (2004) hade 50 deltagare som frivilligt ville delta i studien men valde att reducera 

ner antal deltagare till 30 stycken för att det skulle bli en jämn balans mellan de olika 

vårdenheterna. I Fatahi et al. (2010) studie var det ett bortfall på fem deltagare på grund 

av underbemannad arbetsplats och sjukdom. I studierna av Cioffi (2003), Cioffi (2005), 

Høye & Severinsson (2008), Høye & Severinsson (2010), Jones (2008), McCarthy et al. 

(2013), Ozolins & Hjelm (2003) och Tuohy et al. (2008) beskrevs inte bortfall.  
 

4. Diskussion 
4.1. Huvudresultat 

Huvudresultat i föreliggande litteraturstudie visade att sjuksköterskorna upplevde 

kommunikationssvårigheter mellan personer från olika kulturer som var utmanande och 

frustrerande. Den mest förekommande svårigheten i den verbala kommunikationen 

orsakades av språkbarriärer och den icke-verbala kommunikationen för 

sjuksköterskorna att bedöma patientens uttryck. För att underlätta 

kommunikationssvårigheterna använde sig sjuksköterskorna av tolk, anhöriga, 

flerspråkig vårdpersonal och utvecklade egna strategier. Att använda sig av dessa visade 

både fördelar och nackdelar. Sjuksköterskornas upplevelser av kulturella yttranden 

visade sig tydligast i kontakt med patientens anhöriga. Svårigheter kring kulturella 

yttranden bestod huvudsakligen av att många besökte patienten samt att rutiner och 

besökstider inte respekterades.   

 

4.2. Resultatdiskussion 

Föreliggande litteraturstudie visade att i situationer där det uppstod 

kommunikationsbarriärer mellan sjuksköterskan, patienten och dess anhöriga upplevde 

sjuksköterskorna det krävande (McCarthy et al. 2013) och frustrerande (Tuohy et al. 
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2008). En svensk studie av Hultsjö & Hjelm (2005) med 35 deltagare visade att 

vårdpersonal som arbetade inom akutmottagning, psykiatrisk akutvård och ambulans 

hade likartade upplevelser när det uppstod kommunikationsbarriärer mellan patienten 

som ledde till att det var svårt att få utbyte av information. Föreliggande studie visade 

att inte ha en effektiv kommunikation med patienten ledde till en ökad risk för 

ofullständiga anamneser (Ozolins & Hjelm 2003), bedömningar (Tuohy et al. 2008) och 

undersökningar (Fatahi et al. 2010). En studie gjord i Storbritannien av Taylor et al. 

(2013) med 35 deltagare visade att vårdpersonal upplevde att språksvårigheter i 

kommunikationen med patienter som hade dåliga eller inga engelska språkkunskaper 

var det största hindret att få en ordentlig anamnes och planera vården kring patienten.   

 

I föreliggande litteraturstudie upplevde sjuksköterskorna att det fanns både fördelar och 

nackdelar av att använda sig av flerspråkig vårdpersonal. Fördelen var att det 

underlättade mötet med patienten och de anhöriga (Cioffi 2005) då flerspråkig 

vårdpersonal agerade som medlare (Cioffi 2003) och de lärde sjuksköterskorna mycket 

om olika kulturer (Cioffi 2003, Cioffi 2005). Nackdelar med att använda sig av 

flerspråkig vårdpersonal var att patienterna kunde få en fördröjd vård (Cioffi 2003) samt 

att det påverkade arbetsflödet för sjuksköterskorna vilket ledde till ökad stress (Fatahi et 

al. 2010) och känslor av frustration (Cortis 2004). Enligt Leininger & McFarland (2006) 

utsätts flerspråkig vårdpersonal för en ökad arbetsbelastning när de hjälper till att tolka 

utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. Flerspråkig vårdpersonal kan känna sig utnyttjade 

om de inte blir kompenserade när de ställer upp att tolka.  

