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Come mothers and fathers throughout the land 

and don't criticize what you can't understand. 

 

Bob Dylan (1964) 

in The Times They Are A-changin' 
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Sammanfattning Då Sverige är ett mångkulturellt land med en expanderande 

   population ställs vi inför många möten i vården med patienter 

av annan kulturell bakgrund. Syftet med studien var att 

beskriva vilka faktorer som kan påverka sjuksköterskans möte 

med patienter av annan etnisk bakgrund än den svenska. 

Studien genomfördes som en litteraturstudie där 14 

vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet visar olika 

faktorer som påverkar mötet, vilka kan vara kommunikation, 

utbildning, attityder, miljö, etnicitet och religion, där 

kommunikationen som är både verbal och icke-verbal, kan ses 

som den viktigaste aspekten för ett bra patientmöte. Personalen 

behöver insikt i hur människor av annan etnicitet kan uttrycka 

sig för att kunna uppfatta deras behov. Kunskap och förståelse 

om andra etniciteter krävs för att kunna utöva adekvat 

omvårdnad. Sjuksköterskan bör därtill utveckla sin kulturella 

kompetens genom utbildning. Ämnet bör ingå i 

grundutbildningen för all vårdpersonal. Dessutom bör en 

evidensbaserad eller åtminstone forskningsförankrad 

handlingsplan för transkulturella möten finnas på varje 

vårdavdelning.  
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Inledning 
 

Sverige är ett både komplext och mångkulturellt samhälle. Det offentliga rummet 

präglas konstant av möten mellan människor från många olika samhällsklasser, 

socioekonomisk status, religiositet, politisk åskådning och etnicitet. För myndigheter, 

förvaltningar och andra instanser inom den offentliga sektorn är det således av största 

vikt att på ett adekvat sätt kunna bemöta och interagera med människor och deras 

olikheter. Detta är inte bara en praktisk fråga, utan en förutsättning för de 

demokratiska grundvalar samhället bör vila på.  

 

Sjukvården är en sådan instans, och den legitimerade sjuksköterskan och hennes 

medarbetare krävs därför på både kulturell kompetens och specifik ämneskunskap 

kring olika kulturer, för att kunna utöva sin yrkesroll på ett professionellt och 

tillfredsställande sätt. I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) fastslås att arbetet skall grundas i en humanistisk 

människosyn, samt eftersträva rättvisa och en god omvårdnad för alla. En princip som 

gäller såväl inom akutsjukvården som för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete på 

längre sikt, och en ambition relevant även som utgångspunkt för den akademiska 

omvårdnadsforskning som sker vid våra universitet och högskolor.  

 

Bristfälligheter och problem har dock identifierats inom området (Fioretos, 2002), och 

behovet av kunskap och diskussion kring den kulturella aspekten av arbetet ökar 

konstant i takt med samhällsutvecklingen (Ekblad, Jansson & Svensson, 1996). Att 

införliva detta ämnesområde både i det dagliga vårdarbetet och i utbildningen är alltså 

en utmaning för framtiden. Målet med den här uppsatsen är att belysa och 

problematisera kring påverkande faktorer i den transkulturella omvårdnaden, samt öka 

kunskapen kring ämnet.  

 

Bakgrund 
 

Kultur är enligt Ekblad, Jansson & Svensson (1996) något vi delar med andra. 

Begreppet definieras vidare som en gemensam livsform av erfarenheter, värderingar, 

regler och idéer. Faktorer som påverkar individens kulturella utveckling är 

samhällsvillkor, livshistoria, kulturella egenskaper samt personliga egenskaper. 

Därmed laddas begreppet kultur, åtminstone som epitet betraktat, med en vidare 

betydelse än etnicitet eller tillhörandet av en viss nationalitet. När människor delar 

eller ingår i en kulturell gemenskap har de ofta samstämda uppfattningar om vad som 

förväntas, samt vad som betraktas som normalt. 

 

Sverige har enligt bland annat Ekberg (2007) historiskt sett varit både ett invandrings- 

och utvandringsland, och präglas därför av kulturell mångfald. Under hela 

artonhundratalet och några decennier in på nittonhundratalet lämnade cirka 1.3 

miljoner svenskar landet, men sedan andra världskriget och efterkrigstiden har 

andelen utrikes födda hela tiden ökat.  

 

Från sjuttiotalet har arbetskraftsinvandringen minskat markant, och i stället utgörs 

största delen av flyktinginvandring från oroliga delar av världen (Gustafsson, 

Hammarstedt & Zheng, 2004). Detta innebär bland annat att invandrarna alltsedan 

dess börjat komma från mer avlägsna delar av världen. Under åttiotalet kom många 
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från Mellanöstern, och under nittiotalet kom en stor skara från Balkan. En avsevärd 

andel har även kommit från Latinamerika och Afrika.  

 

Redan 1969 grundades Invandrarverket, och i samband med detta eftersöktes en 

svensk invandrarpolitik (Gaunt, 2002). Några år senare avskaffades 

arbetskraftsinvandringen helt, och efter detta var endast humanitära skäl giltiga för 

invandring. Många invandrare kommer till Sverige på grund av ohälsa samt 

familjeskäl. 

 

Både historiskt och nu är flertalet av alla invandrare unga (Statistiska centralbyrån, 

1971, 2005, 2007). Både 1969, 1999 och 2005 var den vanligaste åldersgruppen 20-29 

år. De äldre som ändå kom var antagligen så kallade anknytningsinvandrare, det vill 

säga att man kommer för att återförenas med en make, ett barn eller annan nära 

anhörig. Könsfördelningen är numera relativt jämn bland invandrarna, till skillnad 

från sextiotalet då andelen män var lite högre. 

 

Då samhällsutvecklingen globalt sett nu präglas av ökad migration upplever både 

Sverige och andra länder en successiv förändring av befolkningens sammansättning 

(Fioretos, 2002). År 1960 utgjorde invandrarna 4 procent av befolkningen och redan 

1970 hade andelen ökat till sju procent. Vid millennieskiftet var andelen tolv procent 

eller drygt en miljon individer (Ekberg, 2007), och de senaste 10 åren har 

invandringen dessutom fördubblats (Statistiska centralbyrån, 2008a). 1998 invandrade 

49391 personer. 2008 var antalet uppe i 101 171 personer och samma år var 17,9 % 

av Sveriges befolkning av utländsk bakgrund.  

 

Detta medför att både sjukvården och andra institutioner ställs inför nya krav 

(Fioretos, 2002). Det är exempelvis inte ovanligt att en sjuksköterska vårdar en patient 

trots att de inte pratar samma språk. Då detta innebär att vårdaren inte på 

tillfredsställande sätt kan utbyta adekvat information med patienten präglas 

vårdsituationen av en rad svårigheter. Patienter med invandrarbakgrund tenderar 

därtill att agera annorlunda när de söker vård, och frekventerar exempelvis i högre 

grad än svenskfödda våra akutmottagningar och jourvårdscentraler. Dessa svårigheter 

medför att den legitimerade sjuksköterskan krävs på kulturell kompetens. 

 

Med kulturkompetens eller kulturförståelse menas en rad olika saker (Ekblad, Jansson 

& Svensson, 1996). För personal som arbetar med individer av utländsk härkomst 

innebär det exempelvis att göra sig bekant med deras vanor och vardagliga livsföring, 

och eventuellt deras sätt att kommunicera och resonera. Vi bör vara beredda och 

vakna inför att personer av annat etniskt ursprung än vårt eget uppfattar livsvärlden 

annorlunda, samt att detta ofta innebär differenser och presumtiva problem i hur vi 

agerar och känner i specifika situationer. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 

1 982:763 2 §) skall därtill alla människors lika värde respekteras i vårdandet. 

Värdigheten hos den enskilda individen skall, oavsett kulturell tillhörighet, tillvaratas.  

