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 Sammanfattning 

Bakgrund: Sverige har på senare tid blivit ett alltmer transkulturellt samhälle. Invandringen 
bidrar till en ökning av kulturella variationer. Kultur kan beskrivas som en helhet som styr en 
individs livsåskådning och beslut, som omfattar hur en individ tänker, agerar, uppfattar och 
tolkar olika händelser och objekt, vilket skiljer sig mellan olika kulturer. För att som 
sjuksköterska kunna erbjuda alla patienter en god vård på lika villkor i enlighet med hälso- 
och sjukvårdslagen, krävs kulturell kompetens. Litteraturstudiens syfte var att beskriva 
sjuksköterskans erfarenheter av transkulturell omvårdnad. Metoden var en litteraturstudie 
med systematisksökning, som bestod av nio empiriska orginalartiklar. Artiklarna genomgick 
en integrerad analys. Resultatet mynnade ut i fyra huvudkategorier. Resultatet visade att 
sjuksköterskors erfarenheter av transkulturell omvårdnad var, svårigheter i kommunikationen, 
där språkbarriärerna upplevdes problematiska och utgjorde en barriär för att kunna erbjuda en 
god vård. Erfarenheter av mötet mellan sjuksköterska och anhöriga bestod av ambivalenta 
känslor. Bristen på kulturell kompetens hos sjuksköterskorna, och brister i hälso- och 
sjukvårdsorganisationen var något som ytterligare identifierades. slutsatsen är att 
transkulturell kompetens behövs för att vården ska kunna uppfylla hälso- och sjukvårdens 
mål för en optimal vård. Utbildningar på arbetsplatsen och utveckling av strategier, riktlinjer 
samt stöd från hälso- och sjukvårdsorganisationen behövs för att få en holistisk 
personanpassad transkulturell omvårdnad.  
 
Nyckelord: Erfarenheter, Kulturell kompetens, Sjuksköterska, Transkulturell omvårdnad
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1. Inledning 

Denna studies författare anser att det transkulturella perspektivet behövs för att kunna 
erbjuda en optimal vård till alla patienter oberoende av deras kulturella bakgrunder. 
Bristen på transkulturell kunskap, där uppfattningar av individers beteenden, värderingar 
och normer missuppfattades, observerades under verksamhetsförlagda utbildningarna 
som genomfördes under sjuksköterskeutbildningen. Det är inte enbart vårdsökande med 
andra kulturella bakgrunder som växer, utan invandrare ökar i många arbetsgrupper runt 
om i landet. Författarna anser att det krävs ett transkulturellt samhälle och en miljö som 
alla kan trivas i. Med transkulturell kunskap kan en bättre samhörighet bland personal 
men även en bättre omvårdnad för alla uppnås. Det är av betydelse att öka 
medvetenheten gällande transkulturell omvårdnad, då transkulturell omvårdnad inte 
erbjuds som utbildning på arbetsplatserna. 

2. Bakgrund  

2.1. Kultur  

Kultur är inte ett entydigt begrepp; det pågår ständigt diskussioner men det finns fortfarande 
ingen vedertagen definition. Kultur har under olika sammanhang och tider använts, utformats 
och utvecklats (Illman & Nynäs, 2005). Begreppet är inte statiskt utan är ett dynamiskt 
tillstånd där människors förhållningssätt, värderingar och åsikter ständigt förändras och 
utvecklas i samband med livserfarenheten (Wilkins, 1993). Enligt Illman och Nynäs (2005) 
kan begreppet kopplas samman med individens mänskliga sammanhållning men även med 
individens identitet. Kultur kan ses som en helhet av överförda beteendemönster, åsikter, 
traditioner, livsstilar och andra objekt som kommer från det mänskliga arbetet samt dennes 
tankar hos en befolkning. Det är dessa objekt som huvudsakligen styr personens 
livsåskådning och beslutsfattande (Purnell, 2005). Det kan förklaras att kultur består av hur 
en individ tänker, uppfattar och tolkar sin verklighet, hur individen uttrycker sig och 
använder olika former av symboler för en vidhållande av en gemensam kultur och verklighet. 
Den gemensamma kulturen bidrar till att människor i samhörigheten kan förstå, uppfatta och 
tolka en händelse, en handling, ett objekt eller en situation på liknande sätt. Kultur för 
individen är hur personen förstår och uppfattar världen genom sina normer, åsikter och 
värderingar som i sin tur påverkar individens beteenden (Björngren Cuadra, 2010). 
  Utöver kultur finns ett ytterligare närliggande begrepp, subkultur. Subkultur är 
enligt Leininger & McFarland (2002) en grupp av människor som avviker sig från en 
dominant kultur genom att förhålla sig till exempelvis andra värderingar, normer och sociala 
regler. Subkulturer har särskiljande drag som kännetecknar deras unika livsstil och skiljer 
dem från den större kulturen som de är en del av. Kultur brukar också sammankopplas och 
användas parallellt med begreppet etnicitet. Etnicitet innebär en individs ursprung, och kan 
användas som en social kategorisering. Människor som tillhör samma etnicitet delar ofta 
exempelvis, språk, kultur och religion (Jirwe, Momeni & Emami, 2014).  
 
2.2. Kulturell kompetens  
Kulturell kompetens kan definieras som ett förhållningssätt där kunskap och färdigheter krävs 
av sjuksköterskan för att ge en kvalitetssäker vård till patienter med annan kulturell bakgrund. 
Sjuksköterskan ska samtidigt ta hänsyn till patientens genus, sexuella läggning, 
socioekonomiska bakgrund, funktionshinder, livserfarenhet samt personlighet (Jirwe et al, 
2014). Enligt Vydelingum (2006) innebär kulturell kompetens även omsorg, kunskap, 
praktisk skicklighet samt sensibilitet för andra individers värderingar och mål. Vydelingum 
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påpekar även att när hälso- och sjukvården möter människor med en annan etnicitet och 
kultur finns det en sannolikhet att personen bemötts med ett etnocentriskt synsätt. Det innebär 
att hälso- och sjukvårdens värderingar ses som giltig och personalen utgår från egna normer 
och värderingar som strukturerats inom den kulturella gemenskapen (ibid.). För att 
sjuksköterskan eventuellt ska undvika osäkerhet samt kunna handskas med svåra 
omständigheter gällande patientens vård, krävs den kulturella kompetensen (Leininger, 
1993). Purnell (2005) förespråkar om att varje individ har rätt att bli respekterad för sin unika 
individualitet. Tyngden på sjuksköterskans yrke ökar alltmer men det är fortfarande av 
betydelse att alla patienter, oavsett etnicitet och kulturell tillhörighet, får en god vårdkvalitet 
(Murphy & Clark, 1993). Purnell (2005) menar ifall organisationer och vårdpersonal förstår 
en patients kulturella värderingar och beteenden, befinner personalen sig i en bättre position 
för att erbjuda kulturellt acceptabel vård.  

2.3. Transkulturell omvårdnad  

Sjuksköterskans övergripande ansvarsområde består av ett vetenskapligt kunskapsområde 
samt ett patientnära arbete. Att ha förståelse för människan är en central del för 
omvårdnadsarbetet då förståelsen ligger i grunden för en sjuksköterskas värderingar och val 
av åtgärder för den enskilde individen. Sjuksköterskeyrket har fått en alltmera betydande roll 
inom vården runt om i världen och därför är det av betydelse att sjuksköterskan kan ta del av 
andra människors värderingar, beteenden samt livsåskådning och inte basera omvårdnaden 
utifrån sina egna tankar och värderingar. Ifall vårdpersonal är insatta i en patients kultur 
medför det en högre kvalitet och säkerhet i vården och patienten känner pålitlighet gentemot 
vården (Maier-Lorentz, 2008). Omvårdnaden ska även inkludera patientens närstående, 
familj, omgivning och miljö (Svensk sjuksköterskeförening, 2010) 

Ordet transkulturell är ett begrepp som används i utbildningskontext och 
används i synonym med begreppen mångkulturell, interkulturell, multikulturell samt 
tvärkulturell (Gebru & Willman, 2002).  Leininger och McFarland (2002) definierar 
transkulturell omvårdnad som ett fenomen som fokuserar på jämföranden av likheter och 
olikheter om tro, värderingar, och mönsterbeteenden från patienter med olika kulturella 
bakgrunder för att erbjuda kulturkongruent omvårdnad. Kulturkongruent omvårdnad kan 
ses som ett mål som kan åstadkommas om sjuksköterskan kan identifiera och skräddarsy 
omvårdnaden efter patientens kulturrelaterade värderingar, livsstil och mönster. Därefter 
kunna tillämpa omvårdnaden på ett meningsfullt och säkert sätt i kontakt med individ, 
familj och grupper (Leininger & McFarland, 2002). Omvårdnaden handlar om att kunna 
hjälpa individer att bevara sin hälsa och känsla av sammanhang i det nya förhållandet som 
individen befinner sig i (Miller, 2006). Kulturkongruent omvårdnad sägs kunna uppnås 
genom transkulturell omvårdnadskunskap (Gebru & Willman, 2002). Den transkulturella 
sammansättningen som existerar i nulägets samhällen medför utmaningar för hälso- och 
sjukvårdspersonal (Campinha-Bacote, 2002). För en eventuell minskning av utmaningar 
behövs det att sjuksköterskan utgår från ett holistiskt perspektiv, är mottaglig och 
observativ på patienters olika kulturer och reagerar på individers beteenden på ett 
förståeligt och sensibelt sätt. Omvårdnaden ska ske utan en icke dömande medvetenhet 
(Jirwe, Gerrish & Emami, 2006). Transkulturell omvårdnad är essentiell för en optimal 
vård, och för att uppnå detta menar Maier-Lorentz (2008) att sjuksköterskor måste själva 
vilja acceptera den transkulturella omvårdnaden och dennes innebörd. 

