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SAMMANFATTNING 

Sverige har gått från ett monokulturellt samhälle till ett mångkulturellt samhälle. En allt större 

del av Sveriges befolkning består av människor med olika kulturella och etniska bakgrunder. Det 

senaste decenniet har kombinationen av en åldrande befolkning med varierad etnisk och 

kulturell bakgrund ställt nytt krav på svensk hälso- och sjukvård. Detta innebär att 

sjuksköterskor kommer att träffa människor från olika kulturer och med olika vård behov. Med 

detta i beaktande är det betydelsefullt att belysa vikten av kulturell omvårdnad och 

kulturkompetens i mötet med patienten.  

Bakgrund: Patienter med annan etnisk bakgrund kan vara sårbara på grund av de problemen 

som inträffar när de flyttar till ett nytt land. Kulturella skillnader och språk svårigheter kan vara 

ett hinder för patienten att söka eller få adekvat vård.   

Syfte: Att belysa kulturens betydelse i omvårdnadsarbetet.  

Metod: En litteraturstudie utförs för att kunna besvara syftet.  Tio vetenskapliga artiklar har 

valts ut.  Nio av de valda artiklarna har en kvalitativ ansats och en är en blandning av kvantitativ 

och kvantitativ ansats.   

Resultat: Sju kategorier identifierades i studien; Språk och kommunikation, Samarbeta med 

anhöriga, Sjuksköterskan attityder och uppfattningar, Betydelse av utbildning, Vikten av 

kulturell kompetens inom omvårdnad, Sjuksköterskans yrkesroll samt Patient perspektiv.   

Slutsats: Resultatet påvisar de berörda kategorier i studierna som har betydelse i vårdande av 

patienter från annan kultur. Studien fokuserade på att belysa betydelsen av kulturen i 

omvårdnadsarbetet.  De flesta studierna här huvudsakligen berört sjuksköterskorna men i resultat 

delen lyfts bland annat patientens perspektiv fram vilket uppsatsens författare tycker att det kan 

bidra till att skapa medvetenhet hos alla hälso-sjukvård personal inom olika områden.   

Nyckelord: Kulturell medvetenhet, kulturell kompetens, transkulturell omvårdnad 



SUMMARY 

Sweden has changed from a monoculture society to a multicultural society. A big part of the 

Swedish population today consists of people with different cultural backgrounds. These past 

decades the combination of the ageing population with different cultural backgrounds has put 

new demands on the Swedish health sector. This means that nurses today and in the future will 

meet patients from different cultures and with various health needs. Putting this in consideration 

it is significant to highlight the importance of cultural care and cultural competence in nursing 

encounter.  

Background: Patients with different ethnicity can be vulnerable because of problems they face 

when they move in the new country. Cultural differences and language barriers can be one of the 

obstacles for a patient to receive sufficient health care.  

Aim: The purpose of this study is to illustrate the importance of cultural care and cultural 

competence and the effects it has in nursing.  

Method: A literature study is designed to answer the aim of the study. Nine qualitative scientific 

articles and one article composed of both quantitate and qualitative are selected for the study.   

Results:  seven categories were identified in the study: Communication and language barriers, 

education, cooperation with relatives, nurse’s attitudes, cultural competence, patient perspectives 

and nursing profession role.  

Conclusion: The result demonstrates categories in the studies that are important in caring for 

patients from other cultures. The study focused on highlighting the importance of culture in 

nursing. Most studies  where about nurses but in the results section highlights include the 

patient's perspective, which essay writers feel that it can also help create awareness among all 

health care professionals in various fields.  

Keywords: Cultural awareness, cultural competence, transcultural nursing. 
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1 INLEDNING 

 

I sjuksköterskeprofessionen kommer vi i kontakt med människor som tillhör andra 

kulturer än vår egen. Sjuksköterskans främsta uppgift är omvårdnadsarbetet som 

innebär att på ett professionellt sätt kunna lindra lidandet och främja hälsan hos 

patienter. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle vilket ställer stora krav på hälso- 

och sjukvårdspersonal. Det bör ha interkulturell kunskap och vara öppna i mötet med 

patienter från andra kulturer. Som sjuksköterskestudenter och som utövande 

vårdpersonal upptäckte vi under den verksamhetsförlagda utbildningen att det fanns 

brister i kunskap vid mötet med patienter och anhöriga med annan etnisk bakgrund. 

Vidare märkte vi att sjukvårdpersonal ibland använder sig av begreppet kultur för att 

kategorisera patienter med annan etnisk bakgrund hellre än att se varje patient som en 

individ. Kunskapsbrister i förståelsen för andra kulturers uppträdande kan leda till 

osäkerhet hos sjukvårdspersonal som visar sig i deras förhållningsätt gentemot patienter 

och anhöriga. Genom att ge baskunskap och möjlighet till individuell fördjupning i 

området kan vårdpersonal få nödvändig information och ökad förståelse för kulturens 

betydelse i omvårdnadsarbetet. 
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2 BAKGRUND 

I dag kommer en stor del av Sveriges befolkning från en annan etnisk bakgrund, vilket 

även betyder att de tillhör en annan kultur än den svenska (Migrationsverket, 2009). 

Enligt Statistiska centralbyrån (2009) har svenska samhället snabbt förändrats och antal 

personer med utländsk bakgrund har ökat med 2 % jämfört med året innan. I Hälso- 

och sjukvårdslagen ska vården ges på samma villkor till alla oavsett kön, kultur och 

ursprung [HSL] (SFS, 1982:763:2§). I dagens kulturella mångfald bör 

sjukvårdspersonal ständigt skaffa sig kunskaper inom kulturrelaterade frågor. Om 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient brister på grund av kulturella 

skillnader kan detta medföra att patientens behov av omvårdnad inte tillfredsställs 

(Hanssen, 2007). 

2.1 Definitioner och begrepp  

Kultur: definieras som livsmönster hos en population vilket inkluderar kunskap, tro, 

konst, moral, lagar, bruk, och andra funktioner och vanor som förvärvats av människan 

som medlem av ett samhälle. Kultur omfattar också system, delade i idéer, regler och 

betydelser som ligger till grund och uttrycks i en människas liv (Hellman, 2007, s. 2) 

Stier (2009) använder begreppet kultur för att identifiera eller beskriva en grupp 

människors sätt att leva. Ytterligare beskriver Stier kultur som beteende och 

handlingsmönster, som kan uttryckas på många olika sätt exempelvis genom matvanor, 

normer, moral, idrott, politik, värderingar osv. Med utgångspunkt från dessa mönster 

kommer varje individ utifrån sin egen kultur att värdera andra individer från andra 

kulturer. Omvårdnadsteoretikerna Leninger & McFarland (2002) beskriver kulturen 

som en inlärningsprocess. Individen som tillhör en viss grupp anpassar sig till den 

rådande kulturen och användar dess värderingar, normer, uppfattningar, 

handlingsmönster och andra egenskaper för att skapa sin livsstil. Vidare anser Leninger 

att kulturen ständigt förändras genom generationerna. 

Kulturell medvetenhet innebär att hälso- och sjukvårdspersonalen har förmågan att 

reflektera över sin egen kultur, fördomar och värderingar. Denna medvetenhet gör att 

hälso- och sjukvårdspersonal undviker att applicera sina egna fördomar eller 

värderingar på patienter. Kulturell kunskap innebär att hälso- och sjukvårdspersonalen 

söker kunskap om ämnet kultur för att bygga upp en förståelse som kan användas i 

omvårdnadsarbetet. Att hälso- och sjukvårdspersonal får insikt om patientens 
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världsbild, värderingar och beteende är en viktig grund för vård. Kulturell färdighet 

innebär att hälso- och sjukvårdspersonal har förmåga att använda sig av relevant 

kulturell kunskap och anpassa vården utifrån denna. Kultur kompetens är 

sammanfattning av nämnda punkter. Det är en förutsättning för Hälso- och 

sjukvårdpersonal att besitta interkulturell kompetens i omvårdnadsarbetet i ett 

mångkulturellt samhälle (Campinha-Bacote, 2002).    

2.2 Omvårdnad  

Birkler (2007) anser att omvårdnad är ett vitt begrepp som utgår från patientens behov. 

