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Sammanfattning 

 

Bakgrund: I Sverige har invandringen ökat det senaste decenniet och kravet på 

sjuksköterskan att kunna möta människor från andra kulturer i vården har ökat markant. 

Genom att sjuksköterskan har mer kunskap av andra kulturer kan det bli en mer 

personinriktad vård och människan i fråga kan känna sig väl bemött av vården i Sverige. 

 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter från 

andra kulturer och beskriva vilka datainsamlingsmetoder de valda artiklarna använt sig 

utav. 

 

Metod: Designen är deskriptiv och en litteraturstudie. Artiklarna söktes i databaserna 

Cinahl och Pubmed och har granskats av författaren för att kunna skilja ut vilka som var 

passande till studien, och det kommer framställas via text och tabellform. Det slutgiltiga 

blev 12 artiklar som kommer att presenteras i resultatet. 

 

Huvudresultat: Resultatet kommer framställas under två underrubriker där det framkom 

att om sjuksköterskan hade mer kompetens inom kulturer skulle det vara lättare att 

vårda dessa människor. Deras erfarenhet av detta var att om mer kompetens inom en 

kultur fanns kunde de möta dessa individer på ett bättre sätt utan att kränka. Det andra 

som kom fram var problemet med kommunikationen emellan sjuksköterskan och 

människor från andra kulturer. Deras erfarenhet av detta var att de kände att det blev fel 

när barn skulle översätta åt sin förälder eller att det blev missförstånd. 

 

Slutsatser: Eftersom sjuksköterskan kommer möta många olika människor från andra 

kulturer i sitt yrke hoppas författaren att denna litteraturstudie kommer kunna lyft 

andras ögon om att det är en så viktig punkt dom behövs inom sjuksköterskeyrket och 

mer kompetens behövs inom detta område. 

 

Nyckelord: Erfarenhet, Omvårdnad, Transkulturell omvårdnad, Vårda 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: In Sweden there are alot of people who wants to immegrate the last 

century. And the requierment on the nurses today are big because they have to meet 

these people from other background and cultures. If the nurses have more knowledge 

about other culture it will be better for the person in the nursing if the nurse will have 

that knowledge about them. 

 

Aim: Describe nurses experience caring for other people from another culture and 

describe the data collection method and the articels used in the study. The study will be 

in text and tabells. 

 

Method: The study have a descriptive design and the article searches was made in 

databases Cinahl and Pubmed and the auther have reviwed the articles and picked out 

which one who fits in the study. The final became 12 articles that will be presente in the 

result. 

 

Results: The result will be presented under two subheadings, where it was found that if 

the nurse had competence in cultures, it would be easier to care for these people. Their 

experience of this was that if more skills in a culture existed, they could better meet 

these individuals without violating. The other one that emerged was the problem of 

communication between the nurse and people from other cultures. Their experience of 

this was that they felt it was wrong when children were translating into their parents or 

that there was a misunderstanding. 

 

Conclusion: The nurse will meet a lot of people from other cultures in her job as a 

nurse. The author hopes that this literature study will rise others eyes so they will see 

that this is so important in a nurses work and more knowledge need in this. 

 

 

 

Keyword: Caring, Experience, Nursing, Transcultural nursing 
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1. Introduktion 
 

Sveriges befolkning består i dag av många människor med olika kulturella bakgrunder. 

Många av dessa människor har kommit till Sverige för att få en tryggare vardag 

(Migrationsverket 2017). Enligt statistiska centralbyrån så var 21,5%  av Sveriges 

befolkning av utländsk bakgrund i december 2014. Inom Svensk hälso- och sjukvård 

ska all befolkning ha rätt till vård på lika villkor. Vården ska bygga på respekt för den 

enskilda individen (SFS 2017:810). För att kunna tillgodose dessa krav är det viktigt att 

vårdpersonalen har kunskap för att kunna bemöta människor med andra kulturella 

bakgrunder (Hanssen 2007). 

 

1.1 Kultur 
 

Definitionen av begreppet kultur menar Björngren Cauda (2010)  är ett sätt för 

mänskligheten att uppfatta omvärlden. Kulturen är även ens personlighet och läggning. 

En människa med en annan kulturell bakgrund har olika värderingar beroende på vilken 

kultur människan tillhör (Hanssen, 2007). Enligt Kersey-Mautsiak (2015) är grunden till 

hur människor bemöter andra beroende av deras normer, värderingar och åsikter som 

utgår från deras kultur. Kulturen är en vägvisare för hur människan beter sig mot andra 

människor. Den hjälper barn som vuxna att få en vägvisare i livet. Detta ligger till grund 

för hur människan sedan påverkas i sitt uppförande samt hur man uttrycker sig i sociala 

sammanhang. Eftersom många människor har olika kulturell bakgrund så kan det bli 

svårt för sjuksköterskan då det kan finnas olika syner på vårdande och omvårdnad. 

Patienter med olika kulturell bakgrund kommer sjuksköterskor möta oavsett vart 

sjuksköterskan jobbar, nationellt eller internationellt (Kersey-Matusiak 2015).  

 

1.2 Sjuksköterskans roll 
 

Omvårdnad ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning vilket innebär att 

sjuksköterskan ska ha kunskap både vetenskapligt och praktiskt för hur en god 

omvårdnad ska utförs för att kunna ge patienten en god vård (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan har fyra grundpelare som ska spegla hens 

roll över hur omvårdnaden ska bedrivas. De fyra grundpelarna är: främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Alla människor har samma 

rättigheter till vård oavsett vilken bakgrund, kultur eller läggning människan har 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017; Hanssen, 2007). Det är av vikt att sjuksköterskan 

https://www.smakprov.se/sök/författare/gloria-kersey-matusiak
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lär sig att respektera skillnader mellan olika kulturer och inte arbetar utifrån egna 

värderingar (Leininger & McFarland 2002). Olika syn på olika professioner i vården är 

vanligt då människor från andra kulturer har olika syn på sjuksköterskors och läkares 

roller. Då sjuksköterskans roll har ett brett ansvarsområde inom den svenska vården i en 

internationell jämförelse, kan det därför uppstå kulturkrockar menar Olsson (2007). 

