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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Allt fler människor immigrerar till Sverige och de flesta av dem kommer att 

komma i kontakt med sjukvården. När människor från olika kulturer 

interagerar med varandra ifrågasätts normer och traditioner. Det ligger i en 

sjuksköterskas intresse att identifiera detta i omvårdnadssituationer, för att 

ge ett professionellt bemötande och en god omvårdnad. 

 Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av transkulturell 

omvårdnad i Sverige. Syftet är dessutom att beskriva hur datasamlingen gått 

till i de granskade artiklarna.  

Design: Studien har utförts som en beskrivande litteraturstudie. 

Metod: Tolv vetenskapliga artiklar har granskats och analyserats. 

Resultat: Vikten av att se individen i omvårdnadssituationen påtalades i flera artiklar 

och beskrivningar av kulturella skillnader som påverkade sjuksköterskors 

erfarenheter belystes. Till exempel var sjuksköterskors erfarenheter av 

kulturell omvårdnad i Sverige till viss del kopplade till rädslor och fördomar 

i bemötandet av personer från andra kulturer. Genom utbildning kunde 

sjuksköterskors syn på transkulturell omvårdnad förändras. I resultatet av 

den metodologiska frågeställningen framkommer det att semistrukturerade 

intervjuer var den typ av datainsamlingsmetod som användes mest i 

föreliggande studie. 

Slutsats: Rädslor och fördomar kunde ses som hinder mellan sjuksköterskor och 

patienter. En källa till dessa rädslor och fördomar var de kulturella 

skillnader som kunde förekomma mellan dessa två parter. Det var därför 

viktigt att sjuksköterskor hade ett holistiskt synsätt som inbegrep 

människans kulturella bakgrund, oavsett ursprung. Behovet av utökad 

kunskap och fortsatt utbildning av transkulturell omvårdnad underströks.  
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ABSTRACT 

 
Background: In our contemporary society there have been an increasing number of 

people migrating to Sweden. Most of these migrants will at some stage 

seek medical attentions. Norms and traditions might be questioned when 

people from different cultures interact with each other; it is in the nurses’ 

best interest to identify and allay possible conflicts, in a professional 

way, in order to provide a good care. 

Aim: The aim of this study was to describe nurses’ experiences of transcultural 

care in Sweden. Furthermore, it also shows how the reviewed articles 

collected their data. 

Design: The study is a literature study. 

Method: Twelve scientific papers were reviewed and analyzed for this study.  

Result: The literature study urged the importance of the individuality of each 

patient in order to avoid consternation in either side. Moreover, the study 

showed the readers on how to identify possible cultural differences that 

could reflect and/or model nurses’ transcultural experiences. Nurses’ 

negative experiences of encountering patients from other cultures in 

Sweden were partially linked to their fears and prejudices; through 

transcultural education the nurses’ experience of transcultural care would 

then be positively changed. The result of the methodological aim proves 

that semi-structured interviews were most commonly used in the 

following study. 

Conclusion: Fears and prejudices could possibly create obstacles between patients and 

their nurses. One of the main sources of these fears and prejudices is the 

cultural gap between caregivers and their patients. Therefore, it is crucial 

for a nurse to have a holistic view while adapting their care depending on 

their patient’s cultural values. Nonetheless, further education and practice 

in transcultural care are considered necessary. 
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1. INTRODUKTION 

Sverige har kommit att bli ett mångkulturellt land. Under de senaste tio åren har 

immigranter, som bosatt sig i Sverige, ökat i antal. Från första januari 2015 till tredje 

augusti samma år beviljades cirka 71 000 uppehållstillstånd i Sverige och siffran har 

ökat för var dag (Migrationsverket, 2015). Att immigrera till Sverige, innebär den 

process då immigranter flyttar och bosätter sig i Sverige. Alla immigranter som har fått 

uppehållstillstånd har samma rätt till sjukvård som svenska medborgare (Statistiska 

centralbyrån, 2014). Vården ska ske på lika villkor. Vidare ligger det i vårdens natur att 

respektera mänskliga rättigheter, inklusive kulturella rättigheter, rätten till liv och egna 

val, till värdighet samt att bli bemött med respekt (ICN, International Council of 

Nursing, Code of Ethics, 2012).  

1.1 Kulturell omvårdnad 

Denna studie utgick ifrån den transkulturella omvårdnadsteorin som betonar vikten av 

att se till hela individen, inklusive kulturell bakgrund (Leininger, 2007). Samarasinghe 

(2010) menade att kulturen har betydelse för hälsa, identitet, kommunikation och 

interaktion. Att vara medveten om den kulturella påverkan på dessa områden ansåg 

Samarasinghe vara en nödvändighet för en fredlig samexistens i ett mångkulturellt 

Sverige. Nedan beskrivs den transkulturella omvårdnadsteorin och de centrala 

begreppen inom teorin definieras.  

1.1.2 Transkulturell omvårdnadsteori 

Leininger utvecklade den omvårdnadsteori som benämns som transkulturell. Den utgår 

ifrån tre grundstenar, skydda/bevara, anpassa/förhandla och struktur/formation, som har 

en betydlig influens på sjuksköterskors synsätt av främmande kulturer (Leininger et al., 

2009). Inom forskning och utbildning har genomslagskraften varit stor av Leiningers 

teori (Gebru & Willman, 2003). Teorin fokuserar på sambandet mellan kultur, vård och 

hälsa. Leiningers teori utgår från att alla människor har specifika behov, däribland att bli 

sedd utifrån sin kultur. Sjuksköterskan bör stödja patientens strävan mot hälsa på ett 

adekvat sätt utifrån den kulturella aspekten (Leininger, 1969). Inom den transkulturella 

omvårdnaden inkluderas sociala strukturer så som religion, politiska åsikter, ekonomi, 

kulturell bakgrund, värderingar, gemenskaper, livsfilosofi samt geografiska 

miljöfaktorer. Dessa sociala strukturer sågs som potentiella influenser på omvårdnaden 
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då den utförs på patienter med en annan kulturell bakgrund än sjuksköterskans 

(Leininger, 2007). En modell, soluppgångsmodellen, utformades av Leininger utifrån 

den transkulturella omvårdnadsteorin. Soluppgångsmodellens syfte var att göra det 

enklare för vårdpersonal att förstå och hantera olika situationer som uppstår i 

omvårdnadssituationer då sjuksköterskans och patientens olika kulturer möts (Mc 

Farland, 2014). Målet med den transkulturella omvårdnadsteorin, inkluderat 

soluppgångsmodellen, är att vård- och omsorgspersonal ska kunna inhämta kunskap om 

likheter och olikheter emellan kulturer för att kunna ge en kulturspecifik men även 

kulturuniversell omvårdnad (Gebru & Willman, 2001). 

1.1.3 Hälsa 

Hälsa som är ett mångfacetterat begrepp kan bland annat kopplas till kultur, religion, 

filosofi, ekonomi, politik och etik. Inom sjukvården har begreppet hälsa en central roll 

och får, i en del sammanhang, innebörden att uppnå frånvaro av sjukdom. Utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv ses hälsa som något individuellt och holistiskt (Willman, 2009). 

Då hälsan påverkas till det sämre har alla människor, som är medborgare eller fått 

uppehållstillstånd i Sverige, rätt till vård (Skärsäter, 2012). 

1.1.4 Kultur  

Kultur innefattar nedärvda sociala erfarenheter och kollektiva minnen som människan 

handlar, tänker och orienterar sig efter och allteftersom införlivas i en individs identitet 

(Broady, 2009). Kultur innefattar även seder, bruk och värderingar gällande 

förhållningssätt till exempelvis vad som är friskt och sjukt, sätt att uttrycka känslor och 

vad som är manligt och kvinnligt (Masgoret & Ward, 2006). Kultur är en naturlig del i 

människors liv och visar sig i medvetna eller mindre medvetna handlingar och tankar. 

Samarasinghe (2010) har satt begreppet kultur i ett vidare perspektiv. Samarasinghe 

menade att det finns skäl att se kulturen som ett allmänmänskligt fenomen. Detta 

innebar i sin tur en betoning på individen istället för kulturen.  

