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SAMMANFATTNING 

Introduktion: Statistiska centrabyrån (SBC) prognostiserar en växande andel utlandsfödda bland 

Sveriges befolkning. Detta medför en ökad kulturell mångfald i det svenska samhället och därmed 

fler tvärkulturella möten inom vården. Denna studie sökte att utforska primärvårdssjuksköterskors 

upplevelser av möten med patienter från utomskandinaviska kulturer, vilka svårigheter de kan stöta 

på samt vilka aspekter de upplever som viktiga vid vårdandet av dessa patienter.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Åtta primärvårdssjuksköterskor som 

arbetar på olika vårdcentraler i Stockholmsområdet och som har erfarenhet av kontakt med patienter 

från andra kulturer än den skandinaviska intervjuades med en semi-strukturerad intervjuguide. 

Innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman användes för att analysera data. 

Resultat: Primärvårdssjuksköterskor upplever dessa möten som spännande, utmanande och 

lärorika. Kulturell samt etisk kompetens är nödvändigt för arbetet inom detta område och behov av 

formell utbildning identifierades.   

Slutsats: Den växande kulturella mångfalden i Sverige medför fler tvärkulturella möten inom 

vården. Primärvårssjuksköterskors upplevda svårigheter, deras negativa och positiva upplevelser 

vid dessa möten samt deras synsätt på utbildning inom området stärker betydelsen av att besitta 

tillräcklig kulturell kompetens för vårdandet av dessa patienter. Detta innefattar bland annat 

sjuksköterskans lärande om de olika kulturerna som finns representerade i samhället där 

sjuksköterskan tjänstgör och en anpassning av omvårdnaden utifrån patientens behov. Således är det 

angeläget för sjuksköterskor att genom formell utbildning införskaffa sig denna kompetens. 

 

Nyckelord 
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ABSTRACT 

Introduction: The statistics centers Agency (SBC) forecasts a growing proportion of people born in 

foreign countries among the Swedish population. This results in increased cultural diversity in 

Swedish society and thus more cross-cultural encounters in health care. This study sought to 

explore primary care nurses’ experiences of encounters with patients from non-Scandinavian 

cultures, the difficulties they may encounter and what aspects they consider to be important in the 

care of these patients. 

Method: A qualitative interview study with descriptive design. Eight primary care nurses who work 

in various primary health care centers in the Stockholm area and have experience of contact with 

patients from other cultures than the Scandinavian were interviewed with a semi-structured 

interview guide. Content Analysis according Graneheim & Lundman was used for data analysis. 

Results: Primary care nurses perceive these meetings as exciting, challenging and educational. 

Cultural competence is necessary for work in this area and a need for formal education was 

identified. 

Conclusion: The growing cultural diversity in Sweden entails more cross-cultural encounters in 

health care. Primary care nurses’ perceived difficulties, their negative and positive experiences from 

these meetings and their approaches to education in the field strengthen the importance of 

possessing sufficient cultural competence for the care of these patients. This includes the nurse’s 

learning about the different cultures that are present in the community in which he or she serves and 

an adaptation of the nursing care based on the patient’s needs. Thus, it is of significance that nurses 

seek to acquire this competence through formal education. 
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INTRODUKTION 

Bakgrund 

Statistiska centralbyrån (SBC) uppskattade vid årsskiftet 2012-2013 antalet utrikes födda personer i 

Sverige till 1,5 miljoner (SBC, 2013). I Sverige finns det således en mångfald av människor med 

olika kulturer. Kultur innefattar trosuppfattningar, ideologier samt attityder i relation till olika 

aspekter av språk, andlighet, släktskap, historia och konst (Jirwe, 2008). Vidare framgår det i en 

tidigare publicerad demografisk rapport att andelen barn som föds av en mamma som själv inte 

härstammar från Sverige kommer att öka till 27 procent år 2017 (SBC, 2012). Detta medför 

tvärkulturella möten i många delar av samhället, inte minst inom vården (Jirwe, 2008).  

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) (HSL) föreskrivs att patienter ska ges vård på lika 

villkor. Samtidigt betonas skyldigheten att visa respekt, värna om patientens integritet och 

självbestämmande. Varje patient har rätt till en individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd, nödvändiga undersökning samt lämpliga behandlingsmetoder. Det är av stor vikt att 

vårdaren säkerställer patientens delaktighet genom att i samråd med patienten utforma vård och 

behandling (Sveriges riksdag, 2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är ett ramverk som 

vägleder sjuksköterskans etiska handlande i sitt arbete. I den framgår det bland annat att 

sjuksköterskan bör visa respekt för en människas kulturella rättigheter och egna val. Bemötandet 

samt omvårdnaden av patienten ska ske respektfullt oavsett vilken kulturell eller etnisk bakgrund, 

tro, hudfärg, sjukdom, kön, nationalitet eller social ställning denne har. Detta uppnås med genom ett 

professionellt förhållningssätt där sjuksköterskan uppvisar respekt, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet. Samtidigt ansvarar sjuksköterskan också för att den information 

patienten får är tillräcklig samt att den är lämpligt kulturanpassad. För att uppnå samt bevara denna 

etiska kompetens krävs det av sjuksköterskan även ett kontinuerligt sökande efter ny kunskap för att 

förbli aktualiserad i sin yrkesroll (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Således måste 

sjuksköterskor ha relevant kunskap och adekvata färdigheter vid mötet av patienter med en kultur 

som skiljer sig från den skandinaviska. Det krävs av sjuksköterskan att kunna tillämpa dessa på ett 

säkert och effektivt sätt i ett mångkulturellt samhälle, dvs. att sjuksköterskan ska besitta en 

tillräcklig kulturell kompetens vid vårdandet av dessa patienter (Jirwe, 2008).  

 

Tidigare forskning 

Debesay, Harsløf, Rechel och Vike (2014) utforskade i sin studie distriktsjuksköterskors upplevda 

svårigheter vid möten med patienter tillhörande etniska minoritetsgrupper i deras hem. Man fann att 
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distriktsköterskornas uppfattning av vad god omvårdnad innebär krockade med patienternas samt 

deras anhörigas uppfattning. Därtill kan distriktsköterskor uppleva att intimvård av patienter av 

motsatt kön är påfrestande på grund av bristande kunskap om patientens religion samt kultur. De 

funna svårigheterna anses vara relaterade till bland annat kulturell inkompetens bland 

sjuksköterskorna (Debesay et al., 2014). Dellenborg, Skott och Jakobsson (2012) finner att kvinnlig 

vårdpersonal tycker det är mer besvärligt att vårda utländska män medan manliga vårdpersonalen 

accepterar att de kvinnliga patienterna inte är bekväma med att vårdas av män (Dellenborg et al., 

2012). I en studie av Nkulu Kalengayi, Hurtig, Ahlm och Ahlberg (2012) finner man att 

vårdpersonal upplever svårigheter i språkbarriären som föreligger i mötet med patienter av utländsk 

bakgrund. Dessutom framkommer det sig att både kulturella faktorer såsom synsätt på 

genusnormer, hälsa och vård samt religiösa faktorer påverkar utfallet i mötet mellan vårdpersonal 

och patient (Nkulu Kalengayi et al., 2012). Goodman, Edge, Agazio och Prue-Owens (in press) 

beskriver kulturella faktorer som påverkar amerikanska militärsjuksköterskors omvårdnad av 

irakiska patienter. De finner att språksvårigheter försvårade en fullständig datainsamling för att 

kunna ge fortsatt adekvat vård. Som lösning har sjuksköterskorna haft möjlighet att använda tolk 

under dessa möten med patienten, men det uttrycks en osäkerhet kring det faktum att sjuksköterskan 

inte vet exakt vad tolken översätter. Vidare upptäcks det att en genusmedveten omvårdnad var 

betydelsefull för dessa patienter. Patienterna har bland annat svårigheter med att blotta sin kropp för 

sjuksköterskor av det motsatta könet (Goodman et al., in press). Samarasinghe, Fridlund och 

Arvidsson (2010) undersökte ett hälsofrämjande arbete i ofrivilligt invandrade familjer som 

försöker övergå till svensk vård. Några sjuksköterskor i studien upplever att många av 

invandrarfamiljernas problem var mer psykosomatiska. Sjuksköterskor upplever att detta tar väldigt 

mycket av besökstiden samt att de inte har tillräckligt med kunskap om hur de ska hantera 

situationen. Därtill upplever sjuksköterskor att det är svårt att ge dessa patienter råd för egenvård då 

det känns som att patienten inte förstår poängen med egenvård (Samarasinghe et al., 2010).  