 

Komplexiteten i den här problematiken konkretiseras när det kommer till hur 

individen utifrån sin kulturella identitet uppfattar olika livshändelser. Skillnader i 

upplevelser och önskemål föreligger exempelvis vid dödsfall, begravning, interaktion 

med vårdpersonal, palliativ omvårdnad, abort och syn på läkarauktoritet (Ekblad, 

Jansson & Svensson, 1996). Bara att tillhöra en immigrantfamilj, samt de traumatiska 

upplevelser detta eventuellt inneburit, har definierats som en stressökande faktor 
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(Gustafsson, 2008), och det förefaller även så att ju längre bort från Sverige en 

invandrare kommer, desto större verkar risken vara för svårigheter att överbygga den 

distans som finns mellan hemlandet och Sverige (Franzén, 2004).  

 

Den, utifrån etnicitet sett, sociala stratifieringen i samhället medför även dessvärre att 

familjer med invandrarbakgrund lider ökad risk för att utsättas för en mängd 

belastningar (Gustafsson, 2008). Det kan röra sig om utanförskap, fördomar och 

diskriminering. De sämre möjligheter som en invandrare ställs inför på 

arbetsmarknaden kan också medföra att dålig ekonomi, och därmed låg 

socioekonomisk status, tillkommer som ytterligare belastningar. Segregationen rent 

bostadsmässigt skapar därtill områden med högre förekomst av exempelvis hot och 

våld, vilket skapar en skiktning i risken att utsättas för traumatiska upplevelser. Både 

ojämlikheten i sig och att tillhöra en förfördelad grupp kan öka osäkerheten samt 

minska tilltron till medmänniskor. Detta i sin tur framkallar i många fall en 

genomträngande känsla av underlägsenhet. Dessa processer läggs på den stress som 

migrationen i sig själv kan innebära och de eventuella traumatiska erfarenheter 

individen erfarit i hemlandet, och synergieffekten av dessa faktorer blir bland annat en 

ökad hälsorisk. Hela denna livssituation skapar därtill frustration kring de ständiga 

anpassningarna till alla svårigheter man som invandrare tvingas till, vilket påverkar 

stämningsläget mot demoralisering, pessimism och känslomässig instabilitet. Under 

dessa omständigheter är det svårare för till exempel föräldrar att upprätthålla en sund 

relation till en eventuell partner, samt att utöva ett involverat och stödjande 

föräldraskap. I stället kan föräldrarollen mer ta sig uttryck i inkonsekvent disciplin, 

tvång och fientlighet. En sådan i många avseenden dystopisk familjesituation påverkar 

utvecklingen av barnen negativt, med ökad risk för depressiva eller 

utagerandebetingade problem som följd. På så sätt hänger samhällets struktur ihop 

med processer i invandrarens närmiljö i allmänhet och familjen i synnerhet. Detta 

påverkar alla familjemedlemmar negativt, och i förlängningen ses en ökad benägenhet 

till både minskad socioekonomisk status och ohälsa i invandrargrupper. 

 

Det finns således ett tydligt samband mellan ohälsa och sociala skillnader i 

exempelvis arbetsinkomster, utbildningsnivå och familjesituation (Socialstyrelsen, 

2005). När hänsyn till dessa faktorer tagits kvarstår dock ändå en skillnad mellan 

svenskar och invandrares hälsosituation (Vogel, 2002). En person från annan kulturell 

bakgrund löper en ökad risk för ohälsa. Detta kan däremot inte förklaras enbart av det 

faktumet att personen är född utomlands, utan beror snarare på segregering och 

marginalisering på den offentliga arenan.  

 

Människan är också, i varje fall enligt kognitivisterna och delar av biologisterna, av 

naturen rädd för det okända, varför hon – åtminstone initialt – alienerar sig gentemot 

nya och outforskade områden (Atkinson, Atkinson, Smith & Bem, 1993). Ett sådant 

område är andra kulturer än den egna, samt individer och sedvänjor från dessa 

kulturer. Det föreligger därtill enligt Fioretos (2002) en konflikträdsla när det kommer 

till diskussioner kring frågor rörande ras, etnicitet och problem som kan uppstå i 

närliggande områden. Detta beror på en rädsla att stämplas som rasist, konservativ 

eller främlingsfientlig. 

 

Det finns dessutom fler försvårande faktorer (Hanssen, 2007). Viktig kunskap för 

vårdpersonal är att kunna sätta sig in i patienters tolkningar av ohälsa, hälsa och 

eventuell vård för att kunna skapa välbefinnande och kontroll över situationen. 
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Språkliga missförstånd eller svårigheter att uttrycka sig kan lätt tolkas som överdriven 

klagan och smärtintolerans, vilket gör att vårdpersonalen bör se vikten i att kunna tyda 

patienters behov. Tidsuppfattningarna i vår kultur kan också avskärma sig betydligt 

från andra kulturer. En glömd besökstid hos oss västerlänningar innebär som bekant 

ett problem, medan det kan förefalla naturligt för en individ från en annan härkomst 

att inte komma på en exakt avtalad tid. Att kunna se den ickeverbala 

kommunikationen och vara lyhörd för ansiktsuttryck som ofta återspeglar smärta, oro, 

aggression och ogillande är en viktig begåvning hos vårdpersonalen. Likaså 

underlättar det att lyssna av volym och klang i rösten för att tolka patientens budskap. 

Användandet av ögonkontakt, samt att äga viss kännedom om andra kulturers sätt att 

använda sig av den förmedlingen, är ett av de viktigaste hjälpmedlen för vårdgivaren i 

mötet. Vidare är den kulturellt betingade kännedomen kring kommunikation genom 

olika kroppsställningar, huvudrörelser och fysisk beröring som kan skilja sig åt mellan 

kulturer en viktig kunskap att bära med sig. För sjuksköterskan innebär detta att ha ett 

öppet förhållningssätt, samt att ifrågasätta om hon har uppfattat patientens 

kroppsspråk rätt eller om dennes handlingar verkligen menats såsom hon tolkat dem. 

Att äga viss kunskap om religiösa tankar som hör ihop med hälsa och ohälsa kan 

vidare stödja personalen att vårda patienten på ett kulturellt kompetent sätt. För att 

kunna uppnå den kunskapen krävs det att den offentliga sektorn och sjukvården har 

införskaffad kunskap om olika etniska grupper och deras olika önskemål (Hanssen, 

2007).  

 

Till sin hjälp i detta har sjuksköterskan olika modeller för transkulturell omvårdnad att 

agera utifrån. Leininger (1991) har skapat en modell som tar upp olika faktorer som 

berör kultur, samt hur den påverkar omsorgen och välbefinnandet hos individen och 

familjen. Modellen är indelad i två bitar, den övre och den nedre. Den övre tar upp 

verklighetsuppfattning, sociala och kulturella dimensioner. Den nedre tar bland annat 

upp kulturella värderingar, politiska, juridiska, ekonomiska och religiösa faktorer. 

Målet med modellen är kunna ge en meningsfull vård till patienter av diverse olika 

kulturer. Förhindra destruktiva handlingar som är icke-terapeutiska för patienten samt 

skydda mot våld och ilska på arbetsplatsen (Leininger, 2002). 

 

Davidhizars & Newman Gigers (2002b) skattningsmodell utvecklades för att mäta 

och sörja för behovet hos sjuksköterskestudenter i deras utbildningsprogram, just för 

att tillgodose vården hos patienter med kulturell mångfald. Modellen inkluderar sex 

kulturella fenomen vilka är: kommunikation, tid, plats, social organisation, miljö och 

biologisk variation.  En undersökning (Davidhizar & Newman Giger, 2002b) som 

gjorts med hjälp av denna skattningsmodell pekar på att informanterna blev mer 

socialt benägna, fick en öppnare kommunikation, blev mer framtidsorienterade samt 

tenderade till ökad plikttrogenhet att komma i tid till ett avtalat möte samt att de var 

positivare till att följa medicinska direktioner än övriga som inte ingick i 

undersökningen.  

 

Ytterligare en modell presenteras av Campinha-Bacote (2002) som inledningsvis 

menar att den kulturella kompetensen är en process och inte en statisk kunskap. 

Vidare fastslås att det finns större skillnader inom en etnisk grupp – intraetnisk 

variation – än mellan grupperna, samt att det finns ett direkt samband mellan 

vårdgivarens kompetensnivå och förmågan att leverera kulturellt ansvarsfull 

omvårdnad.  
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År 1997 konstaterades dock från Socialstyrelsens håll dessvärre att flertalet av 

Sveriges vårdutbildningar visade påtagliga bristfälligheter i avseendet att förbereda 

studenterna för kulturella möten i vårdarbetet (Fioretos, 2002). Den utbildning som 

gavs handlade dessutom om immigranterna, och alltså inte om studenternas personliga 

värderingar och det interpersonella handhavandet i mötessituationen. 