 

 

1.3 Transkulturell Omvårdnad 
 

Enligt Jirwe, Momeni och Emami (2009) är transkulturell omvårdnad ett centralt 

begrepp som ligger till grund för hur människan upplever sjukdom och hälsa. För att 

kunna utföra denna omvårdnad fordras det att sjuksköterskan är öppen och har kunskap 

om olika kulturer (Jirwe, Momeni & Emami, 2009; Leininger & McFarland 2002). Det 

är av vikt att kunskapen om transkulturell omvårdnad ökar då befolkningen med 

utländsk bakgrund stiger i samhället (Leininger & McFarland 2002). Inom den 

transkulturella omvårdnaden så nämns två viktiga begrepp för att ge en god omvårdnad, 

dessa är att visa hänsyn och respekt (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). För att kunna ge 

en god transkulturell omvårdnad måste vården individ anpassas på ett holistiskt sätt för 

att kunna ge patienten omvårdnad efter dennes kultur. Patientens och vårdarens kultur 

kommer påverka mötet i vården, beroende på vilken kultur patienten kommer ifrån har 

dem olika syn på hälsa och ohälsa. Grunden till detta bygger på vad patienten har för 

kunskap och erfarenheter. Även deras religion eller samhällsgrupp har en betydande roll 

över hur de ser på vården. Sjuksköterskan ska kunna använda sig av sin erfarenhet av 

transkulturell omvårdnad genom att visa respekt för olika människors värderingar. 

Vikten av att ha förståelse som sjuksköterska är en grund till att kunna bedriva en bra 

vård av patienterna som har en annan kulturell bakgrund (Wall, Loewen Michel, 

Tatiane, Lenardt, Meier & Joaquim, 2011).  

 

Tidigare kvalitativ forskning beskriver patienters erfarenheter av svårigheter i att inte 

kunna prata språket när de söker akut vård. Patienterna upplevde dock att sjuksköterskor 

som var flerspråkiga var till god hjälp om inte tolk fanns att tillgå vid vårdtillfället 

(Maier-Lorentz 2008; Cioffi 2002). Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap är att 

kunna möta människor på lika sätt oavsett bakgrund och deras kulturella läggning. Ju 

större skillnaden är mellan kulturerna som sjuksköterskan och patienten har, ju större 

missförstånd kunde det bli (Barbosa da Silva & Ljungqvist, 2003). 
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1.4 Teoretisk referensram  
 

Teoretikern Madeleine Leininger har utformat en teori som handlar om kulturell 

mångfald för att kunna hjälpa sjuksköterskor att ge patienten en bra vård med respekt 

för dennes kultur (Seima, et al., 2011). Syftet med denna teori är att kunna hitta samt 

tydliggöra globala kulturella olikheter, vilket kan påverka välbefinnande, sjukdom, 

hälsa eller dödsfall (Leininger 2002). Leiningers teori är uppbyggd efter den så kallade 

soluppgångsmodellen (Solen) och ligger till grund för sjuksköterskor att kunna ge en 

bra transkulturell omvårdnad till patienten. De olika delarna i Solen uppger hur det kan 

påverkas i olika situationer. Solens strålar står för olika delar i en människas liv som 

kan påverkas beroende på hur människorna ser på saker och ting. Delarna i 

soluppgångsmodellen består av religion, deras värderingar, ekonomi, utbildning och 

deras ställningar i politiken. Om dessa delar följs i soluppgångsmodellen kommer det 

vara lättare att kunna ge en transkulturell omvårdnad till patienten (Leininger & 

Mcfarland, 2002). Enligt Leininger & McFarland (2002) behöver vårdpersonal mer 

kunskap för att kunna möta människor med andra kulturella bakgrunder.  

 

1.5 Problemformulering  
 

Sverige blir mer och mer mångkulturellt då många människor kommer till Sverige för 

att få en tryggare vardag. Det leder till att sjuksköterskor kommer att möta dessa 

patienter från andra kulturer i sitt dagliga arbete. Tidigare forskning har beskrivit 

patienters erfarenheter av svårigheter med att få vård i ett annat land där det råder en 

annan kultur och annat språk. Att få kunskap inom olika kulturer för att kunna ge 

patienten en god vård är inte enkelt, men genom att försöka förstå människans kultur 

och behov så kan det hjälpa till att utveckla den transkulturella omvårdnaden. Därför är 

det av vikt att göra en litteratur sammanställning av sjuksköterskors erfarenheter av 

transkulturell omvårdnad. Sjuksköterskor som har kunskap inom transkulturell 

omvårdnad kan lättare identifiera och bemöta patientens olika behov. 

 

1.6 Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter från andra kulturer, samt att beskriva datainsamlingsmetoderna i de 

inkluderade artiklarna. 
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1.7 Frågeställningar 
 

• Hur beskriver sjuksköterskor sina erfarenheter av att vårda patienter från andra 

kulturer? 

● Vilken datainsamlingsmetod har de valda artiklarna använt? 

 

2 Metod 
2.1 Design 
 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design (Polit & Beck 2009). 

 

2.2 Sökstrategi 

Artikelsökning genomfördes utifrån syfte och frågeställningar i databaserna Cinahl och 

Pubmed via MedLine. Dessa databaser är enligt Polit & Beck (2009) lämpliga att 

använda då de inriktar sig på omvårdnads- och medicinsk forskning. I Cinahl användes 

följande heading; transcultural nursing. Vidare användes fritextorden caring och 

experience i sökningarna. I PubMed användes inte MeSH då dessa sökord inte stämde 

överens mot syfte och frågeställningar. Istället användes fritext orden transcultural 

nursing, caring och experience. Booleaska termen ”AND” användes i båda databaserna 

för att kombinera inkluderade sökord (Polit & Beck 2009). Se tabell 1 för utfall av 

sökningarna i databaserna. I CINAHL gjordes begränsningarna: Peer reviewed, full text, 

English och 10 år mellan åren 2007-2017. En manuell sökning gjordes vilket resulterade 

i ytterligare en artikel. Begränsningarna som gjordes i PubMed var: Fulltext, English 

och 10 år mellan 2007-2017.  
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Tabell 1. Sökresultat av artikelsökning med sökord, sökordskombinationer och limits. 

Databas Begränsningar 

(limits), 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Valda artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

CINAHL Peer reviewed, 

Full text, English 

10 år, 2017-10-19 

Transcultural nursing [Heading] 

AND Caring 

47 3 

PubMed Full text, English, 

10 år, 2017-10-19 

Transcultural nursing AND 

caring 

67 1 

CINAHL Peer reviewed,  

Full text, English, 

10 år, 2017-09-06 

Transcultural nursing [Heading] 

AND experience 

85 5 

 Full text, English, 

10 år, 2017-09-01 

Transcultural nursing AND 

experience 

106 2 

Manuell 

sökning 

   1 

Totalt 

urval exl. 