En god omvårdnad innebär förutom de medicinska behandlingarna, också att ta hänsyn 

till andra aspekter såsom etik och sociala och kulturella aspekter.  Miller (2006) 

beskriver omvårdnaden som mellanmänskliga relationer där vårdgivaren strävar efter 

att ge god omvårdnad. Miller menar även att omvårdnad handlar om att hjälpa andra 

människor till att upprätthålla hälsa och känsla av helhet i den nya situation som 

individen befinner sig i. 

 I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor betonas vikten av att 

sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete bör beakta behov relaterade till annan kulturell 

eller språklig bakgrund. Att ta kulturell hänsyn handlar exempelvis om att ge personen 

möjlighet till att utöva sin religion, bevara sina kulturella traditioner och sedvänjor samt 

att få tillgång till tolk (Socialstyrelsen, 2005).    

Wiklund (2003) förklarar att omvårdnad handlar om att lindra lidande och främja hälsa. 

Detta mål kan uppnås om sjuksköterskan skapar en god vårdrelation med patienten 

genom att visa respekt och lyhördhet. 

 

2.3 Sjuksköterskans profession och yrkesutövning 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskeyrket ställer 

kontinuerligt krav på självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt 

kunnande och professionellt ansvar (Socialstyrelsen, 2005). Enligt ICN:s etiska kod är 

etiken en viktig del i sjuksköterskeyrket. ”Sjuksköterskans primära ansvar är att ge vård 

till alla människor som behöver vård. I vårdarbetet verkar sjuksköterskan för en miljö 

där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattning hos individ, familj 

och samhälle respekteras” (ICN, 2007, s. 4). Att vara sjuksköterska innebär att man 

som individ tillhör en kultur med specifika trosuppfattningar och värderingar vilket 
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betyder att mötet med patienten kan påverkas av detta (Wiklund, 2003).  Dahlberg, 

Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) anser att utifrån vårdvetenskapens 

perspektiv ska sjuksköterskan möta patienter med respekt och empati. Detta ska skapa 

tillit hos patienter och underlättar ett gott omvårdnadsarbete.   

2.4 Kommunikation 

Nilsson och Waldemarson (2007) beskriver kommunikation som ett sätt att formulera 

tankar för att överföra eller förmedla till mottagare. Kommunikationen kan ske verbalt, 

genom att tala med någon eller icke- verbalt med kroppsspråk(ögonkontakt, leende). 

Vidare beskriver Fredriksson (2003)  kommunikation som en problemlösningsprocess 

mellan två eller flera människor. Fredriksson delar in kommunikation i emotionell och 

direkt (instrumentell kommunikation). Den emotionella kommunikationen handlar om 

respekt, empati, hänsyn till värderingar och uppfattningar medan den instrumentella 

kommunikationen handlar om att vara konkret och direkt i sin handling med andra 

exempelvis att informera patienten om sin sjukdom genom att lägga fokus på den 

objektiva situationen och glömma den subjektiva hos patienten.      

3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Kultur och omvårdnad 

Med tanke på växande global kommunikation beskriver Leininger (2002) att 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal står inför utmaningar gällande vård och 

bemötande av personer som kommer från andra kulturer. Leininger beskriver att hälsa 

är ett tillstånd av välbefinnande och utrycks olika i skilda kultur.  

“Transcultural nursing has been defined as a formal area of study and practice on 

comparative human care –caring differences and similarities of the beliefs, values and 

patterned life ways of cultures to provide culturally congruent meaningful and 

beneficial health care to people”( Leininger & McFarland, 2002, s 5)  

Leininger (2002) menar att målet med teorin kulturellomvårdnad är att vårdpersonal 

blir försedd med ökad kunskap för att bemöta dessa människor från andra kulturer och 

annan bakgrund. Hon betonar att en holistisk omvårdnad innefattar kunskaper om 

transkulturell omvårdnad. Med detta menar hon att det är viktigt att förstå kultur för att 

veta vilken omvårdnad som ska utföras. Om inte detaljer fungerar så fungerar inte 

helheten. På 1950 talet förutsågs att transkulturell omvårdnad är en strategi som behövs 

för att ge bra och tillfredsställande omvårdnad världen runt. Vidare utvecklades 
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transkulturella begrepp som infattar de olika kulturella faktorerna som kan användas 

som en guide för sjuksköterskor. Innehållet består av de vårdvetenskapligt viktiga 

elementen som bidrar med kunskap och erfarenhet av att vårda och behandla 

patienterna från andra kulturer än sin egen. Enligt Leininger (2002) har dessa 

transkulturella begrepp och principer varit till stor användning inom Hälso- sjukvård 

världen runt. Strategierna är valda att användas i uppsatsen för att finna konkreta 

tillvägagångssätt att anpassa vården efter. Speciellt intressant är Leininger`s 

Soluppgångs modell (Sunrise modell) som tyckts var grund för kulturellomvårdnad i 

stort sätt i all litteraturer vi läst.   

“Cultural care assessments refer to the systematic identification and documentations of culture beliefs, 

meanings, values, symbols, and practices of individuals or groups within a holistic perspective, which 

includes the worldview, life experiences and diverse social structure influences”. (Leininger & 

McFarland, 2002, s 117). 

3.2 Soluppgångs modell (Sunrise model) 

Sunrisemodellen utvecklades och innefattar kulturella faktorer som kan användas som 

en guide för sjuksköterskor inom området transkultur omvårdnad .  Modellen har ett 

antal begreppskomponenter som har stor betydelse inom omvårdnadsarbetet. Se bilden 

nedan. 
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3.3 Begreppskomponenter 

Några av begreppskomponenter som ingår i modellen beskrivs enligt följande 

Leininger & McFarland, 2002, 2006). 

Emic belyser innefrån perspektivet av människors uppfattning och värderingar från sin 

kultur.  Det innefattar inlärda samt överförda värderingar och levnadssätt inom en 

kultur.  Då berörs de innersta mest existentiella livsfrågorna liksom de enskilda och 

specifika uppfattningarna om omvårdnad. Professionell etik handla om generell 

kunskap om omvårdnad, påbud, förbud, tillåtelse och oskrivna lagar.  Patientens 

världsbild är den värld som bygger upp människors möten och relationer med 

omvärlden. En värld där människan söker sitt jag och sin egen unikhet. Religiös 

filosofiska faktorer speglar hur religionen oftast sätts i centrum när människor bli sjuka.  

På grund av detta är det nödvändigt för sjuksköterskan att få information om patientens 

andliga faktorer och hur detta kan vara till hjälp för patienten att genomgå kriser.  

Kulturbetingande värderingar och livsstilar handlar om patientens kulturvärden, 

värderingar och livsstil som kan bidrar till en förbättrad hälsa. Släktband och sociala 

faktorer här samlas informationen om patientens familj.  I syfte att de ska bistå med 

stöd i omsorgsarbetet för att öka patientens välbefinnande. Teknologiska faktorer 

handlar om hur patienten ser på högteknologisk utrustning i vården. Politiska och 

juridiska faktorer här ombeds patienten att förklara sina politiska åsikter kopplat till 

Kultur.  Patienten diskuterar vilka politiska och juridiska faktorer som påverkar ens 

välbefinnande eller avgränsar hälso-stimulerande möjligheter i det område man bor. 

Utbildnings faktorer sjuksköterskan skaffar information om patientens utbildningsnivå 

och hur den påverkar hälsa. Ekonomiska faktorer och miljö faktorer sjuksköterskan får 

information om hur patienten kopplar privatekonomi till hälsa och ohälsa. 
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4 PROBLEMFORMULERING 

Hälso- och sjukvårdspersonal utgår i sin profession från en humanistisk människosyn 

där vårdpersonal visar omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet, 

värdighet samt visar öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar. 

Brister i mötet mellan sjuksköterska och patient från en annan kultur kan leda till 

negativa konsekvenser och onödigt lidande. Därför är kulturkompetens ett avgörande 

redskap i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan ska erbjuda individbaserad omvårdnad 

det vill säga att hela patienten blir sedd. För att uppnå detta ska sjuksköterskan bemöta 

patienten, familjen och kulturen som helhet.   

5 SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kulturens betydelse inom 

omvårdnadsarbetet. 