 

Cang-Wong, Murphy och Adelman (2009) undersökte sjuksköterskors uppfattning av att ge en 

kulturellt kompetent vård. Sjuksköterskorna i studien använder sig av andra erfarenheter i möten 

med patienterna från andra kulturer samt rapporterar att de gärna vill ha fortlöpande utbildning och 

praktisk träning inom olika kulturer (Cang-Wong et al., 2009). I studien av Bjarnason,  Mick, 

A.Thompson och Cloyd (2009) var syftet att studera perspektiv i tvärkulturell vård samt ge 

rekommendationer i hur de svårigheter som uppstår kan underlättas. Det presenteras olika redskap 

som kan användas för att försöka få patienten att förstå såsom att rita, visa bilder och använda sig av 

skriftligt material på patientens språk. Det anses vara essentiellt att utbilda personalen i de 
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utmaningar som kan uppstå i kommunikation med utlänska patienter och hur de kan hantera det 

(Bjarnason et al., 2009). Kokko (2011) har studerat utbytesstudier inom sjuksköterskeprogrammet 

samt olika metoder för att utveckla studenternas internationalisering och kulturell omvårdnad och 

kompetens. Många av studenterna lär sig att reflektera och jobba på olika sätt med de lokala 

arbetsgivarna. Att lära sig om olika etniska grupper, problemlösning och 

kommunikationsfärdigheter har utvecklat dessa sjuksköterskestudenter, vilket har resulterat i att 

många av dem känner att de kan jobba utomlands (Kokko, 2011). 

 

Narayan (2010) belyser den individuella kulturens stora påverkan på fenomenet smärta just för att 

det har både fysiska, psykiska, sociala och andliga dimensioner. I olika kulturer skiljer sig bl.a. 

synen på smärta, hur den upplevs uttrycks och beskrivs. Därutöver betraktas olika behandlingar som 

mer acceptabla och i vissa kulturer tar man alternativ medicin i första hand och därmed föreligger 

även skillnader i synen på vilka åtgärder som ska vidtas vid smärta. En kulturellt och språkligt 

adekvat vård är lösningen på dessa svårigheter och det är därför essentiellt att kunna erbjuda en 

kulturanpassad vård. För en kulturanpassad omvårdnad är det väsentligt att kunna förstå patienten 

som en unik individ, utforska patientens erfarenheter av sjukdom och smärta, uppfatta 

smärthantering utifrån patients perspektiv och främja ett beslutstagande i samråd med patient samt 

anpassa vården till patientens behov och förväntningar (Narayan, 2010). Schim, Doorenbos, 

Benkert och Miller (2007) beskriver olika komponenter som utgör helheten i kulturellt kompetent 

omvårdnad. Kulturell kompetens förutsätter en kulturell mångfald och därtill en kulturell 

medvetenhet, vilket beskrivs som en djupare insikt om den föreliggande kulturella mångfalden där 

vårdaren ska tänka på samt bekräfta skillnader i patientens och vårdarens uppfattning av olika 

situationer. Utöver den kulturella medvetenheten är en kulturell känslighet av stor vikt. Denna 

inkluderar vårdarens attityd mot sig själv och andra samtidigt som den innebär en öppenhet och ett 

intresse för tvärkulturella möten för att lära sig av den existerande kulturella bredden. Kulturell 

kompetens syftar till vårdarens sätt att handla utifrån den kulturella mångfalden, medvetenheten 

samt känsligheten. Detta innefattar bland annat vårdarens lärande om de olika kulturerna som 

representerar samhället där den tjänstgör och en anpassning av omvårdnaden utifrån patientens 

behov (Schim et al., 2007).  

 

Teoretiskt ramverk 

För att kunna få ett gynnsamt utfall på ett vårdbesök krävs samförstånd, vilket uppnås när 

sjuksköterskan har förståelse för individens unika förutsättningar (Sveriges riksdag, 2014). Ett möte 

med patienter av andra kulturer kan upplevas som en utmaning. Att utforska hur sjuksköterskor 
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upplever dessa möten kan bidra till en ökad förståelse av viktiga aspekter vid vården av dessa 

patienter. Den aktuella studien handlar om patienter som har en annan syn på sjukvård och befinner 

sig i en annorlunda miljö än vad de är vana vid. Därmed berörs samtliga aspekter som inkluderas i 

både metaparadigm och konsensusbegreppen enligt Bidstrup Jörgensen & Steenfeldt (2012). 

Metaparadigmet inom omvårdnadsforskning består av begreppen: människa, miljö, hälsa och 

omvårdnad. Konsensusbegrepp är en utvidgning av metaparadigmet och innefattar 

patientperspektiv, lidande, livsvärld, välbefinnande, subjektiv kropp, världen och omgivningen samt 

en omsorgsfull relation (Bidstrup Jörgensen, 2012).  

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori innefattar begrepp och värderingar som är av relevans för 

flertalet av de aspekter som ingår i tvärkulturell omvårdnad och den kan därför anknytas till den 

aktuella studien. De begrepp som anses vara av betydelse för syftet i den aktuella studien är 

människosyn, mellanmänsklig relation, kommunikation, omvårdnad, hälsa, patientupplevelse och 

miljö (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005; Travelbee, 1971). Travelbee fokuserar på värdet av att 

skapa en bra relation mellan sjuksköterskan och patienten. Hon anser att kommunikation är bland det 

viktigaste verktyget för att kunna upprätta en mellanmänsklig relation till patienten. Kommunikationen har 

en central betydelse för att kunna identifiera patientens omvårdnadsbehov, ge relevant information, åtgärda 

omvårdnadsbehov samt utvärdera resultatet av den vård och information som har givits. Det gör 

sjuksköterskan genom att använda sig av olika samtalstekniker och andra kommunikationssätt som ständigt 

bör förbättras (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005; Travelbee, 1971). Människosynen i denna teori 

innebär att varje patient är unik och att varje persons lidande, förlust samt upplevelser därmed är 

unika. Det går inte att generalisera patienterna eftersom de upplever och känner olika. Travelbee 

nämner att den kultur som patienten är en del av kan ha en betydelse för perceptionen av sjukdom 

och lidande. Familjen är också en viktig komponent för patientens omvårdnad, men Travelbee 

inriktar sig mer på den enskilda individen (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005; Travelbee, 

1971). Travelbee har inte definerat begreppet hälsa utförligt utan anser att hälsa innebär en 

individuell, subjektiv bedömning av det egna fysiska, emotionella och andliga tillståndet. Således 

betyder subjektiv hälsa individuella upplevelser där individen själv känner hur frisk eller hur sjuk 

den är. Dessutom anser hon att den subjektiva upplevelsen av hälsan är central för omvårdnaden 

(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005; Travelbee, 1971). Omvårdnadsdefinitionen enligt 

Travelbee bygger på en existentialistisk människosyn som kombineras med att lidande samt smärta 

är en del av livet. Som sjuksköterska gäller det att hjälpa patienten att finna mening samt stötta den i 

sin situation och det görs genom att skapa en mellanmänsklig relation med patienten vilket är en 

central tanke i omvårdnadsteorin. Travelbee påpekar, som nämnts ovan, att patientens upplevelse 
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och känslor kring sjukdomen är unika. Således är patienternas upplevelser verkliga för dem och 

ingen kan tala om för dem att de inte stämmer. Därför menar Travelbee att det är av stor vikt att 

visa empati och sympati men också en förståelse då detta skapar en trygghet för patienten. Genom 

att visa alla dessa saker och finnas där för patienten på det sättet så skapas en mellanmänsklig 

relation. Travelbee föredrar att i detta sammanhang inte använda begreppen sjuksköterska och 

patient, framförallt för att hon anser att det medför generaliserade uppfattningar om dessa så kallade 

roller (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005; Travelbee, 1971). 