2.4. Transkulturell omvårdnad nationellt 

Sverige har på senare tid utvecklats till ett alltmer transkulturellt samhälle. Invandringen in 
till Sverige medför invandrare från olika länder att bosätta sig i Sverige. De har med sig nya 
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kulturer som sedan myntas av andra vanor och leverne (Gustafson, 2005). År 2015 bestod 
cirka 22 procent av hela Sveriges befolkning av personer med utländsk bakgrund, det vill 
säga personer som har två utrikesfödda föräldrar men personen själv kan vara född i Sverige 
eller utlandet (Statistiska centralbyrån, 2017). De olika kulturerna sätter sina spår och för med 
sig många kulturella skillnader och ny kunskap till samhället, men även vården (Gustafson, 
2005). 

Den svenska hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) består av mål för 
ett bedrivande av hälso- och sjukvård som baseras på en god hälsa och vård på lika villkor för 
befolkningen. Vården ska enligt HSL ges med respekt för individers lika värde, värdighet, 
samt respekt för patientens självbestämmande och integritet. För att åstadkomma en god 
kvalitet av vården krävs det tillgodoseende av patientens behov av trygghet i vården och 
dennes behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan ska ge omvårdnad 
som är respektfull och inte påverkas av patientens ålder, genus, sexuella läggning, hudfärg, 
livsåskådning, etniska och kulturella bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, politiska 
åsikter eller social ställning (ibid.). För att kunna erbjuda en vård baserad på människors lika 
värde betonar Leininger och McFarland (2002) att det krävs kunskap och förståelse för 
transkulturell omvårdnad och effektivitet i vården till patienter med olika kulturella 
bakgrunder. Vi lever i en generation som kräver kunskap om olika kulturer när de 
kommuniceras och ges vård till patienter från diverse kulturer (Gustafson, 2005). De patienter 
som söker hälso- och sjukvården har rätt till en vård som inte går emot deras rättigheter, som 
respekterar deras kulturella värderingar, tro och utövningar (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014). Den intensiva ökningen av den invandringen kräver att sjuksköterskor ska tänka i 
olika banor och se olika infallsvinklar samt inneha morala obligationer beroende på patienten 
och dennes behov (Leininger, 1993).  

2.5. Leiningers Transkulturella omvårdnadsteori   

Intresset för patienters kulturella skillnader ökade på 1950-talet när Madeleine M. Leininger 
identifierade och påtalade kulturella likheter och skillnader hos patienter som vårdades på en 
avdelning Leininger insåg betydelsen av kunskap om kulturella skillnader hos patienter och 
ville öka medvetenheten hos arbetsgruppen för en ökad förståelse för vikten av kulturell 
kompetens inom omvårdnadsarbetet. Den ökade förståelsen skulle bidra till en bättre vård för 
alla. Sjuksköterskan bör ha ett transkulturellt synsätt, och förstå att det finns skillnader och 
likheter, men även många olikheter mellan och i kulturer (Leininger & McFarland, 2002). 
  Madeleine M. Leininger grundande en av de första transkulturella 
omvårdnadsteorierna som har kommit att användas världen över av sjuksköterskor och 
sjuksköterskestuderande (Leininger, 1993). Omvårdnadsteorin medför en ökad förståelse för 
kulturella skillnader som existerar i vården. För en omfattande inblick och för att bli guidad 
som sjuksköterska i den transkulturella omvårdnaden krävs omvårdnadsteoretiska ramen 
Cultural care Diversity and Universality. Teorin kom för första gången att beröra 
transkulturell omvårdnad inom vård och hälsa (Leininger & McFarland, 2002). Syftet med 
den teoretiska ramen var att kunna identifiera och tolka kulturella likheter och skillnader i 
relation till världsuppfattning, social struktur och andra viktiga dimensioner som påverkar 
den enskildes hälsa, välbefinnande (Leininger, 2006). Teorin inkluderar även omsorgens 
påverkan på människan, familjer och samhällen. Sjuksköterskan bör kunna erbjuda 
kulturkongruent omvårdnad för att patienter med en annan kulturell bakgrund ska ha 
möjligheten att bibehålla sin hälsa och sitt välbefinnande. Teorin fokuserar på att ta fram ny 
kunskap, insikt och vanor om många diverse och liknande kulturer runt om i världen (ibid.). 
Leininger (1993) menar att hon utvecklade teorin i förväntan att sjuksköterskor skulle behöva 
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en ny omvårdnadskunskap som skulle vägleda deras tankar och handlande och således skulle 
kulturell medvetenhet genomsyras i omvårdnaden.   

2.6. Problemformulering   

En vård med kulturell okunskap kan inte erbjuda en optimal och säker vård för alla. På grund 
av detta sätts krav på sjuksköterskan och dennes kulturella kompetens, för att alla ska ha rätt 
till vidmakthållande av sitt människovärde och kulturella värderingar, livsåskådning och 
beteenden. En ökad kulturell kompetens kan erbjuda en skräddarsydd och personcentrerad 
omvårdnad som inte påverkas av sjuksköterskans egen kultur, tankar och värderingar. För att 
erbjuda alla individer vård på lika villkor, oberoende av deras bakgrund och uppnå hälso- 
och sjukvårdslagens strävan, krävs det en belysning av sjuksköterskans erfarenheter. Genom 
att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av transkulturell omvårdnad, kan en identifikation 
ske på vad som behöver förändras eller göras, för att uppnå en rättvis och lika vård för alla.  

3. Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av transkulturell 
omvårdnad.  

4. Metod  

Designen på litteraturstudien var deskriptiv och metoden är en litteraturstudie med en 
systematisk sökning. Det är en litteraturstudie som är baserad på tidigare vetenskapligt arbete 
i enlighet med Kristensson (2014). 
4.1 Sökstrategi   

Relevanta sökord identifierades utifrån syftet, dessa sökord var; transkulturell omvårdnad, 
sjuksköterska/or och erfarenheter. Sökorden översattes till engelska med hjälp av Svensk 
MeSH till Transcultural Nursing, nurse/nurses och experience. Kristensson (2014) menar att 
ifall en sökning med hjälp av databasers egna ämnesordslistor används specificeras 
begreppen efter databasens innehåll. Östlundh (2012) nämner att ett heltäckande resultat kan 
uppnås ifall flera olika databaser används. Databaserna CinAHL samt Medline användes.  

Sökorden gjordes om till indexord i CinAHLs ämnesordlista CinAHL subject 
Headings list; Transcultural nursing/Transcultural care och nurses som indexord och 
experience som fritext. I Medlines Ordlista MeSH 2016 gavs indexorden Transcultural 
nursing samt nurses och ordet experience som fritext. Transcultural Care återfanns inte i 
Medlines ämnesordlista. Nurses trunkerades till Nurs*, Experience till Experienc* samt 
trunkerades transcultural till Transcultur* i båda databaserna för eventuella variationer på 
orden. Efter en testsökning insåg författarna att Perception användes ofta i artiklarna som 
synonym till experience. Författarna bestämde att inkludera perception i sökningen som ett 
indexord kombinerat med trunkeringsordet Experienc*. Indexorden kombinerades sedan med 
de Booleska termerna OR och AND. Begränsningarna som tillämpades var att artiklarna 
skulle vara skrivna på engelska, vara vetenskapligt granskade (”Peer reviewed”) samt en 
avgränsning på tidsaxeln sattes, mellan åren 2006-2017, för att begränsa till ny och relevant 
utkommen information. Se sökmatris (bilaga 1) för en översikt på sökningarna i databaserna.   
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4.2 urval    

När den systematiska sökningen utfördes genomgicks urval 1, vilket omfattades av 179 titlar 
på CinAHL samt 274 titlar på Medline och alla 453 huvudtitlar lästes. Därefter valdes artiklar 
utifrån titlarna som bedömdes vara relevanta för studiens syfte. Artikeldubbletter förekom 
och dubbletterna valdes slumpmässigt ur en av databaserna för att undvika dubbletter i 
urvalsprocessens ytterligare steg. Enbart 48 artiklar ansågs relevanta och urval 2 omfattades 
av att läsa de utvalda artiklarnas abstrakt. Författarna läste abstrakten var för sig och kom till 
konsensus om att 18 artiklar ansågs vara adekvata efter urval 2. Urval 3 omfattades av nio 
artiklar från CinAHL och nio artiklar från Medline, där alla artiklarna lästes i helhet. Efter 
urval 3 kvarstod sex artiklar från CinAHL ut och fyra artiklar från Medline. En manuell 
sökning gjordes när författarna identifierade en mer relevant artikel ur en av de artiklarna i 
urval 3:s referenslista. Den ansågs vara mer väsentlig för studiens syfte. Inklusionskriterierna 
var att artiklarna skulle vara baserade på sjuksköterskans erfarenheter av transkulturell 
omvårdnad. Artiklarna skulle vara av empirisk karaktär. Artiklar med patientens erfarenheter 
exkluderades. Efter urval 3 återstod fem artiklar från CinAHL, fyra artiklar från Medline samt 
en artikel genom den manuella sökningen.  