6 METOD 

Forsberg & Wengström (2008) beskriver att en litteraturstudie bygger på att identifiera 

och analysera de relevanta forskningsstudierna av god kvalitet inom området som här 

bestämts att forskas på. Uppsatsens författare berättar om kulturens betydelse inom 

vården utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv som omfattar både patientens och hälso- 

och sjukvårdpersonalens perspektiv. För att få förståelse för det aktuella kunskapsläget 

kring betydelsen av kulturen inom omvårdnadsarbetet väljs en litteraturstudie som 

metod för uppsatsen. Enligt Friberg (2006) innebär metoden att utföra en sökning efter 

vetenskapliga studier vilka kan ha både kvalitativ och kvantitativ ansatser. Vidare 

beskriver Friberg (2006) att med hjälp av en kvalitativ studie skapas fördjupad 

förståelse, upplevelse, och förväntningar på det valda fenomenet vilket i detta fall är 

kulturens betydelse inom omvårdnadsarbetet.  En kvalitativ studie väljs för att det 

svarar bäst på det angivna fenomenet. Forskningsmaterialet fram för allt är skrivit på 

engelska och lätt att förstå därför valdes artiklarna och sökord på engelska. Därefter 

granskas de vetenskapliga artiklarna genom att hela artiklarna läses noggrant.  Därefter 

lägger författarna fokus på resultatdelen för att få förståelse som ska leda till svar på 

syftet. Uppsatsens författare strukturerar och dokumenterar hela informationssökningen 

och alla genomförda steg det vill säga att dokumentera hela arbetet steg, efter steg 

(Friberg, 2006). 
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6.1 Datainsamling och Urval 

Med utgångspunkt från syftet inleds en sökning efter relevanta artiklar, böcker samt 

avhandlingar. I början av sökningsprocessen görs en primärsökning för att samla in 

materialet till studien. Detta från biblioteket på Röda korsets högskola, Karolinska 

institutets bibliotek, Kungliga tekniska högskolans bibliotek samt från olika databaser 

Cinahl med fulltext, Academic Search Elite, Medline, och Amed. Syftet med att göra 

en primär sökning är att avgränsa det valda området (Friberg, 2006).  Databaser som 

söks på är Cinahl med fulltext, Academic Search Elite, Medline, och Amed. I denna 

primärsökning valdes sökord:  profession, transcultural nursing, approach, culture, 

cultural competence, nurse, nursing, care, culture clash, experience, cultural awareness. 

Resultatet av denna sökning blev oöverskådlig och andelen av de studier som kom fram 

passade inte riktigt syftet.  Med tanken att begränsa sökningen valde författarna två 

databaser vilka är Cinahl med fulltext och Academic Search Elite med motivationen att 

de både databaserna är omvårdnadsinriktade. Ytterligare en annan sökning har gjorts 

med sökord transcultural nursing, cultural competence, cultural awareness, cultural 

diversity, qualitative, palliative, circumcision, attitude och cultural challenges. Särskilt 

inklusive kriterier begränsning är att de valda artiklarna är i fulltext med referens, 

”peer-reviewed”, skrivna på engelska, mellan 2000-2010 och är vetenskapligt 

granskade med hjälp av RKH:s granskningsmall. Artiklarna baseras också på forskning 

inom området kultur och omvårdnad. Uppsatsens författare har gjort olika 

kombinationer som redovisas i matrisen, se sök matris nedan. Förutom detta gjordes en 

genomläsning av abstracts på de artiklar som passade vårt syfte. Efteråt valdes nio 

kvalitativa artiklar (1-6,8-10), och en artikel (7) som kompletterar studiens syfte är 

blandad med kvantitativ och kvalitativ ansatser. Manuella sökningar har utförts på 

avhandlingar eller andra studier med liknande område och utifrån deras referenslistor 

valdes en artikel ut som passar studiens syfte. Tre av de utvalda artiklarna var från 

Sverige, fyra från Stor Britannien, två från USA, och en från Norge. 

 

Tabell 1  

Sök matris: 

Databas  Sökord  Antal träff  Antal valda  
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CINAHL with Full 

Text, Academic 

Search Elite 

Cultural 

competence and  

qualitative 

   67  4  (artiklar  

10,9,5,3,) 

CINAHL with Full 

Text, Academic 

Search Elite 

Circumcision and 

Attitude 

   8 1  (artikel 6) 

CINAHL with Full 

Text, Academic 

Search Elite 

cultural 

competence  and 

cultural awareness 

  36  2  (artiklar 9,5)  

CINAHL with Full 

Text, Academic 

Search Elite 

transcultural 

nursing and 

qualitative 

  28   5 (artiklar 

10,7,5,2,3) 

CINAHL with Full 

Text, Academic 

Search Elite 

transcultural 

nursing and Cultural 

Diversity 

 52   2 (artiklar 8,7) 

CINAHL with Full 

Text 

Cultural challenges   5   1  (artikel 4) 

Manuell sökning       1 (artikel 1) 

 

Exklusionskriterier 

Studier som inte innefattade abstrakt, introduktion, metod, syfte, resultat och 

diskussion. Studierna som grund för analysen inte uppfyllde de tidigare nämnda 

kriterier valdes bort. Studier som, handlar om barn och studier som inte belyste syftet 

valds bort. Studierna som är skrivna på annat språk än engelska valdes bort. 

6.2 Dataanalys 

Det vanligaste sättet vid kvalitativa analyser är att titta på helheten av de valda 

artiklarna för att granska de olika kategorierna i studien som har relevans till syftet. Det 

är den nya helheten som skapas som har betydelse för resultatet (Friberg, 2006).  

Steg 1: Uppsatsförfattarna läste de valda artiklarna noga flera gånger för att få en känsla 

om vad artiklarna handlar om. Därefter har uppsatsförfattarna lagt fokus på studiernas 

resultat.  

Steg 2: Uppsatsförfattarna gjorde en översikt för varje studies resultat för att kunna 

lyfta upp de adekvata kategorier som skulle analyseras.  
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Steg 3: Fokuserade uppsatsförfattarna på att jämföra studiernas likheter och/eller 

skillnader i resultatinnehåll.  

Steg 4: Har uppsatsförfattarna kommit fram till 7 kategorier som presenteras under 

resultatavsnittet. 

 

 

7 ETISKA ASPEKTER 

Helsingsforsdeklarationen är en oberoende etiks kommitté som har fått uppgift att 

behandla alla biomedicinska forskningsprojekt och säkerställa att lagen inom forskning 

följs. Ansökan om etisk prövning har inte gjords eftersom författarna tittat på forskning 

som redan är gjord. Uppsats författare mål är att vara så objektiva som möjligt i 

tolkning av resultatdelen. Studier som klassificeras som vetenskapliga skall har 

genomgått och godkänt av en etisk kommitté (Stryhn, 2007). Detta innebär att etiska 

kommittéer har gjort en bedömning att lagen har följts enligt 

Helsingsforsdeklarationen.    
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8 RESULTAT 

Resultatet har delats in i 7 kategorier. Dessa är Språk och kommunikation; Samarbete 

med anhöriga; Sjuksköterskors attityder och uppfattningar; Betydelsen av utbildning; 

Vikten av kulturkompetens inom omvårdnad; Patients upplevelse och Sjuksköterskans 

yrkesroll. Dessa presenteras nedan. 

8.1 Språk och kommunikation 

Språk och kommunikation har stor influens vid mötet med patienter från annan 

kulturell bakgrund när sjukvårdpersonal respektive patienter vill överföra information 

till varandra. Personal med olika kulturella bakgrunder kan användas som resurser för 

att tolka eller att ta hand om patienter från sin egen kultur. De kan också vara 

hjälpsamma för sina kollegor genom att informera dem om kulturella skillnader, vanor 

och traditioner (Ekblad, Mattila och Emilssons, 2000).  

I tre studier har sjuksköterskor tagit upp att kommunikationssvårigheter som vanligtvis 

uppstår på grund av språket i arbetet kan förhindra att informationen kommer fram. På 

grund av språkskillnader har sjuksköterskorna ibland använt sig av kroppsspråk för att 

föra fram informationen. En del sjuksköterskestudenter kan uppleva svårigheter 

relaterade till kommunikation under sin verksamhetsförlagda utbildning. Dessa 

studenter tyckte att språket var största hindret för anpassningar i landet. Inte ens 

kroppsspråk kunde användas som ett sätt att kommunicera på grund av brist på kunskap 

om just den kulturen. Med detta i åtanke kunde dessa studenter ha full förståelse för 

vilka svårigheter människorna som flyttar till ett nytt land har på grund av att de inte 

kan språket. Den missförståelse som kan uppstå på grund av 

kommunikationssvårigheter kan leda till bristfälligt omvårdnadsarbetet (Skott och 

Lundgren 2009; Smith-Miller, Leak, Harlan, Dieckmann och Sherwood 2010; Cortis 

2000). 

