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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Sverige har utvecklats till ett heterogent samhälle. Idag består 24 procent av befolkningen 

av personer med utländsk bakgrund. I vården ställs vi inför utmaningar när vi har svårt att 

förstå olika språk och annorlunda kulturella yttringar. Kulturkompetensen och den 

kulturella medvetenheten hos all vårdpersonal bör ökas så att vi kan erbjuda dessa personer 

en god vård på lika villkor. Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad och denne bör 

därför vidga sina kunskaper om transkulturell omvårdnad för att försäkra sig om att 

vårdteamet erbjuder den bästa vården som är möjlig, till alla patienter. Målet med 

transkulturell omvårdnad är att skapa en kulturanpassad omvårdnad som ökar 

patientsäkerheten och som ska minska skillnader på vården som patienter får. 

 

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva kulturkompetens i den transkulturella omvårdnaden. 

 

 

Metod  

 

En allmän litteraturöversikt med en systematisk ansats valdes, där 18 artiklar framkom. Tio 

artiklar var med kvalitativ design, sju var med kvantitativ design och en artikel var mixad 

metoddesign. En integrerad analys gjordes av dessa artiklar och de redovisades i en 

matristabell. 

  

 

Resultat 

 

Tre huvudfynd framkom, med åtta subkategorier. Den första kategorien som framkom var: 

kunskapen om kulturkompetens, med subkategorierna generella och specifika kunskaper, 

verbal och icke-verbal kommunikation, kulturell medvetenhet. Den andra kategorin som 

framkom var: betydelsen av kulturkompetens i den transkulturella omvårdnaden, med 

subkategorierna tillfredsställelse och patientsäkerhet. Den tredje kategorin som framkom 

var: vikten av utbildning inom kulturkompetens, med subkategorierna organisatorisk nivå, 

inom sjuksköterskeutbildningen, och individuell nivå. 

  

 

Slutsats 

 

Kulturell medvetenhet och kulturell kunskap handlar om att vara lyhörd för människors 

skillnader, och likheter, och anpassa vården därefter på bästa möjliga sätt. Kulturell 

medvetenhet och kulturell kunskap hos vårdpersonal bör höjas i takt med att samhället 

förändras, för att öka alla patienters välbefinnande, tillfredsställelse av vården och 

patientsäkerhet. Alla människor har rätt till hälsa och de resurser som krävs måste läggas 

på att utveckla området transkulturell omvårdnad hos vårdaktörer, högskolor och hos 

individer. 

  

Nyckelord: Kulturkompetens, Transkulturell omvårdnad, Invandrare, Kulturell mångfald 
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Inledning 

 

Sverige är idag ett mång- och transkulturellt samhälle.  Även om integrationen lyckas 

kommer arvet från de olika kulturerna och etniciteterna för alltid att förändra Sverige, 

snabbare än under någon annan tid i vår historia (Al-Baldawi, 2017). Författarna till detta 

arbete har stor transkulturell erfarenhet då vi är av olika ursprung har bott och verkat i 

Grekland, Iran, Norge, Schweiz, Sverige och Sydafrika och talar flera språk. Vi har därmed 

erfarenhet av miljöer där olika kulturella värderingar och vanor existerar. På grund av 

okunskap och osäkerhet gällande kulturella förhållanden orsakas en hel del frustration och 

lidande i vården, såväl hos patienter som hos personal (Al-Baldawi, 2017; Luckmann, 

1999) vilket vi själva också har upplevt under våra praktikplaceringar och på våra 

arbetsplatser. Vi vill med denna studie synliggöra behovet av ökad kulturkompetens och 

kulturmedvetenhet hos vårdpersonalen för att öka möjligheten att erbjuda lika vård och 

behandling som en patient av svenskt ursprung får, vilket är den underliggande idén om 

varför man ska bedriva transkulturell omvårdnad (Jirwe, 2008). Det är följaktligen av vikt 

att utbildningen inom området förbättras för att öka förståelsen för skillnader och även 

likheter gällande kulturella perspektiv på omvårdnad, hälsa och sjukdom för att kunna 

bedriva en vård på lika villkor där patienten behandlas med värdighet, integritet och 

respekt (Wiking, Saleh-Stattin, Johansson & Sundquist, 2012).  

 

 

BAKGRUND 

 

Transkulturell omvårdnad 

 

Jakobsson och Lützén (2014) beskriver att omvårdnad är en vetenskap och sjuksköterskans 

ansvarsområde. Vidare menar författarna att ”Omvårdnad är både en profession, det vill 

säga ett yrkesområde, och ett akademiskt ämne som utgörs av vetenskapliga, 

erfarenhetsbaserade, estetiska och etiska kunskaper” (Jakobsson & Lützén, 2014. s. 28).  

Enligt Meleis (2010) omfattar ämnet de olika roller som sjuksköterskan innehar, såsom 

kliniskt vårdarbete, undervisning och administration.  

 

Kultur är socialt överförda riktlinjer som talar om för människor från ett visst samhälle hur 

de ska se på världen, hur de ska uppleva den emotionellt och hur de ska bete sig i 

relationen med andra. Dessa riktlinjer överförs från generation till generation (Jirwe, 

Momeni & Emami, 2014). Inom en kultur kan det finnas olika etniciteter (Gregg & Saha, 

2006). Ordet “trans” betyder “på andra sidan”, eller “leda över” (Svensk Ordbok, 2009) 

och därför kan transkulturell beskrivas som något som sträcker sig över kulturella gränser.  

 

Transkulturell omvårdnad definieras av Madeleine Leininger som:  

 

A formal area of study and practice focused on comparative human-care 

(caring) differences and similarities of the beliefs, values, and patterned 

lifeways of cultures to provide culturally congruent, meaningful, and 

beneficial health care to people (Leininger, 1995. s. 4). 
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Inom transkulturell omvårdnad ligger sjuksköterskans fokus på att se skillnader och 

likheter i olika grupper av människor gällande deras behov och utvecklar därför varierande 

metoder för att möta dessa (Leininger & McFarland, 2002).  Målet med transkulturell 

omvårdnad är att skapa en kulturanpassad omvårdnad som ökar patientsäkerheten och är 

betydelsefull för patienter (Jirwe et al., 2014). Kersey- Matusiak (2015) påpekar att 

transkulturell omvårdnad belyser vikten av kunskap om individuella värderingar och 

respekten för dessa samt möjligheterna med ökad mångfald. Det är dock essentiellt att 

förstå att människorna i en viss kulturell grupp inte är homogena och stora skillnader kan 

finnas mellan individer och generaliseringar ska därför undvikas (Jirwe et al., 2014). 

 

Ökad invandring till Sverige 

Personer anses vara av utländsk bakgrund om de är födda utrikes eller har två föräldrar 

som är födda utrikes. Personer anses vara av svensk bakgrund om de är födda i Sverige av 

två inrikes födda föräldrar, eller en inrikes född förälder och en utrikes född förälder 

(Statistiska Centralbyrån [SCB], 2018). År 2017 innebar detta 2 439 007 personer av 

utländsk bakgrund i Sverige. År 2005 var denna siffran 1 463 358 personer (SCB, 2018). 

Det innebär att befolkningen med utländsk bakgrund ökade från 16 procent till 24 procent 

på 12 år. Nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning kommer alltså från ett annat land än 

Sverige, eller har en annan kultur. Uppskattningsvis talas det mellan 150 till 200 språk i 

Sverige (Parkvall, 2015). 

 

 

Invandrares hälsa 

 

När en person kommer till Sverige som ny kan denne antingen blicka bakåt mot det som 

varit, eller fokusera på det som är och framtiden. Men framtiden innebär också det okända 

och det är då lätt att idealisera det som varit. Den invandrade personen upplever en känsla 

av ambivalens mellan dessa sinneslägen som skapar förtvivlan, ängslan, hopplöshet och 

främlingskap (Bustos, 1999). Det är av vikt att förstå att en anpassning till det nya livet 

pågår under lång tid, ofta väldigt många år, och sårbarheten är stor för de som kommer till 

ett nytt land, och vid sjukdom ännu större. Språket är främmande och det tar lång tid att 

lära sig nya seder och bruk. Den första tiden och de första åren är uppslitande och mycket 

svåra för många (Bustos, 1999). 

  

Det har sedan många år uppmärksammats att hälsan hos invandrare är betydligt sämre än 

hos inrikes födda svenskar. I rapporten från SCB (2018) “Undersökningar av 

levnadsförhållanden” (ULF) rapporteras att utrikes födda har sämre hälsa än inrikes födda, 

och sämst hälsa av alla har de som är utomeuropeiska. Skillnaderna är särskilt stora inom 

självskattad ohälsa, reducerad arbetsförmåga, rörelsehinder, ängslan och oro. Många lider 

av psykosomatiska problem och posttraumatiskt stressyndrom (Pellmer Wramner, 

Wramner & Wramner, 2017).   

 

Binfa, Robertson och Ransjö-Arvidson (2010) beskriver hur många kvinnor upplever en 

avsaknad både av ett socialt nätverk och en familjestruktur som skulle kunna erbjuda stöd i 

vardagen. Både män och kvinnor känner ett stort ansvar för familjen i ett land där de inte 

kan språket väl och förståelsen för systemet är begränsad. De trauman de eventuellt varit 

med om tidigare och sorgen över att behöva lämna sitt hemland sätter djupa spår. Det här 

kan leda till trötthet och depression samt fysiska sjukdomar (Pellmer Wramner et al., 

2017). Enligt Meleis (2010) är det viktigt att sjuksköterskan kan identifiera ramar och 
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strategier för att hjälpa dessa personer i deras övergångsprocesser (transitions). Beroende 

på hur effektiva dessa är kan hälsa främjas eller ohälsa skapas. 

 

Hälsans bestämningsfaktorer  

Människan utsätts konstant för både riskfaktorer och skydds- eller friskfaktorer som 

påverkar hälsan vilka kallas för hälsans bestämningsfaktorer. Med friskfaktorer menas att 

man utgår från det som skapar hälsa, ett salutogent perspektiv. Med riskfaktorer menas de 

risker som skapar ohälsa vilket kan undvikas eller förebyggas (Pellmer Wramner et al., 

2017). 

Specifika risk- och skyddsfaktorer för personer med utländskt ursprung inkluderar faktorer 

relaterade till det samhälle och den befolkning som personen eller dennes föräldrar flyttat 

ifrån, och det kan röra sig om förekomst av infektioner eller matvanor och tobaksbruk,  

faktorer som har att göra med hur personens migration behandlas eftersom 

uppehållstillstånd- eller asylprocessen kan vara  ganska lång,  faktorer som har att göra 

med tillvaron i det nya landet efter uppehållstillståndet, som till exempel arbete eller 

bostadsområde. Vissa faktorer kan vara både en risk- och en friskfaktor, som till exempel 

mat (Pellmer Wramner et al., 2017). 

Biologiska variationer 

Tidigare användes rasbegreppet för det ansågs att det finns betydande biologiska skillnader 

mellan olika grupper av människor. Enligt Gerrish (2000) finns det fler biologiska och 

genetiska skillnader inom en grupp än det finns mellan olika grupper. Därför talar man 

idag istället om etnicitet som definieras som en känsla av samhörighet, en gruppidentitet 

där en gemensam historia och ett gemensamt geografiskt område, släktskap, religion, 

nationalitet och utseende utgör huvudingredienserna. 