4.3 Granskning och värdering  

Granskningsmallen som användes var Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU, 2014) mall för vetenskaplig granskning av studier med en kvalitativ ansats. Som 
komplement för att avgöra artiklarnas kvalitet av antingen hög eller låg kvalitet användes 
Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandströms (2016) granskningsprotokoll. Författarna av 
studien granskade artiklarna var för sig för att sedan jämföra bedömningarna. Enligt 
Kristensson (2013) bör en studie omfatta artiklar av hög kvalitet. Åtta av tio artiklar från 
urval 3 hade hög kvalitet medan två artiklar hade låg. Författarna har valt att inkludera en 
artikel med låg kvalitet. Fördelarna som överväger författarnas beslut är på grund av det 
väldisponerade resultatet. Studien ansågs relevant till denna studies syfte och författarna är 
överens om den nytta studiens resultat kan bidra till denna studie. Den exkluderade artikeln 
valdes att inte tas med på grund av att resultatet i studien inte kunde besvara denna studies 
syfte och kvaliteten på studien övervägde studiens innehåll. Sammanlagt användes nio 
artiklar i studien.  

4.4 Bearbetning och analys   

De artiklar som valdes och inkluderades i studien, organiserades och strukturerades utifrån en 
integrerad analys (Kristensson, 2014). Alla artiklar numrerades 1-9 för en enklare 
identifikation. I första steget gjordes en läsning av artiklarna av båda författarna separat. 
Därefter i steg två organiserades och identifierades övergripande skillnader och likheter ur 
studiernas resultat och omfattades av kategorisering av resultatets fynd som relaterar till 
varandra i studierna. I tredje steget sammanställdes fynden under de olika kategorierna. I 
denna litteraturstudie presenteras fyra kategorier som utgör resultatet. En överblick av 
studierna som inkluderades kan ses i artikelmatrisen (Bilaga 2).   

4.5 Etiska överväganden   

Artiklar som inte har ett etiskt resonemang alternativt ett etiskt godkännande kan inte 
inkluderas och användas i en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2016). 
Artiklarna som valdes till litteraturstudien hade antingen ett etiskt resonemang eller blivit 
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granskade av en etisk kommitté och fått ett godkännande. Alla artiklar beskrev tydligt att 
deltagarna fått information, lämnat informerat samtycke och garanterades konfidentialitet 
samt att studien var frivillig. I sex av artiklarna framkom det att de blivit godkända av en 
etisk kommitté, resterande tre framförde ett etiskt resonemang. Författarna till denna studie är 
två personer med invandrarbakgrund, med två utlandsfödda föräldrar var och författarna har 
under studiens gång lagt undan sin förförståelse och egen erfarenhet angående ämnet. 
Författarna har försökt att återge resultaten av studierna så objektivt som möjligt utan att 
överanalysera insamlad data.  

5. Resultat  

Analysen av de nio inkluderade studierna mynnade ut i fyra kategorier; svårigheter i 
kommunikationen, Erfarenheter av mötet med anhöriga, bristen på kulturell kompetens och 
brister i hälso- och sjukvårdsorganisationen. En av kategorierna omfattade även tre 
underkategorier. En överblick på kategorierna och underkategorierna kan ses i tabell 1. 

Tabell 1: överblick på resultatpresentationen. 

Kategorier Underkategorier 

Svårigheter i kommunikationen x Språkliga barriärer 
x Användandet av utbildad tolk 
x Användandet av anhörig som tolk 

Erfarenheter av mötet med anhöriga 

Bristen på kulturell kompetens 

Brister i hälso- och 
sjukvårdsorganisationen 

 
5.1 Svårigheter i kommunikationen  

5.1.1 Språkliga barriärer   

Språk och kommunikation hade stor påverkan på vården och mötet med patienter med 
kulturella bakgrunder (Huang Yates & Jones, 2008: Prior, 2009). Ett av de stora problemen 
som identifierades var kommunikationen via verbala och den icke-verbala kommunikationen. 
Barriärerna medförde att omvårdnaden mötte svårigheter och hämmade sjuksköterskans 
omvårdnad av patient och bemötande av anhöriga (Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; 
Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2007; Richardson, Richardson & Thomas, 2006; Tuohy, 
McCarthy, Cassidy & Graham, 2008). Ett flertal studier uttryckte sig att på grund av 
kommunikationssvårigheterna krävdes det mer tid åt patienten, och det var tid som 
sjuksköterskan inte alltid hade. Det resulterade i att sjuksköterskorna upplevde att de 
resterande patienterna fick mindre tid (Ian, Nakamura-Florez & Lee, 2016; Jones, 2008; 
Nielsen & Birkelund, 2009). Personal som härstammade från samma kulturella bakgrund som 
patienterna kunde användas som resurs för tolkning och även ha hand om omvårdnaden av 
patienten (Huang et al., 2009; Jones, 2008). Språkbarriärerna orsakade en osäkerhet och 
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frustration hos sjuksköterskan vid omvårdnaden av patienter med annan kulturell bakgrund. 
Studiernas resultat visade att sjuksköterskorna kände sig på ett eller annat sätt hindrade i 
patientens vård på grund av språksvårigheterna och kunde därför inte skapa någon form av 
relation med patienten. För att undvika liknande känslor kunde sjuksköterskorna avhålla sig 
från de patienter som krävde tid, gav upphov till obehagliga känslor samt de som 
sjuksköterskorna inte kunde skapa en kontakt med (Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; 
Pergert et al., 2007; Tuohy et al., 2008). Trots de stora barriärerna i språket fanns det 
sjuksköterskor som nämnde att de inte lät språksvårigheterna förhindra skapandet av en 
relation med patienterna (Ian et al., 2016; Jones, 2008; Huang et al., 2009; Nielsen & 
Birkelund, 2009; Richardson et al., 2006; Skott & Lundgren, 2009)  
  Den icke-verbala kommunikationen vid språkbarriärerna ansågs vara 
betydelsefullt, där något simpelt som att hålla en patients hand en stund, trots tystnaden 
mellan parterna ansågs vara uppskattat (Huang et al., 2009; Richardson et al., 2006). En 
studie beskrev att om vårdaren verkligen vill förstå patienten, kan hen göra det med hjälp av 
kroppsspråket (Skott & Lundgren, 2009). För en optimal vård till den individuella patienten 
krävs klar kommunikation och ömsesidig förståelse (Huang et al., 2009). Två studier menade 
att sjuksköterskorna hade som vana att identifiera graden av språkförståelse hos patienten 
samt dubbelkolla om patienten med annan kulturell bakgrund förstått det som sagts, för att 
undvika missförståelse eller utelämnande av information. Med det menades att trots patienter 
innehar en hög grad av språkförståelse kan det medföra att patienten inte förstått något litet 
och övervägande (Huang et al., 2009, Ian et al., 2016).    

5.1.2 Användandet av utbildad tolk   

Flera studier beskrev att användandet av specialiserade medicinska tolkar vid omvårdnaden 
av patienter med andra kulturella bakgrunder var en resurs som många sjuksköterskor 
använde och uppskattade. Specialiserade tolken hjälpte sjuksköterskorna att framföra 
medicinsk information till patient och anhöriga på ett förståeligt sätt (Ian et al., 2016; Jones, 
2008; Richardson et al, 2006, Tuohy et al., 2008). Användandet av allmänna tolkar kunde 
upplevas som problematiskt, det medförde osäkerhet till sjuksköterskan angående det som 
översattes (Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; Pergert et al., 2007, Richardson et al., 
2006). Sjuksköterskorna ansåg att kontroll över den information som översattes av allmänna 
tolkar till patienten förlorades och vårdpersonal kunde inte avgöra huruvida rätt medicinsk 
information nått fram. Det påpekades även att de allmänna tolkarna som kunde bokas, inte 
kunde hålla en professionell fasad vid svåra besked (Pergert, et al., 2007, Richardson et al., 
2006). En studie beskrev att utöver den bristande tilliten till tolken, påverkade även 
faktorerna; brist på tid och stora ekonomiska kostnader för sjukhuset, att sjuksköterskor inte 
bokade tolkar för patienter med låg grad av språkförståelse. I samma studie förmedlades det 
att sjuksköterskorna upplevde känslor som irritation gällande patienter som krävde tolk trots 
att de bott i landet en längre tid (Nielsen & Birkelund, 2009).   

5.1.3 Användandet av anhörig som tolk  

När tolk inte kunde tillgås fick anhöriga eller kollegor på arbetsplatsen agera som tolk (Jones 
2008; Nielsen & Birkelund, 2009; Pergert et al., 2007; Richardson et al., 2006; Skott & 
Lundgren, 2009; Tuohy et al., 2008). Flertalet studier benämnde att ambivalenta känslor 
uppstod när anhöriga och kollegor skulle agera som tolk (Jones 2008; Nielsen & Birkelund, 
2009; Pergert et al., 2007; Richardson et al., 2006; Skott & Lundgren, 2009; Tuohy et al., 
2008). Det ansågs som en riskfylld situation när anhöriga agerade som tolk, då det inte kunde 
avgöras huruvida patientens integritet skulle bevaras. Patienten saknade möjligheten att 
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avgöra själv ifall anhöriga skulle få vidkännas informationen gällande denne eller inte (Jones, 
2008; Tuohy et al., 2008). Det lyftes även fram i flertalet studier att sjuksköterskan upplevde 
osäkerhet gällande vad som översattes av anhöriga till patienten. Dels på grund av bristande 
medicinska språkkunskaper och även vad anhöriga undanhöll från patienten gällande dennes 
egna tillstånd (Pergert et al., 2007; Richardson et al., 2006; Skott & Lundgren, 2009; Tuohy 
et al., 2008). Utöver vuxna anhöriga hade sjuksköterskan erfarenheter av minderåriga 
anhöriga som fick agera som tolk, vilket inte uppskattades. I flera studiers resultat framkom 
att minderåriga inte är adekvata tolkar, dels för att informationen måste anpassas till dem 
samt att viss information inte alltid är lämplig för minderåriga (Jones, 2008; Nielsen & 
Birkelund, 2009; Richardson et al., 2006; Tuohy et al., 2008).  