 

I föreliggande litteraturstudie både uppskattade och ansåg sjuksköterskorna att tolken 

spelade en stor och viktig roll och att de kunde utföra ett bättre arbete med tolken 

närvarande (Fatahi et al 2010). Att använda tolk visade sig vara positivt och negativt i 

olika situationer. Det kunde vara lugnande för patienten att ha en tolk på plats (Fatahi et 

al 2010) men det förekom att patienten inte ville dela med sig information på grund av 

rädsla att det skulle spridas vidare till bekanta via tolken (Cioffi 2003) eller att det fanns 

konflikter och spänningar mellan olika folkgrupper (Fatahi et al 2010, Ozolins & Hjelm 

2003). Sjuksköterskorna upplevde också begränsningar då det inte alltid fanns 

tillräckligt med tid att gå genom informationen (Cioffi 2003, Cioffi 2005, Fatahi et al 

2010) och att översättningarna inte alltid var korrekta (Cioffi 2003). En studie gjord i 

USA av Nailon (2006) som undersökte sjuksköterskors upplevelser av att använda sig 

av tolkar när de vårdade latinamerikanska patienter på akutmottagning visade att 
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tolkarna hade bristande kunskaper i medicinsk terminologi. Sjuksköterskorna upplevde 

att en stor del av informationen till patienten inte förmedlades. Ett exempel var att 

tolken översatte endast mage när det kunde vara frågan om patientens gallblåsa eller 

blindtarm. I föreliggande litteraturstudie upplevde sjuksköterskorna svårigheter att få 

tag i tolk på olika arbetstider (Jones 2008) och för minoritetsspråk (Cioffi 2003). En 

studie gjord i Sverige av Hadziabdic et al. (2010) där svårigheter och konsekvenser 

undersöktes i samband med att använda sig av professionella tolkar visade att det största 

problemet vårdpersonal upplevde var att hitta lämpliga tolkar, särskilt med rätt 

modersmål. Det näst största problemet vårdpersonal upplevde var att tolken inte dök 

upp vid avtalad tid beroende på tolken kunde vara sjuk och ingen ersättare hade bokats 

eller att tolken hade blivit felaktigt informerad om vilken avdelning den skulle till. Det 

sistnämnda problemet har inte benämnts som ett stort eller förekommande problem i 

samtliga artiklar som inkluderades i föreliggande litteraturstudie. 

 

Sjuksköterskorna i föreliggande litteraturstudie hade kännedom om att de skulle 

undvika att använda anhöriga till att tolka (Cioffi 2003, Fatahi et al 2010) men använde 

sig av anhöriga ändå av olika anledningar (Høye & Severinsson 2008, Cioffi 2003). 

Sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning beskrev att de var tvungna att använda 

anhöriga då patienterna var under ständig övervakning (Høye & Severinsson 2008) och 

sjuksköterskor som arbetade inom akutsjukvård beskrev att de gjorde det av praktiska 

skäl (Cioffi 2003). Det gick inte alltid att lita på att all information förmedlades till 

patienten (McCarthy et al. 2013, Fatahi et al. 2010, Ozolins & Hjelm 2003) delvis för 

att anhöriga inte vågade dela med sig av tråkiga nyheter (McCarthy et al. 2013) och 

kunde vara känslomässigt engagerade (Fatahi et al. 2010). Hanssen (2007) beskriver att 

inom olika kulturer upplyses inte alltid patienten om sin diagnos och sjukdom. 

Familjemedlemmar vill ibland inte att patienten skall känna oro och rädsla och undviker 

då att översätta tråkiga och svåra nyheter. Patienten kan i vissa fall bli informerad om 

något helt annat än vad som ombads översättas. Det förekom ofta att barn fick hjälpa till 

att tolka (Jones 2008) och det ansågs inte lämpligt då barnet sattes i en jobbig och 

opassande sits och fick ta ett stort ansvar som den inte skall behöva ta (Fatahi et al. 

2010, Tuohy et al. 2008). Enligt Leininger & McFarland (2006) och Hanssen (2007) 

skall inte barn tolka för föräldrar på grund av att det är olämpligt och utnyttjande. Det är 

stressfullt för ett barn att tolka (Leininger & McFarland 2006) och det kan bli en 

obalans i relationen mellan barnet och föräldern (Hanssen 2007) som kan leda till 
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konsekvenser och konflikter i framtiden (Leininger & McFarland 2006). Barnet får 

komma in i en vuxenvärld det egentligen inte ska ha tillträde till (Hanssen 2007).  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de utvecklade olika strategier för att underlätta den icke-

verbala kommunikationen (Cioffi 2003, Fatahi et al. 2010, McCarthy et al. 2013) som 

tecken- och kroppsspråk (Cioffi 2003, Fatahi et al. 2010, Cortis 2004) nedskrivna ord 

och fraser (Tuohy et al. 2008). Smith (2013) beskriver hur sjuksköterskan bör vara 

uppmärksam på patientens icke-verbala uttryck. Att ha en kunskap om signifikansen av 

patientens icke-verbala uttryck leder till att sjuksköterskan kan uppmärksamma och 

anpassa vården.  