  

DNA sekvenser utav två slumpmässigt utvalda människor är till 99,9 procent identiska 

(Klug, Cummings & Spence, 2007). Det är trots det viktigt att vara medveten om de 

biologiska variationer som finns mellan grupper av människor och som sjuksköterskan 

måste ha i åtanke. Ett exempel på biologiska variationer är hudfärg som kan påverka den 

vård en patient med svart hudfärg får vid cyanos som inte syns lika tydligt. I andra grupper 

finns skillnader på enzymnivå som kan orsaka sjukdomstillstånd. Vissa läkemedel 

metaboliseras olika fort i olika grupper (Giger & Davidhizar, 2002; Purnell & Paulanka, 

2008). Det kan också finnas skillnader i hjärtats aktivitet och då kan EKG:t vara 

annorlunda i normaltillstånd (Araoye, 1994). Det är viktigt att ha kunskap om dessa 

specifika biologiska variationer hos invandrargrupper för att kunna bedriva en säker vård 

anpassad till olika etniciteter som sjuksköterskan träffar på inom den svenska sjukvården 

(Giger & Davidhizar, 2002; Purnell & Paulanka, 2008). 

 

Synen på sjukdom och vård 

Bäärnhielm (2013) påpekar att synen på sjukdom förändras under tidens gång. Vad som är 

friskt och sjukt, och vad som är normalt och onormalt påverkas av både historiska och 

kulturella aspekter. Många  av dessa förändringar har att göra med medicinska och 

tekniska upptäckter, samt att vi lär oss mer om hur kroppen fungerar. Ohälsa kan betyda 

olika saker för sjuksköterskan och patienten. I olika kulturer kan det finnas olika nivåer av 

förtroende för sjukvårdssystemet och på personalen som arbetar där. Behandlaren ses inte 

alltid som någon som vill göra gott och kan vara en representant för en otillförlitlig 

myndighet som till och med kan ta till åtgärder för att skada (Bäärnhielm, 2013). Det här 

innebär att i vissa kulturer kan tilltron till annorlunda, för oss, förklaringsmodeller för 

sjukdom vara betydande och behandlingsmetoder där folkligvård ingår är ofta 
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förekommande. Sjukdom kan vara ett straff för något man gjort, eller för något man borde 

ha gjort, och då ska sjukdom botas genom till exempel ett besök hos en medicinman som 

driver ut det sjuka, speciell föda intas eller man ber till en högre makt och utför 

pilgrimsresor. Många gånger kan patienter känna skam inför dessa vanor och 

sjuksköterskan informeras inte (Bäärnhielm, 2013). Det är av vikt att alla behandlingar 

utanför sjukvården kommer fram eftersom en del kan påverka den aktuella behandlingen. 

Ett exempel är naturläkemedels påverkan på föreskrivna läkemedel (Petterson, 2005). 

 

Hälsolitteracitet  

Hälsolitteracitet beskrivs som “en persons förmåga att få tag på, förstå, kommunicera, 

värdera och använda sig av hälsoinformation [sic] är en förutsättning för patientens 

delaktighet i sin vård” (Wångdahl, Lau, Nordström, Samulowitz & Karlsson, 

2017).  Hälsolitteracitet påverkar när och hur en person söker vård, deltar i förebyggande 

åtgärdsprogram och följer föreslagen behandlingsplan. Hur en patient använder sig av 

information beror dels på dennes individuella förmågor, men också på hälso- och 

sjukvårdspersonalens förmåga att kommunicera information som är lätt att förstå, 

inkluderande och tillgänglig (Wångdahl et al., 2017). Det finns evidens för att många 

utrikes födda har låg hälsolitteracitet och det måste tas med i beräkningen vid vårdmötet 

(Wångdahl, Lytsy, Mårtensson, & Westerling, 2014). I vården av patienter från etniska 

minoriteter kan sjuksköterskan försöka kompensera för deras brister i hälsolitteracitet 

genom att öka deras kulturkompetens (Ingram, 2011). 

 

 

Kulturkompetens 

 

Kersey-Matusiak (2015) beskriver kulturkompetens inom vården som de förhållningssätt, 

insikter och färdigheter som krävs för att ge vård med bra kvalitet till personer med olika 

kulturella bakgrunder. Enligt Cai (2016) kan kulturkompetens beskrivas som den stegvist 

utvecklade kapaciteten att erbjuda säker vård med god kvalitet till patienter av varierande 

kulturell bakgrund. Kulturkompetens innefattar områdena kulturell medvetenhet, kulturell 

känslighet, kulturell kunskap, kulturella färdigheter, och förståelsen för att det är en 

dynamisk process (Cai, 2016). För att vara kulturkompetent ska vårdpersonal vara öppen 

för självreflektion kring sina värderingar, fördomar och åsikter samt att vara uppmärksam 

på en annan persons livssyn. Sjuksköterskan ska vara medveten om och respektera de 

kulturella skillnader och även likheter som finns mellan dem och patienten. Detta bidrar till 

att skapa en säker och bra vårdrelation, där tillit och trygghet är viktiga faktorer för ett 

positivt resultat av den vård som patienten får (Schim, Doorenbos & Borse, 2006). Det är 

omöjligt för en sjuksköterska att ha kunskap om alla kulturer men denne bör vara 

medveten om kulturens roll hos en patient (Maltby, 2008).  Schim et al. (2006) anser att 

vårdpersonal är kulturkompetent när de kan integrera kulturella variationer (fakta), 

medvetande (kunskap) och känslighet (attityd) i sitt kliniska arbete. En kulturkompetent 

sjuksköterska kan genom en god kommunikationsförmåga med aktivt lyssnande förstå och 

tolka patientens berättelse på rätt sätt. Denna kan med hjälp av kulturella 

bedömningsinstrument och kritisk tänkande lösa transkulturella problem (Kersey-

Matusiak, 2015). 

 

Bedömningsinstrument och utbildning 

Loftin, Hartin, Branson och Reyes (2013) och Vasiliou, Kouta och Raftopoulos (2013) 

menar att för att ta hand om patienter med olika bakgrund krävs utbildning av kulturella 

kompetenser med hjälp av specifika utbildningsprogram och olika bedömningsinstrument. 
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Författarna till studien menar att adekvata bedömningsinstrument är väldigt viktiga och 

användbara för utvärdering av hälso- och sjukvårdspersonalens 

kulturkompetens.  Författarnas analys visar att dessa bedömningsinstrument har bra 

psykometriska egenskaper och de är lätta att förstå av vårdpersonalen (Loftin et al., 2013). 

Vidare betonar författarna att det finns litteratur som beskriver och förklarar dessa redskap 

som mäter kulturell kompetens hos sjuksköterskor och vårdpersonal. Med dessa redskap 

mäts självuppfattningar eller självrapporterade nivåer av kulturell kompetens hos 

sjuksköterskor.  Ett av de instrument som används är Campinha-Bacotes IAPCC-R som 

bedömer nivån av kulturkompetens hos sjukvårdspersonal (Loftin et al., 2013). 

 

Enligt Wilson-Stronks (2008) bör olika kontinuerliga utbildningsprogram integreras för 

vårdpersonal för att skapa bättre förutsättningar för ökad hälsa och välbefinnande hos 

patienter med olika etniska ursprung. I studien pekar författaren främst på utbildning inom 

språk och olika kulturer och vikten av att lära sig att samarbeta med en tolk. Purnell och 

Paulanka (2008) menar att utbildning inom kulturell kompetens ska vara en del av varje 

nyanställds introduktion där både generella och specifika kunskaper för en viss 

patientgrupp ingår. Utbildningen bör vidare vara fortlöpande och även inkludera kunskaper 

om andra språk och viktiga fraser. Reyes, Hadley och Davenport (2013) menar i sin studie 

att utbildning bör börja redan på sjuksköterskeprogrammet, då det tydligt går att mäta 

studenters ökade kunskaper inom kulturkompetens, från början av programmet och vid 

slutet. 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Kulturkompetent omvårdnad är tydligt personcentrerad vilket innebär att patienten är i 

centrum och ska bli respekterad och gör att vården ska planeras och genomföras utifrån 

patientens berättelse, behov och förutsättningar. Patienten ska känna sig delaktig och 

medskapande i sin egen vård och hela personen ska bli sedd (Ekman et al., 2011; Kitson, 

Marshal, Basset & Zeitz, 2013). Möjligheten till att bedriva en adekvat transkulturell 

omvårdnad och utveckla kulturkompetens baseras på den kunskap om personcentrerad 

omvårdnad och de förhållningssätt som utvecklats under många år (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2016). Personcentrerade åtgärder måste baseras på en 

effektivare transkulturell kommunikation där ökad kulturkompetens, en reell kompetens 

där medvetandet om olika kulturers seder och bruk får en större plats (Luckmann, 1999). 

Smit och Tremethick (2013) belyser i sin artikel att det enligt sjuksköterskor och läkare 

råder brist på kunskap vid vård av patienter från andra kulturer. Eftersom sjuksköterskan 

förväntas ge effektiv vård till olika befolkningsgrupper synliggörs behovet av att främja 

kulturell kompetens genom utbildningar inom området. Sjuksköterskor måste utveckla 

strategier för att tillgodose detta pedagogiska behov, för att vården ska bli mer 

personcentrerad menar Smit och Tremethick (2013). 

 

Leiningers omvårdnadsteori 

Redan på 1950-talet uppmärksammade Madeleine Leininger i USA vikten av att utveckla 

en transkulturell omvårdnadsmodell, för att öka kunskapen om betydelsen av en patients 

kulturella bakgrund i omvårdnaden (Jirwe et al., 2014). Hon menade att världen skulle 

komma att bli alltmer mångkulturell, vilket skulle medföra att människor med omväxlande 

kulturell bakgrund skulle ha varierande synpunkter på vad god omvårdnad är. För att ge en 

god och effektiv vård med nöjda och tillfredsställda patienter är det viktig att ta hänsyn till 

kulturella faktorer (Leininger, 1985). Följaktligen är det viktigt att sjuksköterskor får 

undervisning inom detta område för att få förståelse för människor med andra värderingar, 

uppfattningar om vad hälsa, ohälsa och omvårdnad är samt att vägleda sjuksköterskor att 
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ge en trygg och säker vård och därmed öka patienternas tillit till vården och systemet 

(Leininger, 1997). 

 

Det finns dock en viss kritik mot Leiningers omvårdnadsteori då den anses av vissa vara 

för specifik och statisk då hon menar att sjuksköterskan måste behärska specifika kulturella 

skillnader (Ramsden, 2002).  Även om sjuksköterskan ackumulerar kunskap om andra 

kulturer kommer denna alltid att förstå dessa utifrån sina egna värderingar, etnocentrism.  