1.1.5 Kulturellt seende 

I förhållande till andra kulturer anses majoritetskulturen som normal och immigranters 

kulturer som avvikande (Barbosa Da Silva & Ljungquist, 2003) Beroende på hur den 

egna kulturen har satts i förhållande till andra kulturer påverkar det synen på individen 

som bär på kulturen. I ett globalt perspektiv kan den svenska kulturen ses som 

avvikande. Sverige har tillexempel en liberalare syn på barns och kvinnors rättigheter än 

i många andra delar av världen. Att människor från Sverige anses konflikträdda och 
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känslokalla ger ytterligare en bild på hur omvärlden ser på den svenska kulturen. I 

avseendet att förstå andra kulturer behövs reflektion kring individens egna kultur. Om 

reflektion genomförts blir kategoriseringen, normal eller avvikande, av kulturer mindre 

viktig. Exempelvis spelar det ingen roll huruvida patienten avviker från den kulturella 

normen i sina känslouttryck utan det viktiga är att se individens behov genom att förstå 

patientens känslouttryck utifrån patientens kulturella bakgrund (Ouis, 2010). 

1.1.6 Kulturell hälsa  

Socialstyrelsen (2013) angav att immigranter generellt sett hade en sämre självskattad 

hälsa än de personer som var födda i Sverige. Däremot visade Löfvander, Rosenblad, 

Wiklund, Bennström och Lepperts (2014) undersökning att det inte fanns någon 

skillnad mellan svenskföddas och immigranters självskattade välbefinnande och 

livskvalité. Hieberts förklaringsmodell gav en beskrivning till varför personers hälsa 

påverkades då de hamnade i en ny kultur med andra normer och värderingar. Teorin 

innehåller tre faser. Turist fasen, reaktions/chock fasen samt bearbetning/nyorienterings 

fasen. Processen att ta sig genom dessa faser varierade beroende på var immigranten 

kom ifrån (Hanssen, 1998). En annan övergripande förklaring, till vad som skett i mötet 

med den nya kulturen, beskrevs att det handlar dels om behållandet av den egna 

kulturella särprägeln, dels etableringen och upprätthållandet av naturliga relationer till 

andra kulturer (Samarasinghe, 2010). Utifrån Björk Brämberg och Nyströms (2010) 

forskning utlästes att immigranters inre och yttre process påverkar etableringen i det nya 

landet. inre processen kan vara i form av bearbetad bakgrund, individens attityd och 

erfarenheter ifrån det nya landet. Den yttre processen kan vara i form av ekonomi och 

arbete.  

Oavsett vilken bakgrund människor burit med sig till den nya kulturen är 

människolivet generellt sett skört. De som har hand om omsorgen bör se till människans 

sårbarhet, oavsett bakgrund (Henriksen & Vetlesen, 2001). Med detta menades att 

individen som kommer till en ny kultur är beroende av att bli omhändertagen samtidigt 

som individen kanske inte upplever tillit till de som är omhändertagande vilket gör att 

immigranterna försöker undvika att visa sin sårbarhet (Eide & Eide, 2009).  

1.1.7 Immigrant  

Immigrant definierades enligt Nationalencyklopedin (1992) som ”en person som flyttar 

från ett land till ett annat för att bosätta sig en längre tid, enligt folkbokföringen i 

Sverige minst ett år” (s. 529). I detta arbete användes Nationalencyklopedins definition 
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av immigrant, med tillägget att en immigrant är en första generationens immigrant som 

har fått uppehållstillstånd i Sverige. Skälet till detta tillägg av definitionen var att 

immigranter och svenska medborgare då kan sägas ha samma förutsättningar till 

sjukvårdsinsatser. 

1.2 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområdena är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan bör främja en god 

omvårdnad för patienten där dess individuella värderingar, rättigheter, sedvänjor och 

trosuppfattning ingår. Det ligger dessutom i sjuksköterskans ansvar att på ett 

kulturanpassat sätt, delge patienten korrekt, lämplig och tillräckligt information (ICN 

Code of Ethics, 2012). Omvårdnad är behovsstyrt och anpassningsbart därför är 

sjuksköterskans roll bland annat att upptäcka behov och anpassa dialog för bästa 

möjliga omvårdnad (Ternestedt & Norberg, 2009). För att möjliggöra en helhetssyn på 

människor från andra länder, som bär på andra referensramar, krävs en 

kulturellkompetens (Montenery, Perry, Ross & Zoucha, 2013).  

1.3 Patient perspektiv 

I en studie av Björk et al. (2010) intervjuades 16 immigranter som varit kontakt med 

den svenska vården. Immigranternas erfarenheter varierade, med både positiva och 

negativa upplevelser. En immigrant berättade att den svenska vården handlat respektlöst 

då immigranten fick information om en allvarlig sjukdom via mejl. En annan immigrant 

beskrev vården som trygg och omhändertagande. Den andra upplevelsen grundade sig i 

att vårdgivaren såg till att kommunikationen fungerade genom att stämma av att 

immigranten förstod informationen (Björk et al. 2010). När patienten däremot inte 

förstod svenska har sjukhuset skyldighet att inkalla tolk (SFS 1986:233 8§). Det 

beskrevs vara av stor vikt att tolken pratar rätt språk och dialekt, har samma religiösa 

och kulturella bakgrund, har samma kön och tillhörighet till invandrarförening, 

religiösförsamling samt socialgrupp (Vårdhandboken, 2013). När dessa kriterier inte 

uppfyllde patientens förväntan, påverkade detta vården för patienten. Patienter som känt 

sig kränkt av ovan nämnda situation löste detta genom att de bokade om vårdmötet, i 

väntan på kompetent tolk (Seffo, Krupic, Grbic & Fatahi, 2014). 



 

5 

1.4 Internationell forskning 

Internationellt sett har forskning avseende kulturell kompetens i omvårdnaden bedrivits 

i decennier men gjorts synlig i klinisk verksamhet under de femton senaste åren 

(Somnath, Beach & Cooper, 2008). Där kulturanpassad vård bedrivits har 

sjuksköterskor mestadels utgått ifrån egna kulturella erfarenheter och utbildningar. I 

hopp om att förbättra den kulturanpassade vården ansåg sjuksköterskor i Cang-Wong, 

Murphy och Adelmans (2009) studie att det krävs än mer utbildning och flera tolkar.  

I vårdsituationer där kulturella skillnader fanns mellan patient och sjuksköterska 

kan det uppstå spänningar. Dessa kulturella skillnader kan exempelvis vara språk 

(Spence, 2009; Jones, 2007; Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009), gester, 

kläder, hudfärg (Spence, 2009), begränsningar i kulturell kunskap (Jones, 2007), 

matvanor, hygien, kvinnosyn samt synen på barns smärta. Kommunikation var den 

faktor som påverkade mest i den trankulturella vårdsituationen ansåg sjuksköterskor i en 

italiensk studie. Om kommunikationen blev bristfällig blev detta en otillfredsställelse 

för sjuksköterskan på grund av att inte jämlik omvårdnad kunde genomföras (Festini et 

al., 2009) . Internationell forskning visade även på att den egna kulturens antaganden, 

värderingar, övertygelser och attityder behövs utforskas mer i syfte att kunna återspegla 

andra kulturer i samhället generellt och vården specifikt (Ogilvie, Burgess-Pinto & 

Caufield, 2008). 

1.5 Problemformulering 

En naturlig följd av att Sverige blivit ett mångkulturellt land är att vården kommit att 

innefatta en mångfald av kulturer. I omvårdnaden av patienter, oavsett kulturell 

bakgrund, är det av stor vikt att använda ett holistiskt perspektiv på människan i syfte 

att uppnå god hälsa. Ett sätt att få ett helhetsbegrepp om individen kan vara att ta hänsyn 

till individens kulturella bakgrund. Detta kan vara svårare då kunskap ibland inte finns 

om specifik kultur. Genom Leiningers omvårdnadsteori om transkulturell omvårdnad 

kan sjuksköterskor få omvårdnadsstrategier att jobba utifrån, då möten sker med 

patienter från en annan kultur. Internationell forskning, inom området, visade på att det 

finns kulturella skillnader och att dessa skillnader påverkade omvårdnadssituationen. 

Behovet av att få mer kulturell kompetens är stort bland sjuksköterskor internationellt. 

Den nationella forskningen, inom området, är relativt ny med förklaringen att 

patienterna, med annan kulturell bakgrund, inte alltid har funnits i så stort antal, som i 

dagens samhälle. I föreliggande studie görs en beskrivning av sjuksköterskors 
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erfarenheter av den transkulturella omvårdnaden inom den svenska vården. Detta för att 

ge den transkulturella omvårdnadsteorin ett nationellt uttryck och på så sätt förbättrade 

kunskaper om hur sjuksköterskor kan bemöta patienter med lika god 

omvårdnadskvalitet oavsett olika kulturella bakgrunder. 