 

I föreliggande litteraturstudie uppmärksammades att patienter från olika kulturer kunde 

uttrycka sig på olika sätt när det kommer till t.ex. sorg och smärta (Høye & Severinsson 

2008, Høye & Severinsson 2010, Cortis 2004, Cioffi 2003). Eftersom det kunde skilja 

sig mycket mellan patienter som uttryckte sig olika t.ex. tystlåtet (Cioffi 2003), tydligt 

eller kraftfullt upplevde sjuksköterskorna stundvis att det var svårt att göra en 

bedömning av patientens smärta och trovärdighet (Høye & Severinsson 2010). 

Leininger & McFarland (2002), Hanssen (2007) och Smith (2013) beskriver att 

beroende på hur patienter uttrycker smärta och sorg varierar från kultur till kultur och att 

det är en viktig del i sjukdomsbeteendet. Människor kan uttrycka smärta som kan 

uppfattas som mycket kraftfullt och andra människor inte ger uttryck för smärta som 

kan uppfattas som outhärdlig (Leininger & McFarland 2002). I föreliggande 

litteraturstudie upplevde sjuksköterskorna att patienter från arabisk bakgrund uttryckte 

smärta tydligt till skillnad från patienter med kinesisk bakgrund som ofta var tystlåtna 

(Cioffi 2003). Hanssen (2007) beskriver att i västerländska kulturer är det vanligare med 

självbehärskning i jämförelse med asiatiska kulturer där smärta ofta uttrycks öppet. Det 

kan vara svårt för vårdpersonal att läsa av patienter samt hantera hur de uttrycker sig på 

olika vis. Sjuksköterskor berättar hur de gett normala doser smärtstillande till ett visst 

tillstånd som inte verkat effektivt för patienten och andra situationer när patienten fått 

mindre smärtstillande än normalt vid vissa tillstånd men ändå behärskat situationen. 

Forskningsfrågan om olika folkslag har en lägre smärttröskel än andra har inte visat ett 

entydigt svar, troligtvis så beror det inte på olikheter gällande smärttröskel utan 

förväntningarna på hur och när smärta är lovligt att uttryckas som är skiljaktiga 

(Hanssen 2007).  
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Ett förekommande problem som sjuksköterskorna upplevde i föreliggande 

litteraturstudie var att patienten ofta fick många besökare som kunde göra det trångt på 

rummen och på avdelningen (Høye & Severinsson 2008, Høye & Severinsson 2010, 

Cioffi 2005, Cortis 2004, Ozolins & Hjelm 2003, Jones 2008). Andra patienter 

besvärades på grund av detta (Høye & Severinsson 2010, Ozolins & Hjelm 2003) och 

sjuksköterskorna upplevde det svårt att möta allas behov (Cortis 2004). Antal besökare 

fick begränsas (Høye & Severinsson 2008, Høye & Severinsson 2010, Cioffi 2005) och 

detta ledde ofta till konflikter mellan sjuksköterskan och de anhöriga då det i många 

kulturer inte bara är viktigt att besöka en sjuk person eller en som avlidit utan det är 

också en skyldighet (Høye & Severinsson 2010, Ozolins & Hjelm 2003). Hanssen 

(2007) beskrev hur släkt och vänner förväntas vara hos patienten så mycket som möjligt 

för att visa omsorg och uppmärksamhet. Genom att vara krävande gentemot 

sjukvårdspersonalen visar släkt och vänner att de verkligen bryr sig om patienten. Detta 

beteende kan vara svårt för personal att hantera. Det är inte alltid möjligt att låta 

patienten eller de anhöriga bestämma hur många besökare som skall finnas på plats. 

Sjuksköterskan bör fatta ett beslut grundat på hans eller hennes professionella kunskap 

av patienten och medpatienternas fysiska och psykosociala behov.  

 

Svårigheter kring omvårdnaden och vid undersökningar kunde uppstå mellan 

sjuksköterskan och patienten beroende på vilket kön de hade vilket kunde upplevas 

utmanande. Sjuksköterskorna fick vara flexibla kring vad som var kulturellt acceptabelt 

(Høye & Severinsson 2008, Høye & Severinsson 2010, Cioffi 2005). Björngren Caudra 

(2010) beskrev muslimers kroppssyn och att det är viktigt att respektera samt ha i 

åtanke exempelvis vid undersökningar. Många, men inte alla, muslimska kvinnor täcker 

hela sina kroppar med undantag för ansikte och händer. Motsvarighet för männen är att 

vara täckta mellan naveln och knäna. Det är vanligt förekommande med 

kulturkonfrontationer mellan muslimer och det svenska samhället angående könsroller 

och jämställdhet. Det kan vara konfrontationer som handlar om att läkaren skall vara av 

samma kön eller att patienten inte vill bli berörd av en person av motsatt kön (Björngren 

Caudra 2010). 