Purnell och Paulanka (2008) förklarar etnocentrism som en generell uppfattning om att ens 

egna värderingar, tankesätt och handlingar är de enda rätta. Enligt kritiker blir 

sjuksköterskor experter på en viss etnisk grupp och utgår då från att alla egenskaper och 

värderingar är desamma inom den gruppen.  Hänsyn tas inte till det faktum att kultur är 

dynamisk och förändras över tid (Jirwe, 2008). Ramsden (2002) menar att det inte är 

möjligt för en sjuksköterska att få ett emiskt perspektiv, det vill säga som en person 

tillhörande samma sociala grupp, på en annan kulturs värderingar utan man kommer alltid 

ha ett etiskt perspektiv, det vill säga en utomståendes perspektiv, och det är därför inte 

nödvändigt att behärska specifika kulturella skillnader, för dessa kan skapa stereotypiska 

värderingar. Sjuksköterskan ska istället skapa ett partnerskap mellan sig och patienten där 

förändringar av attityder bygger upp tillit. 

 

 

Kulturkompetent kommunikation 

 

Språket är en nyckel till kommunikation. Genom språket kan vi uttrycka oss, erfarenhet 

och känslor kan tydliggöras. Kommunikation och skapandet av tillit är i konstant samspel 

eftersom de förutsätter och påverkar varandra. De är en grundförutsättning för ett givande 

vårdmöte och en väl fungerande vårdrelation. I vården innebär det därför att när 

språkkunskaperna brister, uppstår komplicerade situationer som kan öka på patientens 

lidande och utsatthet (Bäärnhielm, 2013).  

 

Vårdpersonal måste kunna kommunicera med personer med olika kulturella och etniska 

ursprung, som ofta har annorlunda uppfattningar om hälsa, sjukdom och vård och där 

språket kan var ett hinder (Tavallali, Jirwe & Kabir, 2017). Enligt Ting-Toomey (2010) är 

målet med kommunikationsprocessen mellan två personer från olika kulturer att skapa en 

gemensam uppfattning om läget. I ett transkulturellt möte kan språket bli en barriär och en 

begränsning i kommunikationen. Många ord kan inte direktöversättas och innebörden i 

orden förvanskas. Det är speciellt svårt att finna ord som uttrycker känslor och därför 

förstås en patients symtom ofta i kroppsliga termer i stället för känslomässiga för det är 

lättare att sätta ord på dessa.  I Iran till exempel har ordet “hjärta” förutom den fysiologiska 

meningen också stor betydelse för hur man uttrycker känslor. “Hjärtproblem” kan betyda 

problem med sexualitet, nedstämdhet och ångest (Bäärnhielm, 2013). Sker samtalet 

dessutom genom en tolk kan även dennes värderingar, kunskap och förståelse av patientens 

ord påverka innehållet. Överlag anses dock enligt Howell, Nielsen, Curtis och Engelberg 

(2014) att en tolks roll och uppgift är betydande för både patienter och vårdpersonal genom 

att stödja kommunikationen och ge praktiska råd i mötet. 

 

Den icke-verbala kommunikationen kan vara betydande. Bäärnhielm (2013) menar att när 

ord saknas, eller när ordförståelsen är begränsad är det viktigt att kunna uttrycka sig på 

andra sätt. Det är också av betydelse att förstå att det finns olika kommunikativa stilar. 

Människor från vissa kulturer nämner sitt syfte först, och ger sen en bakgrundsinformation. 

Andra kan ge långa utläggningar om bakgrunden, innan de verkligen beskriver sitt syfte. 
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Den första stilen kan av vissa uppfattas som framfusig, medans den andra uppfattas som 

långrandig och skapar frustration hos mottagaren, då denne inte förstår vad personen vill 

ha sagt. Kulturella och sociala aspekter kan därför styra kommunikationen och leda till 

missförstånd. Den interkulturella kommunikationen tydliggör även maktperspektivet. 

Vårdpersonalen tillhör en organisation och ett medicinskt system. Patienten är ensam och 

kanske inte förstår sjukvårdssystemet eller behärskar dåligt det svenska språket. Eftersom 

det är patienten som är hjälpsökande uppstår en obalans och patienten är utsatt 

(Bäärnhielm, 2013). 

 

Vårdmötet 

Vårdmötet är en dialog, det vill säga kommunikation mellan två personer, och början på 

omvårdnadsprocessen. Det är ett möte mellan patient och sjuksköterska och är en komplex 

process där kulturella aspekter, individuella erfarenheter, strukturella förutsättningar och 

historiska förlopp möts (Bäärnhielm, 2013; Holopainen, Nyström & Kasén, 2017). 

Vårdmötet är grunden för att en vårdrelation skapas där patienten känner sig delaktig och 

känner förtroende och tillit för vårdpersonalen. Tillit är enligt Nationalencyklopedin (2018) 

“övertygelsen om (någons) trovärdighet eller goda avsikter i förhållande till personen i 

fråga”. 

 

Ett möte utgår ofta från hur patienten upplever och tolkar sina besvär. För att vårdmötet 

ska vara av vikt gäller det att kommunikation fungerar. På engelska finns två ord för 

sjukdom, illness och disease. Illness är patientens självupplevda ohälsa och disease är den 

medicinska sjukdomsförklaringen (Fioretos, Hansson & Nilsson, 2013). Vårdmötet handlar 

om att en patient söker vård för vad personen upplever som ohälsa (illness) och vad 

sjukvårdspersonalen beskriver som en sjukdom (disease). Vårdmötet bör ses utifrån ett 

kulturanalytiskt förhållningssätt där vårdmötet inte bara handlar om dess medicinska, vård- 

och omsorgsmässiga, ekonomiska, organisatoriska, politiska eller historiska komponenter 

utan med en öppenhet för samverkan av kulturella tillämpningar och processer (Fioretos et 

al., 2013). Vidare menar Holopainen, Nyström och Kasén (2017) att vårdmötet påverkar 

båda parter och ska ske i ömsesidighet där personen får vara den den är och det ska inte få 

några negativa konsekvenser för mötets syfte.  

 

Till sjuksköterskans hjälp har kulturanalytiska teorier forskats fram under senare år som är 

viktiga som hjälp för att försöka förstå hur människor lever sina liv och hur de utformar sin 

tillvaro. Kulturanalyser baserade på vetenskapliga teorier och empiriska exempel används i 

mötet för att undersöka personens hälsa, nedsättning av funktionsförmåga och ohälsa, samt 

värderingar, idéer, och handlingar som formar en bild av patientens upplevelse av hälsa 

eller sjukdom (Fioretes et al., 2013). 

 

 

Sjuksköterskans roll och professionella ansvar 

 

Sjuksköterskans yrke har förändrats betydligt under de senaste decennierna. Från att ha 

varit fokuserat på behandling av sjukdom har det utvecklats till att ha ett holistiskt synsätt 

där omvårdnad står i fokus och målet är att stärka patientens hälsa (Hedelin, Jormfelt & 

Svedberg, 2014). Enligt International Council of Nurses [ICN], (2014) etiska kod har 

sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden och dessa är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Behovet av omvårdnad är 

universellt. Vidare har sjuksköterskan ett ansvar för att patienten får korrekt information på 

ett kulturellt anpassat sätt där respekt, medkänsla och integritet ligger till grund för vidare 
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vård (ICN, 2014). Det övergripande målet för Hälso- och Sjukvårdslagen är en god hälsa 

och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Sjuksköterskans bemötande i vården av 

personer av olika ursprung regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och 

Patientlagen (SFS 2014:821).  Etnocentrism där majoritetens kultur värderingar styr 

insatser ska undvikas och istället ska man arbeta för en kulturell medvetenhet där varje 

individs behov sätts i fokus. Detta innebär att en kulturkompetent vård är en skräddarsydd 

vård, det vill säga tydligt personcentrerad (Vårdhandboken, 2018). 

 

Sjuksköterskans arbete genomsyras av en humanistisk värdegrund där människan är en 

unik individ som kan skapa sitt eget liv och ha ansvar över det (SSF, 2016). Värdegrunden 

skrevs för att skapa en etisk utgångspunkt och ett gemensamt förhållningssätt i vardagens 

arbete. Viljan att göra gott måste genomsyra alla handlingar. Meningen med värdegrunden 

är att den ska ge information och stöd till sjuksköterskan i mötet med vårdtagare (SSF, 

2016). Värdegrunden guidar sjuksköterskan i arbetet med patienter från andra kulturer. 

Vårdande, eller ”caring” är själva kärnan i vårdvetenskapen (Meleis, 2012). I 

omvårdnadshandlingen bör sjuksköterskan därför vara lyhörd för patientens berättelse för 

att kunna skapa en individanpassad omvårdnad som ökar patientens tillfredsställelse och i 

och med det även patientsäkerheten (Betancourt, Green, Carrillo & Park, 2005; Gerrish, 

2001; Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2007). 

 

 

Problemformulering  

 

Sjuksköterskans mål är ökat välbefinnande och minskat lidande (SSF, 2016). I ett 

mångkulturellt samhälle, med kommunikationssvårigheter på grund av bristande 

kulturkompetens och olika språk, kan patienter uppleva minskad tillfredsställelse och 

minskad trygghet. Detta kan öka lidandet samt riskera patientsäkerheten. Bristen på 

kulturkompetens och kulturell medvetenhet hos vårdpersonal orsakar frustration när 

parterna har svårt för att till fullo förstå varandra (Al-Baldawi, 2017; Luckmann, 1999). 

Invandringen har ökat i Sverige de senaste åren (SCB, 2018) och trots det är kunskapen om 

transkulturell omvårdnad ett eftersatt område (Jirwe, 2008). Kunskapen bör utvecklas såväl 

i vården samt i utbildningsmiljöer för bästa resultat (Reeves & Fogg, 2006). 

 

 

SYFTE  

Syftet var att beskriva kulturkompetens i den transkulturella omvårdnaden. 

 

 

METOD 

 

Val av metod 

 

Vi gjorde en litteraturöversikt med en systematisk ansats. Enligt Friberg (2017) är en 

allmän litteraturstudie en strukturerad arbetsmetod för att skapa en beskrivande överblick 

över ett valt område. Översikten byggde på ett systematiskt val av texter inom ett begränsat 

område inom sjuksköterskans kompetensområden.  Tillvägagångssättet litteraturöversikt 

valdes av författarna för detta arbete för att ta reda på kunskapsläget inom kulturkompetens 

i den transkulturella omvårdnaden (Friberg, 2017). 
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Urvalskriterier 

 

Friberg (2017) menar att grunden för valet av artiklar bör vara begriplig och tydlig vilket 

gjorde att några av artiklarna användes och andra inte. Artiklar som användes i studien 

hade kvalitativ design, kvantitativ design och mixadmetod design. De studier som 

användes i litteraturöversikten var originalartiklar som publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter (Karlsson, 2017). Dessa artiklar var alla peer reviewed (Östlundh, 2017). Med 

detta menas att när författaren skickat in sin artikel till tidningens redaktör skickar denne 

artikeln vidare till experter inom området för granskning. På så sätt ökas trovärdigheten för 

artiklarna representerar de bästa forskningsmetoderna inom området (Polit & Beck, 

2017).  Artiklar inkluderades som var utförda i Europa, men även Nordamerika och Asien 

eftersom det fanns ett större urval av relevanta artiklar från dessa världsdelar. I studierna 

inkluderades artiklar från olika sjukvårdsinrättningar, såsom sjukhus, primärvårdsenheter, 

intensivvårdenheter, hemsjukvården och obstetriska enheter. Även studier med medicinska 

hjälporganisationer utomlands inkluderades. Studier som var publicerade mellan 2008 och 

2018 inkluderades. Selektionsbias undveks genom att variablarna inte ändrades i 

sökningarna. Studierna handlade om kulturkompetens i den transkulturella omvårdnaden ur 

framför allt sjuksköterskans och sjuksköterskestudentens perspektiv. Artiklar inkluderades 

där övrig vårdpersonal var inkluderad, men där sjuksköterskor och 

sjuksköterskestuderande var majoriteten, förutom i en artikel. Artiklar som var på engelska 

inkluderades för att Östlundh (2017) menar att de flesta databaser är på engelska. 