 

Problemformulering 

Den växande delen av befolkningen med utländsk bakgrund medför således att sjuksköterskor 

behöver kompetensen att professionellt kunna bemöta dessa patienter som har en utomskandinavisk 

kultur för att kunna optimera vården för dem. För att uppnå detta krävs en djupare förståelse av de 

olika svårigheter sjuksköterskor kan uppleva i möten med personer från olika kulturer. 

 

Syfte 

Att utforska primärvårdssjuksköterskors upplevelser av möten med patienter från 

utomskandinaviska kulturer, vilka eventuella svårigheter de kan stöta på samt vilka aspekter de 

upplever som viktiga vid vårdandet av dessa patienter.  

 

 

METOD 

Design  

Kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design då syftet var att utforska informanternas individuella 

upplevelser och erfarenheter inom området (Polit & Beck, 2010).  

 

Urval 

Åtta primärvårdssjuksköterskor som arbetar på fem olika vårdcentraler belägna på olika förorter i 

Stockholmsområdet deltog i studien. Inklusionskriterierna var att dessa primärvårssjuksköterskor 

skulle ha erfarenhet av kontakt med patienter från andra kulturer än den skandinaviska samt att de 

arbetar inom primärvården. 
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Datainsamlingsmetod 

En semi-strukturerad intervjuguide användes (se bilaga 1) och en intervju genomfördes med varje 

informant. Intervjuguidens frågor behandlade områden beträffande primärvårdssjuksköterskornas 

upplevelser, kommunikation, kulturella skillnader, ramverk för arbetet samt olika aspekter av 

formell utbildning och etisk kompetens. En testintervju genomfördes för att revidera intervjuguiden, 

bedöma frågornas relevans för studieområdet samt för att öva intervjutekniken. I samband med den 

lades det till frågor i intervjuguiden. Test-intervjun bedömdes som tillräckligt bra för att inkluderas i 

studien. Följdfrågorna i intervjuguiden bedömdes vara relevanta för studiens syfte och användes 

därför i varje intervju. 

 

Tillvägagångssätt  

Vårdcentralschefer på fem olika vårdcentraler kontaktades och de fick skriftlig information om 

studien (se bilaga 2). Då vårdcentralschefen i respektive vårdcentral gav sitt samtycke informerades 

de potentiella informanterna om deltagande i studien under ett personalmöte. Därefter kontaktades 

forskarna av de informanter som var intresserade av att medverka. Under intervjuerna användes 

intervjuguiden för att intervjua respektive informant. I intervjun medverkade två intervjuare och den 

informerande primärvårdssjuksköterskan. Intervjuarna bestämde i förväg att inta var sin roll i 

intervjuerna och att respektive intervjuare skulle inneha samma roll genom hela datainsamlingen. 

Således bestämdes det att en intervjuare skulle föra samtalet medan den andre lyssnade aktivt och 

antecknade i samtliga intervjuer. Varje intervju spelades in med hjälp av två smartphones samt 

transkriberades därefter ordagrant och materialet analyserades. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna fick relevant information och gav frivilligt samtycke innan de deltog i studien i enlighet 

med Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2014). Det framgår både i 

personuppgiftslagen och i etikprövningslagen att deltagarna i en studie har rätt till att få information 

om forskningen och hur deras personuppgifter används för att på så sätt skydda personens integritet 

(Socialstyrelsen, 2013). Verksamhetschefen blev fullständigt informerad om studiens alla aspekter 

och dennes samtycke inhämtades innan studien genomfördes. Informanterna fick skriftlig 

information beträffande studiens syfte, utformning samt behandling av insamlade data och de gav 

ett informerat samtycke till sitt deltagande. Skulle det under intervjuerna framstå en situation som 

upplevdes för privat skulle det i enlighet med etikprövningslagen respekteras om informanten 

avböjde svar eller avbröt intervjun (Socialstyrelsen, 2013).  
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Vissa av frågorna som ställdes under intervjun gav informanterna möjligheten att återberätta sina 

erfarenheter vilket kunde ha väckt starka känslor när de delade med sig av personliga berättelser. 

Vidare förelåg risken att informanterna bryter sin sekretess genom att återberätta alltför detaljerade 

vårdsituationer. Dock belyste denna studie primärvårdssjuksköterskors upplevelser av den egna 

kompetensen i möten med den aktuella patientgruppen. En ökad förståelse av hur olika faktorer 

påverkar upplevelsen och utfallet i dessa vårdsituationer kan utgöra en grund för vidare forskning 

samt utformning av kvalificerad utbildning vars syfte är att utveckla adekvat kompetens. Detta 

skulle bidra till att öka vårdkvaliteten för patienter med utomskandinavisk kultur. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004) som även beskrivs av Granskär och Höglund-Nielsen (2012). Texten delades in i 

meningsbärande enheter, kondenserande meningsenheter, kod, subkategorier och kategorier. 

Meningsbärande enheter är meningsbärande stycken i texten och kondenserade meningsenheter är 

en mer sammanställd text utan det oväsentliga men där den centrala delen i texten består. Av den 

kondenserande texten fastställs en kod för att kort beskriva innehållet. Kategorier kan innehålla 

flera koder och subkategorierna ger ett förtydligande av den kategori som anges (Graneheim & 

Lundman, 2004; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

 

Tabell 1. Utdrag ur innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004) av insamlat data. 

 

 

 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad- 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Det är kulturellt 

också hur man 

uttrycker smärta och 

olika saker och att 

man har PTSD och 

det finns ju kulturer 

där man inte vill 

erkänna det.” 

”Hur man uttrycker 

smärta och andra 

sjukdomar är 

kulturellt. Det finns 

kulturer där man inte 

vill erkänna det.” 

 

Kultur 

Skillnad 

Sjukdom  

Hälsa 

Upplevelse samt 

uttryckande av 

sjukdom och hälsa 

Kulturella 

skillnader 



P a g e  | 8 

 

 

RESULTAT 

Innehållsanalysen resulterade i sex kategorier med tillhörande subkategorier. Nedan presenteras i 

tabellform de olika subkategorier och kategorier som framkom i dataanalysen (se tabell 2). 

Resultatet presenteras efter dessa kategorier. 

 

Tabell 2. Översikt av subkategorier och kategorier. 

 

 

Upplevelser  

Positiva erfarenheter 

Samtliga informanter uttryckte att tvärkulturella möten är ett roligt men utmanande arbete. De 

tycker även att det är spännande och lärorikt då de får ta del av andra människors kulturella 

bakgrund. Många känner att de blir bekräftade och uppskattade som vårdpersonal samt att 

patienterna kommer vårdpersonalen nära och att en mer intim vårdrelation då kan etableras.  

Subkategori Kategori 

Positiva erfarenheter 

 

Negativa erfarenheter 

Upplevelser 

Språksvårigheter 

 

Tolkanvändning 

 

Säkerställa samförstånd 

Kommunikationssvårigheter 

Upplevelse samt uttryckande av sjukdom och hälsa 

 

Förväntningar av sjukvårdens insatser 

Kulturella skillnader 

Tidigare erfarenheter  

 

Utbildning 

Förkunskap 

 Ramverk - lagar och regler 

 

Krav för etisk kompetens 

 

Värdet av att visa respekt 

Etisk kompetens och vikten av respekt 
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”Alla hejar på mig i hela området nu och det är härligt. Man blir kallad ängel och det är ett 

fantastiskt jobb ni har valt, det är jätteroligt...Underbara människor. Det är mestadels så 

tycker jag. Det kan även vara krävande men de kramar om en och de visar sån värme...Det 

är så mycket mer känslor tycker jag och jag är själv likadan. De visar sådan 

tacksamhet...Hela familjen kan komma och krama en och det är jättehärligt. De känner att 

man bryr sig om dem och man får uppskattning.” (Informant 4) 

 

Negativa erfarenheter 

De flesta informerade i sin intervju om att de känner en viss frustration över att inte kunna förmedla 

information till dessa patienter på ett lämpligt sätt, samtidigt som patienten inte alltid kan göra sig 

förstådd om den inte kan tala svenska. Kommunikationen mellan primärvårdssjuksköterskan och 

patient är då bristfällig och adekvat informationssamling, informationsförmedling samt ömsesidig 

förståelse går inte att uppnå. Detta uppgav de flesta vara den största orsaken till de negativa 

upplevelser som skildras i intervjuerna. Andra uppgav tidsbrist som en stor bidragande faktor till de 

missförstånd som förekommer, samt att då förväntningar av vård kan skilja sig kan det bli 

missuppfattningar av exempelvis väntetider och definitionen av aktuell behandling. Många 

informanter berättade om att de ibland går hem med huvudvärk då vissa situationer kan vara väldigt 

krävande.  