 

Det andliga ansågs som en utmaning i omvårdnaden att bemöta hos patienten och 

prioriterades inte av alla sjuksköterskor. Vissa sjuksköterskor ansåg att det andliga 

spelade roll i patientens omvårdnad medan andra ansåg att det inte var av stor vikt 

(Cortis 2004). Edberg & Wijk (2009) beskriver hur patientens andliga välbefinnande 
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kan påverkas av att det vardagliga livet förändras och att patienten befinner sig i en ny 

situation. I situationer då patienten inte har möjlighet att utföra stimulerande eller 

meningsfulla aktiviteter samt att ha begränsade sociala kontakter är det viktigt att 

motverka andlig ohälsa. Genom att göra patienten delaktig i planeringen av sin dag, 

underlätta vid besök efter patientens önskemål och skapa förutsättningar för 

miljöombyte kan sjuksköterskan motverka andlig ohälsa.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att deras kompetens inte värderades och upplevde en 

bristande respekt i bemötandet samt kände sig underlägsna. De kvinnliga 

sjuksköterskorna upplevde ofta en patriarkalisk attityd från manliga anhöriga på grund 

av att de var kvinnor och betraktades utföra ett simpelt arbete (Ozolins & Hjelm 2003, 

Høye & Severinsson 2008). Björngren Caudra (2010) beskrev att många muslimer 

kommer från patriarkala kulturer där männen har bestämmanderätt i familjen. Det kan 

innebära i vissa situationer att mannen kommunicerar med vårdpersonalen trots att det 

är hans fru eller en kvinnlig släkting som är sjuk.  

 

I föreliggande litteraturstudie ansåg sjuksköterskorna att de saknade förståelse (Cioffi 

2005) och utbildning i kulturell kunskap (Cioffi 2005, Cortis 2004, Fatahi et al. 2010) 

och att de var i behov att veta mer av transkulturell omvårdnad (Cioffi 2005) och 

kulturella skillnader (Tuohy et al. 2008). Det var svårt att vårda patienterna med ett 

holistiskt synsätt (Cortis 2004, Tuohy et al. 2008) när det inte gick att förstå varandra 

vilket ledde till att det var svårt att ge en individualiserad vård (Tuohy et al. 2008). 

Smith (2013) beskrev att i situationer då sjuksköterskan både delar eller inte delar 

kulturella övertygelser med sin patient är det till stor hjälp att ha gått kurser och 

utbildning som kan utveckla kompetensen och kunskapen. Sjuksköterskan bör alltid 

fråga patienten om hur dess kultur kan införlivas i vårdplanen för att förbättra patientens 

hälsa.  

 

Urvalsmetod som användes i studierna av Cioffi (2003), Cioffi (2005), Jones (2008), 

Ozolins & Hjelm (2003) och Tuohy et al. (2008) var strategiskt urval. Polit & Beck 

(2012) och Forsberg & Wengström (2013) beskriver att strategiskt urval är en vanlig 

metod inom kvalitativ forskning som innebär att forskaren vill ha variation i svaren och 

speciella urvalskriterier begränsar varför och vilka som skall inkluderas i studien. 

Forskaren väljer deltagare som har mycket information att dela med sig i 

forskningsfrågan och det är förhållandevis vanligt med små undersökningsgrupper 



   

   26 

(Forsberg & Wengström 2013). Cortis (2004) använde urvalsmetoden self-select. Enligt 

Polit & Beck (2012) och Forsberg & Wengström (2013) innebär det att deltagarna inte 

slumpmässigt delats in i grupper vilket leder till att det ständigt finns en möjlighet att 

grupperna inte är lika utan skiljer sig åt vid någon betydande aspekt. Eftersom Cortis 

(2004) använde urvalsmetoden self-select har studien ett sämre bevisvärde i jämförelse 

med exempelvis ett slumpmässigt urval som har ett högt bevisvärde (Forsberg & 

Wengström 2013). Den interna validiteten hotas vid systematiska fel och kan minimeras 

genom att forskaren gör en slumpmässig fördelning av deltagare så att störande 

variabler fördelas jämt i grupperna. Genom en bristande intern validitet är det svårt för 

forskaren att tolka resultatet och dra säkra slutsatser. En god intern validitet uppnås 

genom slumpmässig fördelning av deltagare (Forsberg & Wengström 2013). I studierna 

av Fatahi et al. (2010), Høye & Severinsson (2008), Høye & Severinsson (2010) och 

McCarthy et al. (2013) beskrevs inte urvalsmetoden tydligt. En bristfällig urvalsmetod 

kan vara ett hot mot den externa validiteten (Forsberg & Wengström 2013).   