Sökningen begränsades till research article. Artiklar som var ur ett patientperspektiv 

exkluderades och artiklar som handlade om vårdpersonal, där inte sjuksköterskor var 

inkluderade i studien, exkluderades också.  

 

 

Datainsamling 

 

Vi fick hjälp av Sophiahemmet Högskolas bibliotekarie den 29 augusti 2018 inför 

informationssökningen. Östlundh (2017) betonar att med bibliotekariens hjälp ökas 

trovärdigheten för de är experter på informationssökning. Friberg (2017) påpekar för att få 

relevanta studier som svarar på valt syfte krävs lämpliga sökord. Karlsson (2017) beskriver 

att det finns olika typer av databaser med olika innehåll och därför var det viktigt att känna 

till de olika databaserna. CINAHL innehåller kunskapsstoff inom omvårdnad, fysioterapi 

och arbetsterapi och språket är till övervägande del på engelska. I PubMed finns det 

material från hela det biomedicinska området, det vill säga medicin, omvårdnad och 

tandvård och språket är till största del på engelska (Karlsson, 2017). Artiklar som utgjorde 

grunden för litteraturöversikten söktes i databasen CINAHL Complete och PubMed. Olika 

kombinationer av Svenska MeSH termer (Medical Subject Headings) användes vid 

sökning i databasen PubMed. I databasen CINAHL användes CINAHL headings vilka 

liknar MeSH termer.  Dessa sökord sammanställdes med de booleska operatorerna AND 

och OR med avsikt att få relevanta träffar som motsvarade litteraturöversiktens syfte 

(Östlundh, 2017). AND användes för att begränsa en sökning genom att sätta ihop två 

sökord och de artiklar som sökts fram innehöll därför båda sökorden. OR användes för att 

utvidga sökningen eftersom artiklarna som framkom innehöll enbart ett av sökorden 

(Östlundh, 2017). Dessa artiklar var inte relevanta för uppsatsen. Övriga inklusionskriterier 

fann vi genom att läsa artiklarna. 
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Sökord 

I CINAHL headings kombinerades sökorden cultural competence, nurses, transcultural 

nursing, cultural diversity, culture, minority groups, transcultural care, immigrants, 

nursing role, och nurse-patient relation med booleska operatoren AND. De sökord som 

användes i PubMed var cultural diversity och communication barriers. Sökningarna 

redovisas i tabell 1. 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL och PubMed 

 

Databas 

Datum 
Sökord 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2018-09-05 

(MH "Cultural 

Competence") 

AND (MH 

"Nurses")  

30 19 9 8 

 CINAHL 

2018-09-10 

(MH "Cultural 

Competence") 

AND (MH 

"Transcultural 

Nursing") AND 

(MH "Nurse-

Patient Relations")  

13 9 6 2 

 

PubMed 

2018-09-11  

“cultural diversity” 

[MeSH Major 

Topic] AND 

“communication 

barriers” [MeSH 

terms]  

60 15 5 2 

CINAHL 

2018-09-27  

(MH "Cultural 

Competence") 

AND (MH 

"Cultural 

Diversity") AND 

(MH "Culture")  

22 7 3 1 

CINAHL 

2018-09-28  

(MH "Minority 

Groups") AND 

(MH "Nursing 

Care") AND (MH 

"Transcultural 

Care")  

3 3 1 1 
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CINAHL 

2018-10-18  

(MH 

"Immigrants") 

AND (MH 

"Nursing Role")   

16 6 1 1 

TOTALT 143 59 25 15 

 

 

Manuell sökning 

För att finna artiklar utöver de vi hittade i databaserna gjorde vi en manuell sökning där vi 

fick fram ytterligare artiklar som fanns i andra studiers källhänvisningar (Forsberg & 

Wengström, 2016). Detta ledde till att vi läste sju artiklar och tre inkluderades i vårt arbete. 

Dessa är Amiri, Heydari, Dehghan-Nayeri, Vedadir och Kareshki (2016), Sidumo, Ehlers 

och Hattingh (2010) samt Skott och Lundgren (2009). 

 

 

Databearbetning 

 

Henricson och Billhult (2017) menar att databearbetning görs i flera steg. I första steget 

lästes datamaterialet av lämpliga artiklar för ämnet i sin helhet upprepade gånger. 

Henricson och Billhult (2017) poängterar att det är essentiellt att utgå ifrån syftet hela tiden 

vilket innebär att man arbetar induktivt. Enlig Kristensson (2014) är det viktigt att göra en 

stegvis kvalitetsgranskning för att kunna bedöma artiklarnas trovärdighet. Artiklar valdes 

därför utifrån titel och abstrakt som verkade kunna svara på studiens syfte, vilket var att 

beskriva kulturkompetens i den transkulturella omvårdnaden.  Artiklar med irrelevanta 

titlar sållades bort och de abstrakt av artiklar som verkade lämpliga lästes noggrant. Valda 

artiklar lästes i sin helhet både individuellt och tillsammans upprepade gånger för att förstå 

innebörd och stringens.  Artiklarnas kvalitet bedömdes med hjälp av Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 

studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (Bilaga A). Enligt Kristenson 

(2014) ska de artiklar som bedöms lämpliga med bra kvalitet användas i resultatet. En 

bedömning gjordes därför av vilka artiklar som hade bra kvalitet och som skulle användas i 

uppsatsens resultat. Artiklar som hade tillräckligt antal deltagare, klart beskriven kontext, 

väl beskriven metod samt metodkritik ansågs vara av hög kvalitet. Artiklar som inte fullt ut 

uppfyllde dessa krav ansågs vara av medelhög kvalitet (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; 

William, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

 

 

Dataanalys 

 

Enligt Kristensson (2014) är en integrerad analys ett sätt att sammanställa resultatet i en 

litteraturöversikt på ett lättfattligt sätt och den görs i tre steg.  I första steget identifierades 

artiklar som innehöll information om kulturkompetens i den transkulturella 

omvårdnaden.  Skillnader och likheter i artiklarna antecknades och överstrykningar med 

färgpenna gjordes av meningar som svarade på syftet.  I andra steget kodades innehållet 

med ett eller flera ord som beskrev texternas innebörd och delades upp i åtta subkategorier. 

Artiklar vars innehåll var relaterade till varandra delades in i de olika kategorierna och 

sammanfattades. I tredje steget delades artiklarna upp i tre olika huvudkategorier.  
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Forskningsetiska överväganden  

 

För att en studie ska vara etisk bör den handla om viktiga frågor, ha god vetenskaplig 

kvalitet samt utföras på ett etiskt sätt (Kjellström, 2017).  Helsingforsdeklaration 

innehåller forskningsetiska riktlinjer för läkare och all övrig vårdpersonal som medverkar i 

medicinsk forskning (World Medical Association [WMA], 2013). Forskningsetiska 

överväganden gjordes både inför och under processen av denna uppsats. Det var viktigt att 

arbeta på ett objektivt sätt och data samlades in som både stödjer och kanske också 

motsäger problemformuleringen. Egna värderingar och uppfattningar undveks för att inte 

påverka arbetet. Omskrivningar gjordes för att undvika plagiering. Vid en litteraturöversikt 

skall etiska övervägande göras angående urval samt vid presentation av resultat. Studier 

som var godkända av en etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden hade 

genomförts användes (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

 

RESULTAT 

Resultatet består av 18 stycken originalartiklar; sju stycken var med kvantitativ design, tio 

stycken var med kvalitativ design, och en var mixad-metoddesign. Artiklarna presenteras i 

matrisen där syfte, metod och resultat framgår (Bilaga B). Tre huvudkategorier framkom 

som presenteras i tabell 2: kunskapen om kulturkompetens, betydelsen av kulturkompetens 

i den transkulturella omvårdnaden, och utbildning inom kulturkompetens. 

 

 

Tabell 2. Presentation av huvudkategorier och subkategorier 

 

Huvudkategori Subkategori 

Kunskapen om kulturkompetens 

Generella och specifika kunskaper 

Verbal och icke-verbal kommunikation 

Kulturell medvetenhet 

Betydelsen av kulturkompetens i den 

transkulturella omvårdnaden 

Tillfredsställelse 

Patientsäkerhet 

Utbildning inom kulturkompetens 

Organisatorisk nivå 

Inom sjuksköterskeutbildningen 

Individuell nivå 

 

 

Kunskapen om kulturkompetens 

 

Generella och specifika kunskaper 

Sjuksköterskan bör utveckla både generell kunskap om kulturella grupper och till en viss 

del även specifika kunskaper om vissa grupper. Det är omöjligt att djupgående lära sig om 

många skilda grupper men genom att utveckla sin medvetenhet, kulturella känslighet och 

empati kan sjuksköterskan vara mer lyhörd för behov och beteenden inom dessa grupper 

och bättre anpassa sin omvårdnad (Sidumo et al., 2010). Specifika kunskaper kan innebära 

att till exempel i muslimska kulturer säger man alltid ”masha Allah” när man får beröm 
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eller gratulationer för att motverka det ”onda ögat” annars kommer personen att bli sjuk 

eller få otur. Allah ska blidkas, eftersom denne är beskyddaren mot det onda ögat.  

Generella kunskaper kan innebära en förståelse för att i väldigt många kulturer rör 

människor inte varandra fysiskt, speciellt inte män och kvinnor, om de inte är man och 

hustru (Sidumo et al., 2010). Sjuksköterskor med tidigare vård av patienter från olika 

etniska ursprung påvisade en större kulturell kompetens och de hade en mer positiv 

inställning till att vårda dessa patienter (Skott & Lundgren, 2009).  Sjuksköterskestudenter 

som själva hade olika kulturer än den normgivande i ett specifikt land visade också en 

högre kulturkompetent nivå och hade lättare för att anpassa sitt arbete till specifika 

situationer enligt studien av Jirwe, Gerrish och Emami (2010). 

 

I en studie av Blanchet Garneau och Pepin (2015) beskrev erfarna sjuksköterskor att de 

använde sina egna erfarenheter och kunskaper för att utveckla sin vårdmodell för 

transkulturell omvårdnad. Författarna till studien menade också att när man arbetar med 

människor från andra kulturer sker det en ständig anpassning och denna utvecklas med 

erfarenhet. Deltagarna i studien menade att genom att ha frekventa kontakter med patienter 

från olika kulturer höjde det deras medvetande och kännedom av utmaningar relaterade till 

vårdpraxis i detta sammanhang och underlättade för förändringar ((Blanchet Garneau & 

Pepin, 2015). 