5.2 Erfarenheter av mötet med anhöriga  

Sjuksköterskans erfarenheter av att bemöta personer med en annan kultur bidrog till osäkerhet 
och utmaningar i omvårdnaden. Osäkerheten resulterade i rädsla att göra fel eller gå över 
patientens gränser samt bryta mot dennes normer, traditioner och värderingar (Debesay, 
Harsløf, Rechel & Vike, 2014; Richardson et al., 2006). Mötet med en annan kultur sågs som 
lärorikt och intressant av en studie, där de aldrig kunde veta vad som väntade, vilket de kände 
var annorlunda och bra. De kunde vidga synen och bli bättre på att anpassa vården efter 
patient och anhöriga (Skott & Lundgren, 2009). Trots att sjuksköterskan hade förståelse, 
kvarstod osäkerheten och rädslan att göra fel (Nielsen & Birkelund 2009; Richardson et al., 
2006; Skott & Lundgren, 2009). Den varierade synen som sjuksköterska och anhöriga hade 
på hur vården bör bedrivas och om vad som var acceptabelt eller inte, skapade också 
osäkerhet hos sjuksköterskan (Debesay et al., 2014; Pergert et al., 2007). 

Sjuksköterskorna erfarde mötet mellan sjuksköterska och anhöriga som en 
situation som bestod av ambivalenta känslor. Anhöriga kunde ses som en resurs, där de fick 
agera som en kunskapskälla om patientens bakgrund, värderingar och vanor och om de kunde 
behärska språket fick denne agera som tolk mellan patient och personal (Huang et al., 2009; 
Jones, 2008). Flertalet studier beskrev att sjuksköterskorna hade erfarenheter av att anhöriga 
kunde upplevas som ett hinder i omvårdnaden av patienten. De menade att sjuksköterskorna 
inte kände sig säkra i att använda anhöriga som tolk när det fanns risk för utebliven 
information till patienten. Studierna även att sjuksköterskorna ständigt upplevde anhöriga 
som undanhöll viktig information om tillstånd eller sjukdomsdiagnoser från patienten när de 
agerade som tolk. Det bidrog till frustration samt osäkerhet och sjuksköterskan befann sig i 
ett etiskt dilemma, som de inte hade någon aning om hur det skulle hanteras (Huang et al., 
2009; Pergert et al., 2007; Richardson et al., 2006; Skott & Lundgren, 2009; Tuohy et al., 
2008).  

Åtskilliga studier visade dels att sjuksköterskan uppskattade anhörigas stöttande 
och närvaro för patienten och dels att anhöriga kunde upplevas vara en barriär för patientens 
tillfrisknande. Anhöriga ansågs ställa sig mellan sjuksköterska och patient, där 
sjuksköterskorna fick och/eller inte kunde utföra sin profession på rätt sätt. Det resulterade i 
att patienterna tenderade bli mer passiva, vilket ledde till hindrade av återhämtandet och 
frustration hos sjuksköterskorna uppstod (Debesay et al., 2014, Skott & Lundgren, 2009). Ett 
exempel förklarades av en sjuksköterska som skulle suga upp slem för att underlätta för 
andningen hos patienten och anhöriga insisterade att sjuksköterskan inte skulle göra det, för 
sjuksköterskan skulle låta “naturen ha sin gång” (Debesay et al., 2014).  

Två studier beskrev att antalet anhöriga som kom på besök upplevdes som 
störande i arbetsmiljön. Studiernas resultat åskådliggjorde att anhöriga som kom på besök 
kunde vara högljudda och ta mycket plats, vilket orsakade störning som påverkade andra 
patienter på avdelningen, främst dem i samma rum (Nielsen & Birkelund, 2009; Pergert et al., 
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2007). Studierna identifierade även att sjuksköterskorna upplevde irritation mot särskilda 
kulturellt betingade beteenden, exempelvis vid uttryckande av känslor, betraktades dessa 
patienter vara högljudda vilket inte uppskattades av personal eller andra patienter (Nielsen & 
Birkelund, 2009; Pergert et al., 2007). Vid ett sådant tillfälle kunde inte sjuksköterskan 
bedöma huruvida patienten egentligen hade ont eller ifall hen dramatiserade känslan (Nielsen 
& Birkelund, 2009).   

5.3 Bristen på kulturell kompetens   

Flertalet studier påvisade att hälso- och sjukvårdspersonal upplevde att de hade en otillräcklig 
kulturell kunskap och medvetenhet i den transkulturella omvårdnaden för att kunna erbjuda 
lika vård till alla (Debesay et al., 2014; Jones, 2008; Pergert et al., 2007). En studie visade att 
patienter med en annan kulturell bakgrund inte kan få en holistisk vård ifall sjuksköterskorna 
inte vet hur patienten är eller vad denne vill (Tuohy et al., 2008). På grund av den bristfälliga 
kulturella kunskapen kände sjuksköterskorna rädsla i omvårdnaden av patienter med en annan 
kulturell bakgrund (Debesay et al., 2014; Richardson et al., 2006). Rädslan uppstod när 
sjuksköterskan inte visste vad patienten ansåg vara rätt eller fel, där de var rädda att gå över 
patientens gränser (ibid.). Osäkerheten som uppstod i mötet med annan kultur härstammade i 
låg erfarenhet och kunskap om olika kulturer (Debesay et al., 2014).   

En studie visade att sjuksköterskan kunde koppla ett beteende som 
kulturrelaterat trots att det i själva verket inte hade något med kultur att göra (Pergert et al., 
2007). Sjuksköterskan kunde exempelvis innan mötet med patienten avgöra hur svårhanterlig 
mötet skulle vara på grund av att patienten hade en annan kultur (Nielsen & Birkelund, 2009; 
Richardson et al., 2006). 

Genom att se bortom sina fördomar och utbyta kunskap med patienter med en 
annan kulturell bakgrund kan enligt vissa sjuksköterskor medföra en större acceptans att ta 
emot kunskap om olika kulturer (Skott & Lundgren, 2009). En studie visade att mötet med 
patienter med en annan kulturell bakgrund medgav att sjuksköterskorna blev mer 
uppmärksamma på patienternas unika behov (Ian et al., 2016). Utmaningen som mötet med 
en annan kultur gav upphov till, inspirerade sjuksköterskan till att vara mer kreativ vid 
tillämpning av olika förfaranden för att kunna erbjuda en god och anpassad vård (Jones, 
2008). I två andra studier framhävdes att sjuksköterskan uttryckte ett behov för utbildning 
gällande kulturella skillnader för en ökad kulturell medvetenhet och för att sjuksköterskan ska 
kunna engagera sig mer i mötet med en annan kultur (Richardson et al., 2006; Tuohy et al., 
2008).   

5.4 Brister i hälso- och sjukvårdsorganisation   

Flertalet studier visar att sjuksköterskorna uttryckte att de hade lite eller ingen möjlighet till 
ett utvecklande av kunskap eller kompetens gällande olika kulturer och den träning de 
behövde kunde inte erbjudas av arbetsplatsen (Debesay et al., 2014). En annan studie 
påpekade att sjuksköterskorna kände sig begränsade av arbetsplatsens nedskärningar, samt 
kände sig kontrollerade av dennes statistik av att ständigt göra ett bra jobb utan en bra 
kunskapsgrund för alla patienter från alla kulturer (Skott & Lundgren, 2009).   
Det krävs lämpliga organisatoriska rutiner, strategier och hjälpmedel för en god transkulturell 
omvårdnad (Huang et al., 2009;Pergert et al., 2007; Richardson et al., 2006; Tuohy et al., 
2008). Fåtal studier betraktade att arbetsplatsernas rutiner, program och metoder inte var 
tillämpade eller saknade dessa för att eventuellt hantera transkulturella omvårdnadssituationer 
(Pergert et al., 2007; Richardson et al., 2006). Exempelvis att vårda en patient med en annan 
kulturell bakgrund som inte kan språket krävde mer tid av sjuksköterskan, tid som inte var 
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inräknad i arbetsplatsens rutiner vilket bidrog till orättvis vård då tiden inte räckte till för 
andra patienter (Pergert et al., 2007). För en bättre transkulturell omvårdnad krävs 
möjligheten för sjuksköterskor att kunna utveckla sin samordningsförmåga gällande tids- och 
resurshantering för att ha möjligheten att erbjuda en optimal vård till alla (Ian et al., 2016).  