  

Bortfall redovisas inte i studierna av Cioffi (2003), Cioffi (2005), Høye & Severinsson 

(2008), Høye & Severinsson (2010), Jones (2008), McCarthy et al. (2013), Ozolins & 

Hjelm (2003) och Tuohy et al. (2008). Enligt Forsberg & Wengström (2013) skall 

bortfallet vara så litet som möjligt för att en studies resultat skall kunna generaliseras. 

Cortis (2004) valde att reducera ner antal deltagare till 30 stycken och fick därmed ett 

bortfall på 20 deltagare. Cortis (2004) analyserar och diskuterar inte hur bortfallet kunde 

påverkat resultatet utan upplyser endast att det gjordes på grund av att uppnå en balans 

mellan de olika vårdenheterna. I Fatahi et al. (2010) studie var det ett bortfall på fem 

deltagare på grund av underbemannad arbetsplats och sjukdom. Fatahi et al. (2010) 

diskuterade att antalet deltagare i studien var litet och att de valdes baserat på deras 

intresse för ämnet, vilket ansågs vara svagheter. Eftersom deltagare inkluderades baserat 

på intresset för ämnet saknas information om åsikter och upplevelser från 

sjuksköterskor med litet eller inget intresse. Enligt Forsberg & Wengström (2013) bör 

forskare alltid analysera och diskutera hur eventuella bortfall kan ha påverkat resultatet i 

studien.  

 

4.3. Metoddiskussion 

Till föreliggande litteraturstudie valdes en deskriptiv design för att på bästa sätt svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Författaren valde således att endast inkludera 

vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats. Enligt Polit & Beck (2012) och Forsberg & 
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Wengström (2013) inriktar forskning med kvalitativ ansats på att tolka, förstå och skapa 

mening av människors subjektiva upplevelse av omvärlden. Ett annat alternativ för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar var att göra en empirisk studie genom 

intervjuer eller observationer. Eftersom författaren inte hade tidigare erfarenhet av att 

utföra en empirisk studie samt att det var en snäv tidsplan valde författaren att istället 

utföra en litteraturstudie. Detta kunde ha påverkat resultatet då en empirisk studie 

sannolikt hade gett mer datamaterial. Författaren önskade att undersöka sjuksköterskors 

upplevelser av kommunikation och kulturella yttranden med personer från olika kulturer 

vid akuta möten, men fann inte tillräckligt med artiklar som besvarade syfte och 

frågeställning som inriktades på akuta möten. Hade författaren utfört en empirisk studie 

hade det eventuellt funnits en större möjlighet att undersöka närmare inom akuta möten.  

Författaren valde att använda sig av databaserna CINAHL och PubMed (Polit & Beck 

2012), som täcker bland annat medicin- och omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström 2013). Sökningen smalnades av med hjälp av den booleanska söktermen 

AND. MeSH-termer användes i PubMed och subject headings användes i CINAHL 

(Polit & Beck 2012). Artiklarna Cioffi (2005) och McCarthy et al. (2013) som 

inkluderades i föreliggande litteraturstudies resultat köptes. Detta påverkade resultatet 

eftersom de inte skulle ha inkluderats om endast kostnadsfria artiklar ingick i 

inklutionskriterierna. Författaren använde sig av en checklista enligt Forsberg & 

Wengström (2013) för kvalitativa artiklar i dataanalysen. En svaghet med föreliggande 

litteraturstudie var att författaren skrivit arbetet själv vilket kan ha påverkat 

objektiviteten. Författaren har haft detta i åtanke under processen och har eftersträvat att 

inte egna åsikter skall påverka resultatet. Forskningsetiska överväganden har noggrant 

gjorts av författaren. Att endast inkludera artiklar som skulle ha ett etiskt godkännande 

eller etiskt övervägande anses vara en styrka med föreliggande litteraturstudie då det är 

mycket viktigt att endast använda sig av forskning som har etiskt tillstånd eller gjort 

etiska överväganden (Forsberg & Wengström 2013, Polit & Beck 2012). En artikel 

exkluderades på grund av att detta saknades. Sju artiklar exkluderades på grund av att 

undersökningsgrupperna bestod av annan vårdpersonal så som läkare och 

undersköterskor, trots att innehållet i artiklarna var aktuellt valdes de bort eftersom det 