Blanchet Garneau och Pepin (2015) ansåg att utveckling av kulturkompetens är en process 

med reflektion och handlingar som leder till att olika realiteter förs samman som ger 

möjligheten att erbjuda vård som är effektiv i en kulturellt varierande 

miljö.  Inlärningsprocessen påverkades av sjuksköterskor och sjuksköterskestuderandes   

personliga banor och sociala och politiska aspekter, det vill säga deras inlärningsmiljö. 

Processen innebar att sjuksköterskan och studerande utvecklade tre dimensioner inom 

kulturkompetens och dessa handlade om att bygga en relation med patienten, arbeta 

utanför “boxen”, och slutligen att uppfinna ny praxis i arbetet. Deltagarna i studien ansåg 

att det var viktigt att sammanställa de olika verkligheterna för att hitta en gemensam grund 

mellan patienternas kultur, sjuksköterskor och sjuksköterskestuderandes kultur och 

vårdinrättningens kultur för övervinna hinder för att ge effektiv vård med god kvalitet. 

Dessa hinder kunde vara relaterade till trosuppfattningar och värderingar hos patienter och 

sjuksköterskor, det språk som talas, yrkesstandarder för praxis, organisationsstrukturer och 

nationell politik (Blanchet Garneau & Pepin, 2015). 

 

Dauvrin och Lorant (2017) undersökte två hypoteser som de ansåg skulle vara viktiga för 

att kulturkompetens skulle vara långsiktig och effektiv. Den första hypotesen handlade om 

att undersöka om kulturkompetens   är ett socialt gemensamt beteende och beror mer på 

vårdpersonalens professionella förhållanden och interaktioner än på individen själv. Den 

andra hypotesen handlade om att undersöka om personal som är mer sociala och omtyckta 

har högre kulturkompetens än de mindre populära medarbetarna. I studien framkom det att 

varken högre popularitet eller högre socialitet var förknippad med högre nivåer av 

kulturkompetens eller högre nivåer av ansvar hos vårdpersonal. Svaret på den första 

hypotesen var att det fanns lite evidens för att nivån av kulturkompetens är ett socialt 

gemensamt och inlärt beteende, utan beror mer på individen själv. Däremot visade det sig i 

studien att vårdmiljön är av betydelse för ökad kulturkompetens om det finns möjligheter 

till interaktion med patienter från andra kulturer (Dauvrin & Lorant, 2017). 

 

Osäkerhet var ett återkommande problem för många sjuksköterskor och studerande och 

denna uppstod på grund av sårbarhet och rädsla som grundades i okunskap och en känsla 
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av tvetydighet inför behovet av att anpassa sin vård. Detta ledde till att man valde att inte 

göra något, istället för att leta efter svar eller söka hjälp (Høye & Severinsson, 2008; 

Markey, Tilki & Taylor, 2017). Capell, Dean och Veenstra (2008) och Ahn (2017) beskrev 

att det fanns ett starkt negativt samband mellan kulturell kompetens och etnocentrism. 

Detta innebar att vårdpersonal med etnocentriska egenskaper bidrog till patienters 

upplevda utanförskap, bristfälliga behandling och feldiagnoser. Slutligen kan man 

sammanfatta med att sjuksköterskor med en hög nivå av kulturkompetens var kapabla att 

använda sig av sina färdigheter i interpersonell kommunikation, relationella kunskaper och 

anpassningsförmåga för att arbeta effektivt i transkulturella miljöer och öka patientens 

välbefinnande (Suk, Oh & Im, 2018). 

 

Kulturell medvetenhet 

I studien av Blanchet Garneau och Pepin (2015) ansågs det primära vara att sjuksköterskor 

och studenter utvecklade en medvetenhet och en känslighet för kulturella förhållanden. 

Författarna menade att vägen till kulturkompetens börjar med att sjuksköterskor och 

studerande blir medvetna om sin egen kultur för att kunna uppfatta skillnader i varierande 

grad mellan sig själva och patienten. Genom att vara medveten om sin egen kultur kunde 

gemensamma motiv med patienten erhållas och slutligen så kunde skillnaderna i grupperna 

integreras. Skillnaderna var inte längre ett hinder för vården utan en integrerad del av deras 

vårdpraxis. När   hänsyn togs till patientens åsikter bildades en relation av tillit. 

Samarasinghe, Fridlund och Arvidsson (2010) påpekade att sjuksköterskor i primärvården 

som var medvetna om kulturella aspekter i människors beteende, frågade om kulturella 

värderingar och trosuppfattningar. De försökte även lära sig vissa ord på andra språk. De 

försökte i större utsträckning använda sig av tolkar. De talade långsamt och försökte tyda 

kroppsspråket. Sjuksköterskorna menade att en medvetenhet om patientens bakgrund var 

nödvändig för den kunde påverka behandlingen och resultatet. Fokus skulle dock ligga på 

framtiden och patienter uppmärksammades och berömdes för värderingar och vanor som 

var kompatibla med svenska kulturella vanor (Samarasinghe et al., 2010). 

 

Enligt (Lampley, Little, Beck-Little & Xu, 2008) var det av stor vikt att sjuksköterskan är 

medveten om olika seder och bruk och hur dessa tar sig uttryck. Ett tema som framkom i 

studien var förståelsen för att människor från olika kulturer har olika hälsotillstånd och 

beteenden relaterade till sin hälsa. Deltagarna i studien förstod att de blev påverkade av 

patienters religiösa trosuppfattningar och ritualer, och nämnde ett fall där ett barn föddes 

med komplikationer som inte gjorde att det skulle kunna leva. Det var mycket viktigt för 

modern att barnet blev välsignat innan sin död annars skulle barnet inte komma till himlen. 

Vidare visade Lampley et al. (2008) i sin studie att det fanns stora skillnader i 

kulturkompetens hos deltagare i studien med ett till fem år erfarenhet från vård och 

deltagare med mer än tjugo års erfarenhet, vilket tydde på att graden av erfarenhet var en 

betydelsefull faktor för ett kulturkompetent medvetande och beteende.  

 

Nielsen och Birkelund (2009) påpekade att sjuksköterskor upplevde att patienter med en 

annan kulturell bakgrund uttryckte sina sjukdomar och smärta på ett annorlunda sätt än 

patienter med danskt ursprung. De blev medvetna om att patienterna uttryckte sin smärta 

mycket starkare och sjuksköterskorna antog att dessa patienter hade en tendens till att 

överdriva smärtan och det var därför svårt att veta hur mycket smärta patienten egentligen 

upplevde (Høye & Severinsson, 2010). Høye och Severinsson (2008) och Nielsen och 

Birkelund (2009) påpekade också att sjuksköterskor upplevde att patienter med en annan 

etnisk bakgrund hade många besök från familj och vänner, vilket uppfattades som ett 

problem då de hindrades från att utföra sin vård som de är vana vid. Enligt Sidumo et al. 
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(2010) var det viktigt att vara medveten om att i vissa kulturer är familjemedlemmars 

närvaro ett bevis på att man bryr sig om patienten, att man älskar och uppskattar personen. 

 

Verbal och icke-verbal kommunikation 

Utmaningar i kommunikationen berodde ofta på att man talade olika språk och hade 

otillräcklig språkkunskap för att kunna uttrycka sig adekvat och förstå innebörden i det 

som sades (Amiri et al., 2016; Høye & Severinsson, 2008, 2010; Nielsen & Birkelund, 

2009). Blanchet Garneau och Pepin (2015) menade att kommunikationsbarriärer blev en 

utmaning för att skapa en bra vårdrelation. I studierna av Lampley et al. (2008) och 

Samarasinghe et al. (2010) beskrev deltagarna att informationen ofta inte gick fram och det 

uppstod missförstånd mellan patient och sjuksköterskor när patienten inte hade tillräckliga 

språkkunskaper eller tillräcklig språkförståelse. Nielsen och Birkelund (2009) talade om att 

svårigheter i kommunikation var ett stort problem med patienter från andra kulturer 

eftersom det tog mycket lång tid. Detta gjorde att sjuksköterskorna hade mindre tid att ta 

hand om de andra patienter som också var i behov av vård, och de hade mindre tid för sina 

administrativa uppgifter, vilket orsakade irritation.  Det framkom också i studien att 

sjuksköterskor försökte att begränsa användningen av tolk eftersom det innebar stora 

ekonomiska kostnader och de använde sig därför ofta av familjemedlemmar istället för 

tolk. 

 

En andra språkbarriär handlade om den icke-verbala kommunikationen och hur man tyder 

kroppsspråk. Samarasinghe et al.  (2010) ansåg att sjuksköterskor hade svårigheter i språk 

och tolkning av kroppsspråket vilket uppfattades som ett hinder för förståelse i den 

interpersonella relationen. Deltagarna i studien av Lampley et al. (2008) beskrev också att 

patienter fick kulturellt olämplig vård på grund av okunskap om icke verbal 

kommunikation. Ett exempel var när sjuksköterskan försökte visa empati och lyhördhet 

genom att ta direkt ögonkontakt med patienten medans han tittade ner. Sedan kom det fram 

att det var patientens sätt att visa respekt, vilket inte förstods av sjuksköterskan som 

uppfattade patienten som oartig. Ett annat exempel var när sjuksköterskan rörde vid en 

patients hand och denna upplevde att hon blev förolämpad (Lampley et al., 2008).  

 

Vidare fanns det en tredje språkbarriär handlade om hur patienten tydde signaler och 

symtom på sjukdom och hur man kommunicerade dessa. En patient använde sig av 

bildspråk för att illustrera sina symtom (Amir et al. 2016). Sexualitet och det som rör det 

intima är ofta mycket svårt att diskutera. Ofta ville patienten enbart träffa personal av 

samma kön. Samtidigt kunde en patient ha svårt för att uttrycka sig tillräckligt väl för att 

beskriva sina problem tydligt eller valde att inte prata explicit.  Ett exempel var mannen 

som vid flera konsultationer beskrev sina problem som att ”ryggen var lös”. Patienten 

tydde sina symtom på det viset. Efter ett tag uppenbarades det att han menade att han 

upplevde att hans libido var lågt. Det här är en form av bildspråk där ord ersätts med 

relaterade ord eller uttryck (metonymi) för att undvika att behöva använda sig av vissa ord 

(Amiri et al., 2016). Ibland kunde en paternalistisk attityd från en familjemedlem stå i 

vägen för att patienter skulle få rätt behandling. En manlig familjemedlem kanske inte 

litade på personalen och patienten fick inte utrymme att tala för sig själv (Høye & 

Severinsson, 2008; Samarasinghe et al., 2010). 

 

Dessa hinder kunde till en viss del överkommas med hjälp av tolkar och andra praktiska 

och tekniska hjälpmedel (Høye & Severinsson, 2008). Lösningar på ovanstående problem 

bestod bland annat i att sjuksköterskor samarbetade med andra professioner inom vården 

för att kunna tillfredsställa patienternas olika behov. För att visa empati talade 
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sjuksköterskor långsamt och tydligt med invandrarfamiljer samt att de använde sig av 

redskap och olika material. De försökte också lära sig några ord på patienternas språk 

(Samarasinghe et al., 2010). 

