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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Inom sjuksköterskors professionskrav ingår skapandet av patientcentrerad 

omvårdnad, vilket kan grundas i en livsvärldsbaserad omvårdnad. Den ökande 

internationaliseringen i världen ökar behovet av förmåga till att nå livsvärlden i transkulturella 

vårdande möten på akutvårdsmottagningar.   

Syfte: Syftet var att belysa hur sjuksköterskan når patientens livsvärld i vårdande möten på en 

akutmottagning med patienter från andra kulturer som ej har svenska som modersmål. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design genom individuella semistrukturerade 

intervjuer med sex informanter, tre kvinnor och tre män. Data analyserades genom en 

kvalitativ innehållsanalys.   

Resultat: Fyra kategorier detekterades; det transkulturella vårdande mötets olika delar, se 

patienten som unik, behov av externa resurser samt hinder i det transkulturella vårdande 

mötet. 

Slutsats: Kunskap kring hur de framträdande individberoende och organisatoriska faktorerna 

påverkade tillgången till livsvärld hos patienter med annan kulturell bakgrund kan bidra till 

förbättrade arbetssätt i de vårdande mötena. Baserat på det ökande antalet transkulturella 

möten sjuksköterskor på akutmottagningar är ämnet aktuellt att vidare beforska. 
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INLEDNING 
Oväntade händelser, respekt, konflikter, ny kunskap och svårigheter är alla olika komponenter 

i ett möte mellan två individer med olika kulturella bakgrunder. Vår samtids ökade 

internationalisering samt mediarapportering om kulturella skillnader och dess påverkan i vår 

egen och medmänniskors livssituation inspirerade författaren till studien.     

BAKGRUND 

Migration 

2015 var ett år då många människor förflyttade sig över den europeiska gränsen. Under det 

året kom 1,2 miljoner migranter till de europeiska gränsländerna (UNHCR, u.å). Vissa av 

dessa människor förflyttade sig sedan till länder längre norr ut i Europa, bland annat till 

Sverige. Det var en markant ökning av antalet asylsökande i Sverige under 2015, 162´877 

personer sökte asyl under det året gentemot 81´301 personer året dessförinnan 

(Migrationsverket, 2017). I slutet av 2016 befanns sig cirka 1,7 miljoner utrikesfödda 

individer i Sverige. Det antalet inkluderar inte personer som är födda i Sverige med en eller 

två utrikesfödda föräldrar och har därmed en annan kulturell uppväxt än den traditionellt 

svenska kulturen (Statistiska centralbyrån, 2017). Personer med en annan kulturell bakgrund 

eller ett icke svenskt ursprung som lever i Sverige kommer troligen någon gång behöva söka 

sig till den svenska sjukvården. Mladovsky, Rechel, Ingleby & McKee (2012) visar att vård 

av den psykiska hälsan, kvinnors och barns hälsa, sexuella hälsan samt sexualkunskap är de 

främsta sjukvårdbehoven är bland utrikesfödda människor i europeiska länder. 

Sjuksköterskans professionskrav 

Det är alla människors rättighet att erbjudas grundläggande sjukvård där individens hälsa 

optimeras (Eriksson, 2014). All vård ska ges på lika villkor för alla som söker den och vården 

ska bedrivas på ett respektfullt sätt (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2§) där 

individens autonomi bevaras (HSL, SFS 1982:763, 2a§). Sjuksköterskor inom den svenska 

vården har ett ansvar att tillhandahålla individualiserad vård med respekt för individens vanor, 

värderingar och trosuppfattningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Bemöts patienten på 

beskrivet sätt samt om en god vårdrelation utvecklas erhåller patienten patientcentrerad vård 

(McCormack, Karlsson, Dewing & Lerdal, 2010). Skapandet av patientcentrerad vård är en av 

sjuksköterskans kärnkompetenser enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017). Sjuksköterskan 

ska finna patientens egen definition och upplevelse av hälsa samt arbeta för att stödja den. 

Vården ska genomsyras av den unika patientens självbestämmande, uttryck och behov. Sharp, 

McAllister och Broadbent (2015) beskriver att patientcentrerad vård som någonting mer än 

bara ett omhändertagande av patienten. Upplevelsen av delaktighet och meningsfullhet är 

avgörande, sjuksköterskan skapar den upplevelsen hos patienten när det utförda 

omvårdnadsarbetet är betydelsefullt för patienten. Vidare beskriver Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) omvårdnadsprocessen som ytterligare en kärnkompetens. 

Arbetet mot förbättrad hälsa utförsförs genom omvårdnadsprocessen, sjuksköterskan 

integrerar patientens individuella hälsoprocesser i omvårdnaden och för att möjliggöra 

hälsoprocessernas plats behöver patienten förmedla sina lidanden samt disponibla resurser. 

Hälsoprocesserna kan påverkas av bland annat fysiska, psykiska, psykosociala och/eller  

kulturella faktorer. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 1§, kap. 6) poängterar den svenska 

sjukvårdens skyldighet att arbeta tillsammans med patienten, sjukvården ska i största möjliga 

utsträckning utgå från patientens tankar och känslor. 
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På en akutmottagning vårdas patienter som drabbats av olika sjukdomar och olyckor. 

Huruvida patienten erbjuds vård begrundas i sjukdomens eller olyckans karaktär, enbart 

livshotande tillstånd ska vårdas på en akutmottagning (Bengtsson, 2017). I vårdarbetet på 

arbetsplatsen ska sjuksköterskans arbeta mot en säker vård, följa lagar och förordningar samt 

arbeta patientsäkert. Det fastställs av Svensk sjuksköterskeförening (2017) som en 

kärnkompetens. Patientsäkerheten uppnås genom proaktivt arbete gentemot vårdskador, 

exempelvis genomförandet av riskbedömningar. Ytterligare ska sjuksköterskan inneha en 

riskmedvetenhet samt ge evidensbaserad omvårdnad.  

Sjuksköterskans arbete i transkulturella vårdande möten 

När sjuksköterskan och patienten inte har samma kulturella bakgrund sker så kallade 

transkulturella vårdande möten, oavsett om skillnaden i bakgrund, beteende, språkuttryck och 

tankesätt är ringa eller mer omfattande. Jirwe, Momeni och Emami (2014) beskriver att 

vårdandets mål är möjliggörandet av hälsa med utrymme och respekt för kulturens roll i 

patientens livsvärld. Genom samtal med patienten menar Cioffi (2005) att sjuksköterskan kan 

få kunskap och förståelse för patientens levnadssätt. Ian, Nakamura-Florez och Lee (2016) 

betonar vikten av flexibilitet och öppenhet hos sjuksköterskan gentemot vad som är 

betydelsefullt för patienten i transkulturella möten. När patienten har ett annat tankesätt än 

sjuksköterskan behöver sjuksköterskans förståelse breddas och genom självreflektion kan 

ödmjukheten gentemot olikheter öka. Enligt Mladovsky et. al (2012) ska dessutom patienterna 

bemötas med en icke-diskriminerande hållning och de kulturella skillnaderna i det vårdande 

mötet ska respekteras. Empati, respektfullhet och en vilja att anstränga sig menar Cioffi 

(2003) är grundstenar i det transkulturella vårdande mötet.    

 

Sjuksköterskor måste aktivt arbeta för att åstadkomma goda vårdande möten med patienter 

med annan kulturell bakgrund. I det transkulturella vårdande mötet kan patienten tala ett annat 

modersmål än svenska och patientens rätt till förmedling av information baserat på patientens 

språkliga bakgrund fastställs i 6 §, kap. 3, av Patientlagen (SFS 2014:821). Lagen förtydligar 

även sjuksköterskans ansvar att undersöka om patienten korrekt uppfattat delgiven 

information (SFS 2014:821, kap. 3, 7 §). Kommunikationsproblematik grundade i 

språksvårigheter och sjuksköterskans bristande kunskap kring kulturen är hinder som kan 

uppstå i transkulturella vårdande möten (Jones, 2008). Genom öppenhet och erkännande av de 

kulturella skillnaderna mellan individerna förtydligas sjuksköterskans eventuellt bristande 

kunskap om patientens kultur men likväl viljan att respektera och lära sig (Henderson, Barker 

& Mak, 2015; Skott & Lundgren, 2009). Öppenheten når sjuksköterskan genom en i 

sidosättningen av sin förförståelse. I transkulturella vårdande möten med en nya patienter ska 

inte sjuksköterskan agera blint utifrån tidigare erfarenheter (Debasay, Harsløf, Rechel & Vike, 

2014). Om inte förförståelsen i sidosätts kan bemötandet fyllas av fördomar och förutfattade 

meningar (Skott & Lundgren, 2009). 