 

8.2 Samarbete med anhöriga 

Vårdpersonalen betonar betydelse av att samarbeta med patientens familj i 

omvårdnaden. Familjens närvaro är viktig för att bygga relationer med patienten. 

Genom att skaffa en förståelse om anhörigas sedvanor kan detta bidra till bättre 

uppfattning om patientens beteende (Ekblad et al., 2000; Cortis, 2000).   
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I tre studier beskrivs att sjuksköterskorna uppskattar närståendes deltagande men ibland 

det upplevdes som ett hinder för patientens tillfrisknande. På grund av de kulturella 

vanorna antas familjen ta över ansvaret för sin anhörig vilket sjuksköterskan anser kan 

förorsaka att patienterna tenderar att bli passiva. I och med att familjerna välvilligt 

ställer upp och hjälper till med olika saker, t ex matning. Patienten återhämtar sig då 

inte i den takten han eller hon bör. Ett annat problem var att antalet besökare ibland blir 

för många på en gång vilket kan försvåra arbetsmiljön. Sjuksköterskor tycker att även 

om det är viktigt med närvaro av familjen för patient välbefinnande så kan det också 

vara ett väldigt störande moment i vårdandet av patienter.  Sjuksköterskorna i samma 

studier förklarade att utifrån deras observation tycktes behovet av att besöka släktingar 

på sjukhuset ibland upplevas som en skyldighet som måste uppfyllas snarare än intresse 

för patientens välbefinnande (Skott och Lundgren, 2009; Ekblad et al. 2000., Cortis, 

2004). 

I Skott och Lundgren (2009) studie utrycks det kulturella skillnaderna som ett problem 

i frågan om att avslöja en diagnos för patienterna. Vissa familjemedlemmar ville inte att 

deras anhörig, som är patient, ska veta om att han eller hon har en sjukdom, t ex cancer. 

en intervjuad sjuksköterska berättar:  

 ” She was cared by her daughter they came from Eastern Europe, she was seriously ill with cancer and 

the daughter absolutely did not want her mother to know about the diagnosis. I could only communicate a 

little bit directly with the patient. Every time I visited the daughter begged me not to tell her mother that 

she was terminally ill, but to tell her that she was going to recover. I could of course not tell her that but I 

withheld the diagnosis. This went on until she died. I felt the whole situation as being artificial not 

authentic meeting as you want it to be. The patient never asked about the diagnosis she just lay there and 

she looked confident. I have no idea of what they had told her”( Skott och Lundgren 2009, s. 227). 

8.3 Sjuksköterskors attityder och uppfattningar 

Ekblad, Marttila och Emilssons (2000) visar i sin studie att det finns risk för att 

sjuksköterskan ska använda sig av förutbestämda uppfattningar och fördomar i sitt 

förhållningsätt med sina patienter från andra kulturer. Därför bör sjuksköterskan skapa 

en förståelse inte bara om patientens kultur utan även om sin egen kultur för att undvika 

att i sin profession kategorisera patienter efter sin egen kulturella bakgrund. 

En intervjuad sjuksköterskakommenterar:  

“If, a person is a Muslim or Jewish, it is not certain that we are able to put ourselves in that person´s shoes 

and understand their dilemma as we believe it to be. It may be that the person in question has been born 

into it, they may be deeply interested or they may not be practicing, and then all those clichés about how 

he or she is supposed to be don t́ fit at all...or it may be the opposite... It has happened several times that 
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someone lived perhaps without any particularly great Christian or other religious conviction, but the 

closer they get to death the more important it may become. Group 1)” (Ekblad et.al., 2000, s.627). 

 

I två studier beskrev sjukvårdpersonalen att deras förutbestämda uppfattningar om 

människor från olika kulturer hade förändrats många gånger under möten med 

människor från olika kulturer. Vidare förklarar sjukvårdpersonalen att tillsammans 

genom igenkännande av mångfald hade sjuksköterskorna lagt tonvikten på att det inte 

finns några mellanmänskliga skillnader. Personer med utländsk bakgrund och infödda 

svenskar är alla individer på samma villkor men de kan skilja sig från varandra genom 

olika kulturer eller språk. Alla kan utbyta gemensam kunskap och härigenom utvecklar 

och berika samhället och förbättra vården (Ekblad et al., 2000; Skott och Lundgren, 

2009)    

” When you mix cultures you let go of prejudice, like putting people into different boxes. When you are 

there with that person you feel like we are all like each other – even if some has brown eyes – we are just 

the same” (Skott och Lundgren 2009, s. 226).   

 

Leval, Widmark, Tishelman och Ahlberg (2004) förklarar att sjuksköterskor 

(barnmorskor) anser att ”female genital cutting” eller könsstympning (FGC) är ett 

kulturellt uttryck för manlighet och ett sätt att kontrollera kvinnans sexualitet. Vidare 

anser sjuksköterskor (barnmorskor) också att äldre kvinnliga familjemedlemmar var 

ansvariga för utförande och förmedling av traditionen. Följande barnmorskor beskrev 

sin interaktion på förlossningsavdelning med par där kvinnan var omskuren: 

 

 Midwife 1: “This social pattern and the like, where you have to be like 

                   everyone else and that you don’t want to be “odd” and that’s why it’s hard 

                     to maybe first break the tradition. . . “. 

Midwife 2: “Mmm, I think everyone is curious and wants to know that it’s 

                                 not the men’s idea. . . .” 

Midwife 3: “No, it’s the older women’s. “(Leval et al., 2004, s. 751)  

 

I samma studie har sjuksköterskor ändrat sin syn/uppfattning till efter att ha sett 

männens förhållningsätt till sina omskurna kvinnor. Det vill säga att dessa män har 

visat en väldigt positiv inställning genom att vara öppna, hjälpsamma, delaktiga med 

djupt förståelse för kvinnornas situation.   
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8.4 Betydelse av utbildning 

Sjuksköterskor önskade mera information om olika kulturer samt deras vardagsliv och 

traditioner. Sjuksköterskor anser att det finns akuta behovet av ökad kulturell 

medvetenhet i sjuksköterskeutbildningen samt i den kliniska verksamhetsförlagda 

utbildningen för att bidra till ökad kunskap och säkrare vård. Sjuksköterskorna upplever 

ibland sig själva nervösa och osäkra i sitt omvårdnadsarbete med patienter från andra 

kulturer (Leishmans, 2004; Ekblad et al., 2000; Leval et al., 2004; Narayanasamy, 

2003).  

Olika Sjuksköterskekommentar:  

Sara: “I have worked with people from different Cultures, and each experience has been different- I feel 

very nervous when treating people from different Cultures because I haven't learned a lot about them and 

the different religious beliefs they have.’ as a practicing nurse… ” (Leishmans 2004, s. 36) 

Sara: “I would like to see nurses getting more train on multicultural caring and not just being referred to a 

file or booklet when a patient is admitted.” (Leishmans 2004, s. 36) 

Eller  

Edward. “I think nurses should be taught about different cultures so they can provide the best possible 

Care for each individual patient and that they don't encourage patients to accept treatments that are 

against their cultural beliefs.”  (Leishmans 2004, s. 36)  

 

Narayanasamy (2003) påpekar att brist på kunskap inom kultur kan leda till att 

sjuksköterskan bedömer patienter på grund av etnicitet eller religion vilket kan bidra till 

negativa konsekvenser i omvårdnadsarbete.    

Enligt Narayanasamy (2003) är kulturen inte statisk utan den förändras. Detta innebär 

att sjuksköterskan bör vara observant på att det finns stora variationer inom kulturen. 

Med detta i fokus kan optimal kulturanpassad omvårdnad erbjudas. När 

sjuksköterskorna mötte patienter från annan kulturell bakgrund ställs krav på att 

sjuksköterskorna reflekterade över sina fördomar och kunskaper om andras kultur. 

Detta med avsikt att ge bästa möjliga vård till dessa patienter. 