 

Det moderna svenska samhället består alltså sammanfattningsvis av människor med 

många olika kulturella bakgrunder. Detta ställer krav på kulturell kompetens hos 

personal inom alla verksamheter med direkt eller indirekt kontakt med allmänheten. 

Inom vårdsektorn präglas arbetsdagen av interaktion med patienter, varför det är av 

yttersta intresse att just mötet blir gott. Det är viktigt att vi i största möjliga mån 

behandlar patienter lika, oavsett bakgrund, religion eller etnicitet. Metoder och 

ambitioner att öka den kulturella kompetensen och sjukvårdens förmåga till 

transkulturell omvårdnad finns redan, men fortsatt utveckling är nödvändig. Avsikten 

med den här litteraturstudien är därför att skapa kunskap kring vilka faktorer som 

påverkar mötet med personer från andra kulturella bakgrunder än vår egen.  

 

Syfte 
Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans möte med patienter av 

annan etnisk bakgrund än den svenska.  

 

Metod 
 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell. Relevant 

litteratur och forskning analyserades och sammanställdes därefter. Artiklarna söktes 

systematiskt i vårdrelaterade databaser. Artiklarnas kvalitet granskades och resultaten 

analyserades.  

 

Datainsamling 
 

Datainsamlingen skedde genom systematiska sökningar i databaserna CINAHL, 

PubMed, SweMed och Academic Search Elite. Sökningarna i PubMed och Academic 

Search Elite är inte upptagna i sökhistoriken, då de inte gav några artiklar som 

användes. Sökning gjordes även i tidsskriften Journal of Transcultural Nursing där 

fyra artiklar som ingår i resultatet hittades. Sökorden som användes var invandrare, 

kulturell kompetens och sjuksköterska-patient relation. Därefter översattes sökorden 

till MeSH termer och Thesaurus.  Sökorden redovisas i Tabell 1. I sökhistoriken, 

Tabell 3, redovisas de sökningar som resulterade i artiklarna som ingår i urval 2. Även 

sökning på google utfördes och denna resulterade i en svensk avhandling, ifrån vilken 

två artiklar användes. Ytterligare en avhandling som erhölls av handledaren lästes, 

och ur den användes en artikel. Inga begränsningar gällande ålder gjordes, då de 

kulturella mötena inkluderar alla ålderskategorier. 

Titlarna lästes på alla träffar, och därefter valdes 16 abstrakt ut. De titlar som valdes 

bort ansågs inte motsvara litteraturstudiens syfte, då de innehöll minoritetsspecifika 

transkulturella möten, alternativt att de inte var vetenskapliga. 
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Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord CINAHL 

Headings 

SweMed 

MeSH 

Journal of 

Transcultural 

Nursing  

Invandrare Immigrants Immigrants Immigrants 

(fritext)  

Sjuksköterska 

patient relation 

Nurse patient 

relations 

Nurse patient 

relations 

Nurse patient 

relations 

(fritext) 

Kulturell 

kompetens 

Cultural 

competence 

Cultural 

competence 

 

 

Databearbetning 
 

Efter genomläsning gjordes en artikelöversikt där årtal/land, författare, syfte,  

metod/urval samt slutsatser presenterades (se Tabell 4). Artiklarna lästes igenom igen, 

och granskades därefter i grupp. Den vetenskapliga kvaliteten bedömdes utifrån 

Carlsson & Eimans (2003)  bedömningsmall, och graderades till grad I, II eller III. 

Urval 2 resulterade i 14 artiklar och utav dessa var tio kvalitativa och fyra 

kvantitativa. I nästa steg samlades påverkande faktorer samman ur artiklarna och 

sorterades under olika rubriker. Inledningsvis var dessa kommunikation, socialt, 

etnicitet, attityder, miljö, religion och utbildning. Därefter sorterade nämnda rubriker 

in i tre resultatkategorier; kommunikation och interaktion, kulturella värden samt 

kulturell kompetens (se Tabell 2).   

 

Tabell 2. Kategorier 

Kommunikation och 

interaktion 

Kulturella värden Kulturell kompetens 

Kommunikation Etnicitet Kulturell kompetens 

Socialt Attityder Utbildning 

 Miljö  

 Religion  

 

Resultat 
 

Kommunikation och interaktion 
 

Sjuksköterskan bör känna till patientens villkor för kommunikation för att kunna 

förstå och möta dennes behov på ett effektivt sätt (Gebru, Åhsberg & Willman, 2006). 

Språk kan vara en kulturell barriär mellan invandrare och hälso- och 

sjukvårdspersonal. Problem med översättning, samt att samma ord kan ha olika 

betydelse, kan försvåra i kommunikationen.  
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Det är enligt Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam & Torres (2004) vanligt att 

invandrarpatienter inte förstår informationen och råden de får av sjukvårdspersonalen. 

Dessa kan i sin tur uppleva att invandrare inte får adekvat behandling och omvårdnad, 

samt att de inte kan tillfredställa deras behov. Synen på sjukvården kan leda till olika 

förväntningar från både patient och personal. 

 

Sjuksköterskestuderande i Sverige anser det finns svårigheter i den mångkulturella 

vården (Bäckström, Lundberg & Widén, 2005). Språk och kommunikation anses vara 

det mest betydande problemet, men även att ge information kan vara komplicerat. 

Problematiken i kommunikationen kan leda till att patienten blir orolig, då språk och 

gester är något kulturellt som lätt kan missförstås. Bekymmer med att finna tolk 

förekom, och även om sådan hittades kunde kommunikationsproblem uppkomma då 

denne hade otillräcklig kunskap om vård. 

Ett empatiskt förhållningssätt med en fördomsfri attityd och ett intresse för andra 

länder och dess befolkning krävs för att få en förtroendefull relation med 

invandrarpatienten (Arvidsson, Fridlund, Samarasinghe, 2003). Som hjälp i 

kommunikationen bör kroppsspråket uppmärksammas. Att lära sig några 

betydelsefulla fraser och föra en långsam och tydlig dialog samt använda sig av 

underlättar vid samtalet.  

 

Enligt Emami, Gerrish & Jirwe (2008) är en bra kommunikation viktig för att få ett 

bra vårdresultat. Viktigt innehåll i vårdandet går förlorat om kommunikationen 

brister. När man inte har ett delat språk är det omöjligt att sätta sig in i patientens 

situation, och därav blir det svårare att ge patienten rätt support. Detta leder till att 

vårdpersonalen kan känna en fruktan för att göra misstag i det transkulturella mötet. 

Oro skapas samt försök att undvika interaktioner.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen bör enligt Gebru, Åhsberg & Willman (2006) därtill 

vara medveten om familjens och nära vänners betydelse för patienten, samt i vilken 

utsträckning dessa kommer att delta i vården. Många anhöriga vill skydda sina 

närstående från svåra besked om sin sjukdom, och därför är det viktigt att vara lyhörd 

inför deras inställning. Viktig information bör dokumenteras för att kunna ge en god 

vård. 

 

När släktingar ville vara delaktiga i vården, samt ha information, kunde svårigheter 

uppstå (Bäckström, Lundberg & Widén, 2005). Anhöriga upplevdes som störande då 

de ofta var hos patienten på dennes rum, vilket kunde störa andra patienter omkring 

dem.  

 

Vårdpersonal i USA måste vara beredda på fler möten med patienter av annan kultur 

då den vita populationen minskar (Davidhizar & Newman Giger, 2002a). Davidhizar 

& Newman Giger utformade en modell för att bedöma kulturella värderingar. Detta 

för att kunna ta reda på vilken effekt de hade på både hälsa och sjukdom. Denna 

transkulturella modell skattar varje individ utifrån sex kulturella fenomen; 

kommunikation, utrymme, social organisation, tid, miljö och biologiska variationer.  