Dubbletter 

 

  

  314 12 

2.3 Urvalskriterier 
 

Artiklar som svarade på syfte och frågeställningar gällande sjuksköterskors erfarenheter 

av transkulturell omvårdnad inkluderades i litteraturstudien. Ytterligare 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara empiriska och följa den vetenskapliga 

uppbyggnaden IMRAD (Polit & Beck, 2009), samt att alla artiklar skulle vara skrivna 

på engelska. Artiklar som inte svarade på syfte och frågeställningar exkluderades. 

Ytterligare exklusionskriterier var icke empiriska studier t.ex. metaanalyser, 

avgiftsbelagda artiklar samt artiklar skrivna på andra språk än engelska. 

 

2.4 Urvalsprocess 
 

Totalt lästes 314 titlar på artiklar, varav 250  av dessa valdes bort för att titlarna inte 

stämde mot syfte och frågeställningar och två artiklar var dubbletter. Av resterande 64 

artiklar lästes abstract. 15 av dessa 64 artiklar var avgiftsbelagda och valdes därför bort. 

Då kvarstod 49 artiklar som lästes i sin helhet. 37 av de 49 artiklarna som lästes i sin 

helhet valdes bort då dessa vid genomläsningen visade sig inte svara på syftet. Kvar 

blev då 12 artiklar som svarade på föreliggande litteraturstudies syfte och 

frågeställningar. Urvalsprocessen redovisas i ett flödesschema, se figur 1 
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Figur 1 Urvalsprocess av artiklar till föreliggande litteraturstudie. 

 

 

2.5 Dataanalys  
 

Av de 12 artiklarna som valdes var åtta kvalitativa och fyra kvantitativa. Artiklarna 

lästes igenom för att få en förståelse för artiklarnas resultat. Respektive resultatdel lästes 

flera gånger för att söka svar på syfte och frågeställningar i föreliggande litteraturstudie. 

Med avseende på den första frågeställningen färgkodades det resultat i artiklarna som 

svarade på frågeställningen. Den färgkodade texten i artiklarnas resultat del lyftes ur för 

att analyseras och sammanställas under föreliggande studies resultats del. När allt 

resultat lyfts ur artiklarna gick det att få en överblick över likheter och olikheter i 

resultatet. Därefter skapades kategorier för de olika delarna i texten som utgör resultatet 

på frågeställning ett. De kategorier som framkom i analysen var sjuksköterskors 

erfarenheter av kommunikation och sjuksköterskors erfarenheter av och kunskap om 

250 valdes bort pga. 

248 svara ej på syfte 

2 var dubbletter 

 

Tänkbara artiklar som valdes 

genom att läsa abstract 

64 

 

Totalt 314 titlar lästes 

140+174+1 

 

15 exkluderades pga. 

avgiftsbelagda 

 

Artiklar som lästes var  

49 

 

37 svarade ej på syfte 

 

Totalt 12 artiklar som ingår i 

studien 
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andra kulturer. För att svara på frågeställning två användes liknande tillvägagångsätt då 

de utvalda artiklarnas metod del noggrant granskades gällande den metodologiska 

aspekten dataanalysmetod (Polit & Beck, 2009). I bilaga ett redovisas en 

sammanställning av de 12 artiklarnas författare, titel, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalys. I bilaga 2 redovisas författare, syfte och 

resultatdel. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 
 

Författaren har förhållit sig objektivt i arbetet. Detta genom att allt resultat som svarat 

på syfte och frågeställningar har analyserats. Inga egna synpunkter har framkommit vid 

arbetet med resultatet. Etiska riktlinjer har följts vilket innebär att inte fuska, plagiera 

eller skriva av någon annan, ej heller förfalskning. Både Polit & Beck (2009) och 

Forsberg & Wengström (2015) hävdar att aspekten etiska överväganden är viktiga att ta 

hänsyn till för att uppnå en hög standard i avseende på evidens. 

 

3 Resultat 
 

Resultatet presenteras utifrån de 12 valda artiklarna och redovisas med två 

underrubriker utifrån sjuksköterskans erfarenhet av transkulturell omvårdnad. De två 

underrubrikerna är 1) sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation och 2) 

sjuksköterskors erfarenheter av och kunskap om andra kulturer se figur 2. Den andra 

frågeställningen besvaras i den metodologiska aspekten.  
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Figur 2 Syntetisering av de 12 valda artiklars resultatdel i två underrubriker. 

 

3.1 Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation  
 

I sex av artiklarna (Azam-Ali & Johnson 2016; Hanssen & Alpers 2010; Høye & 

Severinsson 2008; Ian, Nakamura-Florez & Lee 2015; Sharon & Jones 2008; Tuohy, 

McCarthy, Cassidy & Graham 2008) beskrivs sjuksköterskor erfarenheter av 

svårigheter att kommunicera med människor som talar andra språk. Sjuksköterskorna i 

dessa artiklar beskriver erfarenheter kring när inte kommunikationen fungerar, vilket 

leder till mycket fel och missförstånd mellan patienterna och sjuksköterskorna. Enligt 

Tuohy, McCarthy, Cassidy & Graham (2008); Hanssen & Alpers (2010); Ian, 

Nakamura-Florez & Lee (2015) kände sig sjuksköterskorna ibland otillräckliga för 

patienterna som inte kunde tala samma språk och det kunde bli missförstånd och 

feltolkningar i mötet med dem. Andra erfarenheter från sjuksköterskor var att de kände 

en stress över att inte kunna kommunicera på egen hand med dessa patienter utan att 

behöva ha en mellanhand som skulle hjälpa dem med kommunikationen (Høye & 

Severinsson, 2008). Enligt Azam- Ali & Johnson (2016) så upplevde sjuksköterskorna 

att patienter som sa att de kunde prata ett språk flytande, inte alltid stämde. 