1.6 Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av transkulturell omvårdnad i den 

svenska vården. Ytterligare ett syfte var att beskriva hur datasamlingen gått till i de 

granskade artiklarna.  

1.7 Frågeställning 

1. Hur ser sjuksköterskors erfarenheter ut av transkulturell omvårdnad inom 

vården i Sverige? 

2. Hur beskrivs datainsamlingen i de granskade artiklarna? 

2. METOD 

2.1 Design 

Denna studie utformades som en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck, 2012).  

2.2 Databaser 

De databaser som använts är Cinahl och PubMed. Valet av databaser gjordes på basis 

att de är välkända och väletablerade inom omvårdnads- och medicinområdet (Polit & 

Beck, 2008).  

2.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

De sökord som användes var ”Sweden”, ”Nurse”, ”Transcultural”, ”Transcultural care”, 

”Cultural”, ”Cultural competence” och ”Experience”, eftersom de ansågs viktiga för 

syftet.  

Termerna söktes som fritext med booleska termen ”AND”. Att söka med booleska 

termen ”AND” rekommenderas av Polit och Beck (2012) då de menar att sökresultatet 

blir mer relevant.  I sökningen användes inte MeSH termer då utfallet av artiklar blev 

mindre i antal än om sökningen skedde i fritext. För att öka utbudet av artiklar valde 

författarna bort användandet av Medical Subject Headings–termer (MeSH).  
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Följande inklusionskriterier användes: Artiklar skulle vara skrivna på svenska 

eller engelska och svara på syfte och frågeställningar. Studierna skulle vara gjorda i 

Sverige. Artiklarna skulle vara skrivna efter 2005 samt blivit granskad av en etisk 

kommitté. Artiklarna skulle finnas tillgängliga via Gävle högskolas databas. 

Exklusionskriterier användes för att utesluta de artiklar som var litteraturstudier och 

som inte var uppbyggda enligt IMRAD-struktur (Introduktion Methods Results and 

Discussion) i PubMed och inte var Peer Reviwed i Cinahl.  

Inga begränsningar gjordes för vilken form av sjuksköterskor som tillhörde 

artiklarnas undersökningsgrupper. Detta på grund av att det inte fanns tillräckligt med 

artiklar för att basera studien exklusivt på allmänsjuksköterskor eller sjuksköterskor 

inom endast en typ av vårdinstans. Se tabell 1 för sökningarnas utfall. 

Databassökningen gjordes 150923. 

 

Tabell 1 

Databassökningarnas utfall 

Databas Söktermer Antal 

Träffar 

Valda 

Artiklar 

Cinahl 

 

Sweden AND Transcultural Care 26 7 

Sweden AND Nurse AND Cultural competence 17 3 

Sweden AND Nurse AND Cultural AND Experience   10 2 

Sweden AND Nurse AND Transcultural AND Experience 2 1 

PubMed 

 

Sweden AND Transcultural Care  26 6 

Sweden AND Nurse AND Cultural competence 37 5 

Sweden AND Nurse AND Cultural AND Experience 45 4 

Sweden AND Nurse AND Transcultural AND Experience 4 2 

Totalt 167 30 varav 

12 unika 

 

Totala sökträffar blev 167 artiklar. Artiklarnas rubriker gicks igenom och 109 

artiklar föll då bort. Detta på grund av att forskningen inte var gjord inom den svenska 

vården, att de hade annan fokus än den transkulturella omvårdnaden eller att artiklarna 

var skrivna ifrån ett annat perspektiv än sjuksköterskans. Abstrakten på 58 artiklar lästes 
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igenom varav 20 föll bort av samma anledning som artiklar föll bort efter läst rubrik. De 

38 kvarstående artiklar lästes igenom varav 8 föll bort då de inte stämde överens med 

det arbetets syfte och frågeställning. Utav de 30 artiklar som valdes ut var 18 dubbletter 

vilket resulterade i 12 unika artiklar. Dessa tolv artiklar användes i arbetet (Se figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Flödesschema. Exkludering av artiklar. 

2.4 Dataanalys 

Författarna, till denna studie, gick igenom de utvalda artiklarna i sin helhet. För att 

underlätta i analysarbetet gjordes en översiktstabell över valda artiklars författare, 

utgivningsår, titel, design/ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, 

dataanalys, syfte, resultat. Tabellen gjordes enligt rekommendationer utifrån Polit och 

Beck (2012). Tabellöversikten delades senare upp i två tabeller som finns tillgängliga i 

bilaga 1 och 2. En grundlig genomgång av valda artiklars metod och resultatdel gjordes. 

Vilket innebar ett analysarbete där likheter och skillnader söktes i syfte att finna teman 

till det egna arbetets resultat del. I analysprocessen kategoriserades artiklarnas 
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resultatdelar med hjälp av färgkoder som Polit och Beck (2012) rekommenderar. Utifrån 

de färgkodade kategoriseringarna och det egna arbetets första frågeställning utformades 

fyra teman som senare blev fyra relevanta rubriker med underliggande resultattext. Den 

metodologiska frågeställningen besvarades genom att beskriva valda artiklarnas 

datainsamlingsmetoder. Författarna till detta arbete utgick ifrån den tidigare 

sammanställda översikten med fokus på rubriken datainsamlingsmetod. 

Datainsamlingsmetoderna granskades utifrån vilka datainsamlingsmetoder som har 

använts och hur väl datainsamlingsmetoden beskrivits i de inkluderande artiklarna (Polit 

& Beck, 2012).  

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Då studier bör ha granskats av en etisk kommitté för att publiceras har ej författarna i 

föreliggande studie ej vidare granskat detta. I föreliggande studie var det av stor vikt att 

inkludera studier som både talar för och emot författarnas åsikter (Polit & Beck, 2012). 

I föreliggande studie har författarna inte medvetet förvrängt eller uteslutit fakta. 

3. RESULTAT 

I föreliggande litteraturstudies resultat baserar sig på en sammanställning och 

bearbetning av tolv artiklar (se bilaga 1 och 2). Dessa tolv artiklar redovisas i löpande 

text utifrån följande rubriker: Rädslor och fördomar, Att se individen, Kulturella 

skillnader och Implementering av transkulturell omvårdnad. I resultatets sista del 

besvaras den metodologiska frågeställningen, vilken redovisas i löpande text.  

3.1 Rädslor och fördomar 

Sjuksköterskors rädslor och fördomar, i bemötandet av människor ifrån andra kulturer, 

försvårade sjuksköterskors arbete i att ge en transkulturell omvårdnad och låg till hinder 

för en jämlik vård (Berlin et al., 2010; Ekblad et al., 2007; Pergert et al., 2007; 2008; 

Nkulu Kalengayi et al., 2015; Skott & Lundgren, 2010).  

Rädslor kunde handla om överväldigande känslouttryck som avvek från den 

svenska normen. Ju starkare känslor patienter visade desto mer överrumplade och 

oförberedda upplevde sjuksköterskor att de blev. I vissa fall kunde erfarenheterna av att 

möta överväldigade känslouttryck skapa fördomar och rasistiska tankar (Pergert et al., 

2007, 2008).  
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Fördomar kunde handla om synen på patienternas familjer och anhöriga och hur 

deras seder ansågs som osvenska samt att närståendes närvaro bidrog till en försämrad 

vård. Dock framkom det att denna syn på anhöriga och närstående var sammanlänkade 

med tidsbrist och stereotypiska bilder av immigranters kultur som annorlunda än 

majoritetskulturen. Fortsatt beskrevs förekommande fördomar att immigranter styrdes 

av regler, traditioner, seder och religiösa lagar (Dellenborg et al., 2012).  

Ännu ett exempel på att fördomar bland sjuksköterskor fanns, menade Nkulu et al. 

(2015), då deras undersökning visade på att en screeningsverksamhet för nyinkomna 

immigranter fick stänga på grund av att personalen uttryckligen meddelade att de kände 

sig främmande för att jobba med denna patientgrupp. Även Skott och Lundgren (2010) 

beskrev att det fanns fördomar mot immigranter bland sjuksköterskor. Innan 

sjuksköterskorna, i studien, skulle börja jobba i ett område med kulturell mångfald fick 

de ta emot fördomar om området från andra sjuksköterskor som inte jobbade där. 