TEORETISK REFERENSRAM  

Livsvärld 

Varje människa har en unik livsvärld. Livsvärlden består av individens upplevelse av sin 

livssituation ur ett första persons-perspektiv (Birkler, 2007). Det inkluderar hur individen 

förhåller sig till själv, sina medmänniskor och andra ting i omvärlden (Dahlberg & Segesten, 

2010) samt individens medvetna och icke medvetna upplevelser. Under livet kommer 

individens existentiella situation påverka livsvärlden, exempelvis åldrande, sjukdom, lycka. 
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Det färgar hur individen upplever sin omgivning och närvaro (Birkler, 2007). I livsvärlden 

definieras hälsa, välbefinnande och sjukdom utefter varje unika individ. Livsvärlden kan inte 

särskiljas från individen som upplever den, det är en intrigerad del av människans liv 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

Vårdande möten 

Ett vårdande möte mellan sjuksköterska och patient ska baseras på patientens livsvärld, 

sjuksköterskan måste därför skapa sig en förståelse av patientens livsvärld. Denna förståelse 

kan endast erhållas genom interaktion med patienten. Om sjuksköterskan inte samtalar och 

arbetar tillsammans med patienten kommer en förståelse ifrån reflektion och iakttagelser 

skapas, vilket inte kommer överrensstämma med patientens livsvärld (Birkler, 2007). Ett 

vårdande utan livsvärldsförståelse ger inte goda förutsättningar för en vårdande vård. I det 

vårdande mötet skapas en vårdande relation mellan patienten och sjuksköterskan. Det är i 

denna relation som stödjandet av hälsoprocesser, skapandet av patientcentrerad vård och 

lindrandet av lidande möjliggörs. Ett vårdande möte utmärks genom vårdarens inbjudande, 

öppna samt följsamma förhållningssätt. Patientens plats i mötet förstärks genom ögonkontakt 

och engagerat kroppsspråk. Vårdaren har kompetens och kunskap som patienten söker och 

patienten hamnar därför i en beroendeställning. Det är alltid vårdarens ansvar att initiera ett 

vårdande möte däremot kan inte vårdaren genomföra mötet själv, vårdaren måste arbeta 

tillsammans med patienten för att det vårdande mötet ska skapas. Ett opersonligt, otrevligt och 

kallt bemötande från vårdaren resulterar i ett icke vårdande mötet och patienten upplever sig 

kränkt (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Transkulturell omvårdnad 

För att sjuksköterskan ska kunna möjliggöra vårdande transkulturella möten behövs en 

kunskap om vad kultur är. En kultur bildas när flera individer tillsammans har gemensamma 

värderingar, egenskaper och handlingssätt. Deras sätt att uppleva omvärlden, relatera till 

medmänniskor, levnadsmönster och normer erhålls av de äldre i gruppen. Individen lär sig hur 

dessa värderingar och levnadsarv ska användas och föras vidare till andra människor samt hur 

språk och symboler ska användas. Det finns tre grundprinciper för en kultur; den skapas 

mellan en grupp individer, individerna har olika ting och företeelser genensamt samt att 

kulturen finns kvar vid generationsskiften. Individerna i en kultur påverkas av den likväl som 

individerna påverkar kulturen, det resulterar i att kulturen är förändlig över tid. Gruppen kan 

baseras på flera olika bindande faktorer tillexempel etnisk bakgrund, kön, yrke eller ålder. 

Individens beteende härstammar från kulturen likväl levnadsvanor samt upplevelsen av hälsa 

och sjukdom (Jirwe et al., 2014).  

 

Utifrån Leininger och McFarland (2002) syftar transkulturell omvårdnad mot att tillgodose 

gruppens eller individens kulturella behov. När dessa behov uppfylls av vården upplever 

patienten en tillfredställande vård och blir mer benägen att interagera. Vården ska genomsyras 

av lyhördhet, intresse och specificering av vården efter individens personliga kulturella behov. 

Kommunikationen är grundläggande inom allt vårdande och vid transkulturell omvårdnad 

behövs en förståelse av patientens olika kommunikationssätt. Verbal och icke-verbal 

kommunikation är kulturellt betingade, missförstånd kan därför ske mellan sjuksköterskan 

och patienten när de två har av olika kulturella bakgrunder. Sjuksköterskan behöver tolka 

patientens kommunikation korrekt samt förstå hur sitt egna kroppsspråk, talspråk och 

agerande tolkas av patienten Ett gott transkulturellt omvårdnadsarbete grundas i en kunskap 

om kulturen som patienten har. Sjuksköterskan ska inte agera utifrån genrealiseranden och 

rasism utan vara öppensinnad gentemot den andras olikheter gällande tanke- och levnadssätt. 

Jirwe et al. (2014) beskriver att självreflektion kring sjuksköterskans förförståelse om den 
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aktuella individens kultur och hur sjuksköterskan agerar utifrån den därmed behövs. Enligt 

Leininger och McFarland (2002) behöver sjuksköterskan inneha  kulturell kompetens vid 

transkulturell omvårdnad, det innefattar kunskap om patientens kultur samt en färdighet att 

kunna tillämpa transkulturell omvårdnad.  

PROBLEMFORMULERING 
 

De senaste åren har inneburit en markant ökad internationalisering i Sverige vilket bidrar till 

att olika kulturer möter varandra, människor med olika värderingar och levnadssätt ska 

samexistera. Svenska vårdinrättningar står inför utmaningen att på ett korrekt sätt bemöta och 

vårda dessa människor. I Sverige ska alla människor, oavsett bakgrund, vårdas lika och med 

samma värdegrunder.  

 

Sjuksköterskor ansvarar för skapandet av ett transkulturellt vårdande möte mellan patienten 

och vårdaren. Det transkulturella vårdande mötet ska grundas i en holistisk människosyn där 

patientens livsvärld får ta plats och forma mötet. Genom öppenhet, respektfullhet, empati och 

aktivt lyssnade skapas förutsättningar för sjuksköterskan att nå patientens livsvärld. När 

sjuksköterskans arbetssätt inte genomsyras av de egenskaperna kan bemötandet mynna ut i 

fördomsfullhet och ett bemötande baserat på negativ förförståelse. Problematiken resulterar i 

ett misslyckat transkulturellt vårdande möte och sjuksköterskans tillgång till patientens 

livsvärld minskar. Därmed minskar även vårdens patientcentring och slutligen 

patientsäkerheten. Mer kunskap kring hur sjuksköterskan når livsvärlden i möten med 

patienter med annan kulturell bakgrund kan bidra till ökad patientsäkerhet. 

 

Frågeställningar: 

 Vad gör sjuksköterskan för att nå patientens livsvärld i det transkulturella vårdande 

mötet? 

 Vilka förutsättningar behöver sjuksköterskan för att nå patientens livsvärld i det 

transkulturella vårdande mötet?  

 Vilka hinder finns det för sjuksköterskan att nå patientens livsvärlden i det 

transkulturella vårdande mötet?  

 

SYFTE 
 

Syftet var att belysa hur sjuksköterskan på en akutmottagning når patientens livsvärld i ett 

vårdande möte med patienter från andra kulturer som ej har svenska som modersmål. 

METOD 

Studiens design 

Studien grundades i en kvalitativ design med induktiv ansats baserat på forskningens 

kommande subjektiva analysmaterial. Metodvalet för studien var kvalitativa intervjuer, vilket 

var en relevant forskningsmetod på grund av forskningsdesignen samt återfanns 

analysmaterialet i informanternas berättelse (Bryman, 2011). 
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Urvalsförförande 

Akutmottagningar valdes som vårdverksamhet på grund av att sjuksköterskor arbetade med 

heterogena patientgrupper med olika kulturella bakgrunder. Sjuksköterskorna hade begränsad 

tid till sitt förfogande att erhålla information från patienten och arbetssättet i det vårdande 

mötet för att nå livsvärlden blev därför betydande. På arbetsplasten gjordes ett 

bekvämlighetsurval för att finna informanter. En informell förfrågan skickades till 

akutmottagningens verksamhetschef på alla sjukhus i södra Sverige, verksamhetschefen 

meddelade om studien kunde genomföras på arbetsplatsen varefter informanterna 

kontaktades. Vid ett sjukhus erbjöds informanterna medverkan på plats genom muntlig och 

skriftlig information om inklusionskriterier, frivillig medverkan samt praktisk information. 

Vid det andra sjukhuset skickades informationsbrev till potentiella informanter via mejl 

(Bilaga 2). Alla informanter med uttalad önskan om medverkan medverkade. 