Sjuksköterskorna erfor ibland att det blev fel och missförstånd i kommunikationen med 

patienten då patienten inte alls kunde prata språket vilket ledde till att patienten inte 

förstod vad som sades i kommunikationen med sjuksköterskan. Det ledde till att 

sjuksköterskans arbete blev mer krävande och tog längre tid. Men sjuksköterskorna 

beskrev även erfarenheter av att de hade lärt sig att hantera dessa situationer vilket 

gjorde att de blev lugnare i mötet med dessa patienter. Vidare erfor sjuksköterskorna att 

de blev mindre stressade i arbetet och de kände att de kunde ta lite extra tid att förklara 

för patienten som inte talade samma språk (Azam-Ali & Johnson, 2016). 

 

För att klara utmaningen med att vårda patienter som talar andra språk beskrev 

sjuksköterskorna olika former av hjälp som de kunde använda sig av i 

kommunikationen (Sharon & Jones 2008; Azam- Ali & Johnson 2016). Enligt Sharon & 

Jones (2008) så använde sig sjuksköterskorna av professionella tolkar samt patienters 

anhöriga. Erfarenheter som beskrevs var att när tolk användes underlättade det i 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. Ibland skedde tolkningen via 

telefon vilket beskrevs vara en svårighet då tolken inte var fysiskt närvarande och kunde 

förmedla både tal och kroppsspråk hos patienten. Sjuksköterskorna erfor att om det 
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skulle varit en tolk i rummet skulle detta kunna leda till mer öppna frågor och en bättre 

dialog mellan patient, tolk och sjuksköterskan (Sharon & Jones 2008). Ibland när tolk 

inte fanns att tillgå fick sjuksköterskorna använda sig av patienternas anhöriga för att 

kommunicera (Sharon & Jones 2008). Detta kunde leda till att översättningen blev fel 

och sjuksköterskorna upplevde att det ibland inte var lämpligt. Nackdelarna med att en 

anhörig tolkade var att patienten inte alltid talade sanning om sina problem då denne 

inte ville att den anhöriga skulle veta vad den sökte för. Sjuksköterskorna belyste även 

att det kunde bli feltolkningar när anhöriga tolkade och de inte visste om det blev rätt 

information som kom fram till patienten (Sharon & Jones, 2008).  

 

Enligt Azam-Ali & Johnson (2016) beskrev sjuksköterskor som var flerspråkiga 

fördelar med att kunna kommunicera med patienten på dennes modersmål. En nackdel 

som dessa sjuksköterskor erfor var att de favoriserades hos patienterna och patienterna 

förväntade sig mer utav sjuksköterskan än utav en annan sjuksköterska som inte pratade 

deras språk. De sjuksköterskorna som talade andra språk kände att det blev ett mycket 

tyngre jobb och mer press ställdes på dem och de kände att de fick mer arbete att utföra 

än de andra sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde detta som ett dilemma som 

ledde till avundsjuka hos andra kollegor. Många av sjuksköterskekollegorna var ofta 

skeptiska till andra kollegor som använde andra språk än engelska då de trodde att så 

fort ett annat språk användes så misstänkte de att kollegan pratade illa om dem. Detta 

ledde till att den flerspråkiga sjuksköterskan inte ville använda sig av sitt språk då de 

kände sig kränkta av sina kollegor (Azam-Ali & Johnson, 2016).  

 

3.2 Sjuksköterskors erfarenheter av och kunskap om andra kulturer 
 

I fem av artiklarna framkom det att sjuksköterskans erfarenheter av och kunskap om 

andra kulturer har en betydande roll i mötet med patienter från andra kulturer (Debesay, 

Harslof, Rechel & Vike, 2014; Hsien-Cheng, 2016; Kuwano, Fukuda & Murashima, 

2016; Li, He, Lou & Zhang, 2016; Molinari & Monserud, 2009; Somerville, 2007). Att 

vårda patienter med annan kulturell bakgrund upplevde sjuksköterskorna var svårt då 

det inte visste hur det skulle bemöta dessa människor på ett värdigt sätt. Många 

sjuksköterskor kände att om de hade haft mer erfarenheter av att möta patienter från 

andra kulturer i vården, så skulle det kunna underlätta den transkulturella omvårdnaden 

(Somerville, 2007). I studien från Høye & Severinsson (2008) framkom att 
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sjuksköterskor ansåg sig inte ha redskap och kunskap för att kunna se skillnader eller 

likheter mellan olika kulturer. Enligt Ian, Nakamura-Florez & Lee (2015) beskrev 

sjuksköterskorna positiva utmaningar då de vårdade patienter som inte talade samma 

språk. Sjuksköterskorna blev mer utmanade och det krävdes att de blev en bättre 

koordinator i vården av sina patienter. Samtidigt ansåg sjuksköterskorna att de 

förbättrades i sin yrkesroll och att de hela tiden måste hänga med i utvecklingen och 

växa i sin profession vilket gav sjuksköterskorna mer tålamod och förståelse för dessa 

patienter. De hade lärt sig att se på saker från olika perspektiv. Medvetenheten om att ge 

alla människor lika vård på lika villkor hade en betydande roll för sjuksköterskan (Ian, 

Nakamura-Florez & Lee, 2015). Enligt Molinari och Monserud (2009) och Li, He, Luo 

och Zhang, (2016) hade sjuksköterskor som var äldre och jobbat längre mer erfarenhet 

än yngre sjuksköterskor med kortare yrkeserfarenhet gällande transkulturell omvårdnad 

vilket underlättade i deras arbete. 

 

Vidare beskrivs att mer utbildning och kunskap om andra kulturer efterfrågades av 

sjuksköterskorna för att underlätta i deras arbete med att vårda patienter från andra 

kulturer (Debesay, Harslof, Rechel & Vike, 2014; Li, He, Lou & Zhang, 2016; 

Somerville, 2007; Tuohy, McCarthy, Cassidy & Graham, 2008). Enligt Li, He, Luo & 

Zhang (2016) och Kuwano, Fukuda & Murashima (2016) erfor sjuksköterskor i Japan 

och Kina att de hade mindre erfarenhet av transkulturell omvårdnad då det inte är lika 

mångkulturellt där som i andra delar av världen. Sjuksköterskorna ansåg att det var 

svårare att vårda patienter med annan kulturell bakgrund. Detta ledde till en osäkerhet 

som var märkbar för sjuksköterskan (Kuwano, Fukuda & Murashima, 2016). Även på 

Irland beskrev sjuksköterskor sina bristande erfarenheter av att möta människor från 

andra kulturer. Trots bristande erfarenhet beskrev sjuksköterskorna många fördelar med 

att möta patienter från andra kulturer, då detta ledde till ökad medvetenhet om andra 

kulturer (Tuohy et.al 2008).  