 

”Det är väl kanske just när man känner att budskapet inte går fram. Att man inte förstår 

eller att patienten har så dålig språksvårighet att de inte förstår. Då är det lätt att det blir 

missförstånd. Man talar förbi varandra, det är därför väldigt viktigt att man förstår 

varandra.” (Informant 8) 

 

”Det svåraste samtal jag haft har ju inte varit här på vårdcentralen, utan på 1177. ’Mitt 

barn dör’ och så grät mamman. Jag fick inte fram personnummer, jag fick inte fram adress 

och då sa jag: ’Ambulans?’ ’Ja.’ Jag frågade: ’var ambulans?’ Då fick jag ett 

telefonnummer.” (Informant 6) 

 

Kommunikationssvårigheter 

Språksvårigheter  

Samtliga informanter uttryckte att den största svårigheten vid möten med utomskandinaviska 

patienter är att det finns skillnader mellan primärvårdssjuksköterskan och patent i sättet att uttrycka 
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sig och det blir därför svårt att förstå varandra. Samtidigt poängterades det att det hos patienterna 

upptäcks svårigheter med att uttrycka sjukdomsupplevelse på svenska. Många informanter uppgav 

att de flesta patienter inte talar tillräckligt bra svenska för att primärvårdssjuksköterskorna ska 

kunna förmedla nödvändig information samt ge adekvat vård.  

 

“Det är ju språket. Språket tycker jag är ett...väldigt många som inte kan ett ord svenska 

och man hinner inte ta en tolk... Många kan engelska men de kan inte förklara allt. Det är 

svårare inom vård att förklara hur de har ont för att de vill gärna förklara känslan på sitt 

eget språk.” (Informant 4) 

 

Tolkanvändning  

Samtliga informanter nämnde att deras vårdcentral har rutiner för tolkanvändning vid planerade 

besök om det bedöms som nödvändigt. Samtidigt uppgav många att de upplevde en ovisshet om det 

som sägs mellan tolk och patient då de inte vet om tolkens översättning är korrekt. Vid akuta möten, 

då en tolk inte finns tillgänglig, blir det ofta en närstående som får översätta för att förmedla 

information emellan primärvårdssjuksköterska och patient. Samtidigt poängterades det att detta inte 

är optimalt med tanke på att sekretessen blir inskränkt. Dessutom händer det ofta att patienten inte 

får komma till tals, att den anhöriges känslor samt egna tolkningar blandas in och att det därför inte 

blir en direkt översättning av det som sägs mellan patienten och primärvårdssjuksköterskan.  

 

”Dels försöker jag hantera dem via våra resurser. Om det finns tolk eller om det finns 

någon anhörig...Det är inte riktigt optimalt vad gäller sekretess samt att patienten inte 

riktigt får tala ut. Det kan vara så att det är mer anhöriga som hävdar saker som patienten 

vill ha hjälp med eller vad som är fel på dennes man eller hustru. Att det är mer anhörig 

som talar om situationen och patienten inte riktigt får komma till tals.” (Informant 3) 

 

Säkerställa samförstånd 

Informanterna konstaterade att de alltid ber patienten återkoppla genom att återberätta det de har 

uppfattat av informationen sköterskan har givit, med undantag från en informant som uttryckte att 

det hos henne är ett förbättringsområde. Därtill berättade primärvårdssjuksköterskorna att de i 

många fall använder alternativa kommunikationsverktyg, såsom att tala extra tydligt och välja ord 

med noggrann eftertänksamhet, rita, använda kroppsspråket och improviserat teckenspråk.  
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”Alternativt om jag på nått sätt kan få patienten att förstå med olika medel, beroende på om 

jag måste ta till...då kanske jag kan skriva för hand och visa att det är en tid bokad och 

använda kroppspråk, det beror lite på situationen.” (Informant 3) 

 

Kulturella skillnader 

Upplevelse samt uttryckande av sjukdom och hälsa 

De flesta informanterna beskriver att patienters sätt att uttrycka sjukdomskänslan samt uppleva 

sjukdom skiljer sig från primärvårdssjuksköterskornas då vissa begrepp respektive vissa 

sjukdomstillstånd har en annan mening för patienten. Av samma anledning skiljer även patienternas 

synsätt på hälsa.  

 

”Det är kulturellt också hur man uttrycker smärta och olika saker och att man har PTSD 

och det finns ju kulturer där man inte vill erkänna det.” (Informant 2) 

 

Förväntningar av sjukvårdens insatser  

De flesta informanterna uppgav att dessa patienter oftast förväntar sig att snabbt få en läkartid då 

detta är vedertagen praxis i deras hemländer och det kan därför stötas på svårigheter i samband med 

att ge egenvårdsråd. Ofta kräver dessa patienter att få träffa en läkare samma dag och de kan 

därmed tänka sig att sitta och vänta en hel dag under förutsättningen att i slutändan av dagen få 

läkarhjälp samt recept på medicin.  

 

”Det svåraste är att ge egenvårdsråd till patienter från andra kulturer. De vill ha 

läkarbesök och de vill ha recept på medicin.” (Informant 6)  

 

Det framkom att patienterna ofta efterfrågar att både tolk och läkare ska vara av samma kön som 

patienten själv då vissa situationer kan upplevas som intima. Det påpekades även att många 

patienter inte har någon aning om vad som finns tillgängligt att erbjuda, såsom exempelvis kurator, 

vilken kan vara en yrkesprofession som inte existerar vissa kulturer. 

 

Förkunskap 

Tidigare erfarenheter  

De flesta informanter återgav att de inte hade någon formell utbildning inom tvärkulturella möten. 

Dessa informanter upplevde generellt fler utmaningar än övriga informanter som hade någon 

formell utbildning inom området. Dessa utmaningar gällde skillnader i olika aspekter av vård och 
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kommunikation, vilka hade sina rötter i patienternas kulturella bakgrund. De uttryckte samtidigt att 

de inte förberedde sig på något speciellt vis inför sådana möten. Det framkom att dessa 

primärvårdssjuksköterskor förlitar sig på egna tidigare erfarenheter inom yrkesprofessionen som 

sjuksköterska samt att de försökte anpassa sig efter varje patients situation.  

 

”Inte speciellt nämnvärt för jag har arbetat i så många år i områden där boendena är från 

hela världen i princip. Man får ta det från varje möte till möte och lyssna in var befinner sig 

personen. Är vi på samma nivå, kunskapsmässigt? Hur ser samhället ut, sjukdomskunskap, 

kroppskännedom? Allt. Man måste känna in.” (Informant 7) 

 

Utbildning 

Några informanter berättade att de under sitt arbete valt en kurs i mångkulturella möten som tillägg 

till sin yrkeskunskap. Därtill nämner en av dessa informanter att den på eget initiativ tagit reda på 

vilket land de vårdsökande patienterna var ifrån och därefter sökt djupare kunskap om landets 

kulturvanor i relevant litteratur. En annan informant beskriver dessutom sin utländska bakgrund 

som en fördel i arbetet med patienterna. Dessa informanter återger hur denna förkunskap har vidgat 

deras vyer så att de har blivit mer öppna för skillnader mellan deras och patienternas synsätt på 

olika aspekter av vården. Dessutom upplever de att det har blivit lättare att förstå  patienternas 

tankesätt och att det gjort eventuella svårigheter mer lätthanterliga.  