Sjuksköterskorna, i studien, kände osäkerhet inför jobbstarten men då fördomarna inte 

uppfylldes försvann de. En sjuksköterska i Skott och Lundgren (2010) beskrev "Min 

rasism passerade, jag har lärt mig att respektera olika nationaliteter och religioner, du 

blir ödmjuk ... alla har en bakgrund och en särskild berättelse att berätta.” (s.226) 

Rädslor och fördomar inför andra kulturer uppkom då kunskaper om andra 

kulturer inte fanns eller var väldigt ytliga. Denna brist på kunskap gagnade 

barriärsbyggandet mellan ”vi” och ”dem” som i sin tur motverkade den transkulturella 

vården (Dellenborg et al., 2012) och en jämlik vård (Pergert et al., 2007). För att minska 

fördomar krävdes ökad kulturell kompetens (Berlin et al., 2010). 

3.2 Att se individen 

Ett holistiskt och individanpassat möte där sjuksköterskor försökte se förbi fördomar för 

att fokusera på den individ de hade framför sig, var en del av den transkulturella 

omvårdnaden (Akhavan 2012; Dellenborg et al., 2012, Ekström, 2015; Pergert et al 

2007; Samarasinghe et al., 2010; Söderbäck & Ekström, 2015). 

I Akhavan’s (2012) studie ansåg flera sjuksköterskor att transkulturell omvårdnad 

innebar en acceptans, öppenhet och respekt till immigranternas kulturer (Akhavan, 

2012). Trots detta var synen på immigranter som en homogen folkgrupp stor. Med 

målet att skapa en god transkulturell omvårdnad var det därför viktigt att se till 

individen (Akhavan, 2012 & Dellenborg et al., 2012).  
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I akuta situationer upplevde flera sjuksköterskor att de hade en mer holistisk syn 

på patienten, och kunde se förbi de kulturella skillnaderna (Dellenborg et al., 2012). När 

situationen inte längre var akut rekommenderade Pergert et al. (2007) att använda sig 

utav småpratande med patienterna för att lära känna dem. Detta småpratande menade de 

var något sjuksköterskor i allmänhet redan använde sig av hos patienter som kommer 

från liknande kulturer som de själva. I omvårdnadssituationer inbjöd småpratandet 

patienten och dess anhöriga till att ställa frågor. Detta glömdes ofta bort eller undveks 

på grund av kulturella skillnader hos patienter som hade en annorlunda kultur och 

därmed minskade chansen till individuell omvårdnad hos denna patientgrupp (Pergert et 

al., 2007). 

Att använda sig utav andra professioner så som tolk eller doula (stödperson till 

den födande kvinnan) visade sig ha både för och nackdelar. Dock visade resultatet från 

flertalet artiklar att andra professioner möjliggjorde en bättre omvårdnadssituation, då 

patientens individuella önskemål och behov var i fokus (Akhavan & Lundgren, 2010; 

Pergert et al., 2007; Samarasinghe et al., 2010, Söderbäck & Ekström, 2015). 

3.3 Kulturella skillnader  

Kulturella skillnader beskrevs utifrån genus kopplat till hierarki (Holmström & 

Höglund, 2007), synen på autonomi, integritet (Holmström & Höglund, 2007; Skott & 

Lundgren, 2009), känslouttryck (Pergert et al., 2008), utbildning, kommunikation 

(Akhavan & Lundgren, 2010; Pergert et al., 2007), samt olika syn på hälsa och sjukvård 

(Berlin et al., 2010; Nukulu Kalengy et al., 2015). 

Sjuksköterskor i en undersökning upplevde vårdmötet, med patienter från annan 

kultur, mer komplicerade då det gällde autonomi och integritet. Sjuksköterskor gav 

exempel utifrån andra kulturers genushierarki. ”Familjens överhuvud”, det vill säga 

fadern i familjen, för hela familjens talan i patientsamtal oavsett vilken familjemedlem 

som var patient, vilket skapade etiska dilemman (Holmström & Höglund, 2007). Skott 

och Lundgren (2009) tog även de upp autonomi och integritet. De menade att patienter 

med annan kulturell bakgrund omgav sig oftast av stora familjer som hade viljan att 

vara med och ta ansvar och ta hand om patienten. Denna situation skapade svårigheter 

till att kommunicera enskilt med patienten samt att få familjen att överlåta 

huvudansvaret för omvårdnaden till sjuksköterskan. 

Skillnader i känslouttryck kunde bero på den individuella situationen men även på 

kulturella normer, till exempel uppfattade en sjuksköterska att en patient var psykotisk. 
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Efter kontakt med kunnig personal på akutpsykiatri kom de fram till att patienten visade 

sorg som följde individens kulturella norm, en norm som var avvikande från den 

svenska normen (Pergert et al., 2008).  

Pergert et al. (2007) redovisade att då anhöriga, med en annan kulturell bakgrund, 

hade låg utbildningsnivå blev det svårare för sjuksköterskorna att avgöra om anhöriga 

kunde ta till sig informationen som getts. Detta minskade möjligheterna till en jämlik 

vård vilket påverkade den transkulturella omvårdnaden på grund av osäkerhet om 

informationen nått fram till anhörig. Detta trots att tolk använts. 

I en studie av Akhavan och Lundgren (2010) där svenska barnmorskor 

intervjuades, upplevdes doulor som överbryggare till den andra kulturen. Då doulor 

fanns med och stöttade vid barnafödandet både språkligt och kulturellt. De olikheter 

som fanns mellan kulturerna, svenska och de födande kvinnornas kulturer, skapade 

kunskapsluckor i den transkulturella omvårdnaden, som alltså kunde överbryggas med 

hjälp av doulor. 

Olikheter i synen på hälsa och dess organisation visade sig då sjuksköterskor 

bedrev hälsoförebyggande arbete gentemot föräldrar, från en annan kultur, som fanns i 

barnhälsovården. I föräldrarnas kultur hade det inte funnits tillgång till förebyggande 

hälsoarbete och synen på verksamheten blev då att verksamheten fanns i syfte att 

kontrollera föräldrarna och barnen. Medan sjuksköterskorna utgick från ett 

förebyggande och stödjande perspektiv (Söderbäck & Ekström, 2015). Denna olikhet, 

vad det beträffar synen på verksamhet och hälsa, beskrevs även av Nkulu Kalengyi et 

al., (2015) då vårdgivare och sjuksköterskor genomförde en screeningverksamhet i 

förebyggande syfte för nyanlända immigranter. Sjuksköterskorna såg de nykomna 

immigranterna som sårbara och att de därför lätt kunde drabbas av dålig hälsa. Medan 

immigranternas syn på sin egen hälsa var att de var friska och därför inte förstod vitsen 

med att genomgå de hälsokontroller som ingick i screening verksamheten. I Berlin et 

al., (2010) artikel nämns liknande olikheter vad det gäller synen på hälsa. Då 

sjuksköterskorna upplevde att föräldrar, med annan kulturell bakgrund, vägrade att ta 

emot hjälp på grund av att de förnekade sitt barns ohälsa.  

Genus, uttryck, seder och bruk, egenskaper, värderingar, attityder, status samt 

känslomässiga reaktioner beskrevs av sjuksköterskor vara faktorer som kunde avvika 

från den svenska normen då de vårdade patienter med annan kulturell bakgrund 

(Dellenborg et al., 2012). 
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3.4 Tillämpning av transkulturell omvårdnad  

Transkulturell omvårdnad ingår i en professionell omsorg och sträcker sig utöver 

kulturklyftor där målet är att stödja patienternas hälsoprocess och tillhandahålla 

kongruent vård. (Berlin et al., 2006) När sjuksköterskor inte tillhandahöll lämplig form 

av transkulturell omvårdnad bildades inte det samspel mellan sjuksköterska och 

patient/patientens anhöriga som låg som grund till god omvårdnad (Pergert et al., 2007). 

Vidare förelåg det i följande studier att adekvat utbildning i ämnet kunde leda till en 

förbättrad omvårdnad samt att underlätta arbetsmiljön (Berlin et al 2006; Berlin et al., 

2010; Pergert et al., 2007, 2008; Skott & Lundgren, 2009). 

Genom erfarenheter och kunskap om andra kulturers normer, kunde 

sjuksköterskan förbereda sig på ett professionellt bemötande även om överväldigade 

känslouttryck uppstod. Erfarenheterna ledde inte automatiskt till kunskap. 