 

I en studie i Danmark, på ett sjukhus där upptagningsområdet procentuellt sett bestod 

av en större andel invandrare än i övriga landet, framkom att många av informanterna 

(läkare, sjuksköterskor och undersköterskor) ansåg att invandrarpatienter var en 
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belastning för det danska hälsosystemet (Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam & 

Torres, 2004). Samtidigt ansåg även en del av informanterna att just 

invandrarpatienterna gjorde arbetet som hälso- och sjukvårdspersonal mer intressant. 

Invandrarpatienter ansågs även vara mer dramatiska när de var sjuka, samt att de 

överdrev sin smärta.  

 

I en studie framkom att vissa sjuksköterskors inställning var att invandrarna skulle 

anpassa sig till det svenska samhället (Arvidsson, Fridlund, Samarasinghe, 2003). 

Vidare ansåg de att de svenska myndigheternas problem med integreringen av 

invandrarfamiljerna uppstod på grund av att det fanns för många flyktingar i landet.  

 

Liknande attityder skönjdes vid en undersökning av sjuksköterskorna vid en 

barnavårdscentral i Stockholms län (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006). Mer än 

hälften av informanterna sade sig sakna tillgängliga skriftliga riktlinjer för 

transkulturellt vårdarbete, och 23 procent hävdade dessutom att det inte var möjligt 

för dem att bibehålla någon support eller hjälp i deras hälsofrämjande arbete med 

föräldrar och barn av utländsk härkomst.  

 

I en amerikansk studie (DiCicco-Bloom & Cohen, 2003) gjord på en patientgrupp 

bestående av fjorton första generationens invandrare inom hemsjukvården 

fokuserades det däremot på tre beteenderelaterade orsaker till problem i 

sjuksköterskans möte med dessa patienter. Den första av dessa faktorer var bristande 

kunskap om patientens kultur. Okunskap om sedvänjor och dagliga rutiner i hemmet 

ledde till missförstånd och aggression mellan patienten och sjuksköterskan. Den andra 

orsaken var att sjuksköterskan orienterade sig till patientens kultur från en 

etnocentrisk synvinkel, att hon såg exempelvis bristande språkkunskap som patientens 

bekymmer, och inte som ett omvårdnadsproblem. Den tredje och sista faktorn som 

togs upp var när sjuksköterskan uppmärksammade och visade förståelse för den 

kulturella skillnaden, men när organisationen eller ledningen av ekonomiska eller 

okunskapsrelaterade skäl inte tog hänsyn till denna.  

 

Enligt Benkert, Doorenbos, Miller & Schim (2007) definieras kulturell känslighet som 

en persons attityd samt öppenhet att inhämta kunskap kring kulturella utsträckningar. 

Den västerländska traditionen bygger på att behandla andra som man själv vill bli 

behandlad, men när vi närmar oss andra med en kulturell och mänsklig attityd kan vi 

härleda kulturell känslighet genom att behandla som de vill bli behandlade.  

 

Vid en granskning av de nio vanligaste teoretiska ramarna kring kulturell kompetens 

(Emami, Gerrish & Jirwe, 2006) identifierades fyra olika teman som relaterade till 

ämnet. Dessa var medvetenhet om människors mångfald, förmåga att sörja för 

individen, en icke dömande öppenhet för alla individer samt förmågan att se 

höjningen av den kulturella kompetensen som en över lång tid pågående process. 

Samtliga av de granskade ramverken framhöll att sjuksköterskan måste bli medveten 

om mångfalden bland patienterna för att kunna tillhandahålla kulturellt kompetent 

omvårdnad. Två dimensioner av denna medvetenhet lyftes. Medvetenhet om sig själv, 

samt medvetenhet om andra. En god självmedvetenhet är första steget mot kulturell 

kompetens, liksom insikten att alla människor oavsett ursprung har en kulturell 

bakgrund. Sjuksköterskan måste förstå och erkänna sina kulturella värderingar och 

deras medföljande fördomar. När denna insikt ägt rum hjälper den sjuksköterskan att 

uppmärksamma andra människors kulturella olikheter. Förmågan att sörja för 
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individen nås främst genom att vara tränad och kunnig i att utföra kulturella 

skattningar, med teoretisk och praktisk kunskap om andra kulturer samt i förmågan att 

tillgodose specifika kulturella behov. Den icke dömande öppenheten handlar vidare 

om sjuksköterskans vilja att komma över fördomar, etnocentrism och stereotypt 

synsätt, samt om ett genuint intresse för personer från andra kulturer. Rättvisa och 

känslighet ansågs även viktigt. Synen på kulturell kompetens som en konstant 

pågående process består slutligen i att se förändringen som etapper, där 

sjuksköterskan successivt strävar efter ökad förmåga och därmed förbättrad kulturell 

kompetens (Emami, Gerrish & Jirwe, 2006).  

 

Sjuksköterskestudenter ansåg att patienter av annan kultur och deras närstående ofta 

begärde mer uppmärksamhet än svenska patienter (Bäckström, Lundberg & Widén, 

2005).  Även en skillnad i hur smärta och oro uttrycks påvisades. Personer från vissa 

länder ansågs ha en lägre smärttröskel. Det är viktigt att ha kännedom om kulturella 

olikheter för att förstå olika beteenden.  

 

Kulturell kompetens  
 

Kulturell kompetens innebär att kunna se vilka beteenden en individ har, och utifrån 

det anpassa vård och dokumentation (Benkert, Doorenbos, Miller & Shim, 2007). Det 

är skicklighet som även omfattar mångfald. Hur en människa ser på sig själv och 

andra är av stor vikt när det gäller kulturell känslighet. Kulturell kompetens kan ses 

som något som ska underlätta mellan vårdgivare och vårdtagare. 

 

Sjuksköterskan bör ha kännedom om patientens kunskap i förhållande till hälsa och 

ohälsa (Gebru, Åhsberg & Willman, 2006) för att kunna ge en kulturellt kompetent 

vård. Patientens kunskap är avgörande då den bestämmer hur kommunikationen blir 

när information ska ges.  

 

I en undersökning gjord på Bispebjerg Hospital i Köpenhamn framkom ett visat 

intresse hos sjuksköterskor för ett utbildningsprogram om hur man förhåller sig till 

invandrarpatienter (Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam & Torres, 2008). Kurser 

efterfrågades inom kommunikation och kultur, sjukdomar och hälsouppfattningar 

samt invandrarpatienters förväntningar kring vårdandet. Vårdpersonalen önskade 

därtill undervisning med fokus på konkreta problem i den transkulturella 

omvårdnaden.  

 

Enligt en undersökning från sjuksköterskeutbildningen på Saint Luke’s college i 

Kansas City, USA, är utbildning en starkt avgörande faktor för resultatet vid 

transkulturell omvårdnad (Hughes & Hoods, 2007). Ambitionen var att alla studenter 

skulle ha kunskap om frågor som handlade om ras, etnicitet och kultur. Många olika 

strategier användes för att öka studenternas kulturella känslighet. Eleverna visade vid 

inspektion märkbart förbättrad kulturell känslighet efter att transkulturell omvårdnad 

infogats i den obligatoriska utbildningen. De blivande sjuksköterskorna uppvisade 

högre poäng enligt en Cross-cultural Interaction Score (CIS) efter att den kulturella 

delen av andra utbildningsfasen avklarats, vilket innebär att de besatt en ökad förmåga 

att fatta kulturellt känsliga beslut och göra korrekta val.  
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Ett fåtal av de svenska sjuksköterskeutbildningarna har dock en fullgod utbildning 

gällande kulturell kompetens (Emami, Jirwe & Momeni, 2008). Skolor i större och 

mer invandrartäta städer hade i vidare utsträckning kulturell kunskap i sina 

kursplaner, och därför spelar det geografiska läget roll i hur väl den studerande får 

möjlighet att utveckla sin kulturella kompetens. För att kunna nå denna utveckling 

krävs det först att eleven eller sjuksköterskan är medveten om vad denne själv har för 

kultur, värderingar och fördomar, innan det går att lära sig något om andras.  

 

Kulturella värden 
 

Dokumentation av patientens etniska historia är viktig. Exempelvis patientens 

födelseplats kan ge viktig information om denne kommer från ett krigshärjat land 

(Gebru, Åhsberg & Willman, 2006).  

 

Synen på sjukdom kan variera mellan olika etniciteter. Kulturella övertygelser kan 

vara ett sätt för patienten att förklara varför denne drabbats av sin sjukdom. 