 

 

Betydelsen av kulturkompetens i den transkulturella omvårdnaden 

 

Kulturkompetens har stor betydelse eftersom det idag är lättare att förflytta sig och vi lever 

i samhällen där olika etniciteter samlas i markant takt (Debesay, Harsløf, Rechel & Vike 

(2014).  Global immigration påverkar nästan alla länder (Markey et al., 2017). 

Globaliseringens effekt på hälso- och sjukvården är stor och förändringar i organisationer 

krävs för att de övergripliga målen inom sjukvården ska kunna uppnås. I enlighet med 

sjuksköterskans professionella ansvar har sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande en 

moralisk, professionell och juridisk skyldighet att erbjuda vård som är kulturanpassad 

(Markey et al., 2017). Enligt Debesay et al.  (2014) finns det ett uppbåd av rapporter om 

situationer där omvårdnaden som utfördes inte tog hänsyn till kulturella förhållanden utan 

en kulturellt okänslig vård bedrevs. De existerande rutinerna var ofta inte adekvata vilket 

gjorde att sjuksköterskans arbete inte blev optimalt. Sjuksköterskor sattes i svåra 

situationer när de skulle vårda patienter från kulturer de hade lite kunskap om Enligt 

Markey et al.  (2017) var sjuksköterskor och studerande oförmögna på grund av bristande 

kunskap att hitta svar på de problem de ställdes inför, eller så kunde de vara ovilliga att 

söka svar på grund av osäkerhet. Författarna menade att det är viktigt att gå till botten med 

problemet för att kunna utveckla en kulturell medvetenhet och förstå dess påverkan på 

patienternas omvårdnad.  

 

Det kunde uppstå problem i vården när sjuksköterskan och övrig vårdpersonal inte var 

tillräckligt väl förberedd för att vårda personer ifrån en annorlunda etnisk bakgrund 

(Debesay et al., 2014). Kulturer är mycket komplexa och spänner över traditionella till 

väldigt vetenskapliga. Traditionella kulturer är ofta auktoritära och kan påverkas av 

övernaturliga övertygelser, tron på att en obalans av våra energikällor orsakar sjukdom, 

och att våra öden är förutbestämda. Ovanstående betyder att både den behandlande 

personens och patientens kulturella bakgrund påverkade deras världsbild och uppfattning 

om sjukdom och behandling (Sidumo et al., 2010).    

 

Tillfredsställelse 

Høye och Severinsson (2010) föreslog att sjuksköterskor måste öka sin förmåga att 

bedöma kulturell mångfald och bör skapa en balans mellan kulturell känslighet och 

etnocentrism för att öka tilliten och förtroendet för dem vilket ökar patientens 

tillfredsställelse. I författarnas studie kunde olika synsätt skapa konflikter mellan patienter 

och personal på akutmottagningen när personalen inte upplevdes respektera familjens 

traditioner och vanor. Många sjuksköterskor i hemsjukvården kände att de måste ta ett 

ansvar genom att skapa en behandlingsmiljö, “space of care” där de tog ansvar för 

patientens välbefinnande genom att skapa tillit till dem utifrån respekten för deras vanor 

och övertygelser (Skott & Lundgren, 2009). I en studie av Blanchet Garneau och Pepin 

(2015) menade deltagarna att för att vården ska vara effektiv, ha god kvalitet och öka 

patientens tillfredsställelse bör den erbjudas på ett rättvist sätt, nämligen utgå från 

patientens behov oavsett patientens ålder, kön, sexuella läggning, sociala status, religiösa 

övertygelse eller etnicitet. 
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Enligt Debesay et al.  (2014) upplevde sjuksköterskor inom distriktsvården specifikt tre 

områden som orsakade svårigheter och minskad tillfredsställelse av vården, på grund av 

deras okunskap och osäkerhet. Den första gällde intimhygien. De var rädda för att göra fel, 

och gå över gränser som var oacceptabla för patienten. Det andra området handlade om 

rehabilitering efter sjukdom där det västerländska synsättet är att man ska stiga upp och 

aktivera sig så snart som möjligt medans man i andra kulturer vill “vila” sig frisk. Det 

tredje området gällde samtal om döden och vårdpersonalens önskan om öppenhet mot 

patienten men där uppfattningar om varför en person är sjuk, oftast religiösa uppfattningar, 

gör att sanningen skulle döljas för den sjuke enligt familjen. De skilda synsätten skapade 

frustration, lidande och minskad tillit till varandra. Tillit är grunden för varje vårdrelation 

och ökar patientens tillfredsställelse av vården (Debesay et al., 2014). 

 

Patientsäkerhet 

Enligt (Amiri et al., 2016; Høye & Severinsson, 2008; Samarasinghe et al., 2010; Steinke, 

Riner & Shieh, 2015) beskrevs att när kommunikationen inte fungerar, eller när förståelsen 

för varandras kulturella yttringar är begränsad, uppstår frågor om patientsäkerhet. Frågor 

som kunde uppstå var: Har patienten tagit sin medicin? Har den tagit rätt dos? Följer 

patienten sin behandlingsplan? Misstag i förskrivningen av läkemedel och användandet av 

dessa är farliga. Amiri et al. (2016) betonade att bristen på tillit till sjukvårdspersonalen, 

kommunikationsbarriärer, dålig uppföljning från patienterna, låg compliance, och specifika 

kulturella aspekter gjorde att sjukvårdspersonalen inte kunde ge en optimal vård vilket 

kunde orsaka allvarliga sjukdomstillstånd som följd. Samarasinghe et al. (2010) betonade 

att till följd av kommunikationsproblem hade sjuksköterskor svårt att få patienterna att 

följa upp hälsorekommendationer vilket var frustrerande.  

 

Sjuksköterskan måste kunna balansera mellan patientens och familjens kulturella normer 

och samtidigt sköta sitt professionella ansvar för den kliniska miljön för att säkerställa 

patientsäkerheten.  Høye och Severinsson (2010) menade vidare att konflikter lätt uppstod 

när patient och sjuksköterska inte förstod varandra. Sjuksköterskan var tvungen att klara att 

förhandla med patienten och ofta även dennes familj där en balans mellan etnocentrism 

och kulturell medvetenhet uppnåddes. I traditionella familjer är ofta hela familjen 

närvarande hos patienten och har åsikter om dennes vård (Høye & Severinsson, 2008; 

Sidumo et al., 2010). Situationer med konflikter som kunde riskera patientsäkerheten 

uppstod när det upplevdes att det saknades en ömsesidig respekt mellan familjen och 

sjuksköterskan där bägge parter upplevde förlorad kontroll.  I situationer med kritiskt sjuka 

patienter kunde dock familjens närvaro vara av stor betydelse för att överbrygga barriärer 

och öka patientens chanser till en bra behandling (Høye & Severinsson, 2008).  

 

 

Utbildning inom kulturkompetens 

 

Utbildning av vårdpersonal inom kulturkompetens är i artiklar och böcker det 

rekommenderade initiativet för att kunna ta sig an utmaningarna i den mångkulturella 

vården. Sjuksköterskor och studenter som är ansvariga för omvårdnaden av en patient och 

har en nära kontakt med denne bör erbjudas möjligheter till vidareutbildning inom 

området, även om det fortfarande råder osäkerhet om hur den ska struktureras och 

organiseras (Ahn, 2017; Blanchet Garneau & Pepin, 2015; Jirwe et al., 2010; Lampley et 

al., 2008; Raman, 2015; Samarasinghe et al., 2010; Sidumo et al., 2010; Steinke et al., 

2015; Suk et al., 2018). Det är dock viktigt att poängtera att en patients omvårdnad sköts 

av interprofessionella team där läkare, undersköterskor, fysioterapeuter bland annat ingår 
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och att utbildning därför ska tillhandahållas på olika nivåer (Capell et al., 2008; Dauvrin & 

Laurent, 2017; Steinke et al., 2015). Eftersom det är vanligt idag att sjukvårdsteam reser på 

specifika uppdrag utomlands borde enkla utbildningsprogram erbjudas i större utsträckning 

menade Suk et al. (2018). Författarna beskrev i sin studie att endast 20 procent av 

bemanningssjuksköterskorna från andra länder, som kom för att arbeta i Sydkorea hade fått 

någon form av utbildning innan de började sina uppdrag. Sidumo et al. (2010) beskrev 

problematiken när icke-muslimsk vårdpersonal arbetade på kvinnokliniker i Saudiarabien. 

Sjuksköterskorna upplevdes ha dålig kunskap gällande amning, “det onda ögat” (the evil 

eye), anspråkslöshet (klädsel till exempel), sjukvård och matbegränsningar hos 

befolkningen. Författarna föreslog att personal vid rekrytering skulle få information och i 

inkörningsperioden få specifik kunskap av handledare på vårdinrättningen. I en studie av 

Steinke, et al. (2015) skapades ett två-timmars utbildningsprogram riktat till en grupp med 

olika kategorier sjukvårdspersonal, där sjuksköterskor var majoriteten, som reste till Haiti 

på ett korttidsuppdrag. Resultatet visade att även ett kort utbildningsprogram ökade den 

kulturella medvetenheten hos vårdpersonalen och detta mättes med Campinha-Bacotes 

kulturkompetensintstrument.  

 

Organisatorisk nivå  

Enlig Ahn (2017) hade organisatoriskt stöd en direkt påverkan på sjuksköterskors 

kulturkompetens. Blanchet Garneau och Pepin (2015) påpekade i sin studie att flera 

deltagare nämnde behovet av att erbjudas en formell utbildning, antingen i början av sin 

anställning eller under arbetets gång. De ansåg att en sådan utbildning skulle kunna hjälpa 

dem att utveckla en kunskapsbas som skulle vara avgörande för att hantera vårdens 

komplexitet i ett kulturellt varierat sammanhang. Vidare poängterade författarna att bland 

de strukturella begränsningar som fanns inom vårdenheterna angav deltagarna tidsbrist 

som ett problem för att ge vård av god kvalitet.  Flera deltagare betonade att tidsbrist 

gjorde det omöjligt att utvärdera vad som var avgörande för en informerad klinisk 

bedömning och intervention. Deltagarna påpekade att det var tidskrävande att utforska 

(förstå) behoven hos patienterna med ett annat språk. I vissa vårdinrättningar gjordes 

arbetsplaner, prioriteringar eller organisationsprocesser det svårt att ta mer tid till patienter 

när det behövdes (Blanchet Garneau & Pepin, 2015; Nielsen & Birkelund, 2009). De 

deltagare som angav att de fick vidareutbildning relaterad till kulturella variationer på 

arbetsplatsen påvisade betydande högre transkulturella kompetenser än de som inte fick 

vidareutbildning (Lample et al., 2008).  I studien av Høye och Severinsson (2010) menade 

sjuksköterskorna att det var mycket svårt att få specifik kunskap om patienter från olika 

etniska ursprung eftersom variationerna i grupperna är stora, miljön och organisationens 

vilja, eller ovilja, att bedriva kulturmedveten vård skiljde sig från ställe till ställe. Kollegors 

öppenhet inför utmaningen och deras stöd varierade också betydligt i studien av Blanchet 

Garneau och Pepin (2015). 