Sjuksköterskestudenter lyfter fram sin upplevelse under verksamhetsförlagd utbildning 

utomlands hur den har förändrat deras inställningar om andra kulturer. Studenterna 

insåg att kultur beskrivs olika och att alla kulturer förtjänar att respekteras för sina 

särdrag (Smith et al., 2010).   

I Cortis (2004) framkommer det att sjuksköterskor inte sysslar med kulturanpassad vård 

för att de har brist på kunskap i områden. Detta leder till att de har svårt att genomföra 

individualiserat kulturarbete därför önskar sjuksköterskorna mer utbildning.  
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 En sjuksköterska uttrycker sig så här.  

” I am going to respect their ethnicity, but how this affects their care delivery i really do not know” 

(Cortis. 2004, s.54) 

8.5 Vikten av kulturkompetens inom omvårdnad 

Sjuksköterskornas kunskap om filosofiska aspekter och ideologier såsom, religion, 

sociala faktorer, vanor och tradition bidrar till en ökad förståelse av patienternas 

beteenden. Sjuksköterskorna anser att genom att skaffa information om faktorer som 

religion, tradition eller livsstil i patientens kultur, leder till ökad förståelse om 

patientens uppfattning och bidrar till bättre vård. Dessutom anser sjuksköterskorna att 

genom träning på att möta människor från andra kulturer och bakgrund var ett annat 

sätt att få ökad kunskap (Ekblad et al., 2000).  

Narayanasamy (2003) finner att sjuksköterskorna bör vara medvetna om kulturella 

skillnader i sitt arbete det vill säga att begreppet kultur är mer än bara religion och mat. 

Sjuksköterskan ska vara extra uppmärksam på dessa skillnader exempelvis icke verbal 

kommunikation (kroppsspråk), anhöriga samt beteende som kan avspegla kulturella 

skillnader. På det sättet kan sjuksköterskans uppfattning öka om den andres 

uppförande.  Leishmans (2004) beskriver i sin studie att sjuksköterskor har begränsad 

erfarenhet av att vårda en person från en annan kulturell bakgrund än sin egen.  

Sjuksköterskekommentar: 

 

Nicola: “ 1 have not cared for someone from a different culture but I am Irish and have only cared for 

Scottish people, I found working with Scottish people easy to adapt to.”  (Leishmans 2004, s 37)   

 

Leishman finner i sin studie att det behövs mer diskussioner med människor från andra 

kulturer. Detta möjliggör att få del av deras erfarenheter eller önskemål inom vården.  

 

I en studie där svenska barnmorskor intervjuades upplevde de sina kunskaper om 

omskärelsetraditionen vara begränsade. Denna begränsning i den kulturella kunskapen 

leder till att de ibland kände svårigheter att prata öppet med kvinnorna om hur de 

känner och om deras sexualliv (Leval et al., 2004). 

      

Midwife:” Then you can think about it [FGC] a bit more. Was it something 

                     that . . . I think that it’s so hard. . . . It provokes a lot and considering it’s” 

                     so hard to understand, it provokes hatred. [Interview 4] (Leval et al, 2004, s. 750) 
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 I samma studie betonar författarna att barnmorskor är medvetna om att patientens 

välbefinnande tillgodoses genom att barnmorskor visar respekt samt förståelse för 

patientens kultur i omvårdnadsarbetet.  

Sjuksköterskorna beskriver att människor använder religion genom att be för att kunna 

ta sig igenom krissituationer som exempel när någon är sjuk. Sjuksköterskor tycker att 

det finns svårighet i att koppla andligt liv och religion till ett omvårdnadsarbete. Detta 

för att de saknar färdigheter inom dessa områden.  Vidare framkommer i studierna att 

några sjuksköterskor anser att genom att genomföra vård på ett kulturellt andligt sätt 

kunde detta bidra till att patienten återhämtar sig fortare. Dessutom understrykas det av 

några sjuksköterskor att kulturen bör användas som en ram inom omvårdnads arbete 

(Cortis, 2000, 2004) 

8.6 Sjuksköterskans yrkesroll 

Sjuksköterskan ska bemöta sina patienter från andra kulturella bakgrund med öppet 

sinne, respekt och empati där kulturen betraktas snarare som ett redskap än ett hinder i 

omvårdnadsarbetet. För att sjuksköterskan ska kunna tillgodose patientens behov ska 

hon/han se hela patienten det vill säga patienten själv, anhöriga och deras kultur. Ur ett 

sjuksköterskeperspektiv bör sjuksköterskan sträva efter att öka kunskapen om 

patienternas kultur för att kunna ge kulturanpassad omvårdnad (Narayanasamy, 2003).  

Leishmans (2004)  tar upp betydelsen av vilja som en stark egenskap hos 

sjuksköterskor. Trots detta har sjuksköterskor visat begränsad kunskap om patienter 

från andra kulturer samtidig som de vill lära, känna andras kultur för att utveckla sin 

kompetens inom området. 

Torsvik och Hedlund (2008) har genomfört en studie där deltagarna var studenter från 

Tanzania och Norge. Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskestudenter 

genom reflektion kan utveckla sina färdigheter om kultur inom omvårdnadsarbete. 

Studien beskriver att vårda och bota ingår i sjuksköterskors profession, men kan variera 

mellan olika länder och kulturer beroende på olikheter i sjuksköterska utbildningens 

upplägg. I studien har studenterna från Tanzania koncentrerar sig mycket på att bota 

patienter snarare än att vårda dem, medan de norska studenterna har utfört arbetet med 

fokus på patient behov där de har sjuksköterska patient relation. De norska studenterna 

ansåg att indirekt kommunikation och lite empati mot patienterna är en försummelse av 

god omvårdnad medan studenterna från Tanzania har upplevt att direkt kommunikation 

till patienten leder till dåliga konsekvenser i den vårdande relationen.  Det är förklaring 
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till varför dessa studenter har överlåtit på anhöriga att vårda patienterna. Denna skillnad 

beror möjligtvis på kultur och vårdsystem där anhöriga tar omvårdnadsansvar medan 

sjuksköterskorna bara fokusera på att bota patienten. 

8.7 Patientens perspektiv   

Enligt studie av Berggren, Bergström och Edberg (2006) är många könsstympade 

kvinnor oroliga för att personalen i den svenska sjukvården ska ha för lite kunskap om 

deras situation. Det visade sig i studien att många av kvinnorna har blivit positivt 

överraskade och känt sig väl bemötta medan andra kände sig hjälplösa, utsatta och 

kände sig uttittade som om de vore studieobjekt. Vissa har undvikit i största möjliga 

mån vårdkontroller.  

Patienterna förklarar att sjuksköterskorna brast i observation, empati och stöd till 

patienter. Dessutom saknade sjuksköterskor kommunikationsskicklighet. Ytterligare 

framgår i studien att det finns lite fokus på den underliggande betydelsen av kultur 

inom sjuksköterskeyrket. Det framkommer i studien att det är av stor betydelse hur 

sköterskan för sig i patientens närhet, för det är det som får patienten att öppna sig och 

kommunicera exempelvis vid smärta och liknande (Cortis, 2000, 2004).  

En av deltagare berättade att:   

” When i was in the hospital i could not wait to get out of there. I felt that  I was being ignored. I felt that 

the sister was particularly prejudiced and i told the nurse that I can not remember ever taking somebody’s 

blood pressure without touching their hands, but this happened to me” (Cortis, 2004 s.55) 

9 DISKUSSION 

En litteraturstudie anses vara lämplig för studiens syfte eftersom det är människors 

upplevelse och erfarenheter studien vill belysa.  Till studien väljs ett fåtal forsknings 

artiklar som är lämpliga då området är så pass omfattande och subjektivt. Samtidigt 

syftar studien till att få en djupare förståelse för andra kulturer. 

9.1 Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen är att belysa kulturens betydelse i omvårdnadsarbetet. En 

litteraturstudie valdes som metod till uppsatsen. Litteraturstudie som metod kan 

innehålla både för - och nackdelar. Fördelar kan vara att på ett tydligt sätt få en 

sammanställning av resultat. Nackdelar är att resultatdelen redan är analyserad av 

tidigare författare och har anpassats efter deras syfte. Detta kan leda till att risken för 

feltolkning är stor genom att analysera och bearbeta material som redan har tolkats eller 
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analyserats av andra författare (Friberg, 2006).  Artiklarna är skrivna på engelska och 

ingen av uppsatsens författare har engelska eller svenska som modersmål, vilket kräver 

noggrann genomläsning av de valda artiklarna för att komma fram till en lämplig 

översättning samt att undvika feltolkning av texten.  