Inklusionskriterierna var att informanterna var legitimerade allmänsjuksköterskor utan någon 

form av specialistutbildning, hade minst ett års yrkeserfarenhet på en akutvårdsmottagning 

samt svenska som modersmål. Studien hade inga exklusionskriterier. Informanten i 

pilotintervjun återfanns bland författarens bekanta och uppfyllde kriterierna; legitimerad 

sjuksköterska, aktivt arbetande inom sjukvården samt inom yrket träffade patienter med annan 

kulturell bakgrund än svensk.  

 

Informanter 

Totalt medverkade sex informanter, tre kvinnor och tre män, varav samtliga uppfyllde 

inklusionskriterierna. Antalet aktiva yrkesår som sjuksköterska på akutmottaning varierade 

mellan ett och ett halvt år till 40 år, medans antalet yrkesaktiva år som legitimerad 

sjuksköterska varierade mellan två och ett halvt år till 42 år. Enligt Statistiska centralbyrån 

(2017) arbetade informanterna i städer där nästan var femte invånare var utrikesfödd.      

 

Intervjuer  

En pilotintervju genomfördes innan den första kvalitativa intervjun för att undersöka 

intervjuguidens trovärdighet samt ge ett träningstillfälle för författaren (Bryman, 2011). 

Datamaterialet från pilotintervjun ingår ej i denna studies resultat.  Under våren 2017 

genomfördes sex stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer på två 

akutvårdsmottagningar i södra Sverige. Författaren  genomförde maximalt fyra intervjuer per 

dag samt möjliggjorde egen reflektion mellan intervjuerna (Eriksson-Zetterquvist & Ahrne, 

2015). Intervjuerna varierade mellan 25 och 40 minuter samt bibehöll informanterna rätten till 

bestämmande gällande tid och plats för intervjuerna. Alla intervjuer genomfördes i avskilda 

rum på arbetsplasten. De semistrukturerade intervjuerna utgick från en intervjuguide 

innehållande öppna frågor och ståndpunkter riktade mot studiens syfte samt frånvaro från 

ledande frågor. Det erbjöd informanterna utrymme att leda samtalet kring det informanten 

ville tala om, dock inom ramarna för studiens syfte (Bilaga 1; Bryman, 2011). 

 

Genom semistrukturerade intervjuer erhöll författaren en bred och nyanserad bild av det 

studerade fenomenet. Författaren intog en lyssnande och reflekterande hållning under 

intervjuerna samt tillät informantens berättelse att uttalas utan argumentation eller extern 

påverkan. Intervjuerna spelades in digitalt samt antecknade författaren icke verbala uttryck 

under intervjuerna, exempelvis grimaser och/eller gestikulationer (Eriksson-Zetterquvist & 

Ahrne, 2015). Efter intervjun fördes anteckningar om hur och var intervjun genomfördes samt 

om den omgivande miljön (Bryman, 2011). Under två av intervjuerna öppnades dörren till 

rummet av informantens kollega. 
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Analys 

En manifest innehållsanalys användes vilket överensstämmer med den kvalitativa 

forskningsdesignen. Inspelat material transkriberades snarast möjligt efter intervjutillfällena. 

Efter transkriberingen läste författaren igenom allt materialet och införskaffade en helhetsbild 

(Bryman, 2011). Sedan gjordes ytterligare en total materialgenomgång och denna gången 

fördes anteckningar parallellt, även kallat meningsenheter. En meningsenhet innehöll en del 

av analysmaterialet med mening och betydelse gentemot studiens syfte. Anteckningar om 

informanternas grimaser och/eller gestikulationer användes för att förtydliga meningsenheters 

innehåll. Meningsenheterna genomgick sedan en kondensering, en förkortning av textmassan 

utan förlust av betydande innebörd. Därefter skapades grupperingar av koder och de 

namngavs utifrån meningsenheternas innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Nästa steg var en genomgång av uppkomna koder tillsammans med transkriberingen som 

helhet för att hitta grupperingar av koderna (Bryman, 2011). Koder sammansattes till 

underkategorier varpå kategorier sammanställdes. Kategorierna bestod av flera 

underkategorier som berörde samma ting eller företeelse samt skiljde sig gentemot de andra 

framkomna kategorierna (Bilaga 3; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Dataanalysen 

resulterade i fyra kategorier med fem, fyra eller två underkategorier (Bilaga 3). 

 

Under analysarbetet behölls analysmaterialet otolkat och textnära i grupperingar av koder, 

underkategorier och kategorier. Författaren växlade sitt synsätt mellan delarna, de olika 

grupperingarna, och helheten, transkriberingen, (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) 

samt arbetade textstyrt för att sidosätta sin förförståelse. Under analysarbetet söktes likheter 

och skillnader likväl som mönsterskapande och mönsterbrytande koder. Återkommande 

kodning påverkade inte grupperingen av kvarvarande analysmaterial (Rennstam & 

Wästerfors, 2015) samt utelämnades ingen data, oberoende av grupperingsnivå, som 

besvarade syftet pågrund av avsaknad av gruppering (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Det resulterade i olika mängd analysmaterial i varje gruppering. Anteckningar om den 

omgivande miljö vid intervjutillfällena användes som diskussionsunderlag.   

 

Etiska överväganden 
En egengranskning (Bilaga 4) genomfördes och resulterade i att ingen ansökan för 

etikprövning behövdes (Etikkommittén Sydost, 2016). Författaren begrundade genomgående 

under studien sina val utifrån de etiska riktlinjerna i Helsingforsdeklarationen utformade av 

World Medical Association (WMA, 2013) Urvalet baserades på vedertagen metod samt 

förtydligades informanters integritet, anonymitet och självbestämmande kontinuerligt. 

Informanterna erhöll information om studiens syfte, längd samt rättigheten att när som helst 

under studien avbryta sin medverkan utan motivering. Medverkande informanter stod inte i 

beroendeställning gentemot författaren, insamlingen av datamaterialet gjordes i ett 

forskningssyfte samt insamlat material användes endast i denna studie. Informanterna erhöll 

informationen både muntligt och skriftligt innan intervjuernas genomförande (Bilaga 2). I 

enlighet med WMA (2013) förvarade författaren integritetskänsligt arbetsmaterial 

konfidentiellt samt makulerade det efter avslutad och godkänd studie. Det integritetskänsligt 

material bestod av intervjuinspelningar, transkriberingar och andra anteckningar innehållande 

informanternas personliga information. Endast författaren och handledaren har haft tillgång 

till analysmaterialet. Redovisat resultat analyserades utan författarens medvetna påverkan 

samt framställdes i sin helhet och utan förvrängningar. 
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RESULTAT 
 

Resultatet redovisas nedan i de fyra kategorierna; det transkulturella vårdande mötets olika 

delar, se patienten som unik, behov av externa resurser samt hinder i det transkulturella 

vårdande mötet. Varje kategori redovisas med grund i dess underkategorier.  

Det transkulturella vårdande mötets olika delar 

Det vårdande mötet beskrevs vara uppbyggt av olika komponenter varav de alla på olika sätt 

påverkade sjuksköterskans tillgång till patientens livsvärld. Kategorin är indelad i fyra 

underkategorier.   

Mötets grunder 

Sjuksköterskorna menade att de behövde anpassa sitt sätt att prata till varje enskild patient 

med annan kulturell bakgrund. Alla patienter mottog information på olika sätt och därför 

anpassades samtalets innehåll och hur informationen delgavs. En sjuksköterska framhöll att 

bemötandet behövde vara begrundat i den gyllene regeln. " Man ska uppföra sig som man 

själv vill bli bemött mot andra. Man är inte mer, man är inte mindre, man är människa." 

(Intervju 6). Genom att hälsa vänligt och inbjudande samt ha god ögonkontakt med patienten i 

det transkulturella vårdande mötet upplevde sjuksköterskorna att de visade en grundläggande 

acceptans och respekt. Bemötandet behövdes dock besvaras likvärdigt av patienten för 

skapandet av ett bra transkulturellt vårdande möte.  

Att skapa en relation 

För att sjuksköterskorna skulle nå livsvärlden hos patienter med annan kulturell bakgrund 

uttryckte sjuksköterskorna behovet av att skapa en relation mellan parterna. Sjuksköterskan 

behövde vara ärlig, skapa tillförlit, inneha en genuin önskan om att nå fram till patienten samt 

ha en positiv inställning gentemot mötet för att lyckas skapa ett bra transkulturellt vårdande 

möte.  

 

" Det handlar om att acceptera varandra... respektera varandra. Man behöver ha en 

inställning om att det blir bra och en vilja om att det blir bra. Vara öppen för varandra och 

ha ödmjukhet." (Intervju 5).  