 

Sjuksköterskeutbildningen 

Enligt Raman (2015) kan olika kontinuerliga utbildningsprogram för sjuksköterskor och 

studerande skapa bättre förutsättningar för ökad hälsa och välbefinnande hos patienter från 

olika etniska ursprung. Idén om utbildning av enbart sjuksköterskor aktiva i vården har 

utvecklats bortom horisonten till att även inkludera lärare på sjuksköterskeprogrammen 

och deras studenter.  Enligt Raman (2015) beror detta på att lärarna ofta inte har tillräckligt 

stor kunskap om olika kulturers beteenden eller behov som vore önskvärt och kan därmed 

inte förmedla den nödvändiga kunskapen till sina studenter.  I studien av Raman (2015) 

kunde förbättrad hälsa och välbefinnande hos olika etniska och kulturella grupper  därför 

bättre uppnås när även lärare på sjuksköterskeprogrammen blev medvetna om sin egen 
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kulturkompetens och aktivt försökte att utveckla sina kunskaper för att kunna forma 

framtidens sjuksköterskor (Raman, 2015).  

Jirwe et al. (2010) menade i sin studie att många sjuksköterskor saknar kunskap om olika 

kulturer och känner osäkerhet inför sin egen kapacitet att vårda patienter från andra 

kulturer. Ett sätt att förbättra sjuksköterskors kulturkompetens så att de kan ge en 

kvalitativt bättre vård till dessa patientgrupper är att redan inom sjuksköterskeprogrammen 

utveckla de blivande sjuksköterskornas kunskap inom området transkulturell omvårdnad. 

Blanchet Garneau och Pepin (2015) beskrev att studenter var mer villiga än sjuksköterskor 

att använda verktyg, instrument och riktlinjer för att integrera kulturen i deras vårdpraxis. 

De observerade också de erfarna sjuksköterskorna och försökte lära av deras metod. 

Ovanstående kan vara evidens för att börja utbildningen inom kulturkompetens redan på 

sjuksköterskeprogrammet. I många studier fann man de facto att fokus låg på att forma 

framtidens sjuksköterskor inom kulturkompetens (Blanchet Garneau & Pepin, 2015; Jirwe 

et al., 2010; Markey et al, 2018). Förhållandena i världen har förändrats på kort tid och 

genom att utbilda de som kommer att utöva sitt yrke i vården i framtiden kan man försäkra 

sig om en bra nivå på den transkulturella omvårdnaden. För att vara effektiv måste 

utbildningen vara kontinuerlig och adaptiv (Blanchet Garneau & Pepin, 2015). I studien av 

Lampley et al. (2008) framkom det att deltagare med magisterexamen hade högre nivåer av 

kulturkompetens jämfört med deltagare med kandidatexamen.  

 

Individuell nivå  

Enligt studierna av Debesay et al. (2014) samt Høye och Severinsson (2008) fanns det 

sjuksköterskor som önskade att få utbildning men deras önskan blev inte hörd. Då blev det 

upp till sjuksköterskan själv att skaffa sig kunskap vilket kunde göras genom att läsa 

tidningar, följa nyheterna och samhällsprogram samt läsa olika böcker om olika kulturer. 

För att öka sjuksköterskans motivation till att bli mer kulturkompetent behövde dennes 

professionella identitet stärkas där patriarkala hot från både patienter och andra 

professioner undanröjdes menade Høye och Severinsson (2008). Genom stöd och 

uppmuntran ökade sjuksköterskans empowerment och känsla för värdet av sitt jobb som 

kunde motivera henne till att förbättra sina kulturella kunskaper och bedriva en mer 

kulturanpassad vård (Suk et al. 2018). 

 

De flesta deltagarna i studierna som arbetade inom hälso- och sjukvården hade en stor 

önskan om att utveckla sin kulturkompetens för att kunna bedriva en bättre transkulturell 

omvårdnad till patienter av olika etniska ursprung och som därmed reducerar skillnaderna i 

kvalitet av den vården som ges (Blanchet Garneau & Pepin, 2015; Duvrin & Lorant, 2017; 

Steinke et al. 2015). För den stora majoriteten fanns en önskan om att ge effektiv vård med 

god kvalitet, vilket är de bästa förutsättningarna för att utveckla kulturkompetens (Blanchet 

Garneau & Pepin, 2015).  

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

 

Vårt syfte var att beskriva kulturkompetens i den transkulturella omvårdnaden. Vi valde att 

presentera vår resultatdiskussion utifrån den föreslagna modellen i Henricson (2017) då vi 

ansåg att den modellen ger ett bättre helhetsperspektiv av fynden relaterat till vårt syfte, än 

en tematisk presentation av några få utvalda fynd. 
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Människor i världen lämnar sina hemländer av olika anledningar som till exempel svält, 

krig, svåra ekonomiska förhållanden, eller naturkatastrofer (Gustafsson, Hammarstedt & 

Zheng, 2004). Dessa människor kommer till nya kulturer med väldigt olika värderingar och 

måste anpassa sig till helt nya liv. Eftersom vi välkomnar dem till oss har vi ett ansvar, 

vilket innebär att vi också måste göra anpassningar för att kunna tillgodose deras behov. 

Ingen gång i vår existens är vi mer utsatta än när vi är sjuka (Bustos, 1999). Vi valde i 

detta arbete att inte fokusera på en specifik kultur eftersom enligt Vasiliou et al.  (2013) 

och Jirwe et al. (2014) bör kulturkompetens användas i möten med alla (kursivering 

tillfogad) patienter, inte bara invandrare eller etniska minoritetsgrupper. Transkulturell 

omvårdnad betyder att vårdpersonalen bör ha en holistisk människosyn och vara lyhörd 

och uppmärksam gällande patientens kulturella bakgrund (Hedelin et al., 2014). Målet är 

att åstadkomma en kulturanpassad omvårdnad som är meningsfull och säker för alla 

patienter (Jirwe et al, 2014).  

 

I vår studie om transkulturell omvårdnad framkom tre huvudkategorier. Den första 

huvudkategorin handlar om kunskapen inom området. Det framkom att sjuksköterskan och 

övrig vårdpersonal måste utveckla både generella och specifika kunskaper om olika 

kulturer, vilket innebär att alla personer professionellt aktiva i vården måste förstå seder 

och bruk, försöka tyda de olika språken på bästa sätt och detta sker genom både verbal och 

icke-verbal kommunikation. Det allra viktigaste är dock att medvetenheten om kulturella 

aspekter samt att känsligheten för dessa ökar (Jirwe, Gerrish & Emami, 2006). 

 

Den andra huvudkategorin var att kulturkompetens i omvårdnaden har stor betydelse för 

den ökar patientens tillit till personalen och vården. I och med detta ökas också 

patientsäkerheten. När en vårdrelation baserad på ömsesidig respekt har skapats förbättras 

resultaten av vården eftersom det är högre förståelse för varandras likheter och olikheter 

vilket leder till ökad respekt och därmed en större motivation till compliance. Det 

resulterar i betydligt ökad tillfredsställelse av vården (Schim et al., 2006).  

 

Detta leder fram till den tredje huvudkategorin som beskriver att utbildning inom 

kulturkompetens måste förbättras för den är idag, enligt experter och oss, eftersatt.  

Utbildning kan ske på en organisatorisk nivå, det vill säga inom vårdinrättningar som 

uppmuntrar till detta och förser vårdenheter med den tid och de ekonomiska resurser som 

krävs. Utbildningsprogrammen av framtidens sjuksköterskor bör lägga större fokus på 

området kulturkompetens och transkulturell omvårdnad med tanke på det multikulturella 

samhälle vi har idag, och att det är dessa studenter som i framtiden kommer att bedriva 

vården (Jirwe, 2008). Det är också av stor betydelse att man själv är intresserad och 

motiverad att lära sig. Detta kan uppnås bland annat genom att utveckla sin empati och 

nyfikenhet (Kersey-Matusiak, 2015). 

 

Området kulturkompetens utvecklades av först av Madeleine Leininger genom att hon 

utvecklade en transkulturell omvårdnadsmodell för sjuksköterskor, Cultural Care 

Diversity, med fokus på vård och hälsa. Hennes syfte var att identifiera och förklara 

skillnader och likheter från olika kulturer som påverkar människors hälsa. Hon beskrev 

även vikten av att lära sig om olika kulturella faktorer och förhållanden, och att det 

följaktligen är viktigt att sjuksköterskor får undervisning inom området. Det finns dock 

delade meningar om huruvida kulturkompetens är något man kan lära sig genom formell 

undervisning. I en studie av Kardong-Edgren och Campinha-Bacote (2008) undersöktes 

sjuksköterskestuderandes kulturkompetens i början av programmet och på slutet. Resultatet 

var otydligt, det vill säga att studien inte kunde påvisa att studenternas kulturkompetens 
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hade ökat, trots specifika kurser inom området. Författarna menade dock att det troligtvis 

är möjligt att genom utbildning öka sjuksköterskors och studenters kulturella medvetenhet. 

Att öka sin kulturkompetens däremot kräver tid och vilja.  

 

Vidare frågar sig Campinha-Bacote (2008) “Cultural desire: ‘caught’ or ‘taught’?” Kan en 

persons vilja till att lära sig mer om olika kulturer öka genom undervisning, eller är det 

något som man “fångar upp” i gemenskapen med andra? Trots många års forskning inom 

området, är man ännu osäker på hur man bäst kan utforma utbildningen inom 

kulturkompetens (Kardong-Edgren & Campinha, 2008). Konsensus bland experter inom 

området tycks dock vara att kulturkompetens kan anses vara kulturmedvetenhet, vilken 

man kan öka genom utbildning och erfarenhet. Medvetande om kulturella förhållanden 

anses vara det första steget till att bli kulturkompetent (Jirwe et al., 2006). Vi kunde inte 

finna bevis på att skillnaderna i dessa studier, jämfört med de studier vi inkluderade i vårt 

arbete, beror på urval, metod, kontext med mera. Skillnaden kan kanske i stället bero på att 

området är komplext och det är svårt att mäta en persons utveckling inom området när det 

inte finns konkreta bevis.  

 

Fynden i detta arbete går hand i hand med vad man vill uppnå med FN:s konvention 

(Förenade Nationerna [FN], 1948) om de Mänskliga rättigheterna. Det står i Art. 1 att: 

 

 “Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” 

 

Alla är födda med lika värde och alla har rätt till hälsa. Internationella lagar och 

konventioner skapar möjligheter att se till att människor behandlas lika oavsett kön, 

etnicitet, kultur, ålder eller andra specifika situationer. Det finns flera etiska konventioner 

som ska guida läkare och vårdpersonal över hela världen. Etik handlar om vad som är rätt 

eller fel, gott eller ont. Vad som är rätt eller fel kan ändras över tiden och varierar från en 

kultur eller ett land till ett annat (Sandman & Kjellström, 2013). Trondheimsdeklarationen 

som antogs 2014 förespråkar jämlik hälsa och välbefinnande för alla. Den guidar alla 

aktörer inom vården, från verkställande organ till individer och det civila samhälle 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). För att vi ska kunna följa dessa konventioner och 

deklarationer och ge jämlik vård på lika villkor till alla bör medvetenheten om kulturella 

aspekter, och dess betydelse i vården, ökas.  