 

3.3 Aktuell datainsamlingsmetod som de aktuella artiklarna använt sig utav 
 

Alla artiklar hade en väl beskriven datainsamlingsmetod. Sju stycken av artiklarna 

använde sig av olika intervjumetoder (Azam-Ali, 2016; Cassidy & Graham, 2008; 

Sharon & Jones, 2008; Somerville, 2007;Tuohy & McCarthy & Cassidy, Graham, 2008; 

Høye, & Severinsson, 2008; Hanssen & Alpers, 2010). Tre av dessa artiklar använde sig 

av semistrukturerade intervjuer (Tuohy, MacCarthy, Cassidy & Graham, 2008; 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Cassidy%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18477100
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Graham%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18477100
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Tuohy%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18477100
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=McCarthy%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18477100
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0964339708000347?via%3Dihub#!
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Somerville, 2007; Debsey, Harslof & Vike, 2014). I en annan artikel använde de sig av 

intervjuer med öppna och slutna frågor (Sharon & Jones, 2008). I en artikel använde de 

sig av grupp intervjuer (Hoye & Severinsson, 2008) och i en artikel använde de sig av 

en narriativ intervjumetod (Hanssen & Alpers, 2010). Resterande artiklar använde sig 

av frågeformulär (Molinari & Monseru, 2009; Kuwano, Fukuda & Murashima, 2015; 

Ian, Nakamura-Florez & Lee, 2015; Li, He, Luo & Zhang, 2016). I två artiklar samlade 

författarna in data under tre månader (Hsien-Cheng, 2016; Kuwano, Fukuda & Murashi, 

2016). Två av artiklarna använde sig av elektroniska frågeformulär (Molinari & 

Monserud, 2009; Cody, Nakamura-Florez & Lee, 2015) En artikel hade frågeformulär 

som använde sig av ett instrument som kallades för TSET transcultural self-efficacy 

tool (Li, He, Luo & Zhang, 2016).  

 

4 Diskussion 
4.1 Huvudresultat 
 

I litteraturstudiens resultat framkommer två olika områden om sjuksköterskans 

erfarenheter av att vårda patienter från andra kulturer. Det första som framkom var 

kommunikationens betydelse för att kunna samtala med patienter som inte pratade 

samma språk som sjuksköterskan. Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter kring när 

kommunikationen inte fungerade, vilket kunde leda till fel och missförstånd mellan 

patienten och sjuksköterskan. För att klara denna utmaning beskrev sjuksköterskorna 

olika former av hjälp som de kunde använda sig av i kommunikationen. Den andra 

delen som framkom i resultatet var sjuksköterskans erfarenhet av och kunskaper om 

andra kulturer. Sjuksköterskorna erfor svårigheter då de inte visste hur de skulle bemöta 

sina patienter. De önskade mer erfarenheter av och kunskap om detta. Men det framkom 

även många positiva utmaningar för sjuksköterskorna när de vårdade patienter från 

andra kulturer. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

I resultatet beskrivs sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter från 

andra kulturer. Svårigheter i kommunikationen kunde leda till missförstånd och mycket 

fel kunde uppstå i kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten (Azam-Ali & 

Johnson, 2016; Sharon & Jones, 2008; Høye & Severinsson, 2008; Ian, Nakamura-

Florez & Lee, 2015; Hanssen & Alpers, 2010; Tuohy, McCarthy, Cassidy & Graham, 
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2008). Enligt Leininger (2002) är det av vikt att sjuksköterskan har kunskap om 

transkulturell omvårdnad. Även att sjuksköterskan inte ska använda sina egna 

värderingar i kommunikationen med patienten. Richardson, A., Richardson, S & 

Yarwood (2016) och Maier- Lorentz (2008) poängterar att om kunskap om olika 

kulturer fanns skulle kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten underlätta. 

Även patienter beskriver erfarenheter av svårigheter av att kommunicera med 

sjuksköterskan när de inte talar samma språk (Cioffi 2002). Enligt Barbosa da Silva & 

Ljungqvist (2003) kan kommunikationen underlättas genom att sjuksköterskan och 

patienten använder sig av olika kommunikationstekniska verktyg.  

 

Vidare i resultatet beskrivs vikten av att sjuksköterskan har yrkesmässig erfarenhet om 

transkulturell omvårdnad (Molinari & Monserud, 2009; Somerville, 2007; Kuwano, 

Fukuda & Murashima, 2016; Hsien-Cheng, 2016; Li, He, Lou & Zhang, 2016; Debesay, 

Harslof, Rechel & Vike, 2014). Att ha erfarenhet om transkulturell omvårdnad har en 

betydande roll för sjuksköterskan då det blir lättare att vårda och förstå patienten om 

denna kunskap och erfarenhet finns (Olsson 2007, & Leininger (2002). I resultatet 

framkom sjuksköterskornas erfarenheter av svårigheter då de inte visste hur de skulle 

bemöta sina patienter. De önskade mer erfarenheter av och kunskap om detta. Enligt 

Leininger (2007) så skulle bemötandet bli enklare för sjuksköterskorna om de följer 

teorin om transkulturell omvårdnad för att bemöta patienter från andra kulturer. 

Leininger menar att utvecklingen inte gått framåt så fort som den borde gjort inom 

transkulturell omvårdnad och att det behövs mer utbildning för sjuksköterskorna. Därför 

skapade hon soluppgångsmodellen som är ett verktyg för vårdpersonal (Leininger & 

McFarland, 2007). Det är viktigt att sjuksköterskan är trygg med sin egen kultur då det 

blir lättare att förhålla sig till andra människors kulturer om man själv är trygg med sin 

egen kulturella bakgrund (Olsson 2007, & Leininger (2002). 

 

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ska sjuksköterskan upprätthålla sin 

kunskap genom att följa utvecklingen inom ny forskning och kunna bredda sin kunskap 

för att bli en bättre sjuksköterska. Det är även av vikt att sjuksköterskan kan bemöta 

människor från en annan kultur på ett så bra och värdigt sätt som möjligt 

(Socialstyrelsen, 2017).) Enligt Gebru och Khalaf (2008) så kan ökad kunskap inom 

detta ges redan på utbildningen för sjuksköterskestudenter. Det skulle kunna leda till att 
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sjuksköterskestudenterna kan bli mer trygga i sin kommande yrkesroll när det gäller att 

möta dessa människor från andra kulturer. 