5.5 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis var de identifierade kategorierna; svårigheter i kommunikationen, 
erfarenheter av mötet med anhöriga, bristen på kulturell kompetens och brister i hälso- och 
sjukvårdsorganisationen. Svårigheter i kommunikationen var en av de stora barriärerna vid 
omvårdnaden av personer med andra kulturella bakgrunder. Sjuksköterskans erfarenheter 
kring mötet med anhöriga bestod av situationer där anhöriga användes som en resurs men 
även situationer som skapade osäkerhet hos sjuksköterskan vilket påverkade omvårdnaden av 
patienten. Osäkerheten som sjuksköterskorna upplevde grundade sig i bristen på kulturell 
kunskap som i sin tur ledde till att sjuksköterskan inte kunde erbjuda lika god vård till alla 
patienter. Sjuksköterskornas erfarenheter visade att hälso- och sjukvården inte erbjöd 
möjligheter till utvecklande av kulturell kompetens. Vikten av rutiner, strategier, hjälpmedel 
och riktlinjer krävdes för att kunna erbjuda en god transkulturell omvårdnad.   

6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med denna uppsats var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av transkulturell 
omvårdnad genom en litteraturstudie med en icke-systematisk översikt. En litteraturstudie 
enligt Friberg (2012) innebär en granskning av existerande forskning inom ett specifikt 
område för att få en översikt om vad som studeras. Fördelen med en litteraturstudie är att det 
är ett lämpligt och rekommenderat sätt för att sammanställa väsentlig information och 
kunskap. Litteraturstudien kan sedan komma att användas i praktiken för att identifiera 
begrepp eller hitta blindfläckar som inte tagits hänsyn till tidigare (Kristensson, 2014). 
Nackdelen med en litteraturstudie är att resultatavsnitten från befintliga studier har formats 
efter forskarnas syften. Detta bidrar till större chans till feltolkning genom att återigen ha 
bearbetat och analyserat forskningsdata som redan tolkats (Friberg, 2012). En icke-
systematisk översikt användes istället för en systematisk översikt då författarna till studien 
inte har kunnat eftersöka, granska och sammanställa all relevant litteratur till studiens syfte 
(Kristensson, 2014).  
  Studien omfattade enbart kvalitativa artiklar som belyste sjuksköterskans 
erfarenheter, vilket inte var förvalt utan efter analysprocessens gång kvarstod enbart artiklar 
med kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning omfattar subjektiva beskrivningar för att uppnå en 
djup och detaljerad uppfattning för ett fenomen. Kvantitativ forskning baseras på objektiva 
beskrivningar som går att mäta (Kristensson, 2014). Inom hälso- och sjukvården behövs båda 
forskningsperspektiven för en klar bild av ett fenomen. I denna studie ingick enbart studier av 
kvalitativ ansats vilket kan ses som en svaghet. Författarna hade ingen förväntan på hur 
många inkluderade studier som skulle vara av vilket forskningsperspektiv och ingen 
exklusion av artiklar utifrån deras ansats har skett.   
  Sökstrategin i en litteraturstudie handlar om att använda sökord som är 
relevanta för syftet på bästa möjliga sätt och således valdes sökord utifrån studiens syfte 
(Kristensson, 2014). Författarna har i enlighet med Kristensson (2014) använt databasernas 
ämnesordlistor för att identifiera ämnesord. Sökorden formades om i CinAHL subject 
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headings list och Mesh 2016 till ämnesord. Sökningar med ämnesord enligt Östlundh (2012) 
preciserar sökningen i den specifika databasen då ämnesorden är anpassade efter databasens 
innehåll. Ämnesorden som valdes användes inte konsekvent i båda databaserna. Det kan ses i 
sökmatrisen (Bilaga 1) att exempelvis transcultural care förekom i CinAHLs ämnesordlista 
men återfanns inte i Medline.  Experience återfanns inte heller som ämnesord i någon av 
databaserna och därav användes ordet som fritext i sökningarna. Flera testsökningar utfördes 
med olika sökord som kombinerades med de booleska sökoperatörerna OR och AND vilket 
enligt Kristensson (2014) ökar sökningens sensitivitet. Författarna insåg att användning av 
enbart ämnesorden och fritextorden inte medgav tillräckligt många relevanta artiklar därför 
trunkerades orden experience, nurses samt transcultural för en större variation och bredare 
sökningsresultat. 
  Efter sökningen med de funna ämnesorden identifierades ytterligare ett sökord 
efter första urvalsprocessen som lades till i sökningen. Ordet perception återkom ofta i 
sökningsresultatets artiklar som synonym till experience. Författarna kom överens om att 
lägga till ämnesordet perception i kombination med fritextordet experienc*. Det tillagda 
sökordet ökade sökningsresultatets artikelantal. Författarna baserade sökorden på studiens 
syfte och därför ansågs det stärka trovärdigheten i studiens resultat. Författarna har använt sig 
av två databaser, CinAHL och Medline för att hitta relevanta artiklar, vilket är ett bra 
tillvägagångssätt för att uppnå ett heltäckande resultat. Flera databaser stärker systematiken 
och resultatet i studien (Östlundh, 2012) Ytterligare sökningar i andra databaser kunde ha 
utförts men valdes att inte göras då författarna ansåg att antalet artiklar som inkluderades var 
relevanta och kunde besvara studiens syfte. 

Urval och begränsningarna som utfördes var; artiklar skrivna på engelska, vilket 
inte var författarnas förstaspråk. Detta medförde en noga granskning av artiklarnas språk med 
hjälp av översättningshjälpmedel som lexikon och internetbaserade översättningsprogram för 
att minska felaktiga översättningar och misstolkningar av alla slag. En avgränsning på 
tidsaxeln utfördes, sökningen begränsades till tidsperioden 2006-2017. Forsberg och 
Wengström (2016) beskriver att en begränsning till nytillkommen vetenskaplig forskning 
stärker litteraturstudiens dagsintresse och en stärkning på dagsinnehållet i litteraturstudien har 
betydelse för studiens trovärdighet. En artikel som inkluderades och genomgick urval 3 
återfanns i båda databaserna, men valdes att enbart tas med från Medline redan från urval 1. 
Artikeldubbletterna valdes slumpmässigt i de olika databaserna så de enbart fanns en av varje 
artikel under urvalsprocessen. Inga andra av de andra artiklarna som inkluderades i denna 
litteraturstudie var dubbletter. 

Två av de inkluderade artiklarna baserades på sjuksköterskors erfarenheter i 
hemsjukvården och ytterligare en artikel hade två deltagare som jobbade i hemsjukvården 
vilket författarna till denna litteraturstudie i efterhand speglat över. Hemsjukvården är 
annorlunda jämfört med sjukhusvården då sjuksköterskan befinner sig i patientens hem. 
Erfarenheten av att vårda patienter i hemmiljö skiljer sig från omvårdnaden på en 
vårdavdelning. En sjuksköterska i hemmiljö kan uttrycka mer rädsla att korsa gränser eller 
har andra erfarenheter vid användandet av tolk eller mötet med anhöriga jämfört med 
sjuksköterskor i en sjukhusmiljö. En tydligare avgränsning av inklusionskriterier gällande 
studier som utförts på deltagare i en sjukhusmiljö eller hemsjukvårdsmiljö skulle ha ökat 
överförbarheten, då överförbarheten är beroende av studiekontexten (Kristensson, 2014). 
Denna litteraturstudie hade i första hand utfört en sökning begränsat till ett geografiskt 
område, Sverige, för en avspegling av sjuksköterskans erfarenheter av transkulturell 
omvårdnad i den svenska hälso- och sjukvården. Efter en testsökning insåg författarna att 
sökresultatet blev litet och skulle inte kunnat besvara studiens syfte. Artiklarna som 
genomgick analysprocessen var från olika områden i världen (Se artikelmatris, bilaga 2).
  Granskningsmallen som användes för att granska artiklarna som togs med i 
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studien utgick från SBU:s mall för vetenskaplig granskning av studier med kvalitativ ansats. 
Som komplement för värdering av artiklarna användes Willman et al., (2016) 
granskningsprotokoll för en bedömning av artiklarnas kvalitet. Enligt Forsberg och 
Wengström (2016) ska en litteraturstudie omfatta kvalitetsgranskade artiklar som är av 
empirisk karaktär och är vetenskapligt belagda vilket har utförts i denna studie. Artiklar med 
hög kvalitet användes i studien. Artiklar med låg kvalitet bör inte inkluderas i en 
litteraturstudie enligt Kristensson (2014) men författarna har valt att använda en av de två 
studier som bedömdes ha en låg kvalitet. Studien kvalificerades som låg på grund av att 
enbart Macmillian anställda tillfrågades att delta, vilket forskarna av studien med låg kvalitet 
även påpekade. Utöver antalet deltagare och hur många ur vilken profession som deltog, 
framkom ingen annan information om deltagarna. Studien som värderades ha låg kvalitet 
hade dock ett väldisponerat resultat samt ett stort antal deltagare. Författarna ansåg att studien 
vara relevant till denne litteraturstudies syfte. Utöver den vaga beskrivningen av urvalet, 
ansågs studien överväga den kvalitetsbedömning som författarna genomförde, därför valdes 
studien att inkluderas.      
  Integrerad analys som inspirerades av Kristensson (2014) har använts genom 
hela bearbetningen och analysprocessen. Kristensson (2014) nämner att triangulering är ett 
sätt att öka tillförlitligheten och verifierbarheten i en studie. Författarna läste och analyserade 
alla artiklar var för sig där kategorier identifierades separat som sedan sammanställdes 
tillsammans. All tolkning jämfördes och diskuterades med varandra för att minimera risken 
för avspegling av en författares värderingar och förförståelse i resultatet vilket även ökar 
trovärdigheten. Målet med analysen var att undgå all överanalysering av material då 
författarna har i grunden förförståelse för det diskuterade ämnet på grund av deras ursprung, 
vilket kunde påverka bearbetning och analysprocessen. Detta har även nämnts under etiska 
överväganden (se punkt 4.5). Författarna har under uppsatsens gång haft i åtanke att bortse 
från sin förförståelse från allt bearbetat material och återgett resultatet så objektivt som 
möjligt, vilket förstärker tillförlitligheten. 