 

Tyvärr är resursbrist ett stort problem för vårdpersonal i sina ansträngningar att bedriva 

kulturkompetent omvårdnad. Det kan handla om brist på tid, personalbrist eller avsaknad 

av ekonomiska resurser som gör att en optimal vård inte kan bedrivas. Det här skapar 

etiska dilemma som påverkar personalen negativt (Nielsen et al, 2009). Samtidigt menar en 

del att det är upp till patienten av utländskt ursprung att anpassa sig till den svenska 

kulturen och de svenska möjligheterna. Man menar att det är helt omöjligt för 

sjuksköterskan att anpassa sig till många varierande kulturer och den ekonomiska 

kostnaden är för stor (Maltby, 2008). Vi förstår dessa argument men menar också att det 

tar lång tid att anpassa sig till ett nytt land och en ny kultur, trots ansträngningar (Al-

Baldawi, 2017). Värderingar och vanor sitter djupt rotade i en person. En sjuk människa är 

mycket utsatt med stor sårbarhet och därför bör man ta hänsyn till detta i 

omvårdnadssituationen.  

 

Det framgår att för att kunna bedriva en kulturellt medveten vård bör sjuksköterskan först 

få insikt och kunskap om sin egen kultur. Med Campinha-Bacotes modell “The Process of 

Cultural Competence in the delivery of Health Care Services” ligger fokus mer på 
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vårdgivarens attityder, kunskap och förutsättningar för att agera utifrån kulturell kunskap, 

än kunskapen själv, och förklaras av Campinha-Bacote (2003) som “the ongoing process in 

which the health care professional continuously strives to achieve the ability and 

availability to effectively work within the cultural context of the client”. Enligt Campinha-

Bacote (2003) kan en ansats göras för att försöka mäta nivån av kompetens inom områdena 

kulturell medvetenhet, kulturell önskan, kulturell kunskap, kulturell färdighet och 

kulturella möten (kursivering tillfogad) genom mätinstrumentet IAPCC-R, även om det 

medges att det kan vara svårt att mäta kunskap som inte kan bevisas (Lipson & DeSantis, 

2007; Kardong-Edgren & Campinha-Bacote, 2008; Transcultural C.A.R.E. Associates, 

2018). 

 

För sjuksköterskans specifika ansvarsområde omvårdnad har de fyra konsensusbegreppen 

som Yura och Torres identifierad 1975, och som utvecklades av Donaldson, Crowlez och 

Gortner 1978, haft stor betydelse (Chaska, 2001). Det betydde att man fick generella 

begrepp att följa som identifierade de viktigaste komponenterna för att skapa 

vårdvetenskaplig kunskap (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). De fyra 

konsensusbegreppen människa, omvårdnadshandling, hälsa och miljö innebar att man fick 

en gemensam teoretisk struktur som bas till den teoriutveckling inom omvårdnad som 

påbörjades av Nightingale. Dessa konsensusbegrepp betecknas som omvårdnadens 

metaparadigm. Omvårdnadshandlingen är själva kärnan inom vårdvetenskapen och har 

betydelse för hur vården upplevs av vårdtagaren (Flenser, 2014). Den transkulturella 

omvårdnaden är en stor faktor för patientens tillfredsställelse av vården (Jirwe et al., 2010). 

Det är därför viktigt för vårdgivaren att vara närvarande med vårdtagaren. På så vis kan 

vårdtagaren få stöd i sin utveckling mot att uppleva hälsa eller välbefinnande i den 

transkulturella vården (Flenser, 2014; Willman, 2009). 

 

 

Metoddiskussion  

 

Syftet med denna studie var att beskriva kulturkompetens i den transkulturella 

omvårdnaden. För att uppnå vårt syfte gjordes en allmän litteraturöversikt. Betydelsen av 

litteraturöversikter inom omvårdnad har ökat under de senaste åren. Orsaken är att de kan 

skapa en översikt av den forskning som finns och som kan leda till fördjupade studier i 

framtiden. De kan ge en helhetsförståelse för ett problem med olika infallsvinklar 

(Segesten, 2017). En induktiv design valdes eftersom vi ville beskriva erfarenheter, empiri, 

som fanns inom området kulturkompetens i den transkulturella omvårdnaden. Styrkan med 

denna induktiva studiedesign var att den gav möjlighet till en öppnare dataanalys vilket 

ökade trovärdigheten (Henricson, 2017). Vi valde att inte utgå från en deduktiv ansats då vi 

inte ville undersöka en specifik teori.  

 

Vi var dock medvetna om att en induktiv metod aldrig kan vara helt induktiv, det vill säga 

helt förutsättningslös. För att kunna formulera ett forskningsproblem måste man redan ha 

en ganska god förståelse för ämnet (Priebe & Landström, 2017).  I vårt fall handlade detta 

om en förförståelse om olika kulturer och vanor på grund av våra brokiga erfarenheter från 

de många länder och kulturer där vi verkat och bott. Enligt Segestens modell (2017) 

användes studier med både kvalitativ och kvantitativ design för litteraturöversikten vilket 

gjorde att vi kunde både beskriva och förklara våra fynd då vi fick både subjektiva och 

mätbara bevis. Detta är en styrka för det ökade kvaliteten och överförbarheten av våra 

slutsatser (Borglin, 2017). En systematisk litteraturöversikt gjordes inte och detta kan 

riskera att resultatet är mindre trovärdigt, men en sådan översikt anses inte ändamålsenlig 
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för en C-uppsats då den är för omfattande.  En systematisk litteraturöversikt söker evidens 

genom syntetisering av redan analyserade data, vilket kräver en detaljerad analys samt 

sammanvägning av de kvantitativa resultaten, en så kallad metaanalys vilken var för 

genomgripande för vårt arbete (Friberg, 2017). Ett alternativ hade varit att genomföra 

kvalitativa eller kvantitativa intervjustudier. Vi ansåg dock att det skulle bli för 

tidskrävande och det behövs mer kunskap och erfarenhet samt etiska godkännande för att 

genomföra dessa och därför valdes denna metoden bort (Friberg, 2017). Vid insamlingen 

av data uppstod svårigheter vilket resulterade i att vårt syfte ändrades från att vara ur ett 

sjuksköterskeperspektiv, till att bli ur ett ämnesperspektiv, kulturkompetens. Detta gjorde 

att giltigheten ökade i och med att det blev lättare att hitta relevanta artiklar. Med hjälp av 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsmall bedömde vi att 18 artiklar var av medel eller 

hög kvalitet, och dessa inkluderades i resultatet. 

 

Artiklar som var peer reviewed och publicerade i vetenskapliga tidskrifter valdes eftersom 

detta ökade trovärdigheten. Forsberg och Wengström (2016) poängterar att originalartiklar 

uppfyller fyra krav: de är tillförlitliga, kritiskt granskade av experter, tillgängliga för 

vetenskapsmän och läsare samt att deras resultat av forskningsarbeten presenteras för 

första gången i en vetenskaplig tidskrift. Detta ökade kvaliteten i vår litteraturöversikt. 

Rosén anser också att tillförligheten ökar när originalartiklar som är peer reviewed 

används. Studier inkluderades som är gjorda i Europa, men även från USA och Asien 

eftersom vi inte kunde finna tillräckligt många studier bara från Europa, samt att nästan all 

forskning inom kulturkompetens började i USA och det därmed finns mycket forskning 

därifrån. I USA är kulturkompetens även ett ämne som undervisas på 

sjuksköterskeprogrammet (Lipson, & DeSantis, 2007). Studierna som inkluderades 

genomfördes i Sverige, Norge, Danmark, Belgien, Kanada, USA, Iran, Sydkorea och 

Saudiarabien. I och med att kulturkompetens berör de flesta länder i dagens globala 

samhälle är denna forskning generaliserbar och överförbar till hälso-och sjukvården i 

Sverige (Henricson, 2017).  

 

Studier som var publicerade mellan 2008 och 2018 valdes för att få fram intressanta och 

uppdaterade forskningssynopsisar inom kulturkompetens och transkulturell omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2008). Selektionsbias undveks eftersom vi inte ändrade 

sökningsvariablarna, vilket påverkade studiens validitet positivt. Vi valde att inte belysa 

kulturella förhållanden när sjuksköterskan är från en annan kulturell bakgrund och 

patienten är från svensk bakgrund.  

 

Eftersom kulturkompetens berör, förutom sjuksköterskor, andra professioner inom vården 

använde vi oss av studier från både sjuksköterske- och vårdpersonalens perspektiv. I dessa 

studier var den övervägande majoriteten av deltagarna sjuksköterskor, med undantag för i 

en studie. Dessa artiklar inkluderades för att sjuksköterskor samarbetar med andra 

professioner inom omvårdnaden. Kulturkompetens är ett område som inkluderar hela 

vårdteamet för att vara effektivt. Artiklar som även utforskade sjuksköterskestudenters 

nivå av kulturkompetens och utbildning inom området inkluderades också i arbetet 

eftersom studenter verkar i nära samarbete med sjuksköterskor och de är framtidens 

sjuksköterskor. Dessa artiklar belyste tydligt vikten av utbildning inom kulturkompetens. 

 

Artiklar på engelska inkluderades för att få fler träffar samt att de kan läsas och granskas 

av flera personer vilket ökar kvaliteten (Friberg, 2017). Majoriteten av artiklarna i 

databasen CINAHL och PubMed är på engelska och därför exkluderades andra språk. 

Nackdelen med användning av artiklar på engelska kan vara att informationen kan tolkas 
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fel när läsarens modersmål inte är engelska. I vårt fall var detta inte ett problem då en av 

författarna till detta arbete har engelska på en modersmålsnivå, vilket var en styrka för 

detta arbete. En svaghet när man läser artiklar på engelska är att ordet ”nurse” ofta används 

om både legitimerade sjuksköterskor och undersköterskor. I studierna framgick det inte 

alltid tydligt vilken grupp man pratade om. I detta arbete användes ordet sjuksköterska när 

artiklarna använde nurse. När artiklarna beskrev ”health care staff” använde vi ordet 

vårdpersonal, som kunde inkludera sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, psykologer 

med mera. Artiklarna begränsades till research article, som är en originalartikel, det vill 

säga en fullständig forskningsstudie som inkluderar alla delar enligt IMRAD (Karolinska 

Institutet, 2010).  

 

Som förberedelse inför artikelsökning fick vi vägledning av en bibliotekarie vid 

Sophiahemmets Högskola. Vi ökade därmed vår kunskap och förståelse för de olika 

databaserna samt att vi fick förslag på ett antal sökord och hur dessa kunde kombineras. 

Detta gjorde att artikelsökningarna blev effektivare (Forsberg & Wengström, 2016). Både 

CINAHL och PubMed användes vid artikelsökningarna. Trovärdigheten och validiteten 

ökade eftersom vi använde databaser med omvårdnadsinriktning, vilket ökade