 

När sjuksköterskan och patienten inte talade samma språk kunde en tolk användas, en relation 

behövdes även etableras mellan tolken och patienten. Accepterade inte patienten den 

relationen blev patienten motvillig till att samtala genom tolken med sjuksköterskan och utan 

samtal blev livsvärlden svåråtkomlig för sjuksköterskan. Problematik gällande 

relationsbildningen kunde gälla tolkens kön, religion eller grupptillhörighet.   

Sjuksköterskans egenskaper och färdigheter 

I det transkulturella vårdande mötet behövde sjuksköterskorna inneha vissa grundläggande 

egenskaper och färdigheter. Sjuksköterskorna beskrev planering av det transkulturella 

vårdande mötet som betydande för att nå patientens livsvärld. Innan mötet skulle en plan 

förberedas kring hur sjuksköterskan skulle gå till väga för att nå patientens livsvärld. Planen 

gav sjuksköteskan en arbetsguide att följa under mötet, dock behövde planen vara föränderlig 

vid behov. Patientens individuella egenskaper och behov påverkade enligt sjuksköterskorna 

möjligheten att utföra planerad plan. Sjuksköterskorna uttryckte självinsikt, förmåga att 

upptäcka och erkänna när det transkulturella vårdande mötet inte fungerade samt öppenhet för 

personlig utveckling som viktiga egenskaper för att nå livsvärlden. Genom självreflektion 

kunde sjuksköterskorna utveckla dessa egenskaper inför framtida möten. Förmågan att tillgå 
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patienters livsvärld beskrevs som en pågående process där sjuksköterskan hela tiden behövde 

dra slutsatser och föra dem med sig till kommande transkulturella vårdande möten med nya 

människor. 

 

Man klickar inte med alla människor. Genom att man känner av och läser av situationen.... 

detta kommer inte funka mellan oss... och då får man pröva och se om detta funkar bättre" 

(Intervju 1).  

Att möjliggöra en meningsfull kommunikation 

Alla sjuksköterskor uttryckte kommunikation och informationsutbyte mellan patienten med 

annan kulturell bakgrund och sjuksköterskan som grundläggande för att sjuksköterskan skulle 

nå patientens livsvärld, dock varierade kommunikationssättet beroende av patientens kunskap 

i det svenska språket. Verbal kommunikation kunde föras på ett gemensamt språk, antingen 

svenska eller engelska. Sjuksköterskorna uttryckte vikten av att inte använda facktermer i de 

transkulturella vårdande mötena, patienterna ansågs vara lekmän utan kunskap om medicinsk 

terminologi. När den medicinska terminologin användes förstod inte patienterna samtalets 

innehåll och patienterna upplevde en exklusion från sin egna vård. Det resulterade i att 

patientens vilja för interaktion och samarbete i det transkulturella vårdande mötet minskade, 

därmed minskade även sjuksköterskans tillgång till patientens livsvärld. För att en förståelse 

mellan patienten med annan kulturell bakgrund och sjuksköterskan skulle uppnås behövde 

patienten erhålla information om sjuksköterskans planer kring omvårdnaden. Uteblev den 

informationen till patienten gavs inte patienten möjlighet till delaktighet i vården och 

upplevelsen av en meningsfull vård uteblev. När den verbal kommunikationen med patienter 

med annat modersmål än svenska inte kunde utföras på ett gemensamt språk använde 

sjuksköterskorna tredjepartskommunikation i from av olika tolktjänster. Utöver tolktjänster 

använde sjuksköterskorna kroppsspråk och teckenspråk. I samtalet med patienten, oberoende 

av vilket kommunikationssätt som användes, sökte sjuksköterskorna information kring 

patienternas livsvärld genom att ställa djupgående frågor. Sjuksköterska behövde vara orädd i 

sina förmåga att ställa frågor. "Man är tämligen gränslös när man försöker få reda på ett 

sammanhang." (Intervju 6). När tolkar inte fanns tillgängliga kunde sjuksköterskorna vända 

sig till de eventuellt närvarande anhöriga eller söka information i rapporter från kollegor för 

att finna information om patienten. Rapporterna kunde komma ifrån ambulanspersonal eller 

journaler.  

Ett möte med en unik patient 

Patienter med annan kulturell bakgrund hade olika bakgrunder och hade olika berättelser att 

berätta. Sjuksköterskan behövde därför besitta en övertygelse om att patienten var unik och 

implementera det i sitt bemötande, det beskrevs i två underkategorier. 

Patientens levda verklighet 

Sjuksköterskorna ställde frågor om patientens aktuella livssituation till patienter med annan 

kulturell bakgrund för att få information om patientens livsvärld. Det framkom flera 

övergripande frågeområden; boendesituation, upplevelsen av livssituationen, 

familjeförhållanden, betydande anhöriga, ursprung samt individens fysiska egenskaper. 

Ytterligare frågade sjuksköterskorna om hur patientens integration mot det svenska samhället 

fungerade samt vilken kunskap patienten hade om det svenska samhället. Det var viktigt för 

sjuksköterskorna att få en uppfattning om hela patienten, både den personliga och omgivande 

livssituationen. Genom den kunskapen kunde sjuksköterskan få en förståelse om vad som 

påverkade patientens hälsa.  
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Jag behöver penetrera vad är det för en människa jag har framför mig? Vem är detta? // 

Skaffa sig en bild av hennes verklighet." (Intervju 6).  

Att möta det annorlunda 

Sjuksköterskorna framhöll att det fanns stora olikheter mellan sjuksköterskan och patienten 

när de var av olika kulturella bakgrunder. Skillnaderna berörde värderingar, förväntningar på 

vården samt uttryckssätt för känslor, välbefinnande och sjukdom. Patientens olika uttrycksätt 

och  betydelsen av dessa ingick i patientens livsvärld, därmed skulle uttrycksätten accepteras 

samt respekteras av sjuksköterskan. Sjuksköterskan skulle se varje patient som en unik 

individ. När olikheterna mellan patienten och sjuksköterskan i det transkulturella vårdande 

mötet var stora kunde sjuksköterskan uppleva det problematiskt att möta patienten, 

sjuksköterskan upplevde det svårt att förstå patientens uttryck och tankesätt. "Det är en 

svårighet att mötas halvvägs och att få till ett bra möte" (Intervju 2). Sjuksköterskorna 

menade att patienten berättade om sin livsvärld när sjuksköterskan behandlade patienten som 

en jämbördig människa samt respekterade och visade hänsyn för de rådande skillnaderna i 

värderingar, känslor och definitioner. Tillsammans kan sjuksköterskan och patienten i det 

transkulturella vårdande mötet finna de omvårdnadsåtgärder som överensstämmer och passar 

ihop med patientens livsvärld. "Sjuksköterskan behöver diskutera med sin patient och försöka 

väga tillsammans med patienten för- och nackdelar, och vad patienten tycker är för- och 

nackdelar." (Intervju 4). 

Behov av externa resurser 

Sjuksköterskans förmåga att nå patienten livsvärld i det transkulturella vårdande mötet 

påverkades av flera olika externa faktorer och två underkategorier detekterades.    

Sjuksköterskans kulturella kunskap 

Sjuksköterskorna gav uttryckt för en önskan om mer utbildning inom de kulturer som 

sjuksköteskor på akutmottagningar ofta kommer i kontakt med. En utökad kunskap om den 

kulturella bakgrunden aktuell patient hade skulle gynnat mötet och skapandet av den vårdande 

relationen. Den kulturella kunskapen skulle gett sjuksköterskan en förståelse för patientens 

kulturella behov samt differenta tanke- och handlingssätt. "Jag behöver kanske lite förståelse 

om den kulturella bakgrunden eller oskrivna normer och sånt i den kulturen de kommer ifrån 

för att lättare kunna ha ett samarbete" (Intervju 3). Sjuksköterskorna menade att den ökade 

kunskapen kring olika kulturers moral och etik minimerade risken för att oavsiktligt kränka 

patienter med annan kulturell bakgrund och därmed lättare nå patienternas livsvärld i det 

transkulturella vårdande mötena. Majoriteten av sjuksköterskorna uttryckte en bristande 

kunskap gällande andra kulturer än sin egna.    

Att använda tolkhjälpmedel 

Patientens livsvärlden förmedlades till sjuksköterskan genom samtal i det transkulturella 

vårdande mötet. Tolkhjälpmedel användes i möten då samtalet inte kunde föras på ett 

gemensamt språk med patienter som hade annat modersmål än svenska. Sjuksköterskorna 

anpassade valet av tolkhjälpmedel utefter situationen och patientens förutsättningar. 