 

”Det mångkulturella har fascinerat mig lite grann, vilket ledde till att jag valde en extra 

kurs utöver distriktsköterskeprogrammet, mångkulturell omvårdnad. Det här är något jag 

verkligen vill förstå och komma närmre på ett helt annat sätt...Så jag ägnade ganska stor tid 

åt att försöka läsa mig in på olika landområden, hur ser man på hälsa här? Finns det några 

gemensamma nämnare? Ja, ohälsa och hälsa?” (Informant 5) 

 

Ramverk – lagar och regler 

De flesta informanter refererade till HSL och dess betydelse för deras yrkesroll. Resterande nämnde 

inte HSL konkret men refererade till lagar som generellt berör sjuksköterskans yrkesprofession. 

Många nämnde landstingets riktlinjer, lokala rutiner och arbetsplatsens policy. Dessutom påpekade 

många informanter att de inte följer någon specifik lag som exklusivt berör patienter med 

utomskandinavisk bakgrund. Det fanns även informanter som refererade till migrationsverkets 

riktlinjer vid vårdandet av asylsökande då detta ingår i deras specifika arbetsområde..  
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”Ramverket är ju HSL. Det är för mig att alltid behandla människor lika oavsett etnisk, 

religiös, sexuell läggning, vad det nu än handlar om. För det står att jag ska ha förståelse 

och kunskap om alla människors olika förutsättningar...därför är det så obegripligt för mig 

när det står att man ska få certifiering för att kunna klara av vissa patienter. HBT-

certifiering till exempel. Ja, men då ska vi ha en lapp på våran dörr som det står att vi är 

turkcertifierade, vi är arabcertifierade, vi är indiercertifierade. Alltså, alla människor har ju 

då rätt att få vård efter lika villkor.” (Informant 5) 

 

Etisk kompetens och vikten av respekt 

Krav för etisk kompetens 

De flesta informanter nämnde att det krävs egenskaper såsom lyhördhet, entusiasm, intresse för 

patientens bakgrund samt aktuella situation, kunskap om samt respekt för människors lika värde 

samt deras olika normer och värderingar. Många betonade även vikten av ett ständigt sökande av ny 

kunskap för att kunna bemöta patienternas situation på ett adekvat sätt. En informant menade även 

att sjuksköterskans yrkesprofession kan ses som ett kall. 

 

“Även om man inte ska säga att det här är ett kall så kanske man upptäcker det så 

småningom. Jag anser att det är ett kall och man måste verkligen vilja det här, man går inte 

in i det här för att tjäna pengar. Det här gör du för att tjäna andra människor, ge dig av dig 

själv…Det är viktigt att vara lyhörd. Glädje behövs, intresse, vilja. Ja det, det krävs 

entusiasm och kunskap. Så att det kräver en kunskap och en nyfikenhet och vilja att förstå 

och lära sig nytt hela tiden.” (Informant 5) 

 

Värdet av att visa respekt  

Många informanter beskrev den tacksamhet patienterna visar samt den uppskattning patienterna 

upplever när primärvårdssjuksköterskan visar respekt för deras specifika önskemål. De berättade att 

patienter uppger att de känner sig bekräftade och uppmärksammade. 

 

”Jag hade en patient idag som kom in och han härstammade från utlandet, pratade ganska 

dålig svenska och han har varit med i krig etc. Han sa att jag räddade hans liv idag för att 

jag lyssnade och jag reflekterade...De känner att man bryr sig om dem och man får 

uppskattning.” (Informant 4) 
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DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 

Primärvårdssjuksköterskorna i den aktuella studien upplevde att det var roligt, spännande, lärorikt 

och utmanande att arbeta med patienter av en annan kulturell bakgrund. Dessutom beskrev 

informanterna hur de blev bekräftade som vårdpersonal vilket fick dem att känna sig uppskattade 

och samtidigt skapade en mer intim relation mellan vårdpersonal och patienter. Det väckte en 

frustration hos informanterna att inte kunna ge adekvat information till patienter som inte talar 

någon svenska och därför upplevdes dessa språkhinder som en av de största bidragande faktorerna 

till de negativa upplevelserna som skildrades i intervjuerna. De flesta informanterna beskrev även 

att patienters sätt att uttrycka samt uppleva sjukdomskänsla och hälsa skiljde sig från 

primärvårdssjuksköterskornas då vissa begrepp respektive vissa sjukdomstillstånd hade en annan 

mening för patienten. Vidare visade intervjuerna i den aktuella studien att patienternas kulturella 

bakgrund medförde att förväntningar på vad sjukvården kan erbjuda samt att vilka metoder som ska 

användas var annorlunda i jämförelse med primärvårdssjuksköterskornas. Informanterna uppgav ett 

antal egenskaper som de ansåg var viktiga att besitta för arbetet med dessa patienter. Av dessa 

identifierades många vilka kan attribueras en viss etisk kompetens. Dessa egenskaper var lyhördhet, 

entusiasm, intresse för patientens bakgrund samt aktuella situation, kunskap om samt respekt för 

människors lika värde samt deras olika normer och värderingar. Kulturell samt etisk kompetens 

ansågs vara nödvändigt för arbetet inom detta område och behov av formell utbildning 

identifierades. 

 

Resultatdiskussion 

Informanternas upplevelser av arbetet med dessa patienter var i linje med en tidigare studie av 

Kokko (2011) där det nämns att sjuksköterskestudenter som fick möjligheten att lära sig om olika 

etniska grupper, problemlösning och kommunikationsfärdigheter upplever att de utvecklas som 

sjuksköterskor och kan därmed tänka sig att arbeta utomlands. Det är möjligtvis så att främmande 

kulturer väckte nyfikenhet hos dessa primärvårdsjuksköterskor och att den kulturella mångfalden 

ger en stor variation i arbetet vilket har gjort det attraktivt och intresseväckande. Det kan dessutom 

vara så att de fann arbetet lärorikt i relation till att de får ta del av nya saker i och med möten med 

nya kulturer. Informanternas upplevelser av hur de blev uppskattade genom att kunna etablera en 

god vårdrelation stöds av Travelbees (1971) synsätt på den goda vårdrelationen som en central del i 

omvårdnaden av patienten.  
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I enlighet med Nkulu Kalengayi et al. (2012) framkom det att språkbarriären bidrog till en 

bristfällig kommunikation mellan dessa patienter och i primärvårdssjuksköterskorna samt att den 

var därför en av de största bidragande faktorerna till de negativa upplevelserna bland informanterna. 

Vissa situationer kunde upplevas som mycket krävande och primärvårdssjuksköterskor nämnde att 

de får huvudvärk i slutet av sin arbetsdag. För att kunna skapa en mellanmänsklig relation mellan 

primärvårdssjuksköterska och patient var det viktigt med en fullständigt fungerande 

kommunikation. Primärvårdssjuksköterskan fick använda sig av samtalsteknik och se till att den 

försätta att utvecklas enligt Kristoffersen, Nortvedt & Skaug (2005) och Travelbee (1971). I flera 

intervjuer talades det om tidbrist och hur det upplevdes medföra missförstånd. Det kan möjligtvis 

vara så att tidsbristen inte gav möjlighet till att använda sig av alternativa kommunikationsverktyg 

för att säkerställa samförstånd då de var mer tidskrävande än verbal kommunikation. Även 

skillnader i förväntningar av vård mellan olika patienter upplevdes som negativt vilket 

överensstämmer med tidigare forskning av Debesay et al. (2014) samt Samarasinghe et al. (2010). 

Detta ansågs bland primärvårdssjuksköterskorna orsaka missuppfattningar av exempelvis väntetider 

och definitionen av aktuell behandling vilket möjligtvis kunde försvåra omvårdnaden av patienten. 