Enligt Forsberg och Wengström (2003) är det viktigt att välja sökord som besvarar det 

valda syftet i uppsatsen. Efter bearbetning av många sökord har författarna kommit 

fram till de mest lämpliga sökord som besvara det valda syftet.  Uppsatsens författare 

har skrivit citat på engelska för att undvika feltolkning av innehållet. I resultatdelen 

presenteras olika perspektiv vilka är patient, sjuksköterskestudenter och 

sjuksköterskeperspektiv. Uppsatsens författare anser att olika perspektiv bidrar till ökad 

förståelse inom det valda området men som svaghet i studien är att det inte finns andra 

vårdsyrkesgruppens perspektiv exempelvis undersköterskor eller läkare. Det finns 

starka likheter i artiklarna vad gäller deras resultat dock finns det få olikheter vilket 

betraktas som en svaghet av uppsatsens författare.   

9.2 Resultatdiskussion 

Vid genomläsning av det valda området har författarna kommit fram till att brist på 

kulturkompetens är ett allmänt problem i de flesta mångkulturella samhälle och inte 

bara i Sverige. Därför har författarna valt båda nationalla och internationalla artiklar 

inom området kultur för att få en övergripande bild.  

  

Med  hjälp av omvårdnadsteoretiker Leininger som använder sig av begreppet 

transkulturell omvårdnad bli syftet mer och mer begripligt. Leininger beskriver att en 

holistisk omvårdnad som innefattar kunskapen om transkulturell omvårdnad.  En god 

omvårdnad innebär att sjuksköterskor ser den unika människan och på bästa möjliga 

sätt tillgodoser en bättre tillvaro (Leininger, 2006). 

 Uppsatsen författare har grundat deras arbete på Leininger`s soluppgångsmodellen för 

att den är väldigt bra tankegrund för transkulltur omvårdnad. Soluppgångsmodell 

innehåller flera komponenter som är användbara i sjuksköterska dokumentation till 

exempel VIPS- boken. VIPS- boken är en dokumentationsmodell som omfattar fem 

steg: planering, diagnos, bedömning, genomförande och resultat/utvärdering. där 

sjuksköterskan först samlar in data, bearbetar dessa och sedan fattar beslut om vad som 

ska göras (Ehnfors, 2000). 
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Under arbetets gång har uppsatsen författare diskuterat vilka kategorier som 

förekommit i mest studierna och hur är dessa kategorier står i förhållande till de olika 

komponenterna som finns i Leininger`s soluppgångsmodell (se sida 5).  Uppsatsen 

författare lyfte fram flera perspektiv utifrån de valda artiklarna vilka är patient, 

sjuksköterskestudenter samt sjuksköterskor. Därefter har uppsatsen författare 

presenterats och sammanställts resultatdelen under flera kategorier. Ur de valda 

kategorierna och med hjälp av Leininger`s soluppgångsmodell kommer författarna att 

lyfta fram likheter, skillnader, styrkor och svagheter av studieresultatet.  

Kategorin språk och kommunikation visar att sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter anser att språk och kommunikation är en stor del av 

omvårdnadsarbetet. Eftersom brist på språk och kommunikationssvårigheter kan leda 

till missförstående mellan vådgivare och vårdtagare vilket försämrar omvårdnaden 

det bör få extra uppmärksamhet i vårdandet av patienter från annan kultur (artiklar 

4,8,9,2).  

Leininger (2002) påpekar i sin teori, transkulturell omvårdnad att den mångkulturella 

vården kräver mycket färdigheter inom kommunikation av sjukvårdspersonal. 

Kommunikationen är viktigt för att både patienten och sjuksköterskan ska kunna 

känna sig säkra i mötet med varandra. För att uppnå detta mål måste sjuksköterskan 

visar intresse, vara öppen och lyhörd för patienten. Sjuksköterskan ska även 

respektera patientens tankar och känslor. Sjuksköterskan ska vara öppen och 

noggrann i sin tolkning av patientens verbala respektive icke verbala kommunikation.  

I Begat, Ellefsen och Severinsson (2005) lyfts vikten av kommunikation mellan olika 

yrkeskategorier och hur kommunikation kan bidra till god omvårdnad. Bristande 

kommunikation mellan arbetskamrater bidrar till stressig arbetsmiljö vilket kan 

påverka omvårdnadsarbetet.  Den synvinkeln saknar författarna i de utvalda 

artiklarna.  

I kategorin Samarbete med anhöriga diskuterar sjuksköterskorna vikten av att 

samarbeta med anhöriga och hur detta kan bidra till ökad förståelse om patienten 

kultur  

Samhörighet anses som en del av vissa kulturer där familjen och vänner gör besök 

hos den sjuka.  Det kan vara ett problem för andra patienter som är ovana med denna 

kultur och upplever det som störande (artiklar 2,3,4,8).   
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.   

Sjuksköterskor kan förhandla med dessa individer och familjer där antalet besökare är 

många så att andra patienter också beaktas. Kulturell omvårdnad innefattar det 

subjektivt och objektivt inlärda, överförda värderingar och övertygelser. 

Sjuksköterskan har till uppgift att stödja, underlätta, skapa välbefinnandet och möta 

det svåra i döden (Leninger, 2006). 

 Enligt kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskors ska sjuksköterskan 

utgå från patientens vårdbehov, men samtidigt ta hänsyn till deras anhöriga. Utifrån 

det befintliga vårdsystemet i Sverige är det nödvändigt att ge adekvat information till 

patienten. Men i och med att Sverige har blivit ett mer multikulturellt samhälle så 

krävs ett nytt synsätt (Socialstyrelsen, 2005). 

 Hanssen (2007) beskriver situationer med öppen informera och situationer där 

information undanhålls är beroende av kulturen. I vissa kulturer upplyser inte 

patienten om sin diagnos av diverse skäl. Istället är man noga med att respektera vad 

som anses vara passande för patienten genom att och ge en acceptabel diagnos. 

Även om det är läkarens ansvar att informera patienten om sin diagnos är detta 

ställningstagande ett dilemma för sjuksköterskor när de vårdar en patient utan att 

avslöja diagnosen.  Sjuksköterskan vårdar inte bara patienten utan handskas också 

med anhörigas kontroversiella förfrågningar. Det som gör dilemmat mycket svårare 

är att man inte endast vårdar patienten, utan hjälper även anhöriga att hantera denna 

kris som de går igenom. Detta medför att man har svårt att bortse från denna 

förfrågan om att tala om diagnosen eller inte. Genom att ha ett öppet sinne och 

förståelse för den främmande kulturen och att försöka ha inställningen att det inte 

bara är sin egen kultur som är den rätta förhindras konflikt mellan sjuksköterska och 

patient.  

I kategorin sjuksköterskors attityder och uppfattningar har sjuksköterskorna förklarat 

risken att sjukvårdspersonal använder sig av förutbestämda uppfattningar i sitt 

handlande vilket kan bidra till negativa konsekvenser i vårdanderelationer (artiklar 4, 

6, 8).  
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I samma studier framkom att det finns möjligheter hos sjuksköterskor att genom 

erfarenhet av att vårda patienter från andra kulturella bakgrunder samt genom 

utbildningen öka sin medvetenhet och färdigheter inom kulturkompetens.   

Ett exempel i studie (6)  beskriver hur de svenska barnmorskorna har negativa 

förutbestämda uppfattningar om omskurna kvinnor och deras män. Barnmorskorna 

betraktade dessa män som våldtäktsmän men i mötet med dessa män visade det sig att 

de är väldigt hjälpsamma. De har även visat djupt förståelse för deras kvinnors 

situation vilket bidrog till positiva förändringar hos barnmorskornas synsätt på dessa 

män.   

I en studie av Vydelingum (2006) beskrivs att de som arbetar inom vården med 

etnocentriska synsätt kan lätt leda till att de feltolkar och missförstår andra människor 

från andra kulturer. Vilket kan leda till vårdlidande för patienter med annan kulturell 

bakgrund.  