4.3 Aktuell datainsamlingsmetod som de aktuella artiklarna använt sig utav 
 

Tre av artiklar använde sig av semistrukturerade intervjuer (Debsey, Harslof & Vike, 

2014; Somerville, 2007; Tuohy, MacCarthy, Cassidy & Graham, 2008). Enligt Polit och 

Beck (2009) är semistrukturerad intervjuer bra att använda då svaret deltagarna svarar 

inte kan påverkas av den som intervjuar. I en artikel använde de sig av enskilda 

intervjuer (Azam-Ali & Johnson, 2016). Enligt Polit & Beck (2009) så är enskilda 

intervjuer oftast anpassades mot deltagaren men kan vara svåra att utföra för en 

intervjuare som inte är så van. I de inkluderade artiklarna beskrevs inte 

intervjuerfarenheter och det kan ses som en nackdel för studiernas trovärdighet. En 

annan artikel använde de sig av intervjuer med öppna och slutna frågor (Sharon & Jones 

2008). Fördel med det är att frågorna inte begränsas för deltagarna när de svarar (Polit 

& Beck 2009). I den tredje artikeln använde de sig av gruppintervjuer (Høye & 

Severinsson, 2008) och i den fjärde artikeln använde de sig av en narrativ intervjumetod 

(Hanssen & Alpers, 2010). Att använda sig av intervjuer är bra då ofta dessa uppstår i 

miljöer där det är anpassat för deltagarna. Nackdelen är att de kan bli kostsamma för 

den som intervjuar med att använda sig utav lokaler som är anpassade efter deltagaren 

(Polit och Beck, 2009). Resterande artiklar använde sig av frågeformulär (Molinari & 

Monseru, 2009; Kuwano, Fukuda & Murashima, 2015; Ian, Nakamura-Florez & Lee, 

2015; Li, He, Luo & Zhang, 2016). Enligt Polit & Beck (2009) så är frågeformulär bra 

att använda då deltagarna inte blir påverkade av en intervjuperson vilket skulle kunna 

tänkas påverka deras svar.  

 

4.4 Metoddiskussion 
 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av 

att vårda patienter från en annan kultur. Polit och Beck (2009) beskriver att en litteratur 

studie görs då man vill beskriva forskningsläget inom valt område. Tidsintervallet på 

artiklarna var 2007-2017 och med fördel så fick författaren aktuell forskning inte äldre 

än 10 år. Det som skulle kunna vara nackdelen med att begränsa sökningen till 10 år är  

att det som forskats fram tidigare inte kom med, vilket skulle kunna innehålla viktig 

information. Författaren valde att inte begränsa artiklarna till högskolan i Gävle för då 

kunde artiklar väljas bort som skulle kunna användas i föreliggande studie. Enligt 
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Forsberg & Wengström (2003) är det viktigt att välja ut rätt sökord för att kunna 

besvara studiens syfte. En nackdel med sökningen i föreliggande litteraturstudie var att 

endast ett sökord var Heading och resterande sökord var i fritext. Eventuellt skulle 

relevanta artiklar kunna ha missats i sökningarna, men de 12 artiklarna som hittades 

ansågs vara relevanta för att besvara studiens syfte. Svagheter var att artiklarna var på 

engelska och feltolkningar kunde göras vid översättningarna av dessa. Författaren har 

användt sig av olika hjälpmedel vid översättningen för att kunna översätta på ett korrekt 

vis då engelska språket inte var författarens modersmål. För att öka litteraturstudiens 

trovärdighet så beskrev författaren de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod 

(Polit & Beck, 2009). Alla artiklar var uppbyggda efter IMRAD vilket är en fördel då 

det kan ses som en kvalitetssäkring på de inkluderade artiklarna (Polit & Beck, 2009). 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 
 

Denna föreliggande studie visar att det kan finnas svårigheter med att vårda patienter 

från andra kulturer. Därför är det viktigt som sjuksköterska att bli medveten om detta 

och att varje enskild sjuksköterska reflekterar över sitt bemötande och sina handlingar i 

omvårdnaden. Mer utbildning skulle vara bra för att kunna ge sjuksköterskorna rätt 

förutsättningar. Författaren till föreliggande litteraturstudie önskar därför att denna 

studie skulle kunna bidra till mer förståelse inom detta ämne. Den kan även leda till att 

sjuksköterskor kan hitta redskap för att ge en bättre vård och bemötande till dessa 

patienter. Litteraturstudiens resultat är relevant för att ge en ökad förståelse för 

svårigheterna men även de positiva erfarenheterna i arbetet med människor från andra 

kulturer. Förhoppningsvis kan kunskapen inom transkulturell omvårdnad öka vilket 

skulle underlätta för sjuksköterskorna som ger vården men även för patienterna som 

mottager vården. 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 
 

I många av artiklarna i föreliggande studie tas det upp att det ges för lite utbildning 

inom transkulturell omvårdnad. Därför föreslås att mer forskning görs kring 

transkulturell omvårdnad för att kunna vårda dessa patienter på ett värdigt sätt. Även 

mer erfarna sjuksköterskor inom detta område skulle kunna undervisa eller utbildas för 

att vara som ett stöd på arbetsplatsen i vården av patienter från andra kulturer. 

Forskning bör även göras i ett patientperspektiv för att se hur människor från andra 
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kulturer ser på att komma till ett nytt land med ny kultur och nya normer och 

värderingar. Det är av vikt att det görs både kvalitativa intervju studier som är mer 

inriktade mot enskilda personer och kvantitativa enkät studier som når fler patienter.   

 

4.7 Slutsats 
 

I ett mångkulturellt samhälle kommer sjuksköterskor dagligen att möta patienter från 

andra kulturer inom vården. Det som författaren har kommit fram till i föreliggande 

studie är att sjuksköterskorna kände en stress och oro för att inte kunna ge en god och 

bra vård till dessa patienter. Vart än människan kommer ifrån beroende på kultur, kön 

eller etnicitet så ska dessa människor bli bemötta på lika villkor. Oftast berodde detta på 

okunskap hos sjuksköterskor då de inte visste hur det skulle bemöta dessa människor 

med en annan kultur på ett värdigt sätt utan att kränka den. Erfarenhet och utbildning 

saknades och det ledde till att sjuksköterskorna blev stressade och kände sig 

otillräckliga i sådana situationer, en del av dessa sjuksköterskor lärde sig ändå under 

tiden att det inte var värt att stressa upp sig utan att det fick ta den tid de vill.  