Att patienterna inte talade tillräcklig svenska hade bland primärvårdssjuksköterskor visat sig ha ett 

negativt utfall på vårdbesöket vilket återfinns hos Nkulu Kalengayi et al. (2012). Språkliga barriärer 

medförde skillnader mellan primärvårdssjuksköterskorna och patienten i sättet att uttrycka sig, då 

patienterna inte kände sig fullständigt bekväma med att uttrycka sin sjukdomsupplevelse på svenska 

ett förhållande som stöds av Goodman et al. (in press). Fullständigt språkligt samförstånd mellan 

sjuksköterska och patient är av stor vikt för att kunna göra en relevant datainsamling, förstå 

patientens situation, förmedla nödvändig information, samt ge adekvat vård (Goodman et al., in 

press; Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005; Travelbee, 1971). Detta talar för att användning av 

tolk kan vara av stor betydelse för att kunna etablera en god kommunikation mellan sjuksköterska 

(Goodman et al., in press; Nkulu Kalengayi et al., 2012). Samtliga vårdcentraler använde sig i 

denna studie utav tolk vid planerade besök. Det som bland primärvårdssjuksköterskor upplevdes 

negativt är relaterat till en osäkerhet över hur korrekta översättningarna blev av det som sägs mellan 

primärvårdssjuksköterska och patient. Detta var knutet till att primärvårdssjuksköterskor ansåg att 

en korrekt översättning var essentiellt för att kunna uppnå ett samförstånd kring omvårdnadens 

olika komponenter i enlighet med Goodman et al. (in press). Att vid akuta möten låta en närstående 

översätta kunde vara en snabb lösning för att förmedla väsentlig information. Samtidigt var detta 

alternativ inte att föredra, bland annat för att den subjektiva sjukdomsupplevelsen inte framgick 

fullständigt då närstående inkluderade egna känslor och tolkningar samt att patienten då kanske inte 

fick komma till tals fullt ut. Det blev då svårt att etablera ömsesidig förståelse mellan 
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primärvårdssjuksköterska och patient då all information om patientens upplevelser inte förmedlades 

korrekt vilket anses vara viktigt hos Kristoffersen, Nortvedt & Skaug (2005) och Travelbee (1971). 

En god kommunikation mellan patient och sjuksköterska är enligt Travelbee även centralt för att 

kunna etablera en god vårdrelation (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005; Travelbee, 1971). Om 

patienten inte talade tillräckligt bra svenska blev det för primärvårdssjuksköterskorna mer angeläget 

att ständigt säkerställa samförstånd. Detta gjordes genom att upprepa given information, be 

patienten återberätta det som sagts samt använda sig av alternativa kommunikationsverktyg såsom 

att tala extra tydligt, välja ord med noggrann eftertänksamhet, rita, använda kroppsspråket och 

improviserat teckenspråk i enlighet med Bjarnason et al. (2009). Sjuksköterskan bör därför ständigt 

förbättra olika samtalstekniker och alternativa kommunikationssätt för att kommunicera med 

patienten (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005; Travelbee, 1971).  

 

Andra faktorer som upplevts påverka följden av mötet mellan sjuköterskor och patienter är synsättet 

på exempelvis sjukdom, hälsa, vård, religösa faktorer samt genusnormer, (Nkulu Kalengayi et al., 

2012). Patienters sätt uppleva sjukdom och att uttrycka sjukdomskänslan skiljde sig från 

primärvårdssjuksköterskornas vilket stämmer överens med det som belystes av Narayan (2010). 

Dessutom hade vissa begrepp respektive sjukdomstillstånd en annan mening för patienten och 

därför skiljde sig även patienternas synsätt på hälsa, något som framkom hos Nkulu Kalengayi et al. 

(2012). De olika synsätten på sjukdom, hälsa och smärtupplevelse har sina rötter i individens 

kulturella bakgrund. Detta beror på att dessa fenomen innefattar fysiska, psykiska, sociala samt 

andliga aspekter vilka återspeglar individens kulturella trosuppfattningar, ideologier samt attityder 

(Narayan, 2010). Samtidigt betonade primärvårdssjuksköterskorna att upplevelsen och uttryckandet 

av sjukdomskänslan var subjektivt vilket stödjer betydelsen av att förstå patientens individuella 

upplevelse och betrakta den som unik i enlighet med Kristoffersen, Nortvedt & Skaug (2005) och 

Travelbee (1971). Patienternas kulturella bakgrund medförde även att patientens synsätt på vad god 

omvårdnad innebar var en annan än primärvårdssjuksköterskans. Det kan vara så att patienterna 

ansåg att en snar läkartid för att få recept på medicin samma dag innebar god omvårdnad medan 

primärvårdssjuksköterskor kunde anse att situationen i fråga hade alternativa lösningar som kunde 

anses vara mer lämpliga. Detta kunde exempelvis innebära att ge en behandling som inte krävde en 

läkarordination eller att hänvisa till behandling hos en annan lämplig yrkesprofession som patienten 

möjligtvis inte kände till. Det var bland annat av denna anledning som primärvårdssjuksköterskor 

upplevde att det är svårt att ge egenvårdsråd till dessa patienter vilket återfinns hos Samarasinghe et 

al. (2010). Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor även upplever svårigheter samt obehag 

vid vårdandet av patienter av motsatt kön (Debesay et al., 2014; Dellenborg et al., 2012). 
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Primärvårdssjuksköterskorna uppgav att patienterna oftast önskar att tolk och läkare ska vara av 

samma kön som den själv då vissa situationer kan vara mer intima än andra. Det kunde vara 

relaterat till att det i vissa kulturer kan vara oacceptabelt att exempelvis blotta sin kropp för en 

person av det motsatta könet vilket stöds av Goodman et al. (in press).  

 

De flesta informanterna upplevde att de var duktiga på att anpassa sig efter varje patients behov och 

ansåg att de därför inte behövde förbereda sig på något speciellt sätt. Det framkom även att det var 

av stor vikt att inte sjuksköterskan förblindades av den tidigare erhållna formella kunskapen och 

därmed generalisera patientgrupper i enlighet med Narayan (2010). Att en patient har en viss 

kulturell bakgrund innebär inte alltid att dennes normer och värdering fullständigt stämmer överens 

med övriga som tillhör kulturen i fråga. Sjuksköterskan ska således besitta en kulturell kompetens 

samtidigt som den ser patienten som en unik individ och utforskar patientens egna uppfattningar 

(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005; Narayan, 2010; Travelbee, 1971). Ingen av informanterna 

uttryckte en önskan om att få relevant utbildning för arbete inom området. Det kan möjligtvis vara 

så att de tidigare erfarenheterna har gett upphov till en förståelse för att en kulturell mångfald 

existerar och att primärvårdssjuksköterskorna kände att kunskapen som förvärvats genom 

erfarenhet var tillräckligt förberedande. Dock framkom det att de flesta av dessa 

primärvårdssjuksköterkor har en bristande kunskap om de olika kulturella skillnaderna som 

föreligger samt olika nödvändiga verktyg för arbete inom området. Tidigare forskning visar att 

formell utbildning inom tvärkulturella möten är efterfrågad, då det i dessa möten upplevs många 

svårigheter bland sjuksköterskor som saknar denna utbildning (Cang-Wong et al., 2009). De 

primärvårdssjuksköterskor som enbart förlitade sig på tidigare erfarenheter visade sig uppleva fler 

svårigheter i sitt arbete med patienterna vilket förstärker betydelsen av att erhålla en formell 

utbildning i enlighet med Debesay et al. (2014) och Cang-Wong et al. (2009). De informanter som 

angav att de hade en formell utbildning inom mångkulturella möten i vården uttryckte en fördel i 

detta arbetsområde. Den formella utbildningen kan ha bidragit till att primärvårdssjuksköterskorna 

besatt en viss kulturell kompetens som sträckte sig längre än den endast genom arbetserfarenhet 

erhållna i enlighet med tidigare forskning  av Kokko (2011). Att ha en formell utbildning inom 

tvärkulturella möten som ett tillägg till sin yrkeskunskap är således angeläget med avseende på den 

växande kulturella mångfalden i Sverige (Jirwe, 2008). Därutöver kan det även vara betydelsefullt 

att, som en informant i denna studie, på eget initiativ ständigt söka djupare kunskap om respektive 

patients lands kulturella seder i relevant litteratur. Detta stöds av den tidigare påvisade betydelsen 

av fortlöpande teoretisk samt praktisk utbildning som återfinns hos Cang-Wong et al. (2009) samt 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor av Svensk sjuksköterskeförening (2012). En informant med 
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utländsk bakgrund beskrev också bakgrunden som en fördel i arbetet med patienterna av samma 

anledning som primärvårdssjuksköterskorna med formell utbildning. Det kan vara så att denna 

primärvårdssjuksköterska upplevde sig besitta en viss kulturell kompetens relaterad till sin 

bakgrund. Dock fann man i denna studie ingen tidigare forskning som stödjer detta. 