Tolkhjälpmedlen som användes var telefontolk, fysiskt närvarande tolk, tolkningshjälp av 

kollegor, tolkningshjälp av anhöriga, översatta texter, bilder, appar i läsplattor samt Google 

Translate. Enligt sjuksköterskorna var en professionell tolk att föredra, det minimera risken 

för inkorrekt översättning. Vid brist av professionella tolkar användes anhöriga som tolkar 

trots osäkerhet kring huruvida översättningen blev korrekt. Sjuksköterskorna var observanta 

på  om uttryck och mängden uttalanden patienten och den tolkande anhörige sade 

överensstämde med varandra, i de fall upplevelsen var att det inte stämde beställdes en 

professionell tolk. Felöversatt information mellan patienten, tolken och sjuksköterskan kunde 
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resultera i att sjuksköterskan fick felaktigt information och därmed en felaktig uppfattning av 

patientens livsvärld.  

Hinder i det transkulturella vårdande mötet 

Det transkulturella vårdande mötet mellan sjuksköterska och patient med annan kulturell 

bakgrund begränsades av flera faktorer. Fem underkategorier kunde urskiljas.  

Patientens förutsättningar 

Kommunikationen med patienter med annan kulturell bakgrund blev begränsad om 

patienterna hade funktionsnedsättningar, exempelvis dålig syn, dålig hörsel och/eller 

svårigheter att uttrycka sig verbalt. Sjuksköterskorna uttryckte det problematiskt om patienten 

med annan kulturell bakgrund inte talade svenska eller var läskunnig. Tolkhjälpmedel med 

text blev obrukliga och fanns det inte en fysisk tolk att tillgå blev kommunikationen i det 

transkulturella vårdande mötet mycket begränsat samt sjuksköterskans tillgång till patientens 

livsvärld minimal. 

Sjuksköterskans förförståelse 

Förförståelse beskrevs av sjuksköterskorna påverka deras tillgång till patientens livsvärld. I 

det transkulturella vårdande mötet med patienter med annan kulturell bakgrund var 

sjuksköterskan tvungen lita på sin egen tolkning av det som gick att iaktta av patienten, 

sjuksköterskan skapade en förståelse av det outtalade. Förståelsen var inte oproblematiskt att 

finna på grund av att alla patienter hade olika uttryckssätt. Sjuksköterskorna exemplifierade 

att höjda röster var svårtolkade, höjda röster kunde vara tecken på glädje men även 

aggression. Flera sjuksköterskor menade på att det fanns en förförståelse av olika ords 

innebörd och att det fanns en betydelse av när orden används i ett samtal med en 

medmänniska. Sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet gällande om den förförståelsen kunde 

uppfattas av sjuksköterskan när orden översattes till ett annat språk via en tolk, om uttalandets 

innebörd var det samma som var menat ifrån patienten. Ytterligare beskrevs kroppsspråket 

svårtolkat och missförstånd uppstod lätt på grund av att kroppsspråket och dess betydelse 

skiljer sig mellan olika kulturer. Uppfattar inte sjuksköterskan det osagda i det transkulturella 

vårdande mötet kunde sjuksköterskan missa delar i bilden av patienten vilket gjorde att hela 

patientens livsvärld inte uppmärksammades.  

 

"Jag tror vi har någon form av förförståelse av vad ordet betyder. Alla grejer behöver man 

inte säga för att jag ska förstå det. Men är man från en annan kultur och visar det på ett 

annat sätt så kan det vara svårt att få den förståelsen." (Intervju 5). 

 

Flera sjuksköterskor beskrev hur förförståelsen om patienten med annan kulturell bakgrund 

baserades på en generalisering av större likande patientgrupper. Om sjuksköterskan hade en 

förutfattad bild av patienten gjordes antaganden om patienten och det transkulturella vårdande 

mötet genomsyrades av sjuksköterskans förförståelse och inte patientens livsvärld. Det var ett 

övertramp ifrån sjuksköterskan när ageranden baserades på antagelser om patienten. En 

sjuksköterska hade upplevt främlingsfientlighet på arbetsplatsen gentemot patienter med 

annan kulturell bakgrund, det uttrycktes i suckningar samt nedsättande kommentarer och 

liknande tillmäle. När en sjuksköterska bemöter en patient med annan kulturell bakgrund med 

rasism och generaliseringar förlorade patienten förtroendet för sjuksköterskan. Utan 

förtroende och tillit för sjuksköterskan kommer patienten inte berätta om sin livsvärld för 

sjuksköterskan. "// det är inget sådant här flyktingkollektiv som dyker in här, utan det är EN 

människa." (Intervju 6).  
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Negativa beteenden och känslor 

Om någon av parterna i det transkulturella vårande mötet agerade med ett dåligt beteende 

försämrades den vårdande relationen och följaktligen samtalet, därmed minskade 

sjuksköterskans tillgång till patientens livsvärld. Sjuksköterskorna uttryckte att medarbetare 

kunde uttrycka sig nedvärderande gentemot patienten eller besvara patientens berättelse på ett 

negativt sätt. När sjuksköterskorna senare själva mötte patienten hade ett misstroende 

gentemot vården redan etablerats hos patienten och därmed minskade tillgången till 

livsvärlden. Även frustration orsakad av stress eller patientens beteende innefattades i ett 

dåligt beteende ifrån sjuksköterskan. Frustration hos sjuksköterskan kunde uppkomma när 

patienten blev arg, inte ville mottaga erbjuden vård, uppträdde otrevligt eller inte ville vårdas 

av den aktuella sjuksköterskan. Sjuksköterskorna beskrev sin könstillhörighet som en 

potentiell konfliktgrund i det transkulturella vårdande mötet, sjuksköterskans kön påverkade 

huruvida patienten accepterade sjuksköterskan som vårdgivare. Accepterades inte 

sjuksköterskan som vårdgivare av patienten skapades inte en relation i det transkulturella 

vårdande mötet och samtalet kring patientens livsvärld uteblev.  

Organisatoriska brister 

Utöver sjuksköterskan och patienten i det transkulturella vårdande mötet fanns det omgivande 

faktorer som påverkade mötet. Otillräcklig tolktillgänglighet påverkade allvarligt 

sjuksköterskornas förmåga att nå livsvärld hos patienter med annat modersmål än svenska och 

utan kunskap i det svenska språket, det begränsade möjligheten till verbal kommunikation. 

Det fanns få samt oregelbunden tillgång av tolkar under dygnet, patientens ankomsttid till 

akutmottagningen blev därför avgörande för möjligenhet till professionell tolk. Därmed 

begränsades möjligheten till verbal kommunikation och även sjuksköterskans tillgång till 

patientens livsvärld. Patientens ankomst var inte planerad på grund av akuta insjuknanden 

vilket medförde att tolk inte kunde bokas i förtid. Sjuksköterskorna uttryckte att användandet 

av översatta texter begränsades genom att texterna inte fanns översatta på alla språk. 

Ytterligare beskrevs behovet av en lugn omgivande miljö utan störningar, för många anhöriga 

på plats i undersökningsrummet kunde störa kommunikationen i det transkulturella vårdande 

mötet. Sjuksköterskorna upplevde en brist på tid i det transkulturella vårdande mötet, samtal 

med tolkhjälpmedel tog längre tid än samtal på gemensamt språk mellan sjuksköterskan och 

patienten.  

 

För att sjuksköterskan ska nå livsvärlden hos patienter med annan kulturell bakgrund behövde 

arbetsplasten etablera ett arbetsklimat med positivt inställning gentemot patienternas 

livsvärld. Sjuksköterskan behövde upplevde det relevant och betydelsefullt att söka efter 

patientens livsvärld. Om sjuksköterskan ansåg att livsvärlden inte var relevant att söka efter 

resulterade det i att sjuksköterskan inte når den. "Jag menar arbetet här nere är ju egentligen 

inte riktat på att ta reda om deras livsvärld på akutmottagningen eller så, så det är inte så 

ofta vi söker efter det." (Intervju 3).         

Det transkulturella vårdande mötet kräver en extra ansträngning 

Sjuksköterskorna uttryckte det svårare och mer arbetskrävande att nå livsvärlden i det 

transkulturella vårdande mötet när patienten var av annan kulturell bakgrund jämfört med 

arbetsinsatsen i det vårdande mötet med patienter med samma kulturella bakgrund som 

sjuksköterskan. Det var svårt för sjuksköterskorna att förstå patienternas normer och 

värderingar när sjuksköterskorna inte förstod dess innebörd samt var inte sjuksköterskorna 

medvetna om olika normers och värderingars existens i alla möten. Den extra arbetsinsatsen 

berörde enligt sjuksköterskorna tolkhjälpmedel, den förlängda tidsåtgången samt behovet av 

konstant självreflektion för att undvika att kränka patienten. Vissa av sjuksköterskorna 
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beskrev den extra arbetsinsatsen som ett engagemang och nyanserat förhållningssätt. Genom 

ansträngning, ihärdighet och utförandet av det lilla extra i mötet kunde livsvärlden nås trots 

dess försvårande omständigheter. När sjuksköterskorna bekräftade patientens känslor eller 

med kroppsspråket visade en vilja till samtal när ett gemensamt språk saknades kunde en 

relation skapas i det transkulturella vårdande mötet och förutsättningarna för sjuksköterskan 

att nå patientens livsvärlden skapades.    