Alla inom vården oavsett yrkeskategori behöver stötta varandra i dessa situationer så att 

patienten känner sig trygg och säker att den får en bra vård av personalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

5. Referenser 
Artiklar markerad med * är artiklar som kommer i resultat delen  

 

Ahmadi, F. (2008). Kultur och hälsa. Lund: Studentlitteratur. 

 

*Azam- Ali, P & Johnson, S (2016). Speaking my patients language: bilingual nurses 

perspective about provision of language concordant care to patients with limited 

English proficiency. Journal of Advanced nursing (Vol 73. pp 421-432). 

DOI:10.1111/jan.13143  

Barbosa da Silva , A & Ljungqvist, M (2003) Vårdetik för ett mångkulturellt Sverige. 

Lund: Studentlitteratur. 

Björngren Caudra, C. (Red.) (2010). Introduktion. I C. Björngren (2010) Omvårdnad i  

mångkulturella rum – frågor om kultur, etik och reflektion (s.17-43). Lund: 

Studentlitteratur  

Cioffi, J R N. (2002). Communicating with culturally linglly diverse patients in an acute 

care setting: nurses experience.  International journal of nursing studies (Vol: 40 issue: 

3) DOI: http://doi.org/10.1016/S0020-7489(02)00089-5  

*Debsey, J., Harslof, 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 (Vol: 70 pp:2107-2116). 

DOI: 10.1111/jan12369  

Edberg, A-K & Wijk, H (2009). grunder- Hälsa och ohälsa (Kap:2 s.46-53). Lund: 

Studentlitteratur 

Forsberg, C & Wengström, Y (2013) Att göra systematiska litteraturstudier (s. 17-20). 

Johanneshov: MTM 

Gebru, K., & Khalaf, A., (2008). Outcome analysis of a research-based didactic model for 

education to promote culturally competent nursing care in Sweden – a questionnaire 

study.Scandinavian Journal Caring Science, 22, 348-356.  

Hanssen, I (2007). Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. Studentlitteratur AB (kap 

1.) 

 

http://doi.org/10.1016/S0020-7489(02)00089-5


 

17 

 

*Hanssen, I & Alpers, L-M (2010). Utilitarian and common-sense morality discussions 

in intercultural nursing practice. Nursing Ethics (Vol: 17 pp: 201-211). 

DOI:10.1177/0969733009355544  

 

*Høye, S & Severinsson, E (2008) Intensive care nurses encounters with multicultural 

families in Norway: An exloratory study. Intensive and critical care nursing (Vol: 24 pp: 

338-348). DOI: 10.1016/j.iccn.2008.03.007  

 

*Hsien-Cheng, L. (2015) Impact of nurses cross-cultrual competence on nursing 

inelletctual capital from a social cognituve theory perspective. Journal of advanced 

nursing (Vol: 72 pp: 1144-1154). DOI:10.1111/jan.12901   

 

*Ian, C., Nakamura-Florez, E & Lee, Y-M (2015). Registered nurses experiences with 

caring for non- English speaking patients. Applied Nursing Research (Vol: 30 pp: 257-

260). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2015.11.009  

 

Jirwe, M., Momeni, P., & Emami, A.( 2009). Kulturell mångfald. I F. Friberg & J.    
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Bilaga 1 
Föfattare Titel Design och 

eventuellt 

ansats 

Undersöknings

-grupp 

Datainsamlings-metod Dataanalysmetod 

Azam, P & 

Johnson, S. 

2016. 

Storbritannien 

Speaking my patient's 

language: bilingual nurses’ 

perspective about provision of 

language concordant care to 

patients with limited English 

proficiency 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

design 

59 st 

sjuksköterskor 

Intervjuer enskilt Tematiskanalysmetod:  

 

  

Molinari, D-L 

& Monserud, 

M. 2009, 

USA 

Rural Nurse Cultural Self-

Efficacy and Job Satisfaction 

Kvantitativ, 

förstudie 

104 

sjuksköterskor 

Demografiskt Frågeformulär 

online 

tematiskanalysmetod 

Tuohy, D., 

McCarth,J., 

Cassidy I, 

Graham MM. 

2008. Irland 

Educational needs of nurses 

when nursing people of a 

different culture in Ireland. 

Kvalitativ 

design.  

7 st 

sjuksköterskor 

Semistrukturerad intervjuer Tematisk analys 

Kuwano, N 

Fukuda, H   & 

Murashima, 

S. 2016. 

Japan 

Factors Affecting Professional 

Autonomy of Japanese 

NursesCaring for Culturally 

and Linguistically Diverse 

Patients in a Hospital Setting in 

Japan 

Kvantiativ 

studie 

deskriptiv 

tvärsnitt 

design 

238 

sjuksköterskor 

på 27 olika 

sjukhus i Japan 

Objektiva provtagningar mellan 

juli-september 

SPSS och T-test 

 

 

 

 

Sharon 

M.JonesRN, 

2008. USA 

Emergency Nurses’ Caring 

Experiences With Mexican 

American Patients 

Kvalitativ 

studie 

6 st 

sjuksjköterskor 

Intervju med öppna och stängda 

frågor 

Dataanalys baserades på 

transkriptioner av 

intervjuerna och följde 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Tuohy%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18477100
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=McCarthy%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18477100
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Cassidy%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18477100
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Graham%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18477100
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0099176707003170?via%3Dihub#!
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0099176707003170?via%3Dihub#!
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kvalitativa riktlinjer från 

Miles och Huberman. 

Cody, I., 

Nakamura-

Florez, E & 

Lee, Y-M. 

2015. 

Chicago 

Registered nurses' experiences 

with caring for non-English 

speaking patients 

Kvalitativ 

studie 

17 

sjuksköterskor 

Elektroniskt frågeformulär via 

mail 

Innehållsanalys. Från 

Qualitrics fick dom ladda 

ner frågorna som dom 

skulle svara på. 

Somerville, J. 

2007. London  

The paradox of palliative care 

nursing across cultural 

boundaries 

Kvalitativ 

design 

10 st 

sjuksköterskor 

Semistrukturerad intervju Intervjuen transkiberades 

av författaren 

Hsien-Cheng, 

L 2016. 