 

I den aktuella studien framkom det att primärvårdssjuksköterskor, med vissa undantag,  i sitt arbete 

inte följde någon specifik lag som exklusivt berörde patienter med utomskandinavisk bakgrund. Det 

undantag som fanns i studien var att vissa av informanterna fick efterfölja riktlinjer utarbetade av 

exempelvis Migrationsverket då dessa primärvårdssjuksköterskor arbetade med asylsökande 

patienter. Det som gemensamt styrde samtliga primärvårdssjuksköterskors arbete var landstingets 

riktlinjer, lokala rutiner och arbetsplatsens policy vilka har utgångspunkt i hälso- och 

sjukvårdslagen, vilket är det ramverk som är mest övergripande i arbetet inom hälso- och sjukvård. 

Ramverket innefattar att patienter ska visas respekt och ges vård på lika villkor. Samtidigt ska 

patienter ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd, nödvändiga undersökningar 

och lämpliga behandlingsmetoder samt ges möjlighet att vara delaktiga i utformningen av deras 

egna vård och behandling (Sveriges riksdag, 2014). Detta innebär att patienter inte ska kategoriseras 

i relation till deras kulturella bakgrund då alla är unika (Sveriges riksdag, 2014; Travelbee, 1971).  

 

Informanterna ansåg att egenskaper såsom lyhördhet, entusiasm, intresse för patientens bakgrund 

samt aktuella situation, kunskap om samt respekt för människors lika värde samt deras olika normer 

och värderingar var essentiella vid vårdandet av patienterna. Dessa begrepp kunde betecknas som 

etisk kompetens, av den anledningen att de berör många etiska aspekter av omvårdnad i enlighet 

med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor av Svensk sjuksköterskeförening (2012). Denna 

kompetens finns beskriven i några av de ramverk som styr sjuksköterskans ansvar inom sin 

yrkesprofession (Svensk sjuksköterskeförening, 2012; Sveriges riksdag). Bjarnason et al. (2009), 

Cang-Wong et al. (2009) samt Kokko (2011) visar vikten av kontinuerlig utbildning för att erhålla 

lämplig kompetens för möten med dessa patienter (Bjarnason et al., 2009; Cang-Wong et al., 2009; 

Kokko, 2011). För att yrkeskompetensen, samt de tillhörande etiska aspekterna av den, ska bevaras 

måste sjuksköterskan därför på eget bevåg söka ny relevant kunskap (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Ett ständigt sökande av ny kunskap är således nödvändigt för att 

kunna bemöta patienternas situation på ett adekvat sätt (Bjarnason et al., 2009; Cang-Wong et al., 

2009; Kokko, 2011; Svensk sjuksköterskeförening, 2012). De enorma krav som ställs på 

sjuksköterskor kan därför ha bidragit till att vissa primärvårdssjuksköterskor ansåg att professionen 

är ett kall, då mycket begärdes för att uppnå lämplig kompetens. I intervjuerna återfanns också 
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berättelser om vilken respons denna typ av kompetent bemötande hade. Resultatet av att besitta en 

sådan kompetens beskrevs som ett positivt möte där patienterna kände sig bekräftade och 

uppmärksammade samtidigt som de visade tacksamhet och uppskattning. De funna resultaten 

illustrerar således hur angeläget det är att besitta denna etiska kompetens i enlighet med ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor av Svensk sjuksköterskeförening (2012).  

 

Metoddiskussion 

Studiens trovärdighet evalueras utifrån hur lämplig metoden har varit för datainsamlingen samt hur 

väl datan belyser syftet och det inkluderar olika dimensioner såsom giltighet, tillförlitlighet samt 

överförbarhet (Polit & Beck, 2010). En intervjustudie ansågs var den bäst lämpade studiedesignen 

för studiens syfte i enlighet med Polit & Beck (2010). Intervjuerna gav en bredare bild av 

primärvårdssjuksköterskors verklighet, då de gav informanten utrymme att delge egna berättelser 

mer fritt, samt möjliggjorde förklaringar av eventuella oklarheter mellan intervjuare och informant.  

 

Att primärvårdssjuksköterskorna i sitt arbete skulle ha haft kontakt med patienter från andra 

kulturer än den skandinaviska var direkt relaterat till studiens syfte och var en nödvändighet för att 

kunna besvara frågeställningarna. Studien anses vara möjlig att replikeras med överensstämmande 

fynd som resultat under förutsättningen att den genomförs med samma kriterier på urvalet, vilket 

innebär en tillförlitlighet. Då informanterna arbetade på olika vårdcentraler belägna i olika förorter i 

Stockholm kunde det innebära en större variation av respektive patientgrupps utseeende med 

avseende på deras kulturella bakgrund. Detta kan ha orsakat att de återberättade historierna kunde 

skilja sig mer då primärvårdssjuksköterskorna inte kom i kontakt med exakt samma patientgrupp. 

Således gav det upphov till en bredd av berättelser om upplevelser vilket gjorde att det uppkom en 

stor variation av åsikter och synvinklar på de olika komponenterna av dessa möten samt 

omvårdnaden av dessa patienter. Trots att vissa skillnader återfanns intervjuerna emellan var de 

centrala delar som var relevanta för studien väldigt lika. Ett större urval hade i enlighet med Polit & 

Beck (2010) möjligen kunnat bidra till att resultatet fick en ökad överförbarhet men denna studie 

sökte inte att generalisera resultatet till en större population då det användes en kvalitativ design. 

Dessutom ansågs det att tillräcklig kongruens kunde identifieras i den insamlade data vilket talade 

för att antalet genomförda intervjuer var tillfredsställande och att datamättnad därmed hade uppnåtts 

enligt Polit & Becks (2010) beskrivning.  

 

Testintervjun bidrog till att studiens giltighet stärktes i och med att frågornas relevans fastställdes 

och intervjutekniken övades. Den semistrukturerade intervjuguiden medförde att samtalen i 
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respektive intervju höll sig inom ramarna för studiens syfte. Samtidigt gav de öppna frågarna rum 

för mer informationsrika berättelser då primärvårdssjuksköterskorna fick beskriva sina upplevelser 

någorlunda fritt. Det anses även vara positivt att intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte då 

det gav möjlighet att klargöra eventuella missförstånd samt möjliggjorde registrering av kroppspråk 

och ansiktsuttryck för att kunna uppfatta och tolka informantens känslor under berättelsens gång. 

Att varje samtal fördes av samma intervjuare innebar att varje intervju fick en liknande struktur i 

sättet att föra samtalet vidare. Det anses vara en fördel för att reducera skillnader i samtalsteknik, 

intervjuare emellan, som möjligtvis skulle kunna ha påverkat datan till en sådan utsträckning att det 

skulle hamna utanför ramarna för studiens syfte. Detta av anledningen att informanternas svar inte 

endast blev en respons på den frågan som förelåg utan svaren återspeglade även informanternas 

reaktion på intervjuarens närvaro. Samtidigt kan det vara så att den annorlunda samtalstekniken 

skulle ha kunnat åstadkomma att nya aspekter av de olika berättelserna skulle ha uppkommit under 

samtalen. Intervjuerna spelades in för att inte missa någon relevant information och anteckningar 

fördes för att kunna underlätta transkribering genom att skriva ned vilka känslor informanten 

förmedlade under respektive del av intervjun. Således blev det möjligt att i transkriberingen 

inkludera informantens känslor, ansiktsuttryck, kroppspråk, betoningar m.m. vilket överensstämmer 

med Polit & Beck (2010).  