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens kvalitativa designinriktning och valet av semistrukturerade intervjuer begrundas i 

syftets subjektiva inriktning. Syftet för studien söker efter sjuksköterskors kunskap och 

erfarenheter av att nå patienters livsvärld i ett transkulturellt vårdande möte och med den 

informationen skapas ny kunskap kring ämnet. Trovärdigheten i studien förstärks enligt Patel 

och Davisson (2011) genom att syftets subjektiva karaktär, studiens kvalitativa design och 

metodval överensstämmer med varandra. Genom hela studien avväger författaren sina val 

gentemot Helsingforsdeklarationen av WMA (2013). Studien följer vedertagna 

forskningsmetoder med förankring i etablerad vetenskap. Sjuksköterskorna är inte i en 

beroendeställning gentemot författaren.  För att inte studiens data oavsiktligt skulle förvrängas 

är en textnära analys genomförd. 

 

Valet av sjuksköterskornas arbetsplats i studien har sin grund i att en akutmottagning inte 

riktar sig till patienter med en specifik sjukdom. De patientsituationer sjuksköterskorna 

berättar om har gemensamt att sjuksköterskorna och patienterna har de olika kulturella  

bakgrunder. Alla sex sjuksköterskorna som medverkar valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval, det skapar utrymme för slumpen att påverka resultatet. Ett 

bekvämlighetsurvalet medför att urvalet inte blir representativt för hela arbetsplatsen, 

resultatet som framkommer representerar endast de sjuksköterskorna som medverkar. Alla 

sjuksköterskor som uppfyller inklusionskriterierna och vill medverka i studien fick medverka, 

det resulterade i sex stycken sjuksköterskor. Det faktum att endast sex sjuksköterskor vill 

medverka anses inte påverka resultatet, en mättnad i intervjuerna uppkom efter fem 

genomförda intervjuer (Bryman, 2008). Sjuksköterskornas lika fördelning gällande kön 

gynnar studiens trovärdighet för att båda könen blir lika representerade i resultatet, i 

överensstämmelse men Rennstam och Wästerfors (2015). Trovärdigheten i studien påverkas 

av genomförandet av en pilotstudien. Pilotstudien kontrollerar om intervjuguiden innehåller 

relevanta frågor och om pilotintervjuns resultat besvarar syftet anses intervjuguiden vara av 

god kvalitet. Den genomförda pilotstudien resulterade i ett material som besvarade syftet och 

studien kunde därför genomföras (Bryman, 2011).  

 

Valet av semistrukturerade intervjuer grundas i att det är genom samtal enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) som en människans delger sina erfarenheter med sina medmänniskor, studien 

metodval anses därför relevant och höjer trovärdigheten. Semistrukturerade intervjuer ger 

sjuksköterskorna enligt Bryman (2008) möjlighet att prata om deras upplevelser och 

erfarenheter med en tydlig riktning mot studiens syfte. Studiens pålitlighet förstärks i och med 

genomförandet av en pilotstudie, det ger författaren ett övningstillfälle i att föra en intervju.  

 

Under intervjuerna talade flera sjuksköterskor om sina upplevelser av att förhålla sig till 

arabisktalande patienters beteende och uttryckssätt. Där med kan sjuksköterskorna omedvetet 

exkluderat berättelser om möten patienter från andra länder än arabisktalande länder. 
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Definitionen av patientgruppen , patienter med annan kulturell bakgrund, är otydlig vilket ger 

utrymme för sjuksköterskornas egna tolkning av vilka patienter som inkluderas (Bryman, 

2008). En tydligare definition av patientgruppen ger ett mer syftesorienterat analysmaterial 

och i enlighet med Patel och Davidsson (2011) minimeras risken för missförstånd mellan 

författaren och sjuksköterskorna. På grund av att det finns en risken för ett missförstånd kring 

definitionen av patientgruppen kan en missriktning av berättelserna gentemot syftet ifrån 

sjuksköterskorna ske, vilket försvagar studiens pålitlighet. Vidare är det författarens första 

intervjustudie och författarens oerfarenhet påverkar genomförandet av intervjuerna negativt. 

Mer erfarenhet i att föra en intervju skulle medföra en bättre förmåga att föra samtalet mot 

syftet samt erhålla mer detaljerad information. 

  

Under två av intervjuerna öppnas dörren till rummet av obehörig, dörren stängs snart igen när 

den obehöriga upptäcker att rummet är upptaget. Bryman (2008) beskriver störningen som en 

faktor som negativt påverkar studiens pålitlighet, när dörren öppnas tappar både 

sjuksköterskan och författaren fokus. Avbrottet kan ha medfört att viktig information i 

samtalet kan därför blivit outtalad.    

 

För att stärka studiens trovärdighet har en ansats varit att ge en så detaljerad beskrivning som 

möjligt av genomförande av datainsamling och analysförfarande. Citaten i resultatet ger 

belägg för de olika kategorierna och underkategorierna. Den manifesta innehållsanalysen är 

otolkad, det skapar ett resultatet som innehåller det sjuksköterskorna berättar. Under hela 

studien arbetar författaren aktivt med att i sidosätta sin egen förförståelse av det 

sjuksköterskorna berättar för att undvika tolkning av analysmaterialet (Bryman, 2008). 

Människan beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010) besitta en förförståelse om allt 

individen upplever. Patel och Davidsson (2011) menar därför att författarens förförståelsen 

aldrig helt kan elimineras, genom författarens medvetenhet om sin egen förförståelse kan 

påverkan av förförståelsen på studieresultatet minimeras. 

 

Studien replikerbarhet möjliggörs genom ansatsen att ge noggranna beskrivningar om hur 

urvalet utförs, hur intervjusituationerna ser ut, vilka intervjufrågor som ställs till 

sjuksköterskorna samt arbetssättet under analysen. En replikerad studie kommer  få ett 

annorlunda resultat på grund av att studien involverar andra människor och deras individuella 

subjektiva upplevelser samt påverkar även en annan författares förförståelse analysmaterialet 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Överförbarheten för en kvalitativ studie är alltid begränsad.  

Den jämna könsfördelningen och variationen av antal yrkesaktiva år samt att intervjuerna 

genomförs på två olika sjukhus bidrar till en ökad överförbarhet. Resultatet har på grund av 

urvalets variationsbredd större möjlighet att erhållas i andra studiekontexter eller 

vårdinstitutioner. Genom de detaljerade beskrivningarna skapas läsaren förutsättningar att 

själv uppskatta studiens överförbarhet (Bryman, 2011).   

Resultatdiskussion 

Patienternas upplevelser och erfarenheter beskrivs som svåråtkomlig för sjuksköterskan i 

transkulturella möten, för att det ska bli ett vårdande möten krävs extra arbete och 

ansträngning. Sjuksköterskan når patientens livsvärld genom att ha en önskan om att möta 

patienten och skapa en relation, använda fungerande tolkhjälpmedel, inneha kulturell 

kunskap, vara med medveten om det transkulturella vårdande mötets begränsningar samt ha 

en vilja att nå patientens tankar, känslor och upplevelser. Begränsningarna beskrivs av 

sjuksköterskorna vara upplevelsen av kommunikationsproblematik i de transkulturella 

vårdande mötena, bristen på tolkar är stor och sjuksköterskorna uttrycker en oro över 

misstolkningar i kommunikationen mellan sig själva och patienter med en annan kulturell 
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bakgrund. Självreflektion, organisatoriska förbättringar och kunskap kring andra kulturer 

bidrar till att sjuksköterskorna får ta del av livsvärlden hos patienter med annan kulturell 

bakgrund med annat modersmål än svenska.        

 

I kategorin 'Det transkulturella vårdande mötets olika delar' beskriver sjuksköterskorna vilka 

förhållnings- och arbetssätt som behövs för att nå patientens livsvärld. Sjuksköterskornas 

beskrivning om hur ett transkulturellt vårdande möte ska genomföras för att nå patientens 

livsvärld överensstämmer med tidigare forskning och får stöd i den vårdvetenskapliga teorin. 