6.2 Resultatdiskussion  

 En av kategorierna i litteraturstudiens resultat berörde svårigheter i kommunikationen när 
sjuksköterskan inte kunde förmedla information eller förstå vad patienten var i behov av. 
Narayanasamy (2003) nämner att språket kan utgöra en barriär för sjuksköterskan och dennes 
förmåga att erbjuda en god vård. Litteraturstudiens resultat visar att det inte enbart var 
omvårdnaden som kommunikationssvårigheterna begränsade, utan även den relation som 
bildas mellan sjuksköterska och patient och när språket brast bidrog detta till frustration hos 
sjuksköterskorna. Jirwe, Gerrish och Emami (2010) skriver i sin studie att språkbarriärer i 
vården kan hindra sjuksköterskan från att upprätta en vårdrelation med patienten utöver de 
praktiska momenten som utförs. Författarna anser att utan möjligheten att kommunicera kan 
kunskapsväxlingen också utebli, vilket i sin tur försvårar sjuksköterskans möjlighet att 
utforska patientens livsvärld. En möjlighet för att underlätta för sjuksköterskan kan denne 
utgå från Leiningers teori där den holistiska kulturella omvårdnadsbaserade teorin integrerar 
breda humanistiska dimensioner i patienters specifika kontext. Teorin tar hänsyn till 
patienters olika faktorer i livet så sjuksköterskan kan erbjuda en god och säker vård 
(Leininger & McFarland, 2002). Författarna anser att den holistiska omvårdnaden som 
sjuksköterskan behöver för att erbjuda en vård av hög kvalitet, begränsas vid 
kommunikationssvårigheterna mellan sjuksköterska och patient. Författarna menar att 
patienten kan på grund av svårigheterna inte uttrycka sig om det som för denne är kulturellt 
acceptabelt.   
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  Resultatet visar att språkbarriärerna medförde att sjuksköterskorna undvek 
situationer som de inte kunde göra sig förstådda i eller kände osäkerhet kring. Även vid 
användandet av den icke-verbala kommunikationen uppstod rädsla för att göra fel. Den rädsla 
som uppstod vid den icke-verbala kommunikationen anser författarna kan bero på de 
genusskillnader som förekommer i olika kulturer. Enligt Ouis (2010) kan en muslimsk patient 
önska att bli vårdade av personal av samma kön då hen inte vill bli berörd av det andra könet 
oberoende av vilket sammanhang beröringen sker i. Författarna tycker i enlighet med Ouis 
(2010) att sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på de kulturella skillnader gällande genus 
och andra faktorer som existerar inom vården. 

Kommunikation är en dimension i Leiningers teori som framhäver likheter och 
skillnader bland individer. Leininger (2006) menar att kommunikationssvårigheterna som 
uppstår på grund av skillnaderna, bör överkommas för att bilda en omvårdnad som är i 
överensstämmelse med den transkulturella omvårdnadsteorin. Det är av betydelse att belysa 
språkbarriärernas påverkan på den transkulturella omvårdnaden och att sjuksköterskan kan 
lära sig att hantera dessa för att kunna erbjuda patienten en god vård och främja dennes hälsa 
(Kemp, 2005). Enligt Författarna användes kommunikation i form av kroppsspråk och 
beröring som strategi vid språksvårigheter vilket även Maier- Lorentz (2008) nämner är 
förekommande i sin studie. Muñoz och Luckman (2005) samt Leininger och McFarland 
(2002) betonar att den icke-verbala kommunikationens mönster har en bred variation mellan 
olika kulturer. Icke-verbala kommunikationen inkluderar användningen av tystnad, 
ögonkontakt, vidröring, utrymme och avstånd, samt ansiktsuttryck vid interaktionen och 
kommunikationen (Muñoz & Luckman, 2005). Leiningers omvårdnadsteori beskriver vikten 
av att inneha kunskap om den icke-verbala kommunikation som existerar i en patients kultur 
för att kunna erbjuda en adekvat och individanpassad transkulturell omvårdnad (Leininger & 
McFarland, 2002). Författarna anser att en individanpassad omvårdnad är svår att uppnå utan 
att övervinna språkbarriärerna i vården. Dock kan barriärerna minska vid ökade kulturella 
kunskaper hos sjuksköterskor menar Leiningers omvårdnadsteori. Det medför i sin tur att 
sjuksköterskor kan anpassa sig bättre i mötet med patienter från olika kulturer.   

Enligt Leiningers omvårdnadsteori betonas vikten av att hitta utvägar för att 
övervinna transkulturella hinder som uppstår i omvårdnaden (Leininger, 2006). Vid 
exempelvis språkliga barriärer använde sjuksköterskorna sig av tolkar för att överkomma 
hinder. Hanssen (2007) nämner att om vårdare och patient inte delar ett gemensamt språk bör 
en tolk bokas för översättning. Litteraturstudiens resultat framhävde vilka sjuksköterskorna 
tar hjälp av när det gäller översättning till patientens språk. Det framkom att tolk bokas 
väldigt sällan till patienter trots behovet. Sjuksköterskorna använde sig av antingen 
kroppsspråket, annan personal som delar samma språk som patienten, anhöriga eller 
minderåriga som tolk. Hanssen (2007) betonar vikten av en professionell tolk då 
översättningen inte enbart handlar om att överföra det som sagts ordagrant utan framföra ett 
budskap på ett sådant vis som gör att informationen får samma betydelse för avsändaren och 
mottagaren. Hanssen anser även att användandet av minderåriga som tolk är oetiskt och 
samtidigt kan det begränsa den information som sjuksköterskan vill förmedla till patienten då 
all information inte är lämplig för minderåriga personer, detta framkom även i studiens 
resultat. I Resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde förlorad kontroll över 
information som skulle översättas av allmänna tolkar. Hanssen (2007) föreslår att en 
professionell tolk ska i första hand bokas antingen i fysisk form eller genom telefon. Att boka 
en professionell tolk enligt författarna kan minska risken för information går förlorad jämfört 
med bokning av en allmän tolk eller användandet av anhöriga som tolkar.  

 När sjuksköterska möter anhöriga är ytterligare en del som framstod ur 
resultatet. Det handlar om patientens sociala relationer, vilket enligt Leiningers teori beskrivs 
vara en dimension som formar en persons världsbild och kultur. Det är en faktor som bör 
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respekteras för att kunna uppnå kulturellt kompetent och individanpassad vård enligt denna 
studies författare. I den här studiens resultat framträder ambivalenta erfarenheter gällande 
patienter med andra kulturella bakgrunder och dennes anhöriga. Några sjuksköterskor kände 
osäkerhet och ansåg att omvårdnaden automatiskt skulle bli svårare när de insåg att 
patienterna var från en annan etnicitet. Leiningers teori säger att en sjuksköterska som 
upplever att det inte går att vara kongruent med patientens tro, värderingar och livsstil 
kommer att visa tecken på kulturella konflikter, oenighet, stress och etiska samt moraliska 
problem. Författarna såg även ett etnocentriskt synsätt baserad på sjuksköterskans 
erfarenheter. Det framkom ständiga jämförelser mellan sjuksköterskans och patientens 
bakgrund och denna jämförelse lades ibland som grund för sjuksköterskans uppfattning om 
patienten. Sjuksköterskans etnocentriska syn medförde förutfattade meningar och ansåg 
beteenden som kulturellt betingade utan någon grund. Hanssen (2007) och Vydelingum 
(2006) nämner att ett etnocentriskt synsätt riskerar att leda till feltolkningar, förutfattade 
meningar och konflikter. Författarna identifierade ett etnocentriskt synsätt utan att 
sjuksköterskorna själva insåg att de hade det. Muñoz, DaBroka och Mohammed (2009) 
identifierade att kulturell okunskap i vården leder till att hälsan hos patienter med en annan 
kulturell bakgrund kan äventyras och patienterna har högre risk för ohälsa. Författarna anser 
att det etnocentriska synsättet bottnar i bristfällig kulturell kunskap. För att sjuksköterskan 
ska kunna undvika osäkerhet och hantera icke hanterbara situationer krävs kulturell 
kompetens (Leininger 1993).    

 
7. Slutsats  

Denna litteraturstudies slutsats är att transkulturell kompetens behövs för att vården ska 
kunna uppfylla hälso- och sjukvårdslagens mål för en optimal och fungerande vård. 
Utbildningar på arbetsplatsen och utveckling av strategier, riktlinjer samt stöd från hälso- och 
sjukvårdsorganisationen behövs för att uppnå en holistisk personcentrerad transkulturell 
omvårdnad.  
 