inte gick att urskilja sjuksköterskornas upplevelser vilket var syftet med föreliggande 

litteraturstudie att beskriva. Att enbart inkludera studier med deltagare som var 

sjuksköterskor anser författaren vara en styrka med föreliggande litteraturstudie. En 

artikel valdes bort på grund av att resultat- och diskussionsavsnittet var sammansatta 

vilket ledde till att det var problematiskt att urskilja och bedöma vad som var studiens 
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resultat och vad som tillhörde diskussionen. Författaren valde att ändra syfte och 

frågeställning och inte endast fokusera kring sjuksköterskors upplevelser av 

kommunikation utan också kulturella yttranden. Detta gjordes med anledning att 

resultatet upplevdes tunt samt att kulturella yttranden är en stor del i kommunikationen 

vilket ledde till att resultatet breddades.   

 

4.4. Kliniska implikationer för omvårdnad  

Författaren hoppas att föreliggande litteraturstudie skall leda till reflektion samt ökad 

medvetenhet och förståelse. För att kunna ge en god och individanpassad vård till 

personer från olika kulturer är det av stor vikt att sjuksköterskan besitter kulturell 

kompetens. Sjuksköterskan ansvarar för att patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov skall uppfyllas. Genom att ha kunskap om vad dessa behov innebär 

för patienten inger trygghet vilket leder till ett gott bemötande och omhändertagande.  

 

4.5. Förslag på framtida forskning 

Förslag på framtida forskning skulle vara att göra observationsstudier gällande 

sjuksköterskors beteende och situation vid kommunikation och kulturella yttranden med 

personer från olika kulturer. Det skulle vara intressant att se om det sjuksköterskor 

beskriver att de upplever i intervjustudier visar ett liknande eller annorlunda resultat 

genom en observationsstudie. Ett ytterligare förslag på framtida forskning skulle vara 

att undersöka området med inriktning på akuta möten då författaren av föreliggande 

litteraturstudie uppfattat att kommunikationsbarriärer ofta uppstår i dessa situationer. 

Vid akuta möten är möten med patienter oplanerade och ofta korta. Detta kan leda till 

utmaningar för att kulturellt anpassa vården efter individens behov.  

 

4.6. Slutsats 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde brister i kommunikationen och 

svårigheter kring kulturella yttranden, vilket kan tyda på bristfällig kunskap, förståelse 

och utbildning. Att inrätta undervisning om transkulturell omvårdnad på 

sjuksköterskeprogrammet skulle kunna bidra till att nyexaminerade sjuksköterskor har 

en ökad medvetenhet och bättre redskap att möta patienter från olika kulturer när de 

börjar arbeta. För redan kliniskt verksamma sjuksköterskor bör de olika verksamheterna 

förse personalen med utbildning för att utveckla den kulturella kompetensen. Fortsatta 

studier inom området skulle vara viktigt då möten med personer från olika kulturer är 
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vanligt i dagens sjukvård, både i Sverige och i andra länder vilket medför ökade krav 

och utmaningar.  
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Bilaga 1. Sammanställning av samtliga artiklars författare, årtal, land, titel, ansats, design, urval, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 
dataanalysmetod.  
 

Författare, 
årtal och land 

Titel Ansats och design Urval och undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Cioffi J. (2005)  
Australien.  
 

”Nurses’ experiences 
of caring for culturally 
diverse patients in an 
acute care setting”.  

Kvalitativ ansats. 
Design framkommer 
inte.  

Strategiskt urval.  
N=10 Sjuksköterskor (medicinsk och 
kirurgisk vårdavdelning).   
Erfarenhet 5-25 år, Median= 9.5 år 
 

Individuella intervjuer.  Dataanalys enligt 
Lincoln & Guba 
(1985).  

Cioffi R.N. J. 
(2003) 
Australien. 
 

”Communicating with 
culturally and 
linguistically diverse 
patients in an acute 
care setting: nurses’ 
experiences”.  
 

Kvalitativ ansats med en 
tolkande-deskriptiv 
design.  

Strategiskt urval.  
N= 23 (11 sjuksköterskor, 12 barnmorskor).  
Erfarenhet 5-25 år, Median=10 år 
 

Individuella intervjuer.   Dataanalys enligt 
Lincoln & Guba 
(1985).  

Cortis D. J. 
(2004) 
Storbritannien. 

”Meeting the needs of 
minority ethnic 
patients”.  

Kvalitativ ansats.  
Design framkommer 
inte.  