Sjuksköterskorna blev inte heller mer förbered inför de situationer som avvek från den 

svenska normen. Det krävdes att sjuksköterskorna fullt ut accepterade och respekterade 

den individuella patientens kommunikationsmönster (Pergert et al., 2008). Några 

sjuksköterskor ansåg att de blivit öppnare och fått en mer accepterande attityd mot 

immigranter efter dagliga möten med patienter från olika kulturer i vårdsammanhang 

(Skott & Lundgren, 2009).  

  I en studie utförd av Berlin et al., (2010) utvärderades sjuksköterskors syn på 

skillnaden i omvårdnad efter att de mottagit speciell träning i bemötandet av barn med 

utländsk bakgrund. I artikeln beskrevs att det fanns signifikanta skillnader i 

sjuksköterskornas förståelse för andra kulturer, hur de skulle bemöta dem på rätt sätt 

inom vården samt att vården förbättrades i samband med att sjuksköterskorna mötte en 

familj där förälderns religion påverkade barnets omvårdnad. Efter utbildningens slut, 

ansåg de flesta sjuksköterskor som deltog (92 %) att utbildningen hade hjälpt dem att 

hantera svårare situationer på jobbet där en annan kultur och värderingar tidigare varit 

mycket svårare att klara av. Lika stor andel av de sjuksköterskor som deltog ansåg att de 

öppnat upp ögonen för hur viktigt det var med denna typ av kompetens, och önskade 

därför fortsatt utbildning i transkulturell omvårdnad.  

Tillämpning av transkulturell omvårdnad visade sig förbättra sjuksköterskors sätt 

att kommunicera med patienter och anhöriga från olika kulturer och länder. En 

transkulturellt anpassad kommunikation, visade sig underlätta sjuksköterskans arbete 

genom att denne lättare fick patienten att öppna upp och prata om känsliga eller 

beklämmande saker (Pergert et al., 2007) samt dela med sig av sina 
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sjukdomsperspektiv, vågade upplysa sjuksköterskan om folkmediciner och alternativa 

healing metoder. Det var lättare att förhandla sig fram till en behandlingsplan för barn 

när föräldrarnas kultur eller religion motsatte sig viss typ av behandling, ett underlättat 

arbete när det kommer till annars känsliga undersökningar, samt att tillhandahålla en 

omvårdnad som tar hänsyn till och undviker de behandlingar eller frågor som kan anses 

stötande eller kränkande i vissa kulturer (Berlin et al., 2010).  

3.5 Beskrivning av datainsamlingsmetoder i resultatdelens artiklar 

Utifrån resultatdelens tolv artiklar, varav elva kvalitativa och en kvantitativ, beskrevs 

fyra följande datainsamlingsmetoder: semistrukturerade intervjuer i sju av artiklarna 

(Akhavan, 2012; Akhavan & Lundgren, 2010; Holmström & Höglund, 2007; Nkulu 

Kalengyi et al., 2015; Pergert et al., 2007; Samarasinghe et al., 2010; Söderbäck & 

Ekström, 2015).  Frågeformulär i två av artiklarna (Berlin et al., 2006; Berlin et al., 

2010). Fokusgruppsintervjuer i en artikel (Dellenborg et al., 2012). Mixad insamling 

med både fokusgruppsintervjuer och semistrukturerade individuella intervjuer i två av 

artiklarna (Pergert et al., 2007; Skott & Lundgren, 2009).  

Semistrukturerade intervjuer beskrevs i samtliga artiklar som använt metoden. I 

de flesta artiklarna beskrevs denna metod som dels förberedda frågor dels spontana 

frågor som uppkommer under intervjuns gång. I Holmstöm och Höglunds (2007) och 

Nukulu Kalengyi et al.s, (2015) artiklar beskrevs att frågorna var ställda som öppna 

frågor. Majoriteten av artiklarna som använt semistrukturerade intervjuer beskrevs även 

att inspelning av intervjuerna hade skett. I samtliga artiklar beskrevs att transkribering 

gjorts. Som ett komplement till den transkriberade texten hade fältanteckningar använts, 

beskrevs i artiklarna av Nukulu Kalengyi et al, (2015) och Pergert et al, (2007). 

Intervjufrågorna fanns med i texten i fyra artiklar (Akhavan, 2012; Akhavan & 

Lundgren, 2010; Nkulu Kalengyi et al., 2015; Samarasinghe et al., 2010) av sju.  

Frågeformulär hade använts i (Berlin et al., 2006; Berlin et al., 2010) artiklar. I 

artikeln med kvalitativ ansats (Berlin et al., 2006) hade forskarna, med stöd från 

expertis, utformat en enkät med trettio frågor. Medan i den kvantitativa artikeln (Berlin 

et al., 2010) hade forskarna utgått från två standardiserade enkäter som översatts från 

USA. Fokusgrupps intervjuer är en datainsamlingsmetod som har använts i Dellenborg 

et al.s, 2012) artikel. Forskarna i artikeln beskrev att metoden byggde på 

reflektionscyklar som processas i gruppdiskussioner. I denna specifika forskning kom 

detta att innebära att 70 personer delades in i elva grupper. Diskussionen som följde i 
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grupperna utgick ifrån en fråga. En moderator ledde fokusgruppsintervjun som spelades 

in och transkriberades. Detta skedde utanför sjukhusområdet och varade pågick 45-60 

minuter. I två av artiklarna (Pergert et al., 2007; Skott & Lundgren, 2009) användes en 

kombination av fokusgrupps och semistrukturerade individuella intervjuer.  

4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Vikten av att se individen i omvårdnadssituationen påtalades i flera artiklar och 

beskrivningar av kulturella skillnader som påverkade sjuksköterskors erfarenheter 

belystes. Till exempel var sjuksköterskors erfarenheter av transkulturell omvårdnad i 

Sverige till viss del kopplade till rädslor och fördomar i bemötandet av personer från 

andra kulturer. Genom utbildning kunde sjuksköterskors syn på transkulturell 

omvårdnad förändras. I resultatet av den metodologiska frågeställningen, framkommer 

det att semistrukturerade intervjuer var den typ av datainsamlingsmetod som användes 

mest i föreliggande studie. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Rädslor och fördomar  

Resultat visade att rädslor och fördomar kunde vara hinder för den transkulturella 

omvårdnaden inom den svenska vården (Berlin et al., 2010; Ekblad et al., 2007; Nkulu 

Kalengayi et al., 2015; Pergert et al., 2007, 2008; Skott & Lundgren, 2010;), vilket även 

påvisades i internationell forskning (Jones, 2007). Genom den transkulturella 

omvårdnadsteorin hade sjuksköterskor möjlighet att bli medvetna om hinder och 

kulturella kunskapsbrister genom att de satte in den specifika omvårdnadssituationen i 

ett vidare perspektiv, bland annat genom soluppgångsmodellen (bilaga 3). I modellen 

kunde likheter och olikheter emellan kulturer tydliggöras (Gebru & Willman, 2001). 

Utifrån ovan nämnda forskningsresultat kan det sägas vara viktigt att medvetandegöra 

hinder, för att kunna fortsätta att utveckla en kulturell förståelse. Detta möjliggör i sin 

tur att människor ifrån olika kulturer kan närma sig varandra istället för tvärtom, anser 

författarna i föreliggande studie. 



 

16 

4.2.2 Att se individen 

I resultatet beskrevs vikten av att sätta individen i fokus och kunna se till de individuella 

önskemålen för att erbjuda en god omvårdnad (Akhavan & Lundgren, 2010; Pergert et 

al., 2007; Samarasinghe et al., 2010, Söderbäck & Ekström, 2015). Leiningers 

omvårdnadsteori stärker detta då det beskrevs i Leininger, Clarke, McFarland & 

Andrews (2009) att den transkulturella omvårdnadsteorin grundar sig i ett holistiskt 

synsätt där sjuksköterskan bör tillhandahålla kulturellt anpassad omvårdnad för att bidra 

till en förbättrad hälsa hos individen och sammanslutna grupper. För att kunna utföra en 

sådan omvårdnad krävdes att sjuksköterskan använde sig utav individens kulturella 

uttryck, mönster och värderingar. 

Annan forskning belyste att transkulturell omvårdnad lade mycket fokus på att 

förstå olika kulturer och religioner men även att det var lika viktigt att lägga fokus på 

den enskilda individen. En utbildning i transkulturell omvårdnad hjälpte sjuksköterskor 

ta det första steget, vilket innebar tillexempel att våga gå in till en patient från en annan 

kultur med en öppenhet för olika åsikter och omvårdnadsmetoder. I slutändan var det 

alltid en individ med dess bakgrund, kultur och tro som vårdades (Jirwe, Gerrish & 

Emamis, 2010). 