Invandrarpatienter kan vara mer negativa i tron på effektiviteten i behandlingen, samt 

nära en tro att behandlingen för dem kan resultera i ett oförbättrat hälsotillstånd. Det 

eventuellt sämre behandlingsresultatet kan dessutom vara en följd av 

feldiagnostisering eller felbehandling relaterat till kommunikationssvårigheter (Franz, 

Gallhofer, Koch, Lujić, Wüsten & Yürük, 2007).  

 

För att sjuksköterskan skall lyckas fokusera på kulturell mångfald, måste hon besitta 

förmåga att kontinuerligt belysa eventuellt föreliggande skillnader mellan olika 

grupper beträffande karakteristiska faktorer. Exempel på sådana grupper är ras, 

etnicitet, sexuell läggning, kön, ideologi och generation (Benkert, Doorenbos, Miller 

& Shim, 2007). Inom vårdprofessionen är det viktigt att lära sig om den kulturella 

mångfalden. 

Hälso- och sjukvårdspersonal måste vara medvetna om patientens religiösa tro, 

kulturella värderingar och livsstil för att kunna ge en effektiv vård samt få en 

förståelse för patienten (Gebru, Åhsberg & Willman, 2006).  

 

Diskussion  

 

Metoddiskussion 
 

Databaserna CINAHL, SweMed, PubMed och Academic Search Elite valdes. MeSH 

och Thesaurus användes när det var möjligt, i övriga fritext (se Tabell 2).   

 

Flera olika sökord användes från början, för att sedan uteslutas på grund av 

sökresultat med irrelevanta artiklar. Slutligen behölls kulturell kompetens, invandrare 

och sjuksköterska-patientrelation. Sökningarna i PubMed och Academic Search Elite 

redovisas ej i Tabell 2 då de inte gav några nya artiklar, utan endast artiklar som redan 

hittats.  

 

Sökningarna i databaserna SweMed, Cinahl och tidsskriften Journal of Transcultural 

Nursing resulterade i tio artiklar. Av dem var fyra från USA, en från Tyskland, två 
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från Danmark och endast tre från Sverige. Då svenska artiklar ansågs ge ett mer 

relevant och applicerbart resultat angående påverkande faktorer inom just den svenska 

sjukvården, gjordes en manuell sökning vilken resulterade i ytterligare fyra svenska 

artiklar. USA har andra förhållanden gällande sjukvård och invandring än i Sverige, 

men faktorerna i dessa artiklar betraktades ändå som relevanta då de tog upp kunskap 

och utbildning. Danmark ansågs ha snarlika förhållanden som Sverige. Samanlagt 

gick 14 artiklar vidare till urval 2, Tio kvalitativa och fyra kvantitativa. Att den större 

delen bestod av kvalitativa artiklar ses som en styrka. Av artiklarna i urval 2 var sju 

från Sverige, två från Danmark och fyra från USA.  

 

I resultatartiklarna används begreppen kultur och etnicitet med både överlappande och 

varierande betydelse. Någon hänsyn till eventuella nyansskillnader i tolkningen av 

dessa har därför inte tagits, och på så vis kringgås även problemet med eventuell 

språkförbistring. 

 

Alla artiklar i resultatet är från 2002 eller senare, och betraktades därför omfatta 

aktuell forskning. De kvalitativa artiklarna fanns viktiga för att få fram påverkande 

faktorer, och de kvantitativa beskrev mer sjuksköterskans åsikter.  

 

Artiklarna granskades enligt en bedömningsmall för kvalitativ och kvantitativ metod 

(Carlsson & Eiman, 2003) och graderades utefter vetenskaplig kvalitet. Grad I 

signalerar hög kvalitet, grad II något sämre och grad III låg vetenskaplig kvalitet. 

Artiklarna lästes individuellt för att sedan granskas och diskuteras i grupp och föras in 

i artikelöversikten. Kategorierna blev kommunikation, socialt, etnicitet, attityder, 

miljö, religion och utbildning, för att sedan bli till tre huvudrubriker.  

 

Resultatdiskussion 
 
Samtliga i resultatet ingående artiklar behandlar transkulturella möten i någon form. 

Materialet speglar dock ett brett fokus, och behandlar allt från sjuksköterskestudenters 

upplevelser om påverkande faktorer om vad sjuksköterskan bör vara medveten om för 

att kunna påverka mötet med andra kulturer i positiv riktning. Just bredden på 

materialet är enligt studiens initiala ambition, men då resultatet speglar en 

informantgrupp som är vida differentierad, både professionellt och geografiskt, anses 

detta även som en eventuell svaghet i relation till applicerbarheten på svensk sjukvård. 

 

Kulturell kompetens är en term som används flitigt i resultatets material. För att den 

legitimerade sjuksköterskan skall kunna bedriva transkulturell omvårdnad på ett 

tillfredsställande vis krävs hon på kulturell kompetens (Benkert, Doorenbos, Miller & 

Schim, 2007). Olika sätt på vilka sjuksköterskan kan nå denna kompetens presenteras 

i resultatet. Gebru, Åhsberg & Willman (2006) menar att sjuksköterskan bör besitta 

och införskaffa kännedom om patientens kunskap i förhållande till hälsa och ohälsa 

för att kunna anpassa och utforma information, medan Hughes & Hoods (2007) lyfter 

utbildning som den i särklass störst avgörande faktorn för graden av kulturell 

kompetens. Detta kan kopplas samman med Ekblad, Jansson & Svenssons (1996) 

konklusion att vårdpersonal som arbetar med utlandsfödda bör göra sig bekant med 

sina patienters vanor, livsföring, kommunikationsförutsättningar och värderingar, 

samt öka sin öppenhet inför att problem kan föreligga i det faktumet att immigranter 

ofta uppfattar livsvärlden annorlunda. Att genom både en utbildningsbaserad och en 
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individuell och egeninitierad förkovring inom området öka kunskapsnivån, torde 

kunna öka graden av denna bekantskap och öppenhet. 

 

Brister på området finns dock (Emami, Jirwe & Momeni, 2008) och vårdpersonal 

behöver öka sin förmåga vad beträffar just transkulturell omvårdnad. Däremot visar 

både legitimerade sjuksköterskor och studenter en positiv attityd till ökad integrering 

av ämnet i grundutbildningen (Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam & Torres, 

2008), varvid detta bedöms vara en faktor att belysa i kommande studier.  

 

En annan faktor som återkommer frekvent i resultatet är språket (Bäckström, 

Lundberg & Widén, 2005; Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam & Torres, 2004; 

Gebru, Åhsberg & Willman, 2006 m.fl.). Detta tangerar resultaten i Björk Brämbergs 

(2008) hermeneutiska studier med ansats i patientperspektivet. För att en patient med 

invandrarbakgrund skall uppleva delaktighet i vårdmötet krävs att denne blir bemött 

med hörsamhet, får ställa krav och ha kontroll över situationen, samt just möjligheten 

att kunna överbygga bristen på gemensamt språk med vårdaren. Björk Brämberg 

(Ibid) menar vidare att en patient som däremot inte blir inbjuden till delaktighet löper 

risk för att tryggheten i vården minskar, samt en känsla av kränkning och 

objektifiering. Detta leder i sin tur tillbaka till resultatet i litteraturstudien, där 

fördomsfrihet, intresse, förberedelse inför mötet, beteende, mänsklighet samt ett 

empatiskt förhållningssätt från sjuksköterskans sida återkommer som för mötet 

påverkande faktorer (Arvidsson, Fridlund, Samarasinghe, 2003; Davidhizar & 

Newman Giger, 2002; DiCicco-Bloom & Cohen, 2003). 

 

Det hävdas därtill att invandrarpatienter kan vara mer negativa i tron på medicinsk 

behandling, eller rentav tendera att använda sin kulturella övertygelse som förklaring 

till sitt sjukdomstillstånd (Franz, Gallhofer, Koch, Lujić, Wüsten & Yürük, 2007). 

Därför betraktas sjuksköterskans förmåga att behandla och kommunicera med 

patienten som en unik människa snarare än en medlem av en etnisk grupp – enligt 

exempelvis Davidhizars & Newman Giger (2002a) – som extra viktig vid just 

transkulturell omvårdnad. 