Ett transkulturellt mötet med en patient där patienten kan vårdas grundas i sjuksköterskans 

genuina vilja att vårda och förstå sin patient, det uttrycks även av Tan, Lopez och Cleary 

(2016), Skott och Lundgren (2009) samt Dahlberg och Segesten (2010). I enlighet med 

Dahlberg och Segesten (2010) uttryckte sjuksköterskorna att de genom sitt kroppsspråk kan 

visa ett visa intresse för att samtala med patienten. Genom samtalet kan sjuksköterskan vårda 

patienten, det krävs en öppenhet och en vilja ifrån sjuksköterskan för skapa ett vårdande 

samtal. Trots sjuksköterskans övergripande ansvar för att genomföra transkulturella vårdande 

möten uttrycker sjuksköterskorna att det vårdande mötet kan ske när patienten besvarar 

sjuksköterskans inbjudan till mötet. Ytterligare måste patienten vilja möta sjuksköterskan 

samt aktivt delta i mötet. Uteblir skapandet av det transkulturella vårdande mötet får inte 

sjuksköterskan tillgång till patientens livsvärld. I livsvärlden kan patientens individuella 

hälsoprocesser konstateras och omvårdnadsprocessen kan därmed riktas i rätt rikting, dit 

patienten önskar nå. Utan kunskap om patientens livsvärld kan sjuksköterskan omöjligt veta 

hur omvårdnaden ska planeras för att stödja den unika patientens väg mot hälsa.   

 

Den vårdvetenskapliga teoribildningen betonar att människors förförståelse påverkar i alla 

sociala sammanhang. Förförståelsen är en förkunskap som kan både förstärka eller försvaga 

ett samtal i ett transkulturellt vårdande möte enligt Dahlberg och Segesten (2010).    

Sjuksköterskorna menar på att sjuksköterskans förförståelse om en patient med annan 

kulturell bakgrund markant kan skilja sig ifrån patientens egna uppfattning om sig själv, 

patientens självuppfattning är den korrekta beskrivningen av patienten. Om sjuksköterskan 

inte samtalar med patienten kan sjuksköterskan skaffa sig en bild av patienten som bygger på 

sjuksköterskans antaganden om patienten. Om sjuksköterskans och patientens föreställningar 

om patienten inte överensstämmer kan missförstånd skapas, vilket kan leda till konflikter. 

Missförstånd kan även uppstå i samtalet när förförståelsen kring en specifik handling, uttryck 

eller känsla skiljer sig åt mellan sjuksköterskan och patienten. Precis som sjuksköterskorna i 

denna studie påtalar Plaza del Pino, Soriano och Higginbottom (2013) att självreflektion 

beträffande egen förförståelse och fördomar  är en nödvändig  förutsättning för att inte riskera 

att kränka patienten. Handlar sjuksköterskor utifrån negativt förförståelse, fördomar och/eller 

rasism kan inte en vårdande relation etableras. Dahlberg och Segesten (2010) framhåller att 

utan den vårdande relationen kan inte det transkulturella vårdande mötet genomföras och 

patientens kommer inte berätta för sjuksköterskan om sina tankar, känslor och upplevelser. 

Det är i den vårdande relationen tillit och förtroende skapas vilket patienten behöver känna för 

sin sjuksköterska för att kunna beskriva sin livsvärld.  

 

I studien av Debasay et al. (2014) återfinns samma orosmoment som sjuksköterskornas 

uttrycker kring att oavsiktligt förolämpa patientens kulturella gränser. I det transkulturellt 

vårdande möte beskriver sjuksköterskorna förekomsten av skillnader i definitionerna av 

vårdmötets fundamentala grunder, så som vad sjukdom, hälsa och välbefinnande innebär. 

Nielsen och Birkelund (2009) finner samma definitionsskillnader mellan sjuksköterskor och 

patienter. Förkommer dessa skillnader kring definitionen av hälsa, sjukdom och 

välbefinnande kan sjuksköterskorna uppleva en osäkerhet gällande patientens berättelse och 
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ifrågasätter patientens berättelse om sin livsvärlden. I studien av Nkulu Kalengayi, Hurtig, 

Ahlm och Ahlberg (2012) motiveras samtal med öppna frågor kring patientens tankar och 

känslor för att motverka sjuksköterskans osäkerhet. Sjuksköterskorna uttrycker en önskan av 

mer utbildning om olika kulturer och dess etik och moral. I enlighet med sjuksköterskorna 

uppmärksammar Starr och Wallace (2009) samt Plaza del Pino et al. (2013) samma effekt av 

kulturell utbildning, kunskapen skulle ge sjuksköterskorna en förståelse för patienters 

differenta tanke- och levnadssätt när de är av annan kulturell bakgrund. Plaza del Pino et al. 

(2013) beskriver även, med stöd i studien av Festini, Focardi, Bisogni, Mannini och Neri 

(2009), samma problematik som sjuksköterskorna upplever kring att kunskapsbristen skapar 

en upplevelse av arrogans ifrån sjuksköterskan gentemot patienten. Det medför en känsla av 

otrygghet i bemötandet och patienten med annan kulturell bakgrund kan mista förtroendet för 

sjuksköterskan, därmed även viljan att berätta om sin livsvärld. Okunskap hos sjuksköterskor 

om kulturella uttryck och värderingar kan orsaka konflikter i det transkulturella vårdande 

mötet (Høye och Severinsson, 2010b). Sjuksköterskorna uttrycker att konflikter kan uppstå på 

grund av att det inom vissa kulturer endast ska bedrivas vården mellan lika kön, respekteras 

inte det kan patienten förlora förtroende för vårdgivaren och kommunikationen försämras 

(Cioffi, 2006; Henderson et al., 2015; Nkulu Kalengayi et al., 2012). Uppmärksammas inte 

kulturell okunskap bland sjuksköterskor finns risker att patienter med annan kulturell 

bakgrund inte får vård enligt HSL (SFS 1982:763, 2§) Med stöd i studien av Høye och 

Severinsson (2010a) blir en av sjuksköterskornas utmaningar därför att reflektera och förstå 

sin egen utvecklingspotential  beträffande kunskap och förmåga att möta patienter från andra 

kulturer. Självreflektion är en väg till att utveckla sin förmåga till transkulturella vårdande 

möten. 

 

I kategorin 'Hinder i det transkulturella vårdande mötet' framgår olika begränsningar 

beträffande sjuksköterskornas tillgång till patientens livsvärld. Kommunikationsproblem visar 

sig i att patient och sjuksköterskan har olika sätt att uttrycka sig och förstå den aktuella 

situationen. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821 kap. 3, 7 §) samt Nielsens och Birkelunds 

(2009) studie ska sjuksköterskan kontrollera om patienten med annan kulturell bakgrund 

förstår språket på ett sådant sätt att den kan tillgodogöra sig det som sägs i samtalet. Nkulu 

Kalengayi et al. (2012) betonar att sjuksköterskan inledningsvis behöver förvissa  sig om hur 

patienten språkligt förstår det som sägs för att en vårdande kontakt ska möjliggöras. Dahlberg 

och Segesten (2010) framhåller betydelsen av att en vårdande relationen baserad på tillit och 

förtroende etableras mellan sjuksköterska och patient för att en god vård ska skapas. 

Sjuksköterskorna i studien uttrycker att ett transkulturellt vårdande möte inte behöver bli ett 

dåligt möte enbart på grund av att ett gemensamt språk saknas mellan sjuksköterskan och 

patienten. De framhåller att alternativa kommunikationssätt är till hjälp för att ett vårdande 

möte ska komma till stånd, behöver sjuksköterskan och patienten behöver kommunicera med 

varandra. Alternativa kommunikationssätt är olika tolkhjälpmedel så som fysiska tolkar, 

telefon tolkar, bildböcker, kroppsspråk och olika appar. Genom användning av tolkhjälpmedel 

i det transkulturella vårdande mötet uppfylls patientens rätt till språkligt anpassad 

information, patienten ges möjlighet att förstå information samt kan patienten delge 

sjuksköterskan information. Därmed genereras en patientsäkrare vård (SFS 2014:821, kap. 3, 

7 §). I enlighet med genomförd studien har flera andra studier funnit samma 

kommunikationsalternativ; professionella tolkar, tolkning av kollegor (Tan et al. 2016), 

kroppsspråk, gestikulation (Plaza del Pino et al. 2013), tolkning av anhöriga, översatta texter 

eller kommunikation på ett tredje språk (Festini et al. 2009). En ömsesidig dialog i det 

transkulturella mötet är en förutsättning för att en vårdande relation ska kunna utvecklas. Det 

är inte oproblematiskt för sjuksköterskorna att använda tolkhjälpmedel, sjuksköterskornas 

upplevelse av brist på tolkar återfinns även i McCarthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013) 
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studie. I genomförd studie oroar sig sjuksköterskorna för feltolkningar av språket och 

kroppsspråket i samtalet mellan sjuksköterskan och patienten med annan kulturell bakgrund. 