Leininger (2002) förklarat vikten av att sjukvårdspersonal avlägsnar det etnocentriska 

synsätt i omvårdnadsarbetet och istället ersätter det med kultur betingande 

värderingar där sjuksköterskan ska vissa en förståelse för patientens kulturella 

värderingar, livsstil samt försöka ta reda på patientens världsbild vilket bidrar till en 

bra hälsa. 

 Enligt kompetens beskrivning för legitimerade sjuksköterskor ska sjuksköterskan 

upprätthålla en god vårdande relation vilket kan uppnås genom att visa respekt och 

öppenhet för patienten integritet och kulturella värderingar (Socialstyrelsen, 2005). 

I kategorin betydelse av utbildning har sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

uppvisat brist på kunskap inom transkulturell omvårdnad. Transkulturell vård kräver 

att sjuksköterskorna respekterar patienter från andra kulturer som unika individer. 

Detta möjliggör att patienterna får behålla sin integritet, något som leder till bättre 

självförtroende och det kan förbättra vården (artiklar 3,4,5,6,7,9).  

Leininger (2006) menar i allmänhet att när man försöker uppnå en ny yrkeskompetens 

börjar den med utbildning. Utbildning behövs för att öka sjuksköterskans och 

sjuksköterskestudenternas kunskap om att möta de utmaningar som föreligger i en allt 

mer mångkulturella världen. Undervisande aktiviteter för att öka kulturella 
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kompetenser hos sjuksköterskestudenter bör stödjas med målet att vårdpersonal 

speglar de människor som får vård.  

Momeni, Jirwe& Emami (2007), visar det att det finns svaghet i 

sjuksköterskeutbildningen genom att majoriteten av i de kurser som ingår fokuserar 

på kulturell kompetens på äldre och vård i livets slutskede.  Studien visar betydelsen 

av geografiska strukturer vilket innebär att beroende på var någonstans man studerar i 

Sverige är förutsättning att utveckla kulturella kompetenser olika. Universitet i större 

städer där fler invandrare bor visar mer varierat innehåll av kulturell kompetens i 

kursplanerna. Det går inte att generalisera men vi kan inte heller bortse från resultaten 

eftersom det omfattade alla Sveriges 26 sjuksköterskeskolor och deras läroplaner 

(Momeni et al., 2007).  

Sjuksköterskorna anser att utbildning inom transkulturell omvårdnad är önskvärt för 

att tillfredsställa patients och närståendes behov.   

I kategorin vikten av kulturkompetens inom omvårdnad visar sjuksköterskorna 

kunskapsbrist i förståelse av kulturer i vårdandet och bemötandet av patienter eller 

anhöriga från annan kulturell bakgrund än vår egen. Bristen på kunskap om andras 

kultur kan uppstå på grund av otillräcklig information. Detta inom olika områden 

såsom religion, politiska aspekter, livsstil, värderingar, normer, vanor, tradition och 

ideologer. Bristen på kulturkompetens kan leda till att sjuksköterskor ibland kan 

feltolka patientens beteende viket kan bidra till vårdlidande (artiklar 2,3,4,5,6,7).  

I samma studier framhålls att sjuksköterskorna bör vara medvetna om att kulturella 

skillnader inte bara sker mellan olika kulturer utan även inom samma kultur. Det kan 

finnas olikheter inom en kultur därför är det att viktigt att anpassa vården efter 

individen(artiklar 2,3,4,5,6,7). 

Leininger (2002) framhäver i sin transkulturella omvårdnad att en tillfredsställande 

omvårdnad innebär att sjuksköterskan skaffa sig ständig kunskap om patienten och 

anhöriga vad gäller religion, ekonomi, världsbild, ideologier, tradition, politiska 

aspekter, livsstil, etiska aspekter, det vill säga att ta hänsyn för hela människans 

kultur.  

Gebru och Khalaf (2008) betonar att bristen på kulturkompetens bör motverkas redan 

under sjuksköterskeutbildningen där sjuksköterskestudenter ska få omfattande kurser 
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i transkulturell omvårdnad under hela utbildningen. Detta kan bidra till ökad 

förståelse om kulturanpassad vård i det mångkulturellsamhället.  

I kategorin sjuksköterskas yrkesroll uppger sjuksköterskor att kulturella skillnader är 

ett hinder i ett omvårdnadsarbete. Det framkommer att det finns ett behov av att få 

mer information om kulturer och kulturkunskap för att kunna arbeta i ett 

mångkulturellt samhälle (artiklar 5,6,7,10).  

Detta bekräftar vad Leininger (2002) säger om att sjuksköterskan ska ta reda på de 

inre perspektiven av människors uppfattning och värderingar från deras kulturer 

(emic). Utifrån resultatet finns det ett stort behov av ökad kulturell kunskap. Men den 

viktigaste delen handlar också om medvetenhet och sensitivitet.  Sjuksköterskor 

behöver inte kompromissa med sin egen inställning däremot måste de vara medvetna 

och ha tolerans samt att lära sig att förhålla sig till andras inställning.  

I kompetens beskrivning för legitimerade sjuksköterskor finns att sjuksköterskan ska 

informera patient och eller närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt för 

att kunna möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling.  

I sjuksköterskans profession sker också ständigt genom analys av styrkor och 

svagheter gällande professionella kompetenser (Socialstyrelsen, 2005).  

I kategorin patient perspektiv har det framkommit i studierna (1,2) att patienterna inte 

blir sedda och inte blir bekräftade i sitt lidande. Vårdlidande är relaterat till att 

vårdtagare känner sig kränkta och försummade vilket några av patienterna i studierna 

uppger. Vidare beskrivs frustration från patienter, exempelvis: en sjuksköterska skulle 

ta ett blodtryck med ville inte ens röra vid patienten. Enligt patientens upplevelser 

saknade sjuksköterskor kommunikations färdigheter vilket minskade kvaliteten på 

omvårdnaden.  

 Leininger (2006) beskriver att vårdhandlingar som bedrivs av en enskild kan 

upplevas av en annan individ som ett stöd under tider då behovet finns och att det kan 

upprätthålla välbefinnandet.  

I kompetens beskrivning för legitimerade sjuksköterskor ska sjuksköterskan utgå från 

en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn.  Omvårdnad bygger på 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten som kräver att man lyssnar, förstår 

samt tar del av den andra människans upplevelser (Socialstyrelsen, 2005).   
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Sammanfattningsvis påvisar de utvalda artiklarna att behovet av kulturkompetens 

växer i ett mångkulturellt samhälle. Brist på kulturkompetens hos sjuksköterskor 

bidrar till vårdlidande vilket måste motverkas. Kulturkompetens kan uppnås genom 

att sjuksköterskor ökar sin förståelse och medvetenhet om sin egen kultur och om 

andras kulturer i sin omgivning. Genom utbildning inom ämnet transkulturell 

omvårdnad ökar man förståelse om kulturkompetens vilket bidrar till tillfredställande 

vårdande relationer.   

Leininger`s soluppgångsmodell är en viktig tankegrund till vårdande av människor 

från andra kulturer.  Men det som uppsatsens författare saknar i modellen är 

genomförandet av vissa komponenter i verkligheten. Till exempel på vilket sätt 

sjuksköterskan kan använder sig av det politiska och ekonomiska faktorer i vårdande 

av patienter från annan kultur.  

9.3 Slutsats 

Resultatet påvisar de berörda kategorier i studierna som har betydelse i vårdande av 

patienter från annan kultur. Studien fokuserade på att belysa betydelsen av kulturen i 

omvårdnadsarbetet.  De flesta studierna har huvudsakligen berört sjuksköterskorna men 

i resultatdelen lyfts även bland annat patientens perspektiv fram vilket uppsatsens 

författare tycker att kan bidra till att skapa medvetenhet hos alla hälso-sjukvård 

personal inom olika områden.  Kommunikation; Samarbete med anhöriga; 

Kulturkompetens samt Utbildning tycker uppsatsens författare skulle kunna upplevas 

som grundläggande för hälso-och sjukvårdspersonal i allmänhet oavsett 

omvårdnadsområde.   Därför är det viktigt att hälso-och sjukvårdspersonal inom olika 

omvårdnads områden reflekterar över kulturens betydelse för att kunna förbättra vård 

inom den mångkulturella samhälle.  