8. Kliniska implikationer och förslag på vidare forskning 

Hälso- och sjukvårdspersonal erfar att arbetsplatsen har bristande stöd, i form av riktlinjer och 
utbildning. Personalen anser att de inte kan erbjuda en optimal vård till alla utan en 
tillämpning av dessa. Betydelsen av ökad kulturell kompetens är övervägande för att uppnå 
en optimal individanpassad omvårdnad oberoende av patienters kulturella bakgrunder. För att 
uppnå hög kvalitet på framtidens sjukvård ska alla patienter ha möjligheten till samma 
förutsättningar och möjligheter, därför bör utbildning gällande transkulturell omvårdnad 
erbjudas på arbetsplatser. Utbildningarna kan medföra en ökad kunskap om kulturens 
betydelse i omvårdnaden samt förstå hur den upplevs utifrån patienter, vårdpersonal men 
även studenters perspektiv. Att studera olika perspektiv inom olika kulturer kan medföra en 
vidgad syn och belysning på likheter och skillnader mellan dessa. Sjuksköterska och patient 
kan ha olika uppfattningar på exempelvis kommunikation, klädsel, tro, genus eller mat, och 
att kunna identifiera likheter och skillnader utifrån olika perspektiv kan det medföra en bättre 
hantering av problematiska situationer som uppstår på grund av bristen på kulturell kunskap. 
Utbildningarna kan medföra en säkrare patientomhändertagande där sjuksköterskan känner 
sig säkrare i sitt arbete. Att få kunskap om exempelvis könsroller kan arbetsplatsen anpassa 
omvårdnaden utifrån patienten och försöka tillgodose patientens behov och önskemål i den 
utsträckning som är möjlig. 
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Riktlinjer gällande transkulturell omvårdnad bör också skapas för att underlätta 
och säkerställa vården för både vårdpersonal och patienter. För att utveckla fungerande 
strategier och riktlinjer i framtiden gällande den transkulturella omvårdnaden i en 
organisation, krävs en mer heltäckande bild av hur den transkulturella omvårdnaden ser ut i 
dagens samhälle. Det bör forskas vidare på hur alla inblandade parter ser på ämnet, där 
patienter med andra kulturella bakgrunders erfarenheter av att bli vårdade belyses, hur 
anhöriga till patienters upplever omvårdnaden och hur de blir bemötta samt 
 även hur tolk erfar tolkandet i hälso- och sjukvårdsorganisationen.  
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sökningen  
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abstract  
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• Per reviewed  
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• År 2006-2017  
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Bilaga 2 - Artikelmatris        

         Sid 1(9) 

Författare Artikelns 
titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Debesay, J., Harsløf, 
I., Rechel, B., & Vike, H. 
(2014). Facing diversity 
under institutional 
constraints: Challenging 
situations for community 
nurses when providing care 
to ethnic minority patients. 
Journal of Advanced 
Nursing, 70(9), 2107-2116. 
doi:10.1111/jan.12369 
 
 

Norge 

Syftet var att förstå de 
utmaningar som 
hemsjukvårds 
sjuksköterskor bemöter 
i samband med vård till 
etniska 
minoritetspatienter. 

Kvalitativ studie med 
hermeneutisk design 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer i 
kombination med djupgående 
intervjuer. Insamlad data 
transkriberades ordagrant. 
Population: 
Hemvårdssjuksköterskor som 
hade kulturell mångfald bland 
sina patienter.  
Analysmetod: 
Innehållsanalys användes.  
Urval: Sjuksköterskor i olika 
distrikt i Oslo tillfrågades. 
17 kvinnor och två män, 
mellan åldrarna 20-60 år, 
medelålder 43 år. 
 

 
 
 

Styrkor: triangulering 
varierat urval, angiven 
tid för intervjuer - en 
timme. 
Citat har använts. 
Tydlig redovisning av 
metod, urval, deltagare 
och resultat. 
Svagheter: bortfall och 
exklusionskriterier 
anges inte. 
 
Värdering: hög 
 
 

 
 

 

Tre erfarenheter 
identifierades; (1) rädsla för 
misstag och gå över gränser 
som uppstod vid intim vård 
(2) konflikter mellan 
sjuksköterska och anhöriga 
vid rehabilitation (3) vård av 
palliativa patienter, där 
anhöriga såg sjukdomen som 
en religiös/kulturell 
Anledning och ville 
undanhålla kritisk 
information från 
patienten. 
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        Sid 2(9) 

Författare Artikelns 
titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Huang, Y., Yates, P., & 
Prior, D. (2009). 
Accommodating the diverse 
cultural needs of cancer 
patients and their families in 
palliative care. Cancer 
Nursing, 32(1), E12-E21. 
doi:10.1097/01.NCC.0000 
343370.16894.b7 
 

Australien 

Syftet med studien var 
att identifiera kulturella 
problem genom att 
utforska den sociala 
konstruktionen av 
kulturella problemen i 
den palliativa 
omvårdnaden. 

Kvalitativ ansats med Grounded 
Theory som design. 
Population:  
Onkologisjuksköterskor födda i 
Australien, från olika palliativa 
kliniker som sannolikt skulle 
inneha specialiserad kunskap 
om ämnet och insikt i studiens 
intresse 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
Analysmetod: Grounded 
theorys analysprocess  
Urval: Ändamålsenligt urval 
deltagarna tillfrågades via mail.  
Sju onkologisjuksköterskor fem 
kvinnor och två män med 5-20 
års arbetserfarenhet deltog.  
 

 
 

Styrkor: 
Välbeskriven metod, 
varierat urval, tydlig 
redovisning av design 
och resultat. Citat 
användes. 
Svagheter: ålder och 
bortfall beskrivs inte. 
 
Värdering: hög 

 
 

Sjuksköterskornas 
erfarenheter var att de 
ständigt fick tillgodose 
patientens och anhörigas 
behov. Det krävde oftast 
kompromiss och 
förhandlingar där gränser 
sattes. Sjuksköterskorna 
ansåg även vikten av 
kulturell kompetens i 
vårdandet av patienter från 
annan kulturell bakgrund. 
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        Sid 3(9) 

Författare Artikelns 
titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. 
design 

Värdering Resultat 

Ian, C., Nakamura-Florez, 
E., & Lee, Y. (2016). 
Registered nurses' 
experiences with caring 
for non-english speaking 
patients. Applied Nursing 
Research, 30, 257-260. 
doi:10.1016/j.apnr.2015.1 
1.009 

 
USA, Nordvästra 

Att undersöka 
legitimerade 
sjuksköterskors 
erfarenheter vid 
omvårdnad för 
ickeengelskspråkiga 
patienter och förstå hur 
dessa upplevelser 
påverkar deras kliniska 
praxis. 

Explorativ kvalitativ 
design.  
Population: sjuksköterskor 
med minst ett års 
erfarenhet, skulle ha haft 
direkt patientomvårdnad 
vid studiens gång och haft 
erfarenhet av omvårdnad 
för icke- engelskspråkiga 
patienter den senaste 
månaden. Datainsamling: 
Elektronisk enkät    
Analysmetod: 
Innehållsanalys 
Urval: bekvämlighet urval 
med hjälp av snowballing 
17 kvinnliga deltagare deltog 
mellan åldrarna 25-54 år, 
medelålder 36 år. 
 

Styrkor: 
Väldefinierat syfte, 
tydlig redovisning 
av design och metod 
varierat urval, 
välskriven resultat. 
Citat användes. 
Analysen granskades 
ytterligare av en 
kvalitativ forskare. 
Svagheter: ingen 
enkätbilaga. Enbart 
enkätsvar som grund. 
 
Värdering: hög 
 
 
 

Två kategorier betonades 
av sjuksköterskorna; (1) 
tillgängligheten av 
resurser, där användandet 
av tolk och utmaningar i 
vårdandet framkom (2) 
förändring 
i sjuksköterskeyrket som 
innebar att 
sjuksköterskorna ville ha 
en ökning av kulturell 
medvetenhet för att kunna 
identifiera patienters behov 
samt professionell vidare 
utveckling och mer tid och 
resurshantering genom 
förändringar i 
organisationen. 
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        Sid 4(9) 

Författare Artikelns 
titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. 
design 

Värdering Resultat 

Jones, S. M. (2008). 
Emergency nurses’ caring 
experiences with mexican 
american patients. 
Journal of Emergency 
Nursing, 
34(3), 199-204. 
doi:10.1016/j.jen.2007.0 
5.009 

 
USA, Mellanvästra 

Syftet med denna 
kvalitativa studie var 
att förstå 
sjuksköterskor vid en 
akutmottagnings 
upplevelser vid vård av 
mexikanamerikanska 
patienter. 
 
 

Kvalitativ studie  
Population: 
Sjuksköterskor som var 
kaukasiska och icke- 
spanska eller vara tredje 
generationens amerikan 
och född i USA. Skulle ha 
minst ett års erfarenhet av 
akutmottagning och som 
vårdat 
mexikanamerikanska 
patienter inom 2 veckor 
från intervjutillfället.   
Datainsamling: 
Sjuksköterskor vid en 
akutmottagning 
Analysmetod: 
fenomenologisk metod. 
Urval: Bekvämlighetsurval 
Fyra av fem deltagare var 
mellan åldrarna 44-52 år och 
den femte var 27 år. 
 
 

 
 

Styrkor: Tydlig 
beskrivning av urval, 
metod, datainsamling, 
(beskriven längd på 
intervjuerna ca 45 min), 
design och analys, en 
extern akutsjuksköterska 
granskade transkripten. 
Begripligt resultat som 
innehöll citat. 
Svagheter: de 
identifierade kategorierna 
granskades inte av 
deltagarna. Kön ej 
angiven. 
 