 

Ytterligare en faktor som nämns upprepat i resultatet är utbildning. Hughes & Hoods 

(2007) definierar den som en starkt avgörande faktor för resultatet vid transkulturell 

omvårdnad. I en undersökning från USA framkommer att hälften av de granskade 

universiteten inkluderar transkulturell omvårdnad i någon form i grundutbildningen 

(Lipson & Desantis, 2007). Flera av dessa erbjuder dessutom specialistutbildningar på 

post mastersnivå med direkt inriktning mot området. Dessvärre ligger inte Sverige – 

förutom i våra mest invandrartäta storstäder – lika långt fram, utan brister i 

ambitionen att leverera en tillfredsställande utbildning vad beträffar kulturell 

kompetens (Emami, Jirwe & Momeni, 2008). 

 

Endast två av de i resultatet granskade artiklarna (Emami, Gerrish & Jirwe, 2008; 

Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006) behandlar ämnena fördomar, rasism eller känsla 

av kulturellt betingad otillräcklighet i någon större utsträckning. Detta anses som en 

svaghet då studiens grundläggande syfte innefattade en ambition att belysa, och 

därmed underminera, de fördomsfulla attityder eller den okunskapsrelaterade rasism 

som till vissa delar eventuellt kan prägla verksamheter inom den offentliga sektorn. 
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Resultatet speglar emellertid en bred variation beträffande lämpliga åtgärder för 

införlivning eller ökning av den kulturella kompetensen. Utbildning, 

skattningsinstrument, politiska åtgärder, förkovring både på mikro- och makronivå, 

individrelaterade attitydförändringar etcetera (Hughes & Hoods, 2007; Michaelsen, 

Krasnik, Nielsen, Norredam & Torres, 2008; DiCicco-Bloom & Cohen, 2003; Emami, 

Jirwe & Momeni, 2008 m.fl.). Detta anses vara en styrka då studien präglades av en 

åstundan att belysa problematiken och möjliga förbättringsområden både akademiskt 

och verksamhetsbetingat. 

 

Synen på sjuksköterskans kulturella kompetens som en ständigt pågående process 

nämns upprepat (Emami, Gerrish & Jirwe, 2006; Benkert, Doorenbos, Miller & 

Schim, 2007) och dessa teser stärks ytterligare av Campinha-Bacotes (2002) 

forskning. Här hävdas den kulturella kompetensen och känsligheten som en 

fortlöpande process, under vilken vårdgivaren kontinuerligt strävar mot ökad förmåga 

att utöva sitt arbete effektivt i patientens kulturella kontext. Processen innefattar bland 

annat kulturell kunskap och integrering av kulturell medvetenhet. 

 

Slutligen framträder i resultatet ofta ett individorienterat perspektiv. I Davidhizars & 

Newman Gigers (2002a) modell är varje individ kulturellt unik, och Emami, Gerrish 

& Jirwe (2006) tar upp sörjandet för individen som ett av sina fyra huvudteman vid 

granskandet av de vanligaste teoretiska ramverken kring ämnet. Att just 

individperspektivet är viktigt bekräftas av Boi (2000) som i sin studie bland annat 

kommer fram till att sjuksköterskan inte nödvändigtvis behöver vara expert på alla 

etniska grupper, men att hon bör ha en medvetenhet kring kulturell flexibilitet, samt 

att hon accepterar varje patient som en individ oavsett bakgrund. 

 

Konklusion 
 

Den i synnerhet mest påverkande faktorn beträffande förmågan till transkulturell 

omvårdnad är kommunikation. För att interagera med patienter med 

invandrarbakgrund måste sjuksköterskan vara insatt, lyhörd och respektfullt inställd 

till dessas kommunikativa villkor. Språket och informationsutbytet är det av dessa 

villkor där det oftast uppstår problem, och eftersom invandringen hela tiden ökar 

måste sjuksköterskan därför förbereda sig för mötet med fler och fler 

invandrarpatienter. Starkt påverkande för resultatet vid transkulturell omvårdnad är 

även attityden hos sjukvårdspersonalen. Empati, intresse och en strävan efter ett icke 

etnocentriskt bemötande är avgörande.  

 

Att eftersträva en ökad respekt för kulturella värden är önskvärt, då hänsynstagandet 

till dessa är ytterligare en starkt påverkande faktor. Ett sådant resultat nås genom att 

fokusera på den kulturella mångfalden, samt genom att överbygga de spänningar som 

uppstår i det komplexa mötet mellan människor från olika kulturer. Rent konkret 

innebär detta att sjuksköterskan bör dokumentera patientens etniska historia, skaffa 

sig kunskap om hemlandet samt öka sin medvetenhet om invandrarpatienters livsstil 

och kulturella värderingar. 

 

Sjuksköterskan bör vidare öka sin kulturella kompetens. Begreppet innebär ett 

fungerande förhållningssätt gentemot patienter med annan kulturell bakgrund, och nås 

genom utbildning, engagemang och intresse för människor från andra länder, samt 

genom den grundläggande humanistiska människosyn som all omvårdnad skall 
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grundas på. Dissonans mellan ambitionen att erbjuda en vård med lika villkor för alla 

och den faktiska bilden finns dock. Brister finns kartlagda både i 

sjukvårdsorganisationen och undervisningen, och både internationella och svenska 

sjuksköterskeutbildningar saknar en fullgod förmåga att utbilda sina elever i kulturell 

kompetens.  

 

Konklusionen av studien blir således att den legitimerade sjuksköterskan på olika sätt 

bör öka sin kulturella kompetens och dito förmågan till transkulturell omvårdnad, för 

att på ett tillfredsställande sätt kunna utöva sin profession i ett samhälle präglat av 

ökad migration. 

 

Implikation 
 

För att mötet i det transkulturella vårdandet skall bli bättre krävs mer forskning, samt 

att utbildning i transkulturell omvårdnad i högre grad inkluderas i grundutbildningen. 

Forskningen behöver fokusera på kommunikation, både verbal och icke-verbal sådan. 

Även en fördjupning i de kulturella värdena, såsom etnicitet och miljö, kan öka hälso- 

och sjukvårdspersonalens förståelse för invandrarpatienter. Detta för att i 

förlängningen förbättra mötet med deras specifika behov. 

 

För att i högre grad implementera kulturell kompetens i den nuvarande verksamheten 

är någon form av stringenta riktlinjer önskvärda. Det kan röra sig om pm, vald 

litteratur och forskning eller en initierad diskussion kring ämnet vid exempelvis 

avdelningsmöten. Ett påbud att varje klinik innehar eller upprättar en handlingsplan 

för transkulturell omvårdnad anses även relevant.  

 

Då transkulturella möten sker även utanför vårdorganisationen bör nämnda forskning 

inte bara ske utifrån ett omvårdnadsbetingat eller medicinskt perspektiv, utan även 

tvärvetenskapligt med antropologiska, folkhälsovetenskapliga, sociologiska, 

ekonomiska och beteendevetenskapliga ansatser. 
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Tabell 3. Sökhistoria        Bilaga 1:1 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Genomlästa 

abstrakt 

Urval 

1 

Urval 

2 

SweMed 2009-

04-10 

”Emigrants and 

immigrants” 

[Mesh] AND 

“Nurse-patient-

relations” [Mesh]  

5 3 2 2 

SweMed 2009-

04-10 

“Cultural 

competency” 

[Mesh] 

3 2 1 1 

Cinahl 2009-

04-12 

MM 

“Immigrants”  

AND MM 

“Cultural 

Competence” 

Limits: 2002-

2009. English 

language 

28 5(1*) 2 2 

Journal of 

Transcultural 

Nursing  

2009-

04-12 

“Immigrants” 

AND “Nurse 

patient relations” 

fritext 

9 5                             5 4 

* Siffran inom parantes betyder att artiklarna förekommit i tidigare sökningar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 4. Artikelöversikt              Bilaga 2:1 

Publikat

ionsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

2003 

Sverige 

Arvidsson, 

B., Fridlund, 

B. & Samara 

singhe 

Primary health 

care nurses’ 

approaches in 

promoting the 

health of 

involuntarily 

migrated 

families in 

cultural 

transition in 

Sweden 

Syftet var att 

utforska och 

beskriva 

primärvårds 

sjuksköterskors 

närmanden för att 

öka hälsan hos 

flyktingfamiljer i 

kulturell 

förändring. 