Taiwan 

Speaking my patient’s  language: bilingual nurses’ perspective about 

provis ion of language concordant care to patients  with limited 
English proficiency 

Impact of nurses’ cross-cultural 

competence on nursing 

intellectual capital from a social 

cognitive theory perspective 

Kvantitativ 

metod, 

tvärsnitt 

design 

309 

sjuksköterskorp

å 16 olika 

sjukhus 

Objektiva provtgningar mellan 

maj- augusti 2013 

I denna studie användes 

Smart PLS-Version 2.0 för 

att analysera 

forskningsmodellen och 

testa alla hypoteser. 

 

Høye, S & 

Severinsson,E

. 2008. Norge 

Intensive care nurses’ 

encounters with multicultural 

families in Norway: An 

exploratory study 

Kvalitativ 

studie. 

Deskriptiv 

design 

16 

sjuksköterskor 

Grupp intervjuer Tolkande innehållsanalys 

av Graneheim och 

Lundman 

Hanssen, I & 

Alpers, L-M. 

2010. Norge 

Utilitarian and common-sense 

morality discussions in 

intercultural nursing practice 

kvalitativ 

studie 

empirisk 

design 

23 

sjuksjköterskor 

Narrative intervju Tematisk analysmetod 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0964339708000347?via%3Dihub#!
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0964339708000347?via%3Dihub#!
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Debesey, J., 

Harslof, I., 

Rechel, B & 

Vike, H. 

2014. Norge 

Facing diversity under 

institutional constraints: 

challenging situations 

for community nurses when 

providing care to ethnic 

minority patients 

Kvalitativ 

studie med 

hermeneutisk 

ansats 

19 

sjuksköterskor 

Semistrukturerade intervjuer Tematisk analys metod 
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Bilaga 2 
 

Författare Syfte Resultat 

Azam, P & Johnson, S. 2016. 

Storbritannien 

Syftet med denna studie var att utforska tvåspråkiga 

sjuksköterskor perspektiv och att kunna tillhandahålla 

språkkonsekvensvård till patienter med begränsad 

engelskkunskap 

 

Tvåspråkiga sjuksköterskor kan spela en viktig roll 

vid tillhandahållandet av 

patienter från andra kulturer som pratar ett annat 

språk  

 

Molinari, D-L & Monserud, 

M. 2009, USA 

Syftet med denna studie var att undersöka landsbygds 

sjuksköterskors erfarenhet av kulturer 

Sjuksköterskor som hade erfarenhet av kulturer var 

ofta äldre och hade högre självkänsla av att möta 

patienter från andra kulturer 

Tuohy, D., McCarth,J., 

Cassidy I, Graham MM. 

2008. Irland 

Syfte: Att diskutera registrerade sjuksköterskor upplevelser 

av sjuksköterskor från en annan kultur. 

Resultat: visar svårigheter i kommunikationen 

mellan patienter från andra kulturer. Det visar sig 

att mycket missförstånd och feltolkningar kan 

uppstå. 

Kuwano, N Fukuda, H & 

Murashima, S. 2016. Japan 

Studien syftade till att analysera den japanska 

sjuksköterskans yrkesmässiga autonomi när man vårdar 

icke-japanska patienter och identifierar dess bidragande 

faktorer 

Att integrera transkulturell omvårdnad i utbildning i 

skolor och sjukhus skulle kunna förbättra den 

japanska sjuksköterskans professionellt genom att 

främja interkulturell känslighet. 

 

Sharon M.JonesRN, 2008. 

USA 

Syftet med denna kvalitativa studie var att förstå 

akutsjuksköterskornas upplevelse av att vårda 

mexikanska/amerikanska patienter. 

Svårigheter med skilda språk och bristande kunskap 

om kulturer ledde till att det påverkade omvårdnads 

arbetet. 

Cody, I., Nakamura-Florez, E 

& Lee, Y-M. 2015. Chicago 

Syfte: Att utforska sjuksköterskors upplevelser med att ta 

hand om icke-engelsktalande patienter och  

 

Resultat visade sig att sjuksköterskor tyckte att det 

var krävande och tog mer tid för patienter som inte 

pratade engelska  

 

Zhuang, J-L ., Yong Luo, H 

& Zhang, R 

 

Syftet var att beskriva transkulturell kunskap hos 

sjuksköterskor i Guangzhou 

 

Resultaten av denna studie kan ge insikter och 

riktlinjer för sjukhusvårdsledning för att underlätta 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Tuohy%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18477100
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=McCarthy%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18477100
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Cassidy%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18477100
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Graham%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18477100
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0099176707003170?via%3Dihub#!
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Luo%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27454552
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utformningen av inlärningssystem för att förbättra 

transkulturell självförmåga hos sjuksköterskor. 

Somerville, J. 2007. London Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskor 

som jobbade inom palliativ vård och hur det tog hand om 

patienter från en annan kultur 

Resultatet visade sig att dem behandlade och 

vårdade patienter från andra kulturer lika och att 

dem individ anpassa vården efter patienterna. 

Lin, H-C. 2016. Taiwan Syfte: Var att undersöka olika faktorer som kan påverka 

sjuksköterskor kompetens inom transkulturell omvårdnad 

Resultat visar att sjuksköterskor som skulle ha 

högre transkulturell kompetens kan ge ett bättre 

intellektuell kapital för sjuksköterskorna 

Høye, S & Severinsson,E. 

2008. Norge 

Syftet med denna studie var att utforska sjuksköterskor 

uppfattningar om deras möten med multikulturella familjer i 

intensivvårdsenheter på norska sjukhus. 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att dem kände en 

stress över att möta patienter från andra kulturer och 

att inte kunna kommunicera med dem. 

Hanssen, I & Alpers, L-M. 

2010. Norge 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av andra 

kulturer hos människor som delar sal på sjukhus 

Resultat visade sig att sjuksköterskor tyckte det var 

svårt att förklara varför inte alla kan få enkel sal tex 

i situationer när patienter från andra kulturer kan 

vara involverade tyckte dom att det var väldigt svårt 

att förklara varför inte dom fick enkel sal. 

Debesey, J., Harslof, I., 

Rechel, B & Vike, H. 2014. 

Norge 

Syfte att utforska de utmaningar som sjuksköterskor står 

inför när de ska ge 

hemsjukvård till etniska minoritetspatienter 

Resultat visade sig svårigheter att vårda dessa 

patienter vid intim vård och i livets slutskede 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0964339708000347?via%3Dihub#!
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0964339708000347?via%3Dihub#!
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