 

4.2.3 Kulturella skillnader 

Forskning påvisade att det fanns kulturella skillnader i omvårdnadssituationer inom den 

svenska vården (Akhavan & Lundgren, 2010; Berlin et al., 2010; Holmström & 

Höglund, 2007; Nukulu Kalengy et al., 2015; Pergert et al., 2007, 2008; Skott & 

Lundgren, 2009). Även internationell forskning visade att det fanns kulturella skillnader 

i omvårdnadssituationer (Festini et al., 2009; Jones, 2007; Spence, 2009). Information 

om främmande traditioner, kulturellt utövande och värderingar utökade inte alltid 

sjuksköterskors förståelse för patienter från främmande kulturer, det riskerade istället att 

stärka en stereotyp och till och med försämra omvårdnaden. För att sjuksköterskor 

skulle tillägna sig en rikare kulturell kompetens behövde de, förutom information, även 

reflektion över kulturella skillnaderna emellan den egna och patientens kulturella 

bakgrund (Dellenborg et al., 2012). På så sätt, anser författarna till föreliggande studie, 

att sjuksköterskor skulle kunna bemöta patienter på ett mer fördomsfritt sätt, än om 

ingen observation eller reflektion över kulturella skillnader sker. Med hjälp av den 

transkulturella omvårdnadsteorin kunde kulturella skillnader ses som möjligheter till att 

individanpassa omvårdnaden (Leininger, 2007). 



 

17 

4.2.4 Tillämpning av transkulturellomvårdnad 

Leiningers transkulturella omvårdnadsutbildning grundar sig på vad hon kallar de tre 

grundstenarna i transkulturellomvårdnad. Dessa är att skydda och/eller bevara kulturer. 

Att anpassa eller förhandla i kulturutbyten samt att ändra sina strukturer och/eller 

formatera om vid behov. Dessa metoder har varit en väsentlig influens i sjuksköterskors 

förmåga att tillhandahålla kulturellt kongruent omvårdnad och har fostrat utvecklingen 

av transkulturella sjuksköterskor (Leininger et al., 2009). I resultatet från föreliggande 

studie beskrevs utbildning som följer Leiningers definitioner av transkulturell 

omvårdnad kunna leda till förbättrad arbetsmiljö för sjuksköterskor och där 

sjuksköterskor även upplevde att patienterna var mer nöjda med omvårdnaden. Efter 

nämnd utbildning ansåg större andelen sjuksköterskor att de hade fått upp ögonen för 

denna omvårdnadsform, och önskade få mer kunskap som kunde tillämpas i den 

kliniska verksamheten (Berlin et al 2006; Berlin et al 2010; Pergert et al 2007, Pergert 

et al 2009 & Skott och Lundgren 2009). I svensk forskning beskrev Gebru och William 

(2010) att utbildning inom transkulturellomvårdnad var nödvändig för att på bästa sätt 

förbereda de sjuksköterskor som kommer att jobba inom mångkulturell omvårdnad. 

Utan adekvat utbildning av transkulturellomvårdnad blev osäkerheten i hur 

sjuksköterskor bör bete sig gentemot andra kulturer tydlig (Gebru & William, 2010 & 

Jirwe et al 2010). Detta styrks av internationell forskning som även den visade på att 

undervisning i transkulturell omvårdnad behövs (Cang-Wong, Murphy & Adelmans 

2009). Om en tredagars utbildning kan underlätta och leda till större säkerhet i 

sjuksköterskors bemötande av andra kulturer (Berlin et al., 2010), tycker författarna till 

föreliggande studie att det är förvånansvärt att denna utbildning inte är obligatorisk i 

tillexempel Sverige som är på väg att bli ett mångkulturellt land.  

4.3 Reflektioner över de använda artiklarnas datainsamlingsmetoder 

Det som beskrevs i artiklarna om semistrukturerade intervjuer, (Akhavan, 2012; 

Akhavan & Lundgren, 2010; Holmström & Höglund, 2007; Nkulu Kalengyi et al., 

2015; Pergert et al., 2007; Samarasinghe et al., 2010; Söderbäck & Ekström, 2015), 

stämde överens med Polit och Beck (2012) samt Forsberg och Wengström (2013) som 

menade att denna intervjuform gav forskarna möjlighet att få fram den information som 

behövdes samtidigt som den skapade frihet åt deltagarna att svara med egna ord. 

Frågeformulär användes i två av artiklarna (Berlin et al., 2006; Berlin et al., 2010). 

Forsberg och Wengström (2013) påpekade att icke-standardiserade frågeformulär kunde 
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granskas mer kritiskt än standardiserade. Detta på grund av att icke-standardiserade 

frågeformulär var mindre etablerade än standardiserade. Dock användes icke-

standardiserade frågeformulerade mer i kvalitativ forskning än kvantitativ forskning, 

anger Polit och Beck (2012). Detta bekräftades genom detta arbetes artiklar (Berlin et 

al., 2006; Berlin et al., 2010). Fokusgruppsdiskussioner, som använts i en artikel 

(Dellenborg et al., 2012), hade fördel i att stor mängd data samlades in på kort tid 

medan nackdelen blev att svaren och diskussionerna blev likartade vilket skulle kunna 

leda till att avvikande åsikter tystas ned (Forsberg & Wengström, 2013). Polit och Beck 

(2012) anger att fokusgruppsintervjuer var vanligt förekommande i kvalitativa studier 

och att det fanns en tydlig vägledning för hur intervjun skulle genomföras inom ramen 

för omvårdnadsforskning. 

4.4 Metoddiskussion 

Metoden för den föreliggande studien var att genom en litteraturstudie undersöka hur 

sjuksköterskors erfarenheter ser ut av transkulturell omvårdnad inom vården i Sverige. 

Skälet till detta metodval var att kunna använda tidigare forskning inom området och på 

så sätt besvara den första forskningsfrågan. Att använda sig av litteraturstudien till den 

andra forskningsfrågan, ”Hur beskrivs datainsamlingen i de granskade artiklarna?”, 

svarade även de väl eftersom den behandlade det analyserade artiklarnas 

datainsamlingsmetod. 

  Två väletablerade databaser inom omvårdnadsforskningen är ”Cinahl” och 

”PubMed” (Polit & Beck, 2012). Dessa två databaser användes i litteratursökningen 

som gjordes i den föreliggande studien. I pilotsökningar, i de angivna databaserna, 

användes MeSH-termer och fritext-sökningar. MeSH-terms sökningarna genererade 

färre träffar än fritext sökningarna. Författarna ansåg att det behövdes ett högre antal av 

artikelutfall, för att ge möjlighet att hitta så många artiklar som möjligt. Den sökning 

som redovisades i studien har därför använt sig av fritext-sökning. Till exempel gav 

fritext-sökningen med ”transcultural care” AND ”Swe” fler träffar än sökning med hjälp 

av MeSH-termerna ”transcultural nursing” AND ”Swe”. Samma sak gällde sökningen i 

fritext med ”Cultural competence” AND istället för MeSH-termen ”Cultural 

competency”. Fritextsökningen genererade en hanterlig mängd artiklar, som därefter 

analyserades enligt beskriven metod. 

 Den genomförda litteratursökningen inkluderade artiklar skrivna på svenska och 

engelska. Båda författarna behärskade dessa språk vilket möjliggjorde att alla artiklar 
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som genererades genom litteratursökningen kunde analyseras. Att alla artiklar kunde 

analyseras av båda författarna, kan ses som en styrka i studien. Ytterligare en styrka 

med analysmetoden var att studiens författare först analyserade artiklarna individuellt, 

för att sedan jämföra de individuellt genomförda analyserna. De individuellt 

genomförda analyserna genererade liknande resultat, vilket stärkte analysmetoden. I de 

fall de individuellt genomförda analyserna skilde sig åt nåddes konsensus genom 

diskussion mellan studiens författare. 

 Immigreringen till Sverige har sett olika ut under olika tidsperioder. Författarna till 

föreliggande studie valde att begränsa artikelsökningarna till artiklar som var maximalt 

tio år gamla för att få fram data som inte ansågs vara föråldrad i syfte att nå så hög 

relevans som möjligt. Att tidsbegränsningen inte gjordes kortare än tio år berodde på att 

snävare tidsintervall genererade färre antal träffar än om en tio års begränsning 

användes.  