Värdering: hög 
 

 
 

Teman som belystes av 
sjuksköterskorna var; (1) 
Språkbarriärerna som 
påverkade alla 
Aspekterna i vården. (2) 
Kontinuiteten i vården 
som svårigheten med 
uppföljning och 
behandlingar (3) 
Begränsad kulturell 
kunskap. 
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Författare Artikelns 
titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Nielsen, B., & Birkelund, 
R. (2009). Minority ethnic 
patients in the danish 
healthcare system - A 
qualitative study of 
nurses' experiences when 
meeting minority ethnic 
patients. 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 
23(3), 431-437. 
doi:10.1111/j.14716712 
.2008.00636.x 

 
Danmark 

Syftet med studien är att 
undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser i vården av 
patienter med en 
etnisk- och 
minoritetsbakgrund. 

Explorativ, deskriptiv 
kvalitativ studie  
Population: Skulle ha 
fem års professionell 
sjuksköterskeerfarenhet 
och ha en etnisk dansk 
bakgrund. 
Analysmetod: 
fenomenologisk metod.  
Datainsamling; 
Semistrukturerade 
intervjuer i kombination 
med fältobservationer.   
Urval: ändamålsenligt 
urval 
Fyra sjuksköterskor 
deltog. Deltagarna var 
kvinnor mellan åldrarna 
40-55 år.  
 

Styrkor: Väldefinierad 
analys metod och 
resultat. Citat 
förekommer. En av 
forskarna är 
huvudförfattare och den 
andra är en kritisk 
granskare och rådgivare. 
Välbeskrivna 
inklusionskriterier. Inget 
bortfall.  
Svagheter: svagt 
beskrivna 
Exklusionskriterier. 
 
Värdering: hög 

 
 

 

Tre fenomen som 
framkom från 
sjuksköterskorna; (1) 
problem i 
kommunikationen vid 
vårdandet (2) patienters 
egen uppfattning av 
smärta, och (3) patientens 
kulturella matbeteenden. 
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Författare Artikelns 
titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Pergert, P., Ekblad, S., 
Enskär, K. & Björk, O. 
(2007). 
Obstacles to transcultural 
caring relationships: 
Experiences of health care 
staff in pediatric 
oncology. Journal of 
Pediatric Oncology 
Nursing, 24(6), 314328. 
doi:10.1177/1043454207 
308066 

 
Sverige 

Att undersöka 
vårdsituationen för 
familjer med 
invandrarbakgrund inom 
ramen för barn- och 
cancervård från en 
hälsovårds perspektiv. 

Kvalitativ studie med  
Population: Personal på 
pediatrisk-
cancervårdsavdelning 
som hade haft 
erfarenheter av 
invandrarpatienter.  
Datainsamling: 
Fokusgrupp intervjuer 
med 4-10 deltagare per 
gång på en duration 
mellan 60-90 minuter, 
samt semistrukturerade 
individuella intervjuer, 
ca 60 minuters långa. 
Analysmetod: 
Grounded Theory 
Urval: Ändamålsenligt- 
och bekvämlighetsurval  
Deltagarna bestod av 24 
kvinnor och11 män som 
hade 1-27 års erfarenhet 
inom pediatrisk-
onkologi 
 
 
 
 
. 

Styrkor: Välbeskriven 
design, datainsamling, 
metod och analys. 
Resultatet välskriven 
med citat. Hade en 
moderator. 

 
Svagheter: inte ett 
välbeskrivet urval. 
Bortfall förekommer 
inte. 
 
Värdering: hög 

Sjuksköterskorna hade 
erfarenhet av fyra 
barriärer i den 
transkulturella 
omvårdnaden; Hinderna 
delades in i fyra 
kategorier; (1) linguistika 
barriärer, (2) kultur och 
religiösa barriärer (3) 
sociala barriärer samt (4) 
organisationella barriärer. 
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Författare Artikelns 
titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och 
design 

Värdering Resultat 

Richardson, A., 
Richardson, A., & 
Thomas, V. N. (2006). 
“Reduced to nods and 
smiles”: Experiences of 
professionals caring for 
people with cancer from 
black and ethnic minority 
groups. European Journal 
of Oncology Nursing, 
10(2), 93101. 
doi:10.1016/j.ejon.2005. 
05.002 
 
Storbritannien 

 
 

 

Upplevelser av 
professionell omvårdnad 
för patienter med cancer 
från svarta och etniska 
minoritetsgrupper. 

Kvalitativ studie  
Population: Vara hälso- 
och sjukvårdspersonal med 
erfarenhet av personer med 
etniska minoritetsgrupper 
från palliativ vård. 
Datainsamling: 
fokusgrupper och Två 
timmars långa 
djupingående intervjuer i 
olika städer i 
Storbritannien.  
Analysmetod: 
innehållsanalys 
Urval: mail skickades till 
alla Macmillian post holders 
medlemmar om deltagande. 
22 sjuksköterskor, en 
konsulterande läkare, två 
socialarbetare, en 
arbetsterapeut, en 
välfärdsrättsofficer samt en 
informationsarbetare. Alla 
förutom fyra deltagare var 
kaukasiska.  
 

 
 
 

Styrkor: Välbeskriven 
resultat med stöd av 
citat. Bilaga på 
fokusgrupperna finns. 
Deltagare från olika 
arbetsplatser. 

 
Svagheter: inte ett 
väldefinierat syfte eller 
metod. Omfattades enbart 
av deltagare som är 
Macmillian post holders. 
Otydlig beskrivning av 
urvalet 
 
Värdering: låg 

Ett flertal teman uppstod 
från sjuksköterskorna; 
(1) kommunikations- 
och åstadkommande av 
förståelse mellan 
profession och patient, 
(2) 
användandet av tolk, (3) 
handskas med kulturella 
skillnader på praktisk och 
filosofisk nivå (3) 
rasistiska bias samt (4) 
begäran angående träning 
och support om olika 
kulturer för en ökning av 
kulturell medvetenhet. 
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Författare Artikelns 
titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Skott, C., & Lundgren, S. 
M. (2009). Complexity 
and contradiction: Home 
care in a multicultural 
area. Nursing Inquiry, 
16(3), 223-231. 
doi:10.1111/j.14401800. 
2009.00454.x 

 
Sverige 

Att undersöka meningen 
av upplevelserna för 
hemsjukvårds 
sjuksköterskor i ett 
multikulturellt område i 
Sverige. 

Kvalitativ studie  
Population: 
Sjuksköterskor som 
arbetade i mångkulturella 
områden. 
Datainsamling: 
Intervjuer och 
gruppdiskussioner som 
varade en till flera 
timmar. 
Analysmetod: 
hermeneutisk metod 
Fem legitimerade 
sjuksköterskor, tre av 
dem var födda i Sverige 
och två var födda i 
grannländerna men fått 
utbildning i Sverige. Fyra 
deltagare som har mer än 
tio års erfarenhet och en 
hade ett år. 
 
 
 
 

Styrkor: Triangulering, 
upprepade intervjuer med 
samma deltagare. 
Välskriven metod, 
datainsamling och 
granskning. Bra resultat 
med stöd från citat.  
 
Svagheter: Står inte 
urvalsförfarande av 
deltagarna samt ålder. 
Exlusionskriterier inte 
angivna. 
 
Värdering: hög 

 
 

 

Två omfattande teman 
identifierades; 
(1) plats för mångfald, där 
omgivningen och miljöns 
betydelse belystes för den 
transkulturella 
omvårdnaden och (2) 
omtvistade utrymmen och 
ansvar vid omvårdnad, som 
krävde specifika 
fördelningar av tid och 
ansvar. 
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Författare Artikelns 
titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Tuohy, D., McCarthy, 
J., Cassidy, I., & Graham, 
M. M. (2008). Educational 
needs of nurses when 
nursing people of a 
different culture in ireland. 
International Nursing 
Review, 55(2), 164-170. 
doi:10.1111/j.14667657. 
2007.00600.x 

 
Irland 
 
 
 
 

Diskutera legitimerade 
sjuksköterskors 
upplevelser i ROI om 
omvårdnaden av 
patienter från en annan 
kultur. 

Kvalitativ studie  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer samt en 
fokusgruppsintervju. 
Population: Sjuksköterskor 
som hade vårdat patienter 
med kulturell bakgrund de 
föregående sex månaderna. 
Analysmetod: tematisk 
analys.  
Urval: Ändamålsenligt 
urval.  
Sju sjuksköterskor, 
som hade olika 
inriktningar.  

Styrkor: Triangulering 
av det insamlade 
materialet. Tydlig 
redovisning av 
datainsamling, metod och 
analys. Resultatet väl 
presenterat med hjälp av 
citat. 

 
Svagheter: ingen bra 
beskrivning av 
deltagarna. Bortfall och 
exklusionskriterier nämns 
inte. 
 
Värdering: hög 

Tre kategorier från 
sjuksköterskornas 
erfarenheter framkom; (1) 
handskas med kulturella 
frågor/problem i praktiken 
och (2) tillgång till och 
användning av tolktjänster 
och (3) planering och vidta 
åtgärder för att kunna 
förbättra vården för 
patienter med kulturella 
bakgrunder. 
 

 
 