 

9.4 Fortsatt forskning 

Genom ökad diskussion och debatter om kulturens betydelse i omvårdnadsarbetet 

utifrån patientens, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter perspektiv kan området 

berikas. Att studera och undersöka olika perspektiv inom området kultur kan bidra till 

ett innehållsrikt underlag där det belyser eventuella skillnader och likheter mellan de 
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olika perspektiv vilket i sin tur kan avgränsa och lösa problematik som kan uppstår på 

grund av kompetensbrist inom kultur.   Uppsatsens författare önskar utökad forskning 

i Leiningers soluppgångsmodell i det praktiska vårdarbetet, vilket saknas idag.  
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Artikel överskikt: artiklar är numrerat efter bokstavs ordning på författarens namn.   

Artikel matris över resultat delen. 

Artikel nr.    1 

Titel, år,tidskrift, 

land.   

Being different and vulnerable: experiences of immigrant 

African women who have been circumcised and sought 

maternity care in Sweden. 2006, Journal of Transcultural 

Nursing, Sweden.  

Författare   Berggren V, Bergström S, Edberg A 

Syftet  Syftet med denna studie var att undersöka möten mellan hälso-

och sjukvårdspersonal i Sverige och könsstympade kvinnor 

från olika afrikanska länder. 

Metod  En kvalitativ studie, genomfördes genom intervjuer med 22 

kvinna som bodde i Sverige.   

Resultat  Resultat visar ett behov av mer individualiserad och kulturell 

justerat vård samt behovet av mer utbildning om 

könsstympning för hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Artikel nr.  2 

Titel, år, tidskrift, 

land.    

Caring as experienced by minority ethnic patients. 2000, 

International Nursing Review, England. 

Författare  Cortis. J.D 

Syftet Patientens upplevelse av vård utifrån kulturellt perspektiv. 

Metod Metoden var kvalitativ ansats, deltog 38 deltagare. 20 män och 

18 kvinna, alla deltagare var från Pakistan communities in 

Bradford   

Resultat  Språk och kultur är avgörande komponenter i vårdande 

relationen.  

 

Artikel nr.  3 

Titel, år, tidskrift, 

land. 

Meeting the needs of minority ethnic patients. 2004, Journal 

of Advanced Nursing, UK. 
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Författare  Cortis JD 

Syftet  Sjuksköterskor upplevelse av att vårda patienter från andra 

kulturella bakgrund med fokusgrupp från Pakistan.  

Metod  Kvalitativ ansats, deltagit 30 SSK, en semi-strukturerade 

intervjuer.   

Resultat  Studien har visat att sjuksköterskor hade brist på kunskap 

kring kultur och andlighet. De hade svårt att koppla dessa 

komponenter i omvårdsarbetet. 

 

Artikel nr. 4 

Titel, år, tidskrift, 

land. 

Cultural challenges in end-of-life care: reflections from 

focus groups´ interviews with hospice staff in Stockholm. 

2000, Journal of Advanced Nursing, Sweden. 

Författare  Ekblad. S, Marttila. A, Emilsson. M 

Syftet Att samla reflektioner och kunskaper kring erfarenheter 

av arbete med patienter från olika kulturella bakgrunder på 

palliativvård. Även se om det finns eventuella 

utbildningsbehov. 

Metod Metoden var kvalitativ ansats av fokusgrupp med öppna 

frågor. Delat till tre grupper med totalt 19 av 76 sjuksköterska 

som har deltagit i seminariet.   

Resultat  De flesta har upplevat svårigheter med att arbeta med 

människor från annan kulturell bakgrund. Kommunikation och 

kulturella frågor har påvisat brister samt anhöriga synen på 

vården 
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Artikel nr. 6 

Titel, år, tidskrift, 

land 

The encounters that rupture the myth: contradictions in 

midwives' descriptions and explanations of circumcised 

women immigrants' sexuality, 2004, Health Care for Women 

International, Sweden. 

Författare  Leval A; Widmark C; Tishelman C; Ahlberg BM 

Syftet  Syftet med studien var att analysera hur svenska barnmorskor 

upplever vårdandet av omskurna kvinnor relaterad till deras 

sexualitet. 

Metod  Kvalitativ ansats, med intervjuer i fokusgrupp deltagit n=26  

Resultat  Slutsatsen visar att en ökad förståelse för kulturell 

epistemologi/ kunskaper behövs för att garantera vård av god 

kvalitet 

 

Artikel nr.  7 

Titel, år, tidskrift, 

land.  

Transcultural nursing: how do nurses respond to cultural 

needs? 2003, British Journal of Nursing, UK. 

Författare  Narayanasamy, A.  

Syftet  Studien illustrera hur sjuksköterskan kan besvara det kulturella 

behovet hos patienten. 

Artikel nr. 5 

Titel, år, tidskrift, 

land.  

Perspectives of cultural competence in health care. 2004, 

Nursing Standard´s art and science sections,UK. 

Författare  Leishman. J 

Syftet  Syftet var att kartlägga betydelse av kultur medvetenhet inom 

vården. 

Metod  kvalitativ ansats, har deltagit 10 sjuksköterskor av varierande 

ålder från 2 kommuner i Scotland. SSK intervjuades och 

intervjuarna var ostrukturerade men med en öppnande fråga. 

Resultat  Otillräckligt på kunskap och förståelse hos  deltagarnas 

gällande  kulturell mångfald samt det finns brist i 

sjuksköterskeutbildningen och utvecklings möjligheter. 
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Metod  Studien har både Kvantitativ och kvalitativ, deltog 126 SSK 

AV 200. 

Resultat  Resultat var för att möta dessa kulturella utmaningar i 

omvårdnadsarbetet behovs mer utbildning på det området. 

 

Artikel nr. 8 

Titel, år, tidskrift, 

land.    

Complexity and contradiction: home care in a 

multicultural area. 2009, Nursing Inquiry, Sweden. 

Författare Skott C; Lundgren SM. 

Syftet  Hemsjukvård personal upplevelse av att jobba I 

mångkulturella område i Sverige. 

Metod  Metoden var kvalitativ ansats, deltog 5 sjuksköterskor. Fyra av 

dem har mer 10 års erfarenheter inom hemtjänstarbetet i 

Sverige.  

Resultat  – Att jobba i ett mångkulturellt samhälle kräver det extra 

hänsyn inte bara till patienten utan till anhöriga, sociala 

faktorer vårdmiljö.  

– Att SSK ta hänsyn till sina fördomar, attityder vid vårdande 

av patienter från andra kultur.   

 

Artikel nr. 9 

Titel, år, tidskrift, 

land.  

Leaving the Comfort of the Familiar”: Fostering 

Workplace Cultural Awareness Through Short-Term 

Global Experiences. 2010,Nursing Forum, USA. 

Författare  Smith-Miller CA; Leak A; Harlan CA; Dieckmann J; 

Sherwood G 

Syftet Underlätta utvecklingen av sjuksköterskeeleverna "kulturell 

kompetens och översätta dessa erfarenheter i det kliniska 

arbetet. 

Metod  Kvalitativa studier på USA studenter som gjorde sin VFU 

utomlands. 

 

Resultat  Effektivt för sjuksköterska studenter att praktisera utomlands 
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för att höja kunskaper inom kultur.  

 

 

Artikel nr. 10 

Titel, år, tidskrift, 

land. 

Cultural encounters in reflective dialogue about nursing 

care: a qualitative study. 2008, Journal of Advanced 

Nursing, Norway. 

Författare  Torsvik, M., & Hedlund, M. 

Syftet  Syftet är att undersöka hur sjuksköterskestudenter utvecklas i 

reflekterande sjukvårdspraxis genom kulturella möten mellan 

studenter från Tanzania och Norge. 

 

Metod  Kvalitativ ansats, deltagande var 14 sjuksköterskestudenter, 10 

från Tanzania och 4 från Norge. 

Resultat  De norska studenter betonade att omvårdnad är en relation 

som kan beskrivas med sjuksköterska-patient relationer, där 

individualiserad vård, direkt kommunikation och 

känslomässigt engagemang ingår. medan studenter från 

Tanzania betonade att omvårdnad kan beskrivas med  nurse-

relative- patient relation Ship vilket betyder att anhöriga a 

som ansvarar för omvårdnad och sjuksköterska ansvar ligger 

på att bota patienten. 

 