 Författarna till föreliggande studie uppmärksammade att endast ett fåtal personer 

forskat och publicerat artiklar inom transkulturell omvårdnad i Sverige. På grund av 

detta blev antalet artiklar, som svarade mot studiens syfte, relativt få och i vissa fall 

förekom samma forskare i två artiklar. Detta kan ha påverkat resultatet i denna studie då 

vidden av olika forskares slutsatser saknades. Däremot kunde detta arbetets resultatdel 

ge en samstämmig bild av sjuksköterskors erfarenheter om transkulturell omvårdnad i 

Sverige och på så sätt styrka resultatets trovärdighet.  

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Forskning beträffande sjuksköterskors erfarenheter av den transkulturella omvårdnaden 

i Sverige visade på att det fanns hinder att bli medveten om i den transkulturella 

omvårdnadssituationen samt att den transkulturella omvårdnaden kunde förbättras med 

hjälp av utbildning. Resultatet i föreliggande studie var i linje med internationell 

forskning inom motsvarande område. Detta faktum öppnar för att använda internationell 

forskning i en svensk kontext vad det gäller transkulturellomvårdnad. Med tanke på vad 

forskningsresultat visade, både nationellt och internationell skulle en fortsatt forskning 

kunna vara att utveckla utbildningsupplägg för transkulturell omvårdnad med syfte att 

förbättra omvårdnaden i den kliniska verksamheten. 
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4.6 Slutsats 

Rädslor och fördomar kunde ses som hinder mellan sjuksköterskor och patienter. En 

källa till dessa rädslor och fördomar var de kulturella skillnader som kunde förekomma 

mellan dessa två parter. Det var därför viktigt att sjuksköterskor hade ett holistiskt 

synsätt som inbegrep människans kulturella bakgrund, oavsett ursprung. Behovet av 

utökad kunskap och fortsatt utbildning av transkulturell omvårdnad underströks.  
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BILAGA 1 

Författare, publicerings land 

och år 

Titel Syfte Resultat 

Akhavan, Sverige, 2012  Midwives’ views on factors that 

contribute to health care    

Inequalities among immigrants 

in Sweden: a qualitative study.  

Att utifrån barnmorskors synpunkter, beskriva vilka 

faktorer som bidrar till ojämnlik vård gentemot 

invandrare. 

Ojämnlikheter inom hälso - och sjukvården förekommer vilket kan bero på missförstånd 

på grund av tidsbrist och/eller språk och/eller olika kulturella föreställningar som leder 

till minskat förtroende för vårdgivare.  

Akhavan, Lundgren, Sverige, 

2010 

Midwives’ experiences of doula 

support for immigrant women 

in Sweden—A qualitative study 

Att utifrån barnmorskors erfarenheter analyser och 

beskriva doula stöd för invandrar kvinnor.  

Det blir bättre kvalité på omvårdnaden för barnafödande invandrar kvinnor då en doula 

finns med. Självförtroende och nivåer av tillfredsställelse ökar hos de barnafödande 

kvinnorna då doulan kan förmedla olika behov som de barnafödande kvinnorna har. 

Berlin, Johansson & Törnkvist, 

Sverige, 2006 

Working conditions and cultural 

competence when interacting 

with children and parents of 

foreign origin – Primary Child 

Health Nurses’ opinions 

Beskriva åsikter som finns bland sjuksköterskor som 

jobbar med barn inom primärvården. Med fokus på 

sjuksköterskornas interaktion med barn och föräldrar 

som har utländsk bakgrund. 

Sjuksköterskorna rapporterade otillräckliga arbetsvillkor och missnöje med kvaliteten på 

deras hälsoarbete. De saknade skriftliga riktlinjer, stöd och hjälp . Majoriteten ansåg att 

deras formella och den kliniska kulturella kompetensen var otillräcklig. 

Berlin, Nilsson  & Törnkvist, 

Sverige, 2010 

Cultural competence among 

Swedish child health nurses 

after specific training: A 

randomized trial 

Att utvärdera i vilken mån särskild utbildning 

påverkade hur sjuksköterskor skattade sin egen 

kulturell kompetens och att studera hur 

sjuksköterskorna utvärderade utbildningen. 

Utbildningen har haft delvis positiva effekter. Sjuksköterskorna upplever en ökad 

kulturell kompetens efter utbildningen och har fått en ökad självsäkerhet i de 

tvärkulturella mötena. 

Dellenborg, Skott &  

Jakobsson, Sverige, 2012 

Transcultural Encounters in a 

Medical 

Ward in Sweden: Experiences of 

Health 

Care Practitioners 

Att undersöka sjukvårdspersonalens 

upplevelser och deras förslag till förbättringar av den 

transkulturella vården. 

Genus uttryck, seder och bruk, egenskaper, värderingar, attityder, status och 

känslomässiga reaktioner beskrivs av sjukvårdspersonalen vara faktorer som kan skilja 

sig ifrån den allmänna uppfattningen av svenskhet. 

Förbättringar i form av utbildning om hur patienter från andra kulturer vill bli vårdade, 

pekböcker, ordböcker. Gemensam reflektion och feedback från andra var något som flera 

nämnde som en viktig del i processen att förbättra den transkulturella vården. 

Holmström & Höglund, 

Sverige, 2007 

The faceless encounter: ethical 

dilemmas in telephone nursing 

Att beskriva etiska dilemman, i form av motstridiga 

värden, 

normer och intressen. Detta utifrån sjuksköterskors 

erfarenheter då de jobbar med rådgivning via telefon. 

Fem olika teman av etiska dilemman vid sjukvårdsrådgivning via telefon identifierades. 

1Tala genom en tredje part. 2. Diskutera personliga och 

känsliga problem via telefon. 3. Otillräckliga resurser och 

organisering av hälso- och sjukvård. 4. Behov med professionellt ansvar.5. Skillnader i 

bedömning av trovärdighet. 

Nkulu Kalengyi, Hurtig, 

Nordstand, Ahlm & Ahlberg, 

Sverige, 2015  

It´s a Dilemma’: Perspectives of 

nurse practitioners on health 

screening of newly arrived 

migrants 

Undersöka om vårdgivares erfarenheter från screening 

av nyanlända invandrare 

generera kunskap som kan användas i informations 

policy och-/ klinisk praxis. 

Genom att använda erfarenheter från screening verksamhet av nyanlända flyktingar blev 

kontentan att undvika sammanblandning av migration med hälsofrågor och istället 

harmonisera befintliga åtgärder för att göra hälso- och sjukvårdstjänster 

mer tillgänglig och acceptabel för invandrare. 

Förbättra institutions samarbete och kompetens. Förbättra migranternas hälsokunskap 

genom gemenskap uppsökande insatser. 



 

 

 

 

  

Pergert, Ekblad, Enskär & 

Björk, Sverige, 2007 

Protecting Professional 

Composure in 

Transcultural Pediatric Nursing 

Ytterligare utforska vad som händer i transkulturella 

vårdsituationer som innefattar överväldiga 

känslouttryck från ett sjuksköterske perspektiv. 

Frågeställning: Vad är sjuksköterskors upplevelser av 

överväldigande 

känslouttryck från familjer med utländsk 

bakgrund i barnhälsovård?  

Överväldigande känslouttryck inom vården kan sätta professionell beredskap på prov. 

Detta oavsett om reaktionen är bekant eller obekant och oavsett om patient eller anhörig 

är från samma kultur eller inte. 

Pergert, Ekblad, Enskär, Björk, 

Sverige, 2007  

Obstacles to Transcultural 

Caring 

Relationships: Experiences of 

Health 

Care Staff in Pediatric Oncology 

Utforska vårdsituationen, inom ramen av onkologisk 

pediatriskvård, för 

familjer med invandrarbakgrund ur 

ett hälso- och sjukvårdspersonal perspektiv. 

Kommunikationen, förtroende är viktig i den transkulturella omvårdnaden. Likväl kan 

samma faktorer även bli hinder för att ge en  jämlik vård. Rasim och fördomar är också 

de hinder för en jämlik vård. När hälso- och sjukvårdspersonalen inte erkänner att det 

finns hinder i de transkulturella vårdande relationerna blir resultatet 

ojämlikhet i vårdandet av familjer med invandrarbakgrund. 