Fenomenografisk studie. 34 

primärvårdssjuksköterskor valdes 

strategiskt med hänsyn till att de 

skulle ha en varierad bredd på 

vart de jobbade. Intervjuerna 

varade i ca 60 minuter och 

spelades in. Två pilotintervjuer 

gjordes, och dessa inkluderades i 

resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyktingarna väntades komplexa 

utmaningar när de skulle slå sig till 

rätta i en ny kulturell kontext, och 

det fanns en risk för deras hälsa. I 

mötet skulle sjuksköterskorna fylla 

en betydelsefull roll i denna 

kulturella omställning. Kulturell 

kompetens och multikulturell 

kommunikation borde vara en 

obligatorisk del av 

sjuksköterskeutbildningen. 

Ömsesidiga förbättringar i 

relationen mellan flyktingar och 

professionell vårdpersonal behövs.  

 

 

Grad 1 
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Publikat

ionsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

2007 

USA 

Schim, S.M.,  

Benkert, R., 

Doorenbos, 

A. & Miller, 

J. 

Culturally 

congruent care: 

putting the 

puzzle together 

Syftet var att 

integrera kulturell 

utbildning i 

träningen av all 

aktuell och 

framtida 

professionell 

hälsovård samt att 

inkludera 

framtida 

forskning för att 

identifiera källor 

av olikheter och 

för att upptäcka 

barriärer och 

därmed eliminera 

olikheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretisk artikel, inget klart urval 

eller metod finns.  

 

Kulturell mångfald, medvetenhet, 

känslighet och kompetens är fyra 

pusselbitar som är nödvändiga, 

men inte tillräckliga, för att ge en 

kulturell kongruent vård. Modellen 

har visat sig nyttofull för att sörja 

för en bra grund i utbildningen.  

Grad 1 
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Publikat

ionsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

2006 

Sverige 

Berlin, A., 

Johansson, 

S-E. & 

Törnkvist, L. 

Working 

conditions and 

cultural 

competence 

when 

interacting 

with children 

and parents of 

foreign origin 

– primary child 

health nurses 

opinions 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

åsikter gällande 

arbetsvillkor och 

kulturell 

kompetens med 

fokus på deras 

interaction med 

barn och föräldrar 

av utländsk 

härkomst 

Kvantitativ studie. En enkät 

användes för att samla  

information. 430 sjuksköterskor 

från sammanlagt 112 kliniker 

involverades. Dessa informerades 

om studien och ombads därefter 

om sitt skriftliga medtyckande. 

43 sjuksköterskor exkluderades 

då de valde att inte medverka. 

Därefter skickades enkäten till 

387 sjuksköterskor och 

besvarades av 270. 

 

54 % av informanterna upplevde 

en saknad av tillgängliga skriftliga 

riktlinjer för transkulturellt 

vårdarbete. 23 procent hävdade att 

det inte var möjligt för dem att 

bibehålla någon support eller hjälp 

i arbetet med föräldrar och barn av 

utländsk härkomst. Nivån på den 

kulturella kompetensen är 

otillräcklig. 

 

Grad 1 

2005 

Sverige 

Lundberg, 

P.C., 

Bäckström, 

J. & Widén, 

S.  

Caregiving to 

patients who 

are culturally 

diverse by 

Swedish last-

year nursing 

students 

Syftet var att 

beskriva 

sjuksköterskestud

enters upplevelser 

av att ge vård till 

patienter av 

kulturell 

mångfald.  

Kvalitativ beskrivande studie. 

Öppna frågor och 

semistrukturerade intervjuer med 

ett litet antal studenter. Kravet för 

deltagande var minst tre perioder 

av praktik, och deltagandet var 

frivilligt. Informanterna delades 

in i två grupper, i den första 

deltog 107 av 150, och i den 

andra gruppen fanns 15 studenter 

och dessa intervjuades mer 

djupgående.  

För att kunna ge en kulturellt 

kongruent omvårdnad med hög 

kvalitet är det är det viktigt för 

sjuksköterskestudenter och 

personal att ha en god förmåga och 

kunskap att vårda patienter av 

kulturell mångfald.  

Grad 1 



 

                 Bilaga 2:4 

Publikat

ionsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

2002 

USA 

Newman 

Giger, J. &  

Davidhizar, 

R. 

Culturally 

competent 

care: emphasis 

on 

understanding 

the people of 

Afghanistan, 

Afghanistan 

americans, and 

Islamic culture 

and religion. 

 

 

 

Syftet var att med 

Giger & 

Davidhizar-

modellen se det 

kulturella 

behovet, samt 

sörja för kulturellt 

kompetent vård.  

Giger & Davidhizar-modellen 

användes för att undersöka det 

kulturella behovet.  

Att ge en kulturellt kompetent vård 

är en dynamisk fortgående process 

i vilken individen, systemet eller 

hälsovården finner det meningsfullt 

och användbart med utdelande 

strategier baserade på kunskap om 

det kulturella arvet, tron, attityder 

och uppföranden. Giger & 

Davidhizar-modellen kan 

möjliggöra för sjuksköterskan att 

uppskatta individens kulturella 

mångfald, för att kunna ge en 

kulturellt kompetent vård.  

Grad 2 

 

2003 

USA 

DiCicco-

Bloom, B. &  

Cohen, D. 

Home care 

nurses: a study 

of the 

occurrence of 

culturally 

competent care 

Syftet var att 

beskriva hur 

sjuksköterskor 

inom 

hemsjukvården 

orienterar sig och 

hanterar kulturella 

ämnen under 

patientbesök. 

Kvalitativ studie som var 

djupgående. Den genomfördes 

som observation och intervju av 

fjorton sjuksköterskor vid två 

hemvårdsinrättningar. Etiska 

aspekter finns. Patienterna var 

invandrare av första 

generationen. Forskarna hade 

ingenting med schemaläggningen 

av besöken att göra. 

Tre problemområden inom 

transkulturell omvårdnad framkom. 

Bristande kunskap hos 

sjuksköterskan, ett etnocentriskt 

närmande av patient från 

främmande kultur samt när 

sjuksköterskan visserligen 

uppmärksammar problemen men 

organisationen ger inte utrymme 

för transkulturell omvårdnad. 

 

Grad 1 
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Publikat

ionsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

2006 

Sverige 

Emami, A., 

Gerrish, K & 

Jirwe, M. 

The theoretical 

framework of 

cultural 

competence 

Syftet var att 

analysera 

komponenterna i 

beskrivningen av 

de mest frekventa 

teoretiska 

ramverken av 

kulturell 

kompetens. 

 

Kvalitativ innehållsanalys av 

dokument. Nio teoretiska 

ramverk från tre kontinenter 

identifierades och en 

dokumentanalys av materialet 

genomfördes.  

Fyra teman relaterade till kulturell 

kompetens identifierades. Dessa 

var: en medvetenhet om mångfald 

bland människor, en förmåga att ta 

hand om individer, en fördomsfri 

öppenhet gentemot alla individer 

samt att ta till sig kulturell 

kompetens som en fortgående 

process.  

 

2006 

Sverige 

2008 

Sverige 

Momeni, P., 

Emami, A. 

&  Jirwe, M. 

Enabling 

nursing 

students to 

become 

culturally 

competent – a 

documentary 

analysis of 

curricula in all 

Swedish 

nursing 

programs 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

omvårdnads 

kursplanerna i 

Sveriges 

sjuksköterskeutbil

dningar bistår 

studenterna med 

nödvändiga 

verktyg för att bli 

kulturellt 

kompetenta.  

Kvantitativ studie. 

Dokumentanalys användes för att 

tolka materialet.  

Utbildningsplaner och kurser från 

alla Sveriges 26 

sjuksköterskeutbildningar 

hämtades via internet från 

skolornas hemsidor. 26 

utbildningsplaner och 504 kurser 

bestod materialet av.  