Self selecting sampling 
N= 30 Sjuksköterskor (9 akut-, 10 intensiv-, 
11 rehabiliteringsvård) 
Erfarenhet 2-13 år, Median= 6.9 år 
 

Semi-strukturerade 
intervjuer.  
 

Intervjuerna 
transkriberades och 
sedan kodades. 
Teman och mönster 
identifierades.  

Fatahi N., 
Mattsson B., 
Lundgren S. & 
Hellström M. 
(2010)  
Sverige. 
 

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

Kvalitativ ansats. 
Design framkommer 
inte.  

Rekryterades via röntgenavdelningar på de tre 
största sjukhusen i Göteborg.  
Totalt N=11 Sjuksköterskor (röntgen) 
Erfarenhet 2-30 år, Median= 13 år 

Fokusgruppsintervjuer.  Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Høye S. & 
Severinsson E. 
(2010) 
 Norge. 
 

”Professional and 
cultural conflicts for 
intensive care nurses”.  
 

Kvalitativ ansats med en 
deskriptiv och explorativ 
design.  

Rekryterade från tre universitetssjukhus. 
N=16 sjuksköterskor (intensivvård) 
Erfarenhet 2-32 år, Median= 7.6 år 
 

Flerstegs 
fokusgruppsintervjuer. 

Kvalitativ 
innehållsanalys.  



Høye S. & 
Severinsson E. 
(2008)  
Norge. 

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

Kvalitativ ansats med en 
deskriptiv och explorativ 
design. Retrospektivt 
fokus.  

Rekryterade från tre intensivvårdsavdelningar. 
N=16 Sjuksköterskor (intensivvård) 
Erfarenhet 2-32 år, Median= 7.6 år 
 

Flerstegs 
fokusgruppsintervjuer. 

Tolkande 
innehållsanalys. 

Jones M. S.  
(2008)  
USA. 

”Emergency Nurses’ 
Caring Experiences 
With Mexican 
Patients”.  
 

Kvalitativ ansats. Design 
framkommer inte.  

Strategiskt urval 
N=5 Sjuksköterskor (akutmottagning) 
Erfarenhet framkommer inte.  
 

Individuella intervjuer 
med öppna frågor.  

Kvalitativ metod i 
enlighet med Miles 
& Huberman. 

McCarthy J., 
Cassidy I., 
Graham M. M. & 
Tuohy D. (2013)  
Irland.  
 

”Conversations through 
barriers of language 
and interpretation”.  

Kvalitativ ansats med en 
deskriptiv design.  

Frivilliga deltagare eftersöktes via 
annonsering.  
N=7 (5 Sjuksköterskor, 2 
psykiatrisjuksköterskor) 
Erfarenhet 3-30 år 
 

Semi-strukturerade 
intervjuer.  

Analys där teman 
identifierades.  

Ozolins L-L. & 
Hjelm K.  
(2003) 
 Sverige.  

”Nurses’ experiences 
of problematic 
situations with 
migrants in emergency 
care in Sweden”.  
 

Kvalitativ ansats med en 
explorativ och deskriptiv 
design.  

Strategiskt urval.  
N= 49 Sjuksköterskor (akutsjukvård) 
Erfarenhet framkommer inte.  

Deltagarna skrev ner sina 
upplevelser av 
problematiska situationer 
de vårdat invandrare. 

 Kvalitativ metod.  

Tuohy D. & 
McCarthy J. 
(2008)  
Irland.  
 

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

Kvalitativ ansats. Design 
framkommer inte.  

Strategiskt urval.  
N=7 (sjuksköterskor, barnmorskor och 
psykiatrisjuksköterskor) 
Erfarenhet framkommer inte.  

Semi-strukturerade 
intervjuer. En 
fokusgruppsintervju och 
en individuell intervju.  

Analys där teman 
identifierades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2. Sammanställning av samtliga artiklars författare, årtal, land, titel, syfte och huvudresultat.  
 
Författare, årtal, land och titel Syfte Huvudresultat 
 
Cioffi J. (2005)  
Australien.  
 
”Nurses’ experiences of caring for culturally diverse 
patients in an acute care setting”. 
 

 
Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
patienter från olika kulturer inom akutsjukvård.  

 
Huvudresultatet visade tre kategorier: förvärva kulturell 
kunskap, att anförtro och engagera sig i patienter med 
olika kulturer.  

 
Cioffi R.N. J. (2003) Australien. 
 