Samarasinghe, Fridlund & 

Arvidsson, Sverige, 2010 

Primary health care nurses’ 

promotion of 

involuntary migrant families’ 

health 

Beskriva hur sjuksköterskor i primärvården jobbar 

hälsofrämjande med invandrarfamiljer, som kommit 

till Sverige ofrivilligt, i kulturell övergång.  

Tre olika strategier var funna: 1. Etnocentrisk strategi för att främja fysisk hälsa hos 

individen. 

2. Att ha ett empatiskt förhållningssätt och främja psykisk hälsa hos individen i ett 3. Att 

ha ett holistiskt perspektiv för att familjen ska få en fungerande vardag. 

Skott & Lundgren, Sverige, 

2009 

Complexity and contradiction: 

home 

care in a multicultural area 

Utforska betydelsen av erfarenheter från 

hemsjukvården i ett multikulturellt område i Sverige 

Funna återkommande teman var 1. Plats för mångfald. Sjuksköterskorna fann att de 

vidgade sina vyer och en mer positiv inställning till invandrarpatienter. Möte med hela 

familjen inte bara patienten. 2. Omtvistat utrymme och ansvar för omsorg - En 

ambivalens om vem som är ytterst ansvarig. Hela familjen tar ansvar men mindre tid till 

enskild patienten. 

Söderbäck, Ekström, Sverige, 

2015 

Hälsovägledning med Somaliska 

föräldrar inom Svensk 

Barnhälsovård. 

En kvalitativ studie 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

hälsorådgivning till somaliska föräldrar inom den 

svenska barnhälsovården. 

BVC-sjuksköterskornas erfarenheter innehåller både möjligheter och 

hinder vid hälsovägledningen av somaliska föräldrar. Både möjligheter 

och hinder finns i själva mötet, såväl som inom den egna professionen 

och inom föräldraskapet. 



 

 

 

BILAGA 2 

 
Författare, publicerings 

land och år 

Titel Ansats/design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Akhavan, Sverige, 2012  Midwives’ views on factors 
that contribute to health care    

Inequalities among immigrants 

in Sweden: a qualitative study.  

Kvalitativ. Deskriptiv design.     10 barnmorskor mellan 35-57 år som 
dagligen jobbade med kvinnor från 

andra kulturer. Förfrågan gjordes 

slumpmässigt men riktades till 2 
kommuner i västra Sverige där det 

fanns ett högt antal immigranter enligt 

segregations index. 

Semistrukturerade individuella 
intervjuer som varade 50-60 

minuter. 

En kvalitativ innehållsanalys 
metod användes för att 

analysera barnmorskor 

synpunkter. 

Akhavan, Lundgren, 

Sverige, 2010 

Midwives’ experiences of 

doula support for immigrant 
women 

in Sweden—A qualitative 

study 

Kvalitativ. Deskriptiv design.     10 barnmorskor mellan 35- 58 år som 

har erfarenheter från att jobba med 
doulas. 

Semistrukturerade individuella 

intervjuer som varade 40-60 
minuter. 

En kvalitativ innehållsanalys 

metod användes för att tolka 
insamlad data. 

Berlin, Johansson & 

Törnkvist, Sverige, 2006 

Working conditions and 

cultural competence when 

interacting 
with children and parents of 

foreign origin – Primary Child 

Health Nurses’ opinions 

Kvalitativ. 270 barnsjuksköterskor inom 

primärvården i Stockholmsområdet. 

Frågeformulär. Frågeformuläret 

analyserades med hjälp av 

logistisk regression. 

Berlin, Nilsson & 
Törnkvist, Sverige, 2010 

Cultural competence among 
Swedish child health nurses 

after specific training: A 

randomized trial 

Kvantitativ. 51 sjuksköterskor verksamma i 
Stockholm och Sörmlands län. Delades 

slumpmässigt in i en 

interventionsgrupp (IG) och en 
kontrollgrupp 

(CG).  

Randomiserad 
kontrollerad studie med 

frågeformulär före och efter 

studien. 
(CCCTQ-PRE) (CCCTEQ-POST) 

Wilcoxon’s signed rank test, 
Wilcoxon’s 

rank sum test.  Pearson’s c2-

test and Fisher’s 
exact test  

Dellenborg, Skott &  
Jakobsson, Sverige, 2012 

Transcultural Encounters in a 
Medical 

Ward in Sweden: Experiences 

of Health 
Care Practitioners 

 Kvalitativ. Jämförande 
design. 

93 sjuksköterskor från ett förorts 
sjukhus i Göteborg. Sjuksköterskorna 

jobbar dagligen med patienter som är 

från andra kulturer. 

Aktionsforskning vilket innebär en 
jämförandeforskning. Detta genom 

observationer och 

gruppdiskussioner och reflektioner.  

Gruppdiskussioner. 
Hermeneutisk 

tillvägagångssätt. 

Holmström & Höglund, 

Sverige, 2007 

The faceless encounter: ethical 

dilemmas in telephone nursing 

Kvalitativ. Deskriptiv design. 12 sjuksköterskor som jobbade med 

sjukvårdsrådgivning via telefon. Alla 

var kvinnor 35 - 63 års ålder. 14-40 års 
erfarenhet av kliniskt arbete. 

Semistrukturerade individuella 

intervjuer som varade 45 - 90 min. 

Intervjuer transkriberades 

ordagrant och behandlas som 

text och en tematisk stegvis 
analysmetod användes. 

Nkulu Kalengyi, Hurtig, 

Nordstand, Ahlm & 

Ahlberg, Sverige, 2015  

It´s a Dilemma’: Perspectives 

of nurse practitioners on health 

screening of newly arrived 
migrants 

Kvalitativ. Deskriptiv design. 15 kvinnliga deltagare i 

åldern 27 och 64 år. Deltagarna 

rekryterades på utvalda vårdcentraler i 
fyra län i norra Sverige. 

Semistrukturerade individuella 

intervjuer. 

Tematisk analys. 



 

 

 

Pergert, Ekblad, Enskär & 

Björk, Sverige, 2007 

Protecting Professional 

Composure in 
Transcultural Pediatric Nursing 

Kvalitativ. Explorativ design. 12 deltagare med erfarenhet av 

onkologisk eller akut pediatriskvård.3 
av deltagarna var från Iran varav 1 

hade jobbat inom vården i Iran. 1 av 

deltagarna var man. 

Semistrukturerade individuella 

intervjuer som varade 30-60 min. 

Grundad teori för att komma 

fram till konceptuella 
hypoteser. 

Pergert, Ekblad,  Enskär, 
Björk, Sverige, 2007  

Obstacles to Transcultural 
Caring 

Relationships: Experiences of 

Health 
Care Staff in Pediatric 

Oncology 

Kvalitativ. Explorativ design. 35 sjuksköterskor varav 24 kvinnor och 
11 män. 1-27 års erfarenhet av 

onkologisk pediatrisk vård. 

Fokusgruppsintervjuer + 5 
kompletterande individuella 

intervjuer. 

Grundad teori för att komma 
fram till konceptuella 

hypoteser. 

Samarasinghe, Fridlund & 

Arvidsson, Sverige, 2010 

Primary health care nurses’ 

promotion of 
involuntary migrant families’ 

health 

Kvalitativ. Deskriptiv design.  34 strategiskt utvalda primärvårds 

sjuksköterskor 
från  två kommuner i södra Sverige. 

Semistrukturerade individuella 

intervjuer. 

Innehållsbaserad metod med 

hänvisning till 
fenomenografi. 

Skott & Lundgren, Sverige, 
2009 

Complexity and contradiction: 
home 

care in a multicultural area 

Kvalitativ. 5 deltagare. 4 av sjuksköterskorna hade 
mer än10 års arbetserfarenhet inom 

hemsjukvården, medan 1 hade ca 1 år. 

Tre av dem var födda i Sverige och två 
i grannländerna. Alla utbildad i 

Sverige. 

Semistrukturerade individuella 
intervjuer och gruppdiskussion och 

individuella intervjuer med 1 öppen 

fråga 

Tematisk analys, flexibel 
design. 

Söderbäck, Ekström, 
Sverige, 2015 

Hälsovägledning med 
Somaliska 

föräldrar inom Svensk 

Barnhälsovård. 
En kvalitativ studie 

Kvalitativ. Deskriptiv design. 5 sjuksköterskor från Barnhälsovården 
i mellan Sverige.  

Semistrukturerade individuella 
intervjuer. 

Innehållsanalys genomfördes 
utifrån Graneheim och 

Lundmans 

beskrivning. 



 

 

 

 