Kursplaner från svenska 

sjuksköterskeutbildningar har en 

brist inom området transkulturell 

omvårdnad. Det fanns ingen 

överensstämmelse mellan 

utbildningsplan och en fullgod 

kursplan. Framtida forskning skulle 

kunna klargöra vissa frågor om 

innehållet i 

sjuksköterskeutbildningen samt 

exakt vad som skulle undervisas.  

 

 

 

 

Grad 1 
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Publikat

ionsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

2008 

Sverige 

Jirwe, M., 

Emami, A. 

&  Gerrish, 

K.   

Student nurses’ 

experiences of 

communication 

in cross-

cultural care 

encounters.  

Syftet var att 

utforska 

sjuksköterskestud

enters 

erfarenheter av 

kommunikation i 

det transkulturella 

mötet.  

 

Kvalitativ semistrukturerad 

intervju. Ett urval av 10 

studenter, 5 av dem hade svensk 

bakgrund och 5 utländsk 

bakgrund. Intervjuerna spelades 

in, översattes, samt analyserades.   

Resultatet grupperades i fem 

kategorier med 17 underrubriker 

som tog upp kunskap, färdigheter 

och egenskaper som behövs för att 

ge en kulturellt kompetent 

omvårdnad. 

 

 

  

Grad I 

2007 

Tyskland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franz, M., 

Gallhofer, 

B., Koch, E., 

Lujić., 

Wüsten, B. 

& Yürük, N. 

Subjektive 

krankheitskonz

epte türkischer 

migranten mit 

psychischen 

störungen –    

besonderheiten 

im vergleich zu 

deutschen 

patienten. 

Syftet var att 

undersöka hur 

turkiska 

invandrare   

upplevde sin 

sjukdom, speciellt 

i jämförelse med 

tyska patienter.   

Kvalitativ studie. Intervju med 

slutna frågor med förbestämda 

svar. Informanterna var medvetna 

om att de när som helst fick 

avbryta studien utan några 

konsekvenser. De turkiska som 

bestod av personer som själv 

invandrat eller var första 

generationens invandrare, fick 

välja vilket språk undersökningen 

skulle göras på. Frågeformuläret 

innehöll faktorer som identitet, 

personligt inflytande, 

behandlingens effekt samt 

förståelse av sjukdomen.    

Turkiska och tyska patienter skilde 

sig åt, men inte så mycket. De 

turkiska patienterna hade fler 

fysiska symtom och trodde mindre 

på ett tillfrisknande från sjukdomen 

samt var mer pessimistiska. Hos de 

turkiska patienterna fanns det fler 

externa saker som påverkade 

sjukdomen, exempelvis religiositet 

och socioekonomiska faktorer.    

 

 

 

 

 

 

Grad 2 



 

                Bilaga 2:7 

Publikat

ionsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

2007 

Sverige 

Gebru, K. 

Åhsberg, E. 

Willman, A.  

Nursing and 

medical 

documentation 

on patients’ 

cultural 

background 

Syftet var att 

undersöka om 

omvårdnads- och 

medicinsk 

dokumentation i  

patientjournalen 

inkluderade 

kulturell 

bakgrund, samt i 

vilken 

utsträckning det 

förekom.  

Kvalitativ deskriptiv retrospektiv  

studie, 129 patientjournaler 

hittades med kriterierna; 

patienten över 65 år, född i annat 

land än Sverige, patienterna hade 

dött 1999, samt att de vid 

tidpunkten för dödsfallet var 

boendes i staden där studien 

utfördes och inlagda på sjukhus. 

121 av dessa journaler användes i 

studien, åtta exkluderades då de 

var hemliga dokument. Etiskt 

godkänd.   

  

Kulturell kongruent omvårdnad 

framträder endast när patientens 

värderingar och uppfattningar är 

kända av läkare och 

sjuksköterskan. När dessa 

kunskaper finns är det möjligt att 

ge patienten det stöd denne 

behöver. Resultatet indikerar att 

dokumentation angående släktskap, 

språk och utbildning är viktigt.  

 

 

Grad 1 

2007 

USA 

Hughes, K. 

H. & Hood, 

L. J.  

Teaching 

methods and 

an outcome 

tool for 

measuring 

cultural 

sensitivity in 

undergraduate 

nursing 

students 

 

Syftet var att 

beskriva en skolas 

multikulturella 

kursplan för 

sjuksköterskestud

enter och verktyg 

för att mäta 

ändringar i 

beteende och 

attityder. 

Teoretisk artikel, inget klart urval 

eller metod finns.  

Enligt mätinstrumentet Cross-

cultural Interaction Score visade 

eleverna högre grad av kulturell 

kompetens efter att de kulturella 

kurserna i utbildningen avklarats. 

Olika strategier användes för att 

öka studenternas kulturella 

känslighet och utbildning, vilka var 

starkt avgörande faktorer för 

resultatet vid transkulturell 

omvårdnad. 

Grad 2 



 

                Bilaga 2:8 

Publikat

ionsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

2004 

Danmark 

Nielsen, 

A.S., 

Michaelsen, 

J.J. Krasnik, 

A. 

Norredam, 

M. &  

Torres, A.M.   

Health 

professionals’ 

knowledge, 

attitudes, and 

experiences in 

relation to 

immigrant 

patients: a 

questionnaire 

study at a 

Danish 

hospital 

Syftet var att 

identifiera 

variationer i 

kunskap, 

attityder, 

upplevelser och 

kommunikation 

bland olika 

kategorier av 

sjukhuspersonal 

gentemot 

invandrarpatienter 

för att identifiera 

eventuella 

barriärer för en 

effektiv diagnos, 

behandling och 

vård av 

invandrarpatienter

.  

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ studie som gjordes 

med enkät som skickades till 

sjukhuspersonal på Bispebjerg 

hospital i Köpenhamn. 

Informanterna bestod av läkare, 

sjuksköterskor och 

undersköterskor från avdelningar 

med direkt patientkontakt. 

Sjuksköterskorna var den största 

yrkeskategorin och därför valdes 

hälften av dessa ut att deltaga. 

Enkäten skickades till 1012 

anställda, påminnelser skickades 

efter två veckor och sedan efter 

ytterligare fyra veckor. Enkäten 

var anonym. Etiskt godkänd.  

Det finns vissa problem i mötena 

mellan hälsoprofessionerna och 

invandrarpatienter, och dessa bör 

tas upp av såväl hälsopolitiken som 

hälsoadministrationen och 

hälsoutbildningen. De finns ett 

missnöje hos många av 

informanterna angående 

kommunikationen med invandrare. 

Kunskap om invandrare och 

attityder gentemot dem varierade 

mellan informanterna, men flera 

ansåg dem vara en belastning för 

det danska hälsosystemet. Det är 

ett komplext område som utmanar 

till att bygga ett mångetniskt 

samhälle. Kvalitativa studier av 

kommunikation mellan 

invandrarpatienter och 

hälsovårdspersonal behövs för att 

öka förståelsen varför 

kommunikationen uppfattas som 

otillfredsställande.  

Grad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                Bilaga 2:9 

Publikat

ionsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

2008 

Danmark 

Krasnik, A. 

Michaelsen, 

J. Nielsen, 

A.S. 

Norredam, 

M. & 

Torres, A.M.  

Hospitalsperso

nale har 

forskellige 

holdninger til 

invandrerpatie

nter 

Syftet var att 

undersöka 

sjukhuspersonals 

inställningar samt 

efterfrågan på 

utbildning inom 

kommunikation 

och kultur.  

Kvantitativ studie som gjordes 

med enkät som skickades till 

sjukhuspersonal på Bispebjerg 

hospital i Köpenhamn. 

Informanterna bestod av läkare, 

sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal från avdelningar 

med direkt patientkontakt.  

Sjuksköterskorna var den största 

yrkeskategorin och därför valdes 

hälften av dessa ut att deltaga. 

Enkäten skickades till 1012 

anställda, påminnelser skickades 

efter två veckor och sedan efter 

ytterligare fyra veckor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkare har bättre kontakt med 

invandrarpatienter än bland annat 

sjuksköterskor. Läkarna använder 

sig oftare av tolk. Det fanns en 

efterfrågan om kunskap inom 

kommunikation och kultur. 

Vårdpersonalen önskade ett 

speciellt fokus på svåra 

problemställningar vid vården av 

invandrarpatienter.  

 

Grad 2 

 