Vidare uppfattas patienten ibland som otrygg i samtalet när en tredje person, tolken, 

medverkade. Tidigare har Nkulu Kalengayi et al. (2012) beskrivit samma problematik kring 

sjuksköterskornas oro och patientens otrygghet.  

 

Intresse för framtida forskning inom området är studier kring samspelet mellan olika 

individuella och organisatoriska faktorer och hur det påverkar sjuksköterskans tillgång till 

patientens livsvärld. Specifikt kan forskning ske kring huruvida användningen av 

tolkhjälpmedel påverkar mötet mellan sjuksköterskor och icke svensktalande patienter är 

också av ytterligare.  

Slutsatser 

Den ökade internationaliseringen ökar antalet patienter med annan kulturell bakgrund inom 

svenska vårdinstanser, dessa människor har lika rätt till livsvärldsbaserad omvårdnad likt 

svenskfödda människor. Därför behöver sjuksköterskor kunskap och förutsättningar för att 

bemöta dessa människor. Sjuksköterskan når patientens livsvärld i det transkulturella 

vårdande mötet genom en genuin välvilja, självreflektion, kulturell kunskap, verbal 

kommunikation eller kommunikation genom tolkhjälpmedel. Om sjuksköterskans kan finna 

patientens livsvärld i det transkulturella vårdande mötet kommer patientsäkerheten att öka. 

Det är i patientens livsvärlden som hälsans innebörd definieras och patientsäkerheten ökar 

därför när vården skapas utifrån patientens erfarenheter, upplevelser, vilja och känsla. 

Omvårdnadsprocessen kan därmed riktas i rätt riktning, dit patienten önskar nå samt blir 

vården patientcentrerad. Studien kan ligga till grund för en utveckling av arbetssättet kring 

hur sjuksköterskor på akutmottagningar får tillgång till livsvärlden hos patienter med annan 

kulturell bakgrund i ett transkulturellt vårdande möte.    
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Kandidatuppsats  Datum: 
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INTERVJUGUIDE                     
 

 

 

BAKGRUNDSFAKTA 
 

- Namn  / Ålder  ___________________________________________ 

- Tidigare yrke  ___________________________________________ 

 (inom och utom sjukvården) ___________________________________________ 

- Yrkesverksamma år i sjukvården ___________________________________________ 

 
 

INTERVJUDELEN 
 

- Vad betyder ordet livsvärld för dig?   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

- Hur får du tillgång till patientens livsvärld i det vårdande mötet när patienten har ett annat 

modersmål än svenska och en annan kulturell bakgrund?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

- Upplever du någon skillnad i tillgången till patienters livsvärld om patienten är kulturellt 

svensk eller har en annan kulturell bakgrund?                           

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

- Finns det förutsättningar som du som allmänsjuksköterska behöver för att bättre kunna nå 

patientens livsvärld?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

- Finns det hinder eller försvårande omständigheter som påverkar hur du når patientens 

livsvärld? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Efter intervjun notera: 

 

- Hur intervjun gick:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

- Vart utfördes intervjun: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

- Andra upplevelser/tankar:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

- Hur var miljön runtomkring intervjun:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

INFORMATION OM DELTAGANDE I                                    Bilaga 2 

INTERVJUSTUDIE KRING HUR ALLMÄNSJUKSKÖTERSKORS 

NÅR LIVSVÄRLDEN I VÅRDANDE MÖTEN MED PATIENTER 

MED ANNAN KULTURELL BAKGRUND OCH EJ HAR 

SVENSKA SOM MODERSMÅL 
 
Under de senaste åren har markant ökning av människor med en annan kulturell bakgrund än 

svensk kommit till Sverige. Dessa individer kommer söka vård på svenska vårdinrättningar 

vilket medför ett behov av god transkulturell omvårdnad. Studien genomförs för att öka 

medvetenheten kring allmänsjuksköterskors upplevelser och erfarenheter gällande hur de når  

patientens livsvärld i vårdande möten när patienten har en annan kulturell bakgrund samt ej 

har svenska som modersmål.   
 
Deltagande erbjuds allmänsjuksköterskor utan någon form av vidareutbildning, har minst ett 

års yrkeserfarenhet på en akutvårdsmottagning samt har svenska som modersmål. Både män 

och kvinnor välkomnas delta i studien. Deltagande sker frivilligt. Studien bygger på minst 

fem individuella intervjuer och varje intervjutillfälle förväntas vara i max 60 minuter. Vid 

intervjutillfället kommer en intervjuare och en informant närvara. Samtalen spelas in digitalt, 

transkriberas och analyseras. Under arbetet med uppsatsen kommer författaren och 

handledaren få insyn i råmaterialet. All information, digitalt, verbalt och i pappers form 

kommer under hela processen hanteras med varsamhet samt förvaras inlåst för att undvika 

tillgänglighet för obehöriga. Efter avslutad studie kommer allt råmaterial förstöras. Insamlat 

råmaterial sker i forskningssyfte och materialet kommer endast användas i denna studien.  
 

Som informant har du rätten att:  

∙ bestämma tid och plats för intervjun. 

∙ bibehålla anonymitet under hela studiens arbetsprocess och publicerad studie. 

∙ när som helst under hela studien arbetsprocess avbryta medverkan utan motivering och 

personliga konsekvenser. 

∙ erhålla arbetsmaterialet gällande individens intervju. 

∙ erhålla muntlig samt skriftlig information kring studien innan genomförandet av intervjun. 
 

Jag läser till sjuksköterska vid Linnéuniversitetet i Växjö och genomför en kvalitativ studie på 

kandidatnivå. Under studien kommer jag handledas utav Margaretha Lindqvist. Färdig 

kandidatuppsats kommer finnas tillgänglig på DIVA-portalen. 

 

Vid ytterligare frågor och funderingar vänligen kontakta nedanstående. 

Med vänliga hälsningar 

 

Student    Handledare 

Felicia Johansson   Margaretha Lindqvist  

070-734 92 91   margaretha.lindqvist@lnu.se 

fj222gk@student.lnu.se   

 

Informantens underskrift:  Namnförtydligande:             

 

Ort och datum:   

_______________________ 



 

 

 

MANIFEST INNEHÅLLSANALYS   Bilaga 3 

 
Kategori Underkategori Kod 

Det 

transkulturella 

vårdande 

mötets olika 

delar  

Mötets grunder Anpassa efter patienten 

Den gyllene regeln 

Att skapa en relation Bygga en relation  

Vilja möta patienten 

Patientens relation till tolken 

Sjuksköterskans egenskaper 

och färdigheter  

Sjuksköterskan ska ha självinsikt 

Sjuksköterskan ska vara förberedd 

Att möjliggöra en 

meningsfull kommunikation 

Kroppslig kommunikation 

Verbal kommunikation 

Prata med patienten 

Att kommunicera 

Trepartskommunikation 

Information till patienten 

Har patienten förstått 

Patientinformation från kollegorna 

Anhörigas uppfattning 

Ett möte med 

en unik 

patient 

Patientens levda verklighet Patientens aktuella situation 

Patientens familj 

Patientens bakgrund 

Att möta det annorlunda Se patienten som unik 

Parternas olikhet 

Livsvärlden är unik för varje individ 

Behov av 

externa 

resurser 

 

Sjuksköterskan kulturella 

kunskap 

Utbildning inom kulturer 

Att använda tolkhjälpmedel Kollegor som tolkar 

Anhöriga som tolkar 

Använda telefontolk 

Använda professionell tolk 

Använda bilder som tolk 

Använda översatta texter som tolk 

Använda teknik som tolk 

Använda fysiskt närvarande tolk 

Använda tolkhjälpmedel vid ofullständig 

kommunikation 

Hinder i det 

transkulturella 

vårdande 

mötet 

Patientens förutsättningar Patientens begränsningar kommunikativt 

Patientens kunskapsbegränsningar 

Sjuksköterskans förförståelse  Misstolkningar 

Generalisering  

Tolka det osagda 

Förståelse av ordets innebörd 

Negativa beteenden och 

känslor 

Sjuksköterskans dåliga beteende 

Patienten vill inte samarbeta 

Organisatoriska brister Lugn omgivande miljö 

Otillräcklig tolktillgänglighet 

Kräver mycket tid  

Organisatoriska begränsningar 

Det transkulturella vårdande 

mötet kräver en extra 

ansträngning 

Sjuksköterskan behöver göra en 

ansträngning 

Svårt att nå livsvärlden 
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Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 
 
  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 
(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 
led i studien)? 

  X 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 
innebär en uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

  X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 
fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 
ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 
som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 
och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 
medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 
den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 
Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 
om studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och handledare) 

X   

 

 