”Communicating with culturally and linguistically 
diverse patients in an acute care setting: nurses’ 
experiences” 
 

 
Att utforska och beskriva sjuksköterskors upplevelser 
av kommunikation med kulturellt och språkligt 
varierande (CLD) patienter i en akut vård situation.  

 
Sjuksköterskorna använde sig av olika strategier för att 
kommunicera med CLD patienter, de använde sig också 
av tolkar och två-språkig vårdpersonal. Vissa 
sjuksköterskor hade en positiv attityd och visade 
empati, respekt och en vilja att försöka kommunicera 
med CLD patienter.   
 

 
Cortis D. J. (2004) Storbritannien. 
 
”Meeting the needs of minority ethnic patients”. 
 

 
Att utforska sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
patienter från Pakistan som är inneliggande på sjukhus i 
West Yorkshire, Storbritannien.  

 
Fyra teman upptäcktes: förståelse för kultur och 
andlighet, kunskap om det pakistanska samhället, 
omvårdnadsutmaningar och brister samt möjliga 
förklaringsfaktorer.  
 

 
Fatahi N., Mattsson B., Lundgren S. & Hellström M.  
(2010) Sverige. 
 
”Nurse radiographers’ experiences of communication 
with patients who do not speak the native language”. 
 

 
Att utforska röntgensjuksköterskors upplevelser av att 
undersöka patienter som inte talar det inhemska språket.  

 
Ett huvudtema växte fram ur resultatet: 
”tolkningsmiljön – en variation av scenarion”. Temat 
baseras på fyra kategorier: modes (lägen), quality 
(kvalitet), needs (behov) och improvements of 
interpreting (förbättringar av tolkning).  

 
Høye S. & Severinsson E. (2010) Norge. 
 
”Professional and cultural conflicts for intensive care 
nurses”.  
 
 

 
Att utforska intensivvårdssjuksköterskors upplevelser 
av eventuella konflikter i mötet med anhöriga från en 
annan kultur till en kritiskt sjuk patient.  

 
Det huvudsakliga temat från resultatet var: konflikter 
mellan professionell omvårdnad och familjens 
kulturella traditioner.  



  
Høye S. & Severinsson E. (2008) Norge. 
 
”Intensive care nurses’ encounters with multicultural 
families in Norway: An exploratory study”. 
 

 
Att undersöka sjuksköterskans uppfattningar av sina 
möten med multikulturella familjer på 
intensivvårdsavdelningar på norska sjukhus.  

 
Ett huvudtema: kulturell mångfald och arbetsplats 
stressorer. I temat fanns fyra kategorier: inverkan på 
arbetsmönster, utmaningar i kommunikation, svar på 
kriser samt professionell status och genusfrågor.  

 
Jones M. S. (2008) USA.  
 
”Emergency Nurses’ Caring Experiences With Mexican 
Patients”. 
 

 
Att få en förståelse för akut sjuksköterskors upplevelser 
av att vårda mexikansk amerikanska patienter.  

 
Resultatet visade tre teman: Språkbarriärer, kontinuitet 
av vård och begränsad kulturell kunskap.  

 
McCarthy J., Cassidy I., Graham M. M. & Tuohy D. 
(2013) Irland.  
 
”Conversations through barriers of language and 
interpretation”. 
 

 
Att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att 
kommunicera med människor från olika kulturer och 
fokusera på språkbarriärer och användning av tolkar.  

 
Resultatet visade två teman: begränsade konversationer 
och sätt att tala. Det är utmanande att kommunicera 
med personer som inte talar samma språk. 
Sjuksköterskorna upplevde oro över att inte kunna göra 
en omfattande bedömning av patienten, som är 
grundläggande för att tillföra en god vård.   
 

 
Ozolins L-L. & Hjelm K. (2003) Sverige.  
 
”Nurses’ experiences of problematic situations with 
migrants in emergency care in Sweden”. 
 

 
Att utforska och beskriva sjuksköterskors rapporter av 
situationer med migranter inom akutsjukvården som de 
har upplevt varit problematiska.  

 
Resultatet visade 9 teman, de huvudsakligt 
problematiska situationer som sjuksköterskorna 
upplevde var i samband med språkbarriärer och 
kulturella skillnader.  
 
 

 
Tuohy D. & McCarthy J. (2008) Irland.  
 
”Educational needs of nurses when nursing people of a 
different culture in Ireland”.  
 

 
Att diskutera sjuksköterskors upplevelser i Irland när de 
vårdar människor från en annan kultur.  

 
Tre huvudsakliga teman: kulturella svårigheter, tillgång 
och användning av tolk samt planering och förbättring.  

CLD patient = Culturally and linguistically diverse patient 
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