 

Dataanalysmetoden gav även rum för självtolkning då en subjektiv bedömning gjordes för att 

identifiera för syftet relevanta delar i enlighet med Polit & Beck (2010). Den genomfördes 

gemensamt vilket möjliggjorde en diskussion om de olika tolkningar intervjuarna hade samt vilka 

enheter som ansågs var relevanta för studiens syfte. Dessa enheter delades därefter in i kategorier 

och subkategorier samt tilldelades koder för att kunna strukturera den insamlade datan. Därmed 

försäkrades det att endast väsentliga komponenter valdes att presenteras i resultatet samtidigt som 

ingen relevant enhet utelämnades med stöd av Graneheim & Lundman (2004) samt Granskär & 

Höglund-Nielsen (2012).  

 

Författarnas förförståelse 

Forskarna i denna studie har en annan kulturell bakgrund än den skandinaviska. Detta har resulterat 

i en viss kulturell medvetenhet och känslighet i enlighet med beskrivningen av Schim et al. (2007). 

Därför väcktes det ett intresse av att utforska hur primärvårdssjuksköterskor upplever arbetet med 

patienter med utomskandinavisk kulturell bakgrund. Forskarna saknar en formell utbildning vilken i 

den aktuella studien har visat sig vara av betydelse för att erhålla en tillräcklig kompetens för arbete 
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inom detta område. Dock genomförde forskarna en litteraturgenomsökning för att öka förförståelse 

kring ämnet och därmed kunna konstruera en relevant intervjuguide. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Tillräcklig information beträffande studiens syfte och samtliga beståndsdelar gavs till både 

vårdcentralernas verksamhetschef och informanterna. Därmed försäkrades det att informanterna gav 

ett frivilligt, informerat samtycke till att delta i studien (World Medical Association, 2014).  

Samtidigt informerades primärvårdssjuksköterskorna om att deras deltagande var konfidentiellt 

samt hur datan skulle behandlas för att därigenom bevara deras integritet. Vissa frågor kunde 

möjligtvis ha tyckts vara alltför intima och kunde av informanterna ha upplevts som ett intrång 

genom att de känner sig bundna till att fullfölja intervjun. Därför var det angeläget med tillräcklig 

information till informanterna om att de när helst ville kunde avböja svar eller avbryta sitt 

deltagande (Socialstyrelsen, 2013). Dock förekom det inget fall där en informant kände sig 

obekväm och avböjde någon del av intervjun. Dessutom har ingen sekretess brutits under 

intervjuerna då inga patientspecifika historier eller patientuppgifter undanröjdes. 

 

Klinisk relevans  

Primärvårdssjuksköterskors upplevda svårigheter, deras negativa och positiva upplevelser vid 

möten med dessa patienter samt deras synsätt på utbildning inom området stärker betydelsen av att 

besitta tillräcklig kulturell kompetens för vårdandet av dessa patienter (Jirwe, 2008). Det kan anses 

att det redan finns tillräcklig forskning vars resultat tyder på att svårigheter föreligger samt vilka 

dessa är inom detta arbetsområde (Debesay et al., 2014; Dellenborg et al., 2012; Goodman et al., in 

press; Nkulu Kalengayi et al., 2012; Samarasinghe et al., 2010). Även vetenskapligt stöd för olika 

metoder som föreslagsvis kan användas för att bemöta dessa svårigheter existerar (Bjarnason et al., 

2009). Trots detta behövs mer kunskap om svenska sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 

tvärkulturella möten, vilket den aktuella studien bidrar med. Ett kontinuerligt inlärande är centralt 

för att en sjuksköterska ska behålla yrkeskompetensen och det gäller även inom detta område 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Dessutom visar många studier den positiva effekten av 

utbildning inom området (Kokko, 2011). Således är utbildning inom tvärkulturella möten av stor 

betydelse för att kunna bemöta dessa patienters behov och önskemål (Schim et al., 2007). Därmed 

föreslås en ökning av utbildning både internt via arbetsplatsen för redan legitimerade sjuksköterskor 

och  inkorporerat i sjuksköterskors grundutbildning.  
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Slutsats 

Den växande kulturella mångfalden i Sverige medför fler tvärkulturella möten inom vården. 

Primärvårdssjuksköterskors upplevda svårigheter, deras negativa och positiva upplevelser vid dessa 

möten samt deras synsätt på utbildning inom området stärker betydelsen av att besitta tillräcklig 

kulturell samt etisk kompetens för vårdandet av dessa patienter. Detta innefattar bland annat 

sjuksköterskans lärande om de olika kulturerna som finns representerade i samhället där 

sjuksköterskan tjänstgör och en anpassning av omvårdnaden utifrån patientens behov. Således är det 

angeläget för sjuksköterskor att genom formell utbildning införskaffa sig denna kompetens. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Huvudfrågor: 

1. Hur ofta ger du vård till personer med annan kultur än den skandinaviska? 

2. Hur upplever du dessa möten? 

3. Vilka svårigheter finns? 

4. Hur hanterar du svårigheterna? 

5. Vad är viktigt att tänka på vid vårdandet av dessa patienter? 

6. Skulle du kunna återberätta ett av dina möten med en av dessa patienter? 

7. Kan du beskriva vilka egenskaper som krävs av dig som sjuksköterska i detta arbete? 

8. Något mer du vill ta upp eller lägga till? 

  

Följdfrågor: 

1. Hur förbereder du dig inför sådana möten? 

2. Förbereder du dig mentalt på något sätt innan ditt arbete? 

3. Följer du något ramverk i vårdandet av dessa patienter? 

4. Hur stämmer du av att patienten har förstått? 

 

Specifika följdfrågor om användandet av tolk: 

1. När använder ni er av tolk vid din vårdcentral? 

2. Finns det några rutiner för tolkanvändning vid vårdcentralen? 

3. Vad kan vara positivt med att arbeta med tolk? 

4. Vilka svårigheter har du upplevt i arbetet med tolk? 

5. Hur kan de i så fall hanteras? 
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Bilaga 2  

 
Förfrågan om deltagande i en intervjustudie 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser termin 6 i sjuksköterskeprogrammet. Det är tid för oss att börja på vårt 

examensarbete där vi ska intervjua sjuksköterskor som arbetar på vårdcentraler och som i sitt arbete 

har vårdat patienter med utomskandinavisk kultur. Kultur innefattar i detta arbete olika 

trosuppfattningar, ideologier samt attityder i relation till olika aspekter av språk, andlighet, 

släktskap, historia och konst. Syftet med vår studie är att undersöka hur sjuksköterskor på en 

vårdcentral upplever mötet med utomskandinaviska patienter, vilka svårigheter de kan uppleva och 

vilka aspekter som är viktiga i vården av dessa patienter.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Vi planerar att kort medverka i ett av era 

personalmöten där ni får chansen att träffa oss och anmäla ert intresse av att delta i studien. 

Om du väljer att medverka kommer du att delta i en intervju där frågor ställs om hur du upplevt 

tidigare möten med utomskandinaviska patienter. Intervjun beräknas vara i ca. 20 minuter och 

genomförs i ett privat rum på din arbetsplats. Intervjun kommer att spelas in och anteckningar 

kommer att föras av intervjuarna. Resultat kommer att presenteras i en uppsats och allt material 

kasseras när studien är avslutad. Ditt deltagande är konfidentiellt, vilket innebär att ingen person 

eller arbetsplats kommer att uppges i uppsatsen. Du kan när som helst under deltagandet välja att 

avbryta medverkandet i studien.  

 

Det vore mycket värdefullt för oss om du har möjlighet att delta! 

 

Luis Lara (luislara@live.se) 

  

Fredrika Backman Hsieh (freddi.bac@gmail.com) 

  

Handledare: Anna T Höglund (Universitetslektor vid institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap). 
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