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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Den kulturella mångfalden har ökat bland hälso-och sjukvårdens 
patienter. Kulturen har betydelse för patientens hälsa och det är därför betydelsefullt 
att sjuksköterskor kan vårda över kulturgränser. Det påverkar samspelet mellan 
patient och sjuksköterska och hur väl de förstår varandra.  
 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter från olika 
kulturer. 
 
Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Datainsamling genom 
semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor som arbetade på vårdcentraler. I 
dataanalysen gjordes en manifest innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2009). 
 
Resultat: Två kategorier och åtta underkategorier identifierades i studien.  Kategori 
ett är erfarenheter av Komplexa vårdsituationer med underkategorierna; Språkliga 
barriärer försvårar vårdandet, Patienter har olika uttryckssätt och Patienter har 
varierande förväntningar på vården. Kategori två är erfarenheter av att Se individen 
med underkategorierna; Sjuksköterskors egenskaper påverkar bemötandet, 
Sjuksköterskors kunskap påverkar förståelsen, Stress och dagsform påverkar 
förståelsen, Organisatoriska faktorer påverkar förståelsen och Patientens sociala 
situation varierar.  
 
Slutsats: Det kan uppstå komplexa situationer i vården av patienter från olika 
kulturer. Många faktorer så som kunskap, stress och organisation påverkar 
sjuksköterskors förståelse för patienter. Det är viktigt att se individen. Reflektion i 
ämnet bidrar till att öka sjusköterskors medvetenhet, kunskap och förståelse för 
kulturens betydelse i vården.  
 
Nyckelord: Kulturell mångfald, Intervjuer, Omvårdnad, Primärvård, 
Sjuksköterskors erfarenheter 
 
 

  



Nurse’s experiences of nursing patients from different 
cultures – Interviews with nurses in primary care 

Summary 

Background: Cultural diversity has increased among the patients in the primary 
care. Culture effects the health of the patient and therefore it’s important for nurses 
to be able to give transcultural care.  It also influences the interaction between nurses 
and patients and their ability to understand each other. 

Aim: To describe nurse’s experiences of nursing patients from different cultures.  

Method: A qualitative interview-study with an inductive hypothesis. The data was 
collected by semi-structured interviews with nurses working in local healthcare 
centers. The data was analyzed with a content analysis structure by Lundman och 
Hällgren Graneheim (2009).  

Result: Two categories and eight subcategories were identified in the study. The first 
category is experiences of Complex care situations and includes three subcategories. 
The second category involves experiences of Seeing the individual and includes five 
subcategories. 

Conclusion: It can arise complex situations in the primary care of patients from 
different cultures. Different factors such as knowledge, stress and organisation can 
affect nurses understanding of the patients. It is important to see the individual. 
Reflection in the subject contributes to increase the nurses awareness, knowledge and 
understanding for the meaning of the culture in the nursing practice.  

Keywords: Cultural diversity, Interviews, Nursing, Nurses experiences, Primary 
care 
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1. Inledning 

Det svenska samhället blir allt mer mångkulturellt. År 2015 var det 1,6 miljoner 
invånare som var födda utomlands (Statistiska Centralbyrån, 2016). I takt med detta 
sker också en ökad kulturell mångfald bland hälso-och sjukvårdens patienter (Torsvik 
& Hedlund, 2008). Personcentrerad omvårdnad skall bygga på en helhetssyn där hela 
individen som finns bakom sjukdom och ohälsa synliggörs (Ekman et al, 2011). 
Patientens enskilda trosuppfattningar, värderingar, sedvänjor och mänskliga 
rättigheter ska respekteras i vården (International Councils of Nurses, 2011) och den 
ska vara på lika villkor för hela befolkningen (SFS 1983:763).  En av de faktorer som 
har betydelse för patientens hälsa är kultur. Varje kultur har egna värderingar, 
synsätt och förväntningar som präglar och påverkar hur individerna inom kulturen 
fungerar (Leininger 1995; Leininger 2009). Idag finns en stor variation av 
förväntningar på medicin och omvårdnad på grund av den ökade kulturella 
mångfalden (Leininger, 2009). Denna variation kan skapa komplexa situationer, 
utgöra en risk för missförstånd och försvåra skapandet av en trygg relation mellan 
sjusköterska och patient (Leininger 1995; Leininger 2009).  Det är en utmaning att 
förhålla sig till detta och ett steg i utvecklingen av en kulturell komptetent 
personcentrerad omvårdnad är att låta sjuksköterskor beskriva sina erfarenheter av 
utmaningar, barriärer och behov av mer kulturell kunskap (Hart & Mareno, 2013). I 
den här studien intervjuas sjuksköterskor om deras erfarenheter av att vårda 
patienter från olika kulturer. 
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2. Bakgrund 

2.1 Omvårdnad och kultur 

En grundläggande tanke i omvårdnad är att den sker på personnivå. Det innebär att 
patienten ska vara i centrum för utformningen av omvårdnaden och den ska bygga på 
en helhetssyn där hänsyn tas till hela individen som finns bakom sjukdom och ohälsa. 
Sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär 
att omvårdnadsarbetet formas och anpassas utifrån varje enskild individ (Ekman et 
al., 2011). Sjuksköterskan ska uppmärksamma faktorer i patientens omgivning som 
har betydelse för dennes hälsa och sjukdomstillstånd såsom närstående, familj och 
miljö (International Councils of Nurses, 2011). 
 
Kultur är en av de omgivande faktorer som har betydelse för patientens hälsa. Det är 
ett brett och mångfasetterat begrepp som kan inkludera allt från normer och 
värderingar till språk, attityder och livsstil. Varje kultur har sin egen modell och 
uppfattning av verkligheten. Den fungerar som en referensram och hjälper 
människan att skapa förståelse och mening i samspelet med omgivningen. Det kan 
bland annat handla om etnisk- eller religiös tillhörighet, socioekonomisk situation 
eller andra faktorer såsom politik, utbildning och miljö. Individen präglas starkt av 
sina livserfarenheter och av den kultur denne vuxit upp i (Leininger, 1995; Leininger, 
2009). 
 
Omvårdnadsteoretikern Madeliene Leininger (2009) delar in omvårdnad i 
professionell omvårdnad och naturlig kulturrelaterad omvårdnad. Professionell 
omvårdnad avser den omvårdnad sjuksköterskan utövar i enlighet med sin 
yrkesprofession. Naturlig kulturrelaterad omvårdnad avser folkliga och 
lekmannamässiga kunskaper, det vill säga inlärda och överförda värderingar och 
livsmönster som individen lärt sig av sin omgivning och under sin uppväxt. Det är 
kunskaper som hjälper individer och grupper att bemästra sjukdom och lidande samt 
upprätthålla välbefinnande och hälsa. Varje kultur har sin specifika folkliga syn och 
kunskap om omvårdnad, hälsa och behandling (Leininger, 2009).  

2.2 Kulturell mångfald i omvårdnad 

Den kulturella mångfalden i landets befolkning ökar och så även bland hälso- och 
sjukvårdens patienter (Torsvik & Hedlund, 2008). Mångfalden bland patienterna 
medför att det finns en stor variation av förväntningar på vad sjukvård, sjukdom, 
medicin och omvårdnad innebär (Leininger, 2009). Det kan förekomma att patienter 
har förväntningar som grundar sig i deras religiösa tro, som till exempel 
förväntningar på att få vård av en sjuksköterska av samma kön eftersom att det ur ett 
religiöst perspektiv kan anses olämpligt att bli berörd av det motsatta (Fakhr-
Movahedi, Salsali, Negharadeh & Rahnavard, 2011). Ett annat exempel beskrivs av 
Debesay, Harslof, Rechel och Vike (2014) som fann att sjuksköterskor i 
hemsjukvården var vana vid öppen kommunikation kring diagnos och prognos hos en 
döende person, medan de närstående trodde på religiösa förklaringar till patientens 
öde och ville dölja diagnosen för obotligt sjuka patienter (Debesay et al., 2014) Denna 
variation av förväntningar och uppfattningar kan skapa komplexa situationer. Det är 
viktigt att ha förståelse för att varje patient är unik och bär med sig sina egna 
preferens- och referensramar, eftersom att det påverkar personens beteende och 
reaktioner i kontakt med vården (Leininger, 2009) och har betydelse för om denne är 
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öppen och villig att samtala om hälsoproblem och intima personliga angelägenheter 
(Leininger, 1995). När människor från olika kulturer möts och ska samspela finns det 
en risk för att missförstånd, så kallade kulturkrockar, uppstår på grund av att de har 
olika uppfattningar om innebörden i ord, begrepp, kroppsspråk, värden och ideal. I 
omvårdnadsarbetet kan det försvåra skapandet av en trygg relation mellan 
sjuksköterska och patient. Det kan resultera i stress, etiska och moraliska problem, 
vårdlidande eller dålig följsamhet hos patienter (Leininger, 1995). För att undvika 
detta bör sjuksköterskor ta hänsyn till kulturella aspekter i omvårdnaden av en 
patient (Gallagher & Polanin, 2014). Kulturkrockar kan undvikas genom att 
sjuksköterskan har ett professionellt förhållningssätt och grunden till det är 
förståelse. Det är skillnad på att se en sak jämfört med att verkligen förstå det som är 
sett. Det är dessutom betydelsefullt för sjuksköterskor att ta lärdom av det som setts, 
förstå det och handla utefter vad som tycks framstå vara det mest betydelsefulla för 
kulturen eller människorna (Leininger, 2014).  
 
Lyratzopoulos et. al. (2011) fann att patienter tillhörande etniska minoriteter var mer 
missnöjda med vården än andra patienter, trots att de fått motsvarande vård.  Det 
förklarades bero på att patienterna hade högre krav på vården eller språkliga 
svårigheter såsom att frågor eller fraser kunde förstås på olika sätt. Kommunikativa 
och språkliga barriärer eller diskriminering, antingen oavsiktlig eller på annat sätt, 
var orsaken till att vården upplevdes sämre (Lyratzopoulos et al., 2011). Wiking, 
Salahe-Stattin, Johanssin, och Sundquist (2009) fann att missnöjet hos patienter 
tillhörande etniska minoriteter var relaterat till kommunikationssvårigheter eller 
kulturella skillnader mellan patient och sjuksköterska, medan patientens bakgrund 
såsom demografiska och migrationsrelaterade faktorer inte hade betydelse för dennes 
upplevelse av en tillfredsställande vård (Wiking et al., 2009).  

2.3 Kulturell kompetens hos sjuksköterskor  

Sjuksköterskor tillbringar mycket tid i direkt kontakt med patienten och bör därför 
ha kulturell kompetens (Gallagher & Polanin, 2014). Det handlar om att ha förmågan 
att stödja patienter över kulturgränser. En förutsättning för detta är att 
sjuksköterskan är medveten om de kulturavstånd, det vill säga likheter och 
skillnader, som kan finnas mellan olika kulturer. Ett långt avstånd innebär att det 
finns stora kulturella skillnader och ett kort avstånd innebär att det finns många 
likheter. Kulturavstånd återfinns i alla mänskliga civilisationer och i alla möten 
mellan människor. Det påverkar samspelet mellan patient och sjuksköterska och hur 
väl de förstår varandra (Leininger, 2009). Varje kultur bär med sig egna signaler, 
tecken och koder för kommunikation och för att kommunikationen ska bli optimal 
krävs det att båda parter har gemensamma kulturella referenser och förståelse för 
varandra. Ett vanligt exempel är att en individs kroppsspråk kan ha olika betydelse 
beroende på vilken kulturell bakgrund denne har. I mötet mellan individer kan en del 
missförstånd och misstolkningar förebyggas om dessa kulturrelaterade uttryck och 
värderingar är kända för båda parter (Leininger, 1995). Utöver kunskaper om kultur 
inkluderar den kulturella kompetensen att sjuksköterskan har självkännedom och 
aktivt arbetar för att förebygga fördomar i omvårdnaden av patienter. Det är enklare 
att förstå andra individer när sjuksköterskan förstår hur traditioner, vanor, 
värderingar och personliga övertygelser har påverkat sig själv (Gallagher & Polanin, 
2014). 
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Det är fördelaktigt att implementera kulturell kompetens hos sjuksköterskor 
eftersom att en ökad kulturell medvetenhet, känslighet och förståelse kan bidra till att 
kvalitetssäkra vården, förbättra hälsoresultat och öka patienters tillfredsställelse och 
välbefinnande (Gallagher & Polanin, 2014). Implementeringen av detta kan däremot 
vara problematisk att genomföra ifall ett för stort fokus ligger på kulturrelaterade 
attityder, kunskaper och färdigheter samt har fokus på normer associerade med 
etnisk grupp. Det kan utgöra en risk för en ökad generalisering av patienter och att 
komplexiteten bakom individen glöms bort (Engebretson, Mahoney & Carlson, 
2008).  Andra faktorer som har betydelse för integrering av kulturell kompetens i 
omvårdnad är att det kan saknas resurser, tid, pengar och träning för personalen. Det 
kan dessutom vara svårt att hitta tid till att utöva kulturellt kompetent omvårdnad i 
akuta situationer.  Det blir en utmaning för sjuksköterskor att förhålla sig till detta. 
Ett steg i utvecklingen av en kulturellt kompetent personcentrerad omvårdnad är att 
beskriva sjuksköterskors erfarenheter av utmaningar och barriärer samt dess 
efterfrågan av en ökad kulturell kompetens (Hart & Mareno, 2013).  

3. Syfte  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter från olika 
kulturer.  

4. Metod 

4.1 Design 

Studien tillämpade en kvalitativ design med en induktiv ansats. Priebe och 
Landström (2012) skriver att det innebär att studien inleds med en empirisk 
undersökning av ett fenomen och sedan används inhämtad data som underlag för att 
skapa teori.   

4.2 Urval och datainsamling 

Enligt Henricson och Billhult (2012) ska informanterna i en studie ha erfarenhet av 
det studerade fenomenet. Urvalet inriktades till yrkesverksamma sjuksköterskor som 
arbetade på vårdcentraler i en medelstor stad i södra Sverige. Det avgränsades genom 
att välja vårdcentraler som låg i invandringstäta stadsdelar. Verksamhetschefer på sju 
vårdcentraler tillfrågades, varav sex stycken gav tillstånd för genomförande av 
examensarbetet och en tackade nej. Informanterna värvades sedan genom ett 
bekvämlighetsurval. Tillvägagångssättet för tillfrågande av deltagande beskrivs under 
rubriken ”etiska överväganden”. Det var sex stycken legitimerade sjuksköterskor som 
hörde av sig och ville delta. Dessa arbetade på fem olika vårdcentraler och samtliga 
var kvinnor, födda i Sverige och hade en yrkeserfarenhet på mellan 10 och 40 år. Det 
var en vårdcentral där verksamhetschefen godkände genomförande av studien, men 
ingen sjuksköterska hörde av sig.  
 
Datainsamlingen inhämtades i semistrukturerade intervjuer. Henricson och Billhult 
(2012) beskriver det som en intervjuform där det tillåts varierande följdfrågor mellan 
de olika intervjuerna och att samtalen styrs av vad informanten vill berätta om. 
Informanterna fick själva välja plats för intervjuerna, varvid samtliga valde att träffas 
på arbetsplatsen. Enligt Henricson och Billhult (2012) bör plats väljas utifrån 
önskemål och samråd med informanten. Vid intervjutillfället fick informanterna 
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muntlig information om samtycke, studiens syfte, frivilligt deltagande, rätten att 
avbryta och att intervjun skulle spelas in med hjälp av en diktafonfunktion på en 
Ipad. Informanterna gavs även möjlighet att ställa frågor angående om något 
upplevdes oklart. Kjellström (2012) skriver att informerat samtycke innebär att 
informanterna i förväg ska få tydlig information om studien, vetskap om att 
deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta närsomhelst. Detta inkluderar även 
samtycke till ljudinspelningar (Kjellström, 2012). Under intervjuerna var det två 
intervjuare som medverkade, varav en ställde frågor och den andre lyssnade och 
fyllde på med frågor. Intervjuaren använde sig av en intervjuguide som omfattade en 
öppningsfråga, fem ramfrågor samt följdfrågor, se bilaga 1. Enligt Danielson (2012) 
är en intervjuguide till för att användas som stöd för intervjuaren i 
intervjusituationen. Öppningsfrågan i intervjuguiden var ”kan du beskriva dina 
erfarenheter av att vårda patienter från olika kulturer?” och ett exempel ramfråga 
var “kan du beskriva dina erfarenheter kring lika/jämlik vård?”. Intervjuerna 
gjordes individuellt och varade mellan 20-40 minuter.  

4.3 Dataanalys 

Dataanalysen gjordes gemensamt av båda uppsatsskrivarna. Först transkriberades 
ljudinspelningarna. Danielson (2012) förklarar det som att ljudinspelningarna 
lyssnas igenom och skrivs ned ordagrant. Sedan gjordes en manifest innehållsanalys 
enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2009) av det transkriberade materialet. 
Lundman och Hällgren Graneheim (2009) beskriver att analysmetoden syftar till att 
hitta likheter, skillnader och uppenbara fynd i de nedskrivna texterna. Det är en 
stegvis bearbetning av materialet som ska resultera i underkategorier och kategorier 
som i sin tur syftar till att belysa de fynd som framkommit i studien och kan besvara 
dess syfte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2009). Texterna lästes igenom flera 
gånger för att skapa en helhetsbild av materialet. Sedan användes färgpennor till att 
dela in texternas innehåll i olika domäner som utgjorde en grov struktur med 
meningsenheter. Därefter fördelades meningsenheterna från de olika domänerna in i 
en analystabell, se bilaga 2. I nästa steg kondenserades och tydliggjordes 
meningsenheterna, vilket avsåg att göra texten kortare och mer lätthanterlig 
samtidigt som det essentiella innehållet kvarstod. De kondenserade 
meningsenheterna formulerades till koder som beskrev innehållet. Till sist delades 
koder med gemensamt innehåll in i underkategorier och kategorier.   

4.4 Etiska överväganden 

I en kvalitativ intervjustudie krävs ett godkännande från arbetsplatsens 
verksamhetschef och ett informerat samtycke från deltagarna (Kjellström 2012).  
Kontakt togs med verksamhetscheferna på vårdcentralerna som fick ta del av 
informationsbrevet om studien, se bilaga 3, och sedan godkänna och skriva på ett 
tillstånd för genomförande av examensarbete, se bilaga 4. Därefter fick 
verksamhetscheferna själva vidarebefordrade informationsbreven till 
sjuksköterskorna. Breven innehöll studiens syfte, metod, förväntade kliniska 
implikationer, information om frivilligt deltagande, rätten att avbryta samt 
kontaktuppgifter till uppsatsskrivarna och deras handledare. Kjellström (2012) 
skriver att informanterna har rätt till att få både skriftlig och muntlig information om 
det informerade samtycket. Information gavs både skriftligt i informationsbreven och 
muntligt vid intervjutillfället.  De sjuksköterskor som var intresserade av att delta fick 
själva kontakta uppsatsskrivarna.  
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Ljudinspelningarna och det transkriberade materialet har hanterats konfidentiellt 
utifrån Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och har endast varit 
tillgänglig för uppsatsskrivarna och deras handledare. En etisk egengranskning av 
studien gjordes enligt Jönköpings Universitet, se bilaga 5. 

5. Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i två kategorier och åtta underkategorier, se figur 1. 
  

 

Figur 1. Kategorier och underkategorier. 

5.1 Komplexa vårdsituationer  

Kategorin beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av komplexa vårdsituationer som 
kan uppstå i vården av patienter från olika kulturer. Det beskriver situationer där 
samspelet mellan sjuksköterskorna och patienterna påverkas av språkliga barriärer 
eller att patienterna uttrycker sig olika och har varierande förväntningar på vården. 
 

5.1.1 Språkliga barriärer försvårar vårdandet 
Erfarenheten är att det är svårare att förstå och bedöma patientens vårdbehov när 
sjuksköterskan och patienten talar olika språk och inte förstår varandra. Å ena sidan 
kan patienten inte uttrycka sitt budskap och behov på det sätt denne hade velat och å 
andra sidan kan det vara svårt för patienten att förstå sjuksköterskans frågor och ge 
uttömmande svar. Det är svårare att göra en bedömning av symtom och smärta 
utifrån enbart icke-verbal kommunikation, såsom kroppsspråk, jämfört med om 
patienten verbalt kan förklara sina symtom och hur de uppkommit. Detta kan bli ett 
hinder eftersom att patienten inte kan ge ut information på samma sätt som en 
svensktalande patient kan. Sjuksköterskorna erfor att det krävs nyanserade frågor 
och svar för att de ska kunna göra en bedömning av vårdbehovet och när de ställer 
sina frågor måste de få ett svar som de själva kan tolka.  

“språket, det är ju det som är det svåra i allmänt egentligen att man 
inte riktigt förstår varandra” 

Komplexa 
vårdsituationer 

Språkliga barriärer försvårar vårdandet 

Patienter har olika uttryckssätt 

Patienter har varierande förväntningar på vården 

Se individen Sjuksköterskors egenskaper påverkar bemötandet 

Sjuksköterskors kunskap påverkar förståelsen 

Stress och dagsform påverkar förståelsen 

Organisatoriska faktorer påverkar förståelsen 

Patientens sociala situation varierar 
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Sjuksköterskorna erfor att det är svårare att göra en bedömning i telefonrådgivning 
jämfört med att träffa patienten. När patienten talar ett annat språk är det svårare att 
utröna vad det handlar om och i sin tur är det svårare för sjuksköterskorna att 
bedöma om patienten behöver vård akut eller kan vänta. Erfarenheten är att det 
många gånger bokas besökstider på grund av språkliga barriärer snarare än 
vårdbehovet, eftersom att det är lättare att förstå när sjuksköterskan har patienten 
framför sig och det finns en tolk närvarande som kan översätta. Sjuksköterskorna har 
erfarenhet av att detta försvårar att bedrivandet av en rättvis vård, eftersom att 
patienten med språksvårigheter kan uppta en akut besökstid medan patienten med 
akut behov av vård kan få vänta.  

“en del säger bara ”ajajaj” och kan inte säga något mer, och då är det 
väldigt svårt att utröna om det är något akut och de måste träffa en 
doktor nu, eller om vi kan boka en tid längre fram” 

Sjuksköterskorna erfor att tolkar ökar förståelsen i kommunikationen i de flesta fall, 
men att det finns tillfällen då tolken inte heller kan få fram budskapet helt och hållet 
på grund av att motsvarande ord inte går att översätta till svenska i dess korrekta 
mening. Erfarenheten är också att sjuksköterskorna måste säkerställa att patienten 
kan läsa och förstå nedskrivna budskap och i annat fall förklara och repetera tills det 
märks att denne har tagit till sig informationen. 
 

5.1.2 Patienter har olika uttryckssätt 
Sjuksköterskorna erfor att patienter från olika kulturer uttrycker smärta på olika sätt. 
Den ena patienten kan vara högljudd och skrika ut sin smärta, medan den andra är 
mer tystlåten och håller smärtan inom sig, trots att de båda patienterna upplever en 
lika svår smärta. De olika uttryckssätten troddes vara relaterade till kulturell 
bakgrund och vara ett inlärt beteende att kommunicera känslor på. Erfarenheten är 
att de olika uttryckssätten försvårar bedömningen av smärta och behovet av 
smärtlindrande läkemedel. Erfarenheten är att bedömningen av smärta underlättas 
med hjälp av kontroller av vitala parametrar, eftersom att det förekommer 
fysiologiska påslag såsom ökad puls, blodtryck och svettningar när patienten har akut 
smärta.  

“Sen så är smärta en subjektiv upplevelse något som varje individ 
själv måste få uppskatta/.../ Lika väl som vi i en svensk kultur har 
hyssat våra barn och säger “det är inte så farligt, sschh lugna dig nu, 
lugna dig nu”. Medan man i vissa kulturer “ja men det är klart om du 
är ledsen så låt det höras” liksom, och dem kan ju ha lika ont båda 
två.” 

Erfarenheten är att patienter från olika kulturer berättar och uttrycker sina symtom 
och besvär på andra sätt än vad sjuksköterskorna själva är vana vid. Ibland ser 
sjuksköterskan och patienten på sjukdom eller symtom på olika sätt, vilket beror på 
att symtom står för olika saker i olika kulturer och därmed tolkas olika. Erfarenheten 
är att de varierande uttryckssätten försvårar sjuksköterskans förståelse för vad 
patienten är oroad över. Sjuksköterskor erfor att det finns en stor variation bland 
patienterna, vissa har varit i Sverige en kortare tid och andra i flera år, vilket har 
betydelse för hur väl de kan språket och har anpassat sig till det svenska samhället. 
Erfarenheten är också att alla patienterna, oavsett kulturell tillhörighet, uttrycker 
sina behov väldigt olika och är olika som individer. Det betyder att mötena med 
patienterna blir enklare eller svårare beroende på vilken patient det är som söker 
vård, snarare än vilken kulturell tillhörighet patienten har.  
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”Det är väl det att det är svårast för mig att förstå dem som kommer 
från andra kulturer. Jag har svårare ibland att förstå vad det är dem 
oroar sig för. Ibland kan man undra, ”Vad är det du är orolig för? 
Vad söker du för?”, jag vet ibland inte vad det står för. Det är nog 
kulturellt tror jag.” 

Erfarenheten är att det finns oskrivna regler och tecken inom kulturer, såsom att 
hälsa i hand eller inte, och att dessa kan vara känsliga att överträda. Sjuksköterskorna 
erfor å ena sidan att patienter som inte kan göra sig förstådda eller förstå språket blir 
uppgivna och frustrerade. Å andra sidan att det många gånger inger förtroende hos 
patienten ifall sjuksköterskan lär sig och använder hälsnings- och artighetsfraser i 
mötet med denne. Även kunskaper om seder och bruk från olika länder, beroende på 
varifrån patienten kommer, är småsaker som kan överbrygga mycket.  
 

5.1.3 Patienter har varierande förväntningar på vården 
Sjuksköterskorna erfor att patienterna har varierande förväntningar på vården, 
mediciner och professioner samt att det beror på att hälso-och sjukvårdssystemet ser 
olika ut i olika länder. Erfarenheten är att det kan uppstå missförstånd när 
patienterna söker vård och förväntar sig att vården i Sverige ska gå till på samma sätt 
som i hemlandet eller om patienten inte har träffat på den svenska vården förut och 
därför inte vet hur det fungerar. En del av patienterna godkänner inte att 
sjuksköterskorna utför viss vård och vill istället träffa en doktor. Det har inte tolkats 
som en fråga om sjuksköterskornas kompetens, utan snarare som en vana från 
patientens hemland. En ytterligare förklaring var en del andra länder inte har lika 
många yrkesprofessioner som Sverige, såsom att vissa länder endast har doktor 
jämfört med Sverige som har till exempel arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 
psykologer. Vidare är erfarenheten att patienterna ibland har önskemål om att bli 
undersökt av en sjuksköterska eller läkare av samma kön. Detta har sjuksköterskorna 
försökt tillgodose i största mån, men ibland går det inte på grund av att det inte finns 
personal tillgänglig eller att det är en akut situation. Erfarenheten är att patienterna 
från andra kulturer förväntar sig att få vård snabbt och få träffa doktorn direkt, 
medan sjuksköterskorna måste göra en bedömning först angående om det är aktuellt 
att skicka patienten till läkaren eller inte. Det finns också skillnader gällande 
förväntningar på vårdens kostnader och tillgänglighet. Erfarenheten är att det hade 
underlättat för patienterna att förstå sig på hur hälso-och sjukvården fungerar om det 
hade spridits lite “basic info” till dem angående om hur det funkar i Sverige. 

“ibland är det så också att de i deras kultur, på vissa ställen i alla fall, 
så är det ju så att de inte godkänner att sköterskor ska göra vissa 
grejer, utan att de ska till en doktor liksom. I deras hemland är de 
vana vid att gå till en doktor och få hjälp. Medans här kanske vi 
skulle kunna göra samma sak som en doktor, men det är en doktor 
som de ska till…” 

5. 2 Se individen  

Kategorin beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av olika faktorer som påverkar 
deras förståelse och bemötande av individen. Det kan handla om patienternas sociala 
situation, organisatoriska faktorer eller sjuksköterskornas egna kunskaper, 
egenskaper, stress och dagsform. 
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5.2.1 Sjuksköterskors egenskaper påverkar bemötandet  
Sjuksköterskorna erfor att de ska ha förmåga att ge en god vård till alla patienter och 
att de ska behandlas lika och bli accepterade oavsett kön, ålder, etnicitet eller 
kulturell tillhörighet. Erfarenheten är att det finns likheter och olikheter hos alla 
patienter oberoende av dess kulturella tillhörighet. Det kan vara svårt att vårda 
patienter från andra kulturer, men det kan vara lika svårt att vårda exempelvis 
missbrukare eller individer som lever på livets skuggsida på något sätt. 
Sjuksköterskorna erfor att det är viktigt att känna in, lyssna in och hitta den enskilde 
individen för att vårdandet ska bli bra. Patienterna från andra kulturer är olika sig 
emellan, precis som patienterna i den svenska kulturen är olika, och det är därför 
viktigt att se den specifika individen. Erfarenheten är att sjuksköterskorna arbetar för 
patienternas skull och det är av stor betydelse att alla känner sig välkomna och inte 
att de är i vägen på något sätt.   

“Vi är ju alla lika, så att säga… även om man har olika kulturer.” 

Erfarenheten att sjuksköterskornas privata värderingar och inställningar kan skina 
igenom den professionella rollen. Det går inte att vara fullständigt professionell och 
ge ett individuellt bemötande utan att privata värderingar och inställningar skiner 
igenom, till exempel genom tonfall och hur snabbt ord huggs av. Å andra sidan syns 
det också om sjuksköterskorna har intresse och tålamod till att göra sitt bästa för 
patienten. Erfarenheten är att vårdandet handlar om sjuksköterskornas egen vilja och 
att de ska bestämma sig för att det är viktigt att se individen. Erfarenheten är att 
viljan saknas ibland, men när viljan finns så kan sjuksköterskorna lyckas få nöjda 
patienter som känner sig tacksamma för den hjälpen de har fått. Erfarenheten är att 
det är berikande, roligt och intressant att arbeta med patienter från olika kulturer i de 
situationer som sjuksköterskorna, patienten och närstående lyckas få förståelse och 
förtroende för varandra. Att det kan vara en utmaning med de patienterna och det 
kan krävas mer av sjuksköterskorna, men att det samtidigt inte finns något som är så 
berikande som de tillfällen då sjuksköterskan och patienten lyckas förstå varandra 
och komma fram till vad de kan göra tillsammans.  

“jag har en del kollegor som tycker att ”det här går inte, jag fattar 
ingenting”, men alltså, går man in och sätter sig, så kan man se på 
ansiktsuttryck, på händer och gester. Så kan man lösa väldigt mycket 
som en del tycker att ”det här går ju bara inte” ” 

5.2.2 Sjuksköterskors kunskap påverkar förståelsen 
Erfarenheten är att det kan vara bra att ha kunskap om olika kulturer, eftersom det 
skapar förståelse för patienterna. Sjuksköterskorna erfor att det är nyttigt att lära sig 
om andra kulturer och kunna se situationer ur patientens synvinkel. Erfarenheten är 
att en del konflikter och bekymmer hade kunnat undvikas om sjuksköterskorna hade 
haft kunskap, förståelse och legat steget före. Ibland kan ett omvårdnadsproblem ha 
sin orsak i ett kulturellt beteende. Detta behöver inte vara känt för patienten själv och 
därför svårt för sjuksköterskorna att förstå om de inte har kunskap om det. Ett 
exempel var en pojke som sökte vård på grund av irriterad och rodnad hud, som 
visades bero på att i pojkens kultur hör det till att tvätta sig mycket noga efter 
toalettbesök. 

“det behövs mer utbildning, all vårdpersonal skulle mer eller mindre 
behöva mer utbildning så man inte gör onödiga dumheter utan att 
tänka sig för som beror på okunskap helt enkelt”  
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Sjuksköterskorna erfor att de skulle behöva lite ”basic info” om andra kulturers 
tankesätt och värderingar eftersom att det finns en liten kulturell kunskap hos dagens 
sjuksköterskor och ingen direkt utbildning på högskolenivå om olika kulturer. Många 
av hälso-och sjukvårdens patienter har kommit till Sverige på grund av att de flytt 
från sina hemländer och dessa kommer från olika kulturer. Erfarenheten är att det 
vore bra om det fanns fler utbildningsinsatser för sjuksköterskor. Det skapar större 
kunskap om kulturella likheter och skillnader samt en ökad kompetens till att kunna 
bemöta, ta hand om och hjälpa dessa patienter på ett bra sätt.  

“det kan behövas mer utbildningsinsatser, för nu kommer det många 
som har flytt från olika länder och har olika kulturella bakgrunder, 
så det kan behövas en större kunskap för oss som skall ta hand och 
hjälpa dessa personer” 

Erfarenheten är att sjuksköterskorna har lärt sig om kultur genom att träffa patienter 
från olika kulturer. Sjuksköterskorna erfor att de har mycket att lära sig av patienter 
från andra kulturer och lärandet handlar om att ge och ta. Erfarenheten är att det är 
lärorikt att reflektera och diskutera olika patientfall och situationer ihop med 
kollegor. Det är bra att ta hjälp av och rådgöra med kollegor som kommer från andra 
kulturer och talar andra språk. Det är givande att få ta del av föreläsningar och 
utbildningsdagar som behandlat ämnet kultur och kulturkrockar, vilket skapat en 
ökad förståelse för patienter. 
 

5.2.3 Stress och dagsform påverkar förståelsen 
Erfarenheten är att sjuksköterskornas upplevda dagsform och stress påverkar 
förståelsen för patienten. Sjuksköterskorna erfor att det är mer energikrävande för 
sjuksköterskorna att vårda patienter där språkliga och kulturella barriärer finns. Det 
tar längre tid att förstå varandra, vilket skapar stress när andra patienter får vänta. 
Sjuksköterskorna erfor att stressen inte varit patienternas fel, men att det blir en 
stressfaktor i de situationer då vårdandet tar längre tid. Ibland finns det många 
närstående med i bilden som följer med patienten på besöket och det har resulterat i 
en rörigare och mer högljudd vårdmiljö. Erfarenheten är att en sämre dagsform eller 
stress sänker tröskeln för tålamodet, vilket har speglats i vården och ibland resulterat 
i att bemötandet inte blivit lika bra. Därmed blir förståelsen för individen bättre 
ibland och sämre ibland.  

“Och ett sånt här möte när någon kommer och inte kan ett ord på 
svenska eller engelska kan ju ta oerhört lång tid. Man kan bli lätt 
stressad då om man vet att det är många andra människor som 
väntar.” 

5.2.4 Organisatoriska faktorer påverkar förståelsen  
Erfarenheten är att det kan vara svårt att bedöma och prioritera vem som ska få vård 
och samtidigt ta hänsyn till politiska och ekonomiska riktlinjer. Det finns till exempel 
riktlinjer angående när asylsökande ska få vård eller inte och det kan vara svårt för 
sjuksköterskor att veta var gränsen går för detta. Sjuksköterskor har erfarit att 
medlidande för patienten, både professionellt och som medmänniska, många gånger 
har lett till att denne får vård trots att riktlinjerna säger något annat. 

“Samtidigt som man har lite uppifrån då att det här kanske får vänta 
tills de fått sitt uppehållstillstånd då/.../det är ju egentligen politiskt 
bestämt. Och en kostnadsfråga också.” 
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5.2.5 Patientens sociala situation varierar 
Erfarenheten är att den sociala situationen varierar mellan både mellan individer och 
kulturer och så även deras sätt att se på familjen. I en del länder tar barn och 
släktingar hand om den äldre individen som blivit sjuk, medan det i Sverige kopplas 
in hemtjänst. I Sverige är det inte helt naturlig att åka hem till sin mamma för att 
hjälpa henne med nedre hygien, medan familjer från andra länder upplever det mer 
naturligt. Sjuksköterskorna erfor att familjen har varit till stor hjälp och nytta vid de 
tillfällen som samarbetet mellan sjuksköterskan och familjen har fungerat. 
Erfarenheten är att det sociala nätverket kan se olika ut för varje individ och att det är 
viktigt att inte förutsätta att en familj fungerar på ett visst sätt bara för att de kommer 
från en annan kultur, utan istället ha en dialog med patienten och familjen angående 
deras situation. Många patienter som har kommit till Sverige har inte sin släkt eller 
familj här, vilket medför att de inte har kvar samma sociala nätverk och emotionella 
stöd längre. Dessa patienter kan inte vända sig med enkla frågor till sin familj på 
samma sätt som de i vanliga fall hade gjort, vilket ibland har resulterat i att de sökt 
sig till hälso-och sjukvården när de inte haft någon annan att ty sig till.  

“Och kanske det blir en större oro här, eftersom att man inte har det 
sociala nätverket som man hade haft i sitt hemland. Med far- och 
morföräldrar, fastrar och mostrar och så. Utan man kanske är 
väldigt mycket mera ensam.” 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Vid genomförande av en kvalitativ studie skriver Priebe och Landström (2012) att 
uppsatsskrivarna bör reflektera över dess egen förförståelse. Det innebär faktumet att 
de har kunskap, värderingar och erfarenheter om ämnet innan studien genomförs 
och att det kan påverka uppsatsens olika delar (Pribe & Landström, 2012). Å andra 
sidan skriver Danielson (2012) att det är nödvändigt att de har kunskap om ämnet för 
att kunna genomföra en intervju. Inför intervjuerna baserades förförståelsen på 
uppsatsskrivarnas tidigare erfarenheter av möten med patienter i vården och på 
inhämtade kunskaper i samband med att projektplanen skrevs. Det har varit viktigt 
förebygga att förförståelsen påverkar intervjufrågorna eller informanternas svar och 
därför upprättades en intervjuguide med neutrala frågor och följdfrågor. Under 
tidsperioden då intervjuerna pågick byggdes förförståelsen på genom den kunskap 
som inhämtades i intervjuerna. Detta utgjorde en risk för att de senare intervjuernas 
innehåll skulle påverkas och även influera analysen. Medvetenhet om detta medförde 
en extra noggrannhet i utförandet av innehållsanalysen för att inte låta förförståelsen 
förvanska meningsenheternas innebörd i stegen då de formulerats om till koder och 
delats in i underkategorierna och kategorier. För att säkerställa att objektivitet erhölls 
i innehållsanalysen läste en handledare igenom de olika stegen i analysen. Enligt 
Henricson (2012) stärker det studiens trovärdighet om en utomstående handledare 
eller kurskamrat kontrollerar att resultatbeskrivningarna är rimliga och säkerställer 
att resultatet är grundat i data. Informanterna gavs inte möjlighet till att läsa de 
transkriberade texterna och kunde därmed inte förklara eller utveckla uttalandena, 
vilket krävde ytterligare noggrannhet i objektiviteten för att inte förvanska 
innebörden.  
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Intervjuguiden fungerade bra och gav rikliga beskrivningar. Intervjuformen avsåg 
skapa ett öppet samtal och ge möjlighet för informanterna att påverka riktningen av 
ämnet. Det diskuterades huruvida intervjuguiden borde haft fler eller tydligare 
förslag på frågor, men det hade troligtvis resulterat i att intervjusituationerna hade 
blivit mer uppstyrda. Danielson (2012) skriver att en intervjuguide ska användas som 
ett stöd för intervjuaren och ge förslag på frågor och följdfrågor. Intervjuguidens 
frågor får inte vara för detaljerade eftersom att det kan förstöra interaktionen i 
intervjusituationen om intervjuaren blir för styrd av intervjuguiden (Danielson, 
2012). En annan faktor som kan ha påverkat hur informanterna svarat är att det var 
två intervjuare som deltog. Anledningen till det var att båda två var ovana intervjuare 
och det ansågs fördelaktigt att kunna hjälpas åt för att inte missa viktiga delar. 
Eftertänksamhet om var och hur de två intervjuarna satt placerade i förhållande till 
informanten under intervjun avsåg att förebygga obekväma känslor hos informanten.  
En ytterligare faktor som hade betydelse för interaktionen var att informanterna 
själva fick välja plats för intervjuerna. Enligt Henricson och Billhult (2012) är det 
fördelaktigt att låta informanten själv välja plats. Att utföra intervjuerna på platser de 
själva önskat bidrog till en mer trygg och avslappnad intervjusituation.  
 
Urvalet ska inkludera de informanter som mest troligt kan ge rikliga beskrivningar 
och svara på studiens syfte (Henricson & Billhult, 2012).  Därför valdes vårdcentraler 
i invandringstäta områden eftersom att sjuksköterskorna antogs ha daglig kontakt 
med patienter av olika etniskt ursprung. Antalet intervjuer som gjordes var sex 
stycken. Henricson och Billhult (2012) skriver att det är bättre med ett fåtal 
informanter som ger rikliga beskrivningar och har olika erfarenheter jämfört med ett 
stort antal informanter som inte har samma rika erfarenheter. Enligt Danielson kan 
både ett för stort och ett för litet antal deltagare skapa problem i analysprocessen 
(Danielson, 2012). Målet var att intervjua 6-8 sjuksköterskor och antalet intervjuer 
som genomfördes gav en hanterbar mängd dataunderlag för innehållsanalysen. 
Bekvämlighetsurvalet resulterade i att de som ville delta inkluderades oberoende av 
deras ålder, kön eller yrkeserfarenhet. Samtliga som deltog var kvinnor, svenskfödda 
och hade en yrkeserfarenhet mellan 10 och 40 år. Det var inga manliga 
sjuksköterskor som hörde av sig, men om de hade deltagit så hade det troligtvis gett 
ytterligare perspektiv inom ämnet. Å andra sidan hade de som deltog varierande 
yrkeserfarenhet och arbetsplatser, vilket gav variationsrika berättelser. Enligt 
Henricson och Billhult (2012) är det bra med variation i ålder och yrkeserfarenhet 
hos informanterna för att få variationsrika berättelser. Det faktum att data 
inhämtades från flera olika vårdcentraler bidrar också till att studien blir mer 
tillförlitlig och applicerbar, jämfört med om intervjuer inhämtats från en och samma 
vårdcentral. Intervjuerna genomfördes på vårdcentraler och det skulle vara intressant 
att studera samma ämne på en vårdavdelning. Där hade troligtvis intervjuerna funnit 
andra erfarenheter eftersom att patienternas vårdtider är längre och sjuksköterskan 
spenderar mer tid nära patienter.  
 

6.2 Resultatdiskussion 

Erfarenheten är att sjuksköterskornas dagsform och stress påverkar deras förståelse 
och hur vården blir snarare än vilken kultur patienten har. Høye och Severinsson 
(2008) fann att sjuksköterskornas stress delvis skapas av patienter från andra 
kulturer. Stressen uppstår när sjuksköterskornas arbetsmönster påverkas av till 
exempel att närstående inte respekterar besökstider eller när många närstående 
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kommer på besök samtidigt och det resulterar i mer rörelse i korridorerna och en 
högre ljudnivå. Stressen uppstår också när de inte kan kommunicera ordentligt med 
patienten (Høye & Severinsson, 2008). Liknande förklaringar gavs av 
sjuksköterskorna i studien som erfor att kulturella och språkliga barriärer resulterat i 
stress och energikrävande situationer på grund av tidsbrist, rörig vårdmiljö eller 
väntande patienter. Å andra sidan definierades inte patienten som orsak till stressen, 
utan stressen motiverades vara relaterat till sjuksköterskornas och arbetsplatsens 
förmåga att hantera situationerna. Uzun och Sevinc (2015) menar att sjuksköterskors 
kulturella känslighet påverkas av dennes upplevda stress. De beskriver å ena sidan att 
bristen på kulturell känslighet kan leda till missförstånd, bristande förtroende och 
dåligt samspel mellan patient och sjuksköterska. Å andra sidan att kunskap om kultur 
och språk kan hjälpa sjuksköterskor att hantera stressfulla situationer som är 
relaterade till kulturella skillnader (Uzun & Sevinc, 2015). Høye och Severinsson 
(2008) fann att det är patienterna som påverkar sjuksköterskornas stressnivå, vilket 
kan jämföras med Uzun och Sevinc (2015) som fann att det är sjuksköterskornas 
stressnivå som påverkar deras egna kulturella känslighet. Det stämmer överens med 
resultatet som visade att patienterna har orsakat stress hos sjuksköterskorna och att 
det i sin tur påverkat deras förståelse. Sammantaget finns det flera faktorer som 
skapar stress hos sjuksköterskorna och det kan vara relaterat till patient, kulturella 
och språkliga barriärer, organisation eller arbetsmiljö. I vissa situationer kan 
kunskap om kulturer hjälpa sjuksköterskorna att hantera stressfulla situationer, men 
i andra situationer handlar stressen om faktorer som inte har med patientens kultur 
att göra. 
 
Sjuksköterskorna erfor att patienter har varierande förväntningar på professioner, 
mediciner och vård. Leininger (2009) menar att en kulturell mångfald bland 
patienter medför det en stor variation i förväntningar på vad sjukdom, medicin och 
omvårdnad innebär. Enligt Debesay et al. (2014) kan variationen av förväntningar 
och uppfattningar skapa komplexa situationer. Fakhr-Movahedi et al. (2011) fann att 
patienter kan förvänta sig att få vård av en sjuksköterska med samma kön, eftersom 
att det ur ett religiöst perspektiv anses olämpligt att ta på en person av det motsatta 
könet. Resultatet visade att det inte alltid gick att tillmötesgå patienternas 
förväntningar som till exempel önskemål om att få vård av en personal med samma 
kön, att få träffa en doktor direkt eller att inte bli vårdad av en sjuksköterska. Liksom 
Debesay et al. (2014) och Fakhr-Movahedi et. al. (2011) beskriver att det kan uppstå 
komplexa situationer, har även resultatet visat att är en svår balansgång mellan att 
sätta patientens behov i centrum samtidigt som hänsyn ska tas till tillgängliga 
resurser såsom tillgänglig personal.  
 
Sjuksköterskorna erfor att det är viktigt att se individen, visa acceptans och ge 
likvärdig vård till alla patienter oavsett deras kön, ålder eller etnicitet. Miller (2006) 
beskriver personcentrering som sjuksköterskors övergripande mål och syfte med 
arbetet. Engebretson et al. (2008) menar att personcentrerad vård är att tillåta 
skillnader mellan patienter och att fokus ska ligga på patienten, dess familj och de 
saker patienten bryr sig om. På liknande sätt uttrycker sig också Ekman et al. (2011) 
som menar att patienten ska stå i centrum för utformningen av omvårdnaden. 
Liksom beskrivningar av Miller (2006), Engebretson et al. (2008) och Ekman et al. 
(2011), visade även resultatet att yrkesverksamma sjuksköterskor ska se individen 
och ge alla patienter en individuellt anpassad vård.    
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Resultatet visade att det ibland har varit svårt att ge fullständigt professionell vård på 
grund av att privata värderingar och attityder har skinit igenom den professionella 
rollen. Dellenborg, Skott och Jakobsson (2012) fann att det krävs att sjuksköterskor 
är medvetna om att relationer är dynamiska och skapas i specifika sammanhang, för 
att de ska kunna förstå patienter med olika livsuppfattningar.  Stereotypa bilder av “vi 
och dem” är starkt förknippat med kultur och det finns en risk för att dessa bilder 
förstärks av uppmärksammade variationer i beteende mellan “invandrare” och 
“svenskar”, vilket i sin tur är skadligt för relationen (Dellenborg et al., 2012). Hart 
och Mareno (2013) fann att sjuksköterskors måste bli medvetna om sina privata 
inställningar, såsom fördomar, för att kunna utveckla självkännedom. Det kan handla 
om fördomar som till exempel förväntningar på att individer från andra länder ska 
anpassa sig till den dominerande kulturen. Detta påverkar bemötandet och kan 
medföra att individens kulturella tro inte respekteras (Hart & Mareno, 2013). Björk 
Brämberg och Nyström (2010) fann att det utgör en risk för överdrivna skillnader om 
patienter behandlas utifrån stereotypa bilder av hur en patient från ett annat land är 
tänkt att agera, behöva eller vilja att vården ska vara. Fokus bör istället vara på att 
lyfta fram patientens behov ur dess egen synvinkel (Björk Brämberg & Nyström, 
2010). Liksom Hart och Mareno (2013), resonerar Björk Brämberg och Nyström 
(2010) om att sjuksköterskor behöver ha en självkritisk hållning, vilket kräver 
reflektion om sin egen förståelse för hur vården ska bli så bra som möjligt för 
patienten (Björk Brämberg & Nyström, 2010). Även Leininger (1995) beskriver 
betydelsen av självkännedom och att aktivt arbeta med att förebygga fördomar i 
omvårdnaden. Resultatet visade även av att vårdandet handlar mycket om 
sjuksköterskornas egen vilja och att de kan lösa mer än vad de tror om viljan finns. 
Fakhr-Movahedi et al. (2011) fann att sjuksköterskors egen tro på att det går att 
kommunicera trots språkliga barriärer har stor betydelse för vårdandet. Även att 
kommunikationen underlättas om sjuksköterskor ser patienter som individer som är 
i behov av uppmärksamhet och vård (Fakhr-Movahedi et al., 2011). Sammantaget 
stämmer litteraturen överens med resultatet angående att det inte går att ge 
fullständigt professionell vård utan att sjuksköterskors egenskaper skiner igenom. I 
de fall där fördomar speglas i sjuksköterskans professionella roll bör dessa 
uppmärksammas för att sjuksköterskan ska bli självmedveten och ha en självkritisk 
hållning. Samtidigt spelar sjuksköterskans egenskaper, såsom viljan, en central roll 
för att kunna lösa problem.  
 
Resultatet visade att reflektion tillsammans med kollegor, från olika kulturer, kan ge 
en ökad förståelse för patienter och hjälpa sjuksköterskor att lösa komplexa 
situationer. Torsvik och Hedlund (2008) fann att det var givande med ett kulturmöte 
mellan sjuksköterskestudenter från två olika kulturer, eftersom att det gav dem 
möjlighet till att diskutera tankar och värderingar samt att förbättra kulturell 
kompetens, reflektion och medvetande gällande olika sätt att vårda patienter. 
Hanssen och Alpers (2010) beskriver att det kan vara bra för sjuksköterskor att 
reflektera över olika etiska dilemman som kan uppstå i en mångkulturell vård. Till 
exempel reflektera över hur de ska förhålla sig till beslut om av vem som ska få 
singelrum, önskemål från patienten eller hur många närstående som får lov att vara 
på besök utan att det hindrar sjuksköterskor från att utföra sitt arbete. Reflektion 
bidrar till en etisk och interkulturell medvetenhet om patienters känslor, behov och 
lidande. Utan den medvetenheten kan etiska val bli mekaniska och osjälvständiga 
istället för personliga och anpassade till situationen (Hanssen & Alpers, 2010). 
Genom reflektion tillsammans med kollegor kan sjuksköterskor skapa ökad förståelse 
för patienters beteende och lösa situationer på ett individuellt sätt. 



15 
 

 
Sjuksköterskor erfor att en del missförstånd mellan sjuksköterska och patient hade 
kunnat förebyggas av en ökad kulturell kunskap och att det vore bra för 
sjuksköterskor att ha kunskap om olika kulturer med tanke på den ökande 
invandringen till Sverige. Enligt Smith-Miller, Leak, Harlan, Dieckmann och 
Sherwood (2010) kommer dagens sjuksköterskor att stöta på fler och fler 
transkulturella möten på arbetsplatsen och behöver bredda sin insikt i mångkulturell 
vård för att kunna fortsätta med ett holistiskt vårdande. Det stämmer överens med 
Debesay et al. (2014) som beskriver att ett mångkulturellt samhälle medför att 
sjuksköterskor kommer att stöta på en mängd utmaningar som kan vara svåra att 
hantera om de inte får stöd och träning i att hantera det. Resultatet visade 
erfarenheter av att det kan inge förtroende hos patienter när sjuksköterskor använder 
kunskaper såsom hälsnings- och artighetsfraser eller om seder och bruk. Fakhr-
Movahedi et al. (2011) fann att i situationer där sjuksköterskan lyckas lösa ett 
kommunikationsproblem skapas förtroende hos patienten till att berätta mer om sina 
besvär. Det beskrivs att språkliga och kulturella barriärer kan orsaka missförstånd 
mellan sjusköterska och patient. Till exempel om patienten följer sin egen kulturella 
tro snarare än sjuksköterskans råd eller om dialekter och accenter hindrar 
kommunikation trots att patient och sjuksköterska har samma språk (Fakhr-
Movahedi et al., 2011). Erfarenheten var att patienter blivit frustrerade och uppgivna 
när de inte kunnat göra sig förstådda, men å andra sidan blivit glada och nöjda när 
sjuksköterskor använt något ord på deras språk. Lyratzopoulos et al. (2009) beskriver 
att missnöje hos patienter från etniska minoriteter ofta beror på kommunikativa och 
språkliga barriärer, vilket stämmer överens med Wiking et al. (2009) som beskriver 
att missnöje uppstår ur språkliga barriärer och från kulturella olikheter mellan 
sjuksköterska och patient. Allt som allt är erfarenheten att sjuksköterskors kunskaper 
i språk och kultur har betydelse för dess förståelse och bemötande av patienter. Det 
har även betydelse för patienters upplevelse av vården. 
 
Resultatet visade å ena sidan att kunskap om kulturer skapar förståelse för patienter 
som kommer från olika kulturer, men å andra sidan att alla patienter är olika och ska 
bemötas individuellt oavsett kultur. Leininger (2009) beskriver att vårdgivarna ska 
lära sig om kulturella likheter och skillnader för att ha förmågan att vårda patienter 
över kulturgränser, vilket kan jämföras med Björk Brämberg och Nyström (2010) 
som beskriver att sjuksköterskor bör bortse från kulturbegreppet och fokusera på att 
varje individ har sin egen livsvärld och vårdsituation. Ett tredje perspektiv på 
kulturell kunskap ges av Dellenborg et al. (2012) som beskriver att det finns en risk 
för att kulturell kunskap skapar ett “vi och dem”-tänkande och att individens 
beteende är förknippat med personlighet snarare än dess kulturella tillhörighet.  
Debesay et al. (2014) fann att träning i kulturell kompetens är otillräckligt för att ta 
itu med dagens utmaningar och föreslår istället att varje sjuksköterska och dess 
organisation bör klargöra vilka av patientens krav, önskemål eller behov som är 
förhandlingsbara. Ett klargörande av detta möjliggör för sjuksköterskor att vara 
bättre förberedda inför kritiska situationer (Debesay et al., 2014). Sammantaget är 
erfarenheten av att vårda patienter från olika kulturer att det handlar om att se och 
förstå den enskilde individen. Vilket som är det bästa sättet att förstå och bemöta 
individen på är omdiskuterat. Leininger (2009) fokuserar på kulturell kunskap, Björk 
Brämberg och Nyström (2010) på livsvärld och vårdsituation, Dellenborg et al. (2012) 
på personlighet och Debesay et al. (2014) på organisatoriska faktorer. Det finns olika 
perspektiv på vad det är som skapar förståelse och hjälper sjuksköterskan att bemöta 
patienter från olika kulturer. Centralt är att utgå från att varje individ är unik och har 
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sina behov. Kunskap om kultur kan medföra en risk för ökad generalisering av 
patienter från olika kulturer, men kan samtidigt skapa ökad förståelse för individuella 
nyanser och ökad kompetens att hantera situationer som är relaterade till kultur. 

7. Kliniska implikationer 

Beskrivningen av sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter från olika 
kulturer ger ett underlag till reflektion hos sjuksköterskor och deras arbetsplatser 
angående hur de ser på kulturens betydelse i omvårdnad och kulturell kunskap. På 
organisationsnivå kan materialet användas i utbildningssyfte och som underlag för 
reflektion på arbetsplatsen. Förslagsvis kan det användas till att diskutera vilken 
värdegrund som skall genomsyra arbetsplatsen eller till att klargöra vilka av 
patientens krav, behov eller önskemål relaterat till kultur som personalen kan 
tillgodose. Till exempel hur personalen ska hantera önskemål från patient om 
samkönad personal vid undersökningar. Utbildning, reflektion och klargörande av 
principer kan bidra till att personalen blir samspelta, arbetar i samma riktning och 
får lättare att hantera komplexa situationer. Att reflektera tillsammans med kollegor 
kan både vara till hjälp och bidra till förståelse för varandra i arbetslaget. Reflektion i 
ämnet bidrar också till att sjuksköterskan själv får en ökad medvetenhet om den egna 
kulturella kunskapen och förståelsen för patienten. Ökad kulturell kompetens kan 
bidra till att kvalitetssäkra vården och öka patientens tillfredsställelse. 
Fortsättningsvis vore det intressant att intervjua sjuksköterskor på en vårdavdelning 
om detta ämne och att studera patienters perspektiv på det hela. 
 

8. Slutsatser  

Sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter från olika kulturer är att det 
kan uppstå komplexa vårdsituationer på grund av språkliga barriärer, olika 
uttryckssätt och varierande förväntningar på vården. Det kan vara svårt att bedöma 
patienternas behov av omvårdnad på grund av att det finns varierande sätta att visa 
och berätta om symtom och besvär hos patienter från andra kulturer. Det uppstår 
komplexa situationer då patienterna har andra förväntningar om hur vården ska 
fungera och utmaning ligger då i att både förstå patienterna och lära dem hur 
sjukvården fungerar här. Förståelsen för patienten påverkas av både organisatoriska 
faktorer och sjuksköterskornas egen kunskap, stress och dagsform. Sjuksköterskorna 
bör vara medvetna om att egna tankar och fördomar kan speglas i deras bemötande 
och att deras egenskaper, såsom den egna viljan, har betydelse för hur bemötandet 
blir. Det råder delade meningar gällande hur stor plats kulturen ska ta i vården, men 
sammantaget är det viktigaste är att sjuksköterskor ser individen och dess behov. 
Sjuksköterskorna i studien ansågs sig behöva en ökad kunskap om kulturer, vilket å 
ena sidan kan skapa förståelse för individuella nyanser, lösa komplexa situationer och 
leda till tillfredsställelse hos patienter, men å andra sidan kan leda till ökad 
generalisering av individer från olika kulturer. Det viktigaste är att se individen.  
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Analystabell  

Bilaga 2 
 

Meningsenhet  Kondenserad text Kod Underkategor

i 

Kategor

i 

“språket, det är ju det som är 
det svåra i allmänt egentligen 
att man inte riktigt förstår 
varandra” 
 

Språket är det som är 
svårt egentligen då man 
inte riktigt förstår 
varandra. 

Har svårt att 
förstå varandra 
på grund av 
språket 

Att språkliga 
barriärer försvårar 
vårdandet 

Komplexa 
vård-
situationer 

”Det är väl det att det är 
svårast för mig att förstå dem 
som kommer från andra 
kulturer. Jag har svårare ibland 
att förstå vad det är dem oroar 
sig för. Ibland kan man undra, 
”Vad är det du är orolig för? 
Vad söker du för?”, jag vet 
ibland inte vad det står för. Det 
är nog kulturellt tror jag.” 

 

Det som kan vara svårt 
är att förstå dem som 
kommer från andra 
kulturer ibland. Svårare 
att förstå vad som oroar 
sig för. Vad är det du är 
orolig för, vad söker du 
för? Kan bero på kultur.  
 

Det kan vara 
svårt att förstå 
personer från 
andra kulturer, 
vilket kan bero 
på kultur. 
 

Att patienter har 
olika uttryckssätt 

“ ibland är det så också att de i 
deras kultur, på vissa ställen i 
alla fall, så är det ju så att de 
inte godkänner att sköterskor 
ska göra vissa grejer, utan att 
de ska till en doktor liksom. I 
deras hemland är de vana vid 
att gå till en doktor och få hjälp. 
Medans här kanske vi skulle 
kunna göra samma sak som en 
doktor, men det är en doktor 
som de ska till…” 

I vissa kulturer 
godkänner de ibland 
inte att sjuksköterskan 
gör vissa grejer, utan de 
ska träffa en doktor. Här 
skulle vi kunna göra 
samma sak som en 
doktor men de är vana 
att gå till en doktor så 
det är en doktor dem 
ska till. 

Olika kulturer 
har olika 
förväntningar 
på läkare och 
sjuksköterskors 
roll/uppgifter. 

Att patienter har 
varierande 
förväntningar på 
vården  

 

  



 
 

Meningsenhet  Kondenserad text Kod Underkatego

ri 

Kategori 

“Där handlar det ju också om 
allas lika värde på något sätt.”  

Det handlar om att alla 
är lika värde. 

Alla är lika värda Att 
sjuksköterskans 
egenskaper 
påverkar 
bemötandet 

Att se 
individen 

“det behövs mer utbildning, all 
vårdpersonal skulle mer eller 
mindre behöva mer utbildning 
så man inte gör onödiga 
dumheter utan att tänka sig för 
som beror på okunskap helt 
enkelt”  

Det behövs mer 
utbildning, så att 
vårdpersonal inte gör 
onödiga dumheter utan 
att tänka sig för pga 
okunskap. 

Utbildning för 
att skapa 
förståelse och 
undvika 
misstag. 

Att 
sjuksköterskans 
kunskap påverkar 
förståelsen 

“Och ett sånt här möte när 
någon kommer och inte kan ett 
ord på svenska eller engelska 
kan ju ta oerhört lång tid. Man 
kan bli lätt stressad då om man 
vet att det är många andra 
människor som väntar.” 

Ett möte med någon 
som inte kan ett ord på 
svenska eller engelska 
kan ta lång tid. Om man 
vet att det är många 
andra som väntar blir 
man lätt stressad.   

Att förstå 
varandra tar tid 
och skapar 
stress om andra 
patienter får 
vänta.  
 

Att stress och 
dagsform påverkar 
förståelsen 

“Samtidigt som man har lite 
uppifrån då att det här kanske 
får vänta tills de fått sitt 
uppehållstillstånd då/.../det är 
ju egentligen politiskt bestämt. 
Och en kostnadsfråga också.” 

Har lite uppifrån som gör 
att det här kanske får 
vänta tills de fått sitt 
uppehållstillstånd, vilket 
egentligen är politiskt 
bestämt och en 
kostnadsfråga. 

Politiska och 
ekonomiska 
riktlinjer styr 
vem som får 
vård 

Att organisatoriska 
faktorer påverkar 
förståelsen 

“Och kanske det blir en större 
oro här, eftersom att man inte 
har det sociala nätverket som 
man hade haft i sitt hemland. 
Med far- och morföräldrar, 
fastrar och mostrar och så. Utan 
man kanske är väldigt mycket 
mera ensam. Och då gäller det 
ju många gånger kanske att 
lyssna på de här föräldrarna 
extra och att man någon gång 
tar hit dem trots att det 
egentligen inte är nödvändigt, 
men alltså, att man känner sig 
ändå att man blivit 
omhändertagen och man har 
sett den här familjen” 

Blir en större oro här 
eftersom det sociala 
nätverket inte är det 
samma som i sitt 
hemland med far- och 
morföräldrar, fastrar och 
mostrar. Man är mer 
ensam. Det gäller att 
lyssna och vara ett stöd 
för föräldrarna och 
någon gång tar hit dem 
även om det inte är 
nödvändigt så dem 
känner sig 
omhändertagna och 
sedda.  

Litet socialt 
nätverk hos 
vissa familjer. 
Sjukvården ger 
stöd istället. 

Att patientens 
sociala situation 
varierar 
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Etisk egengranskning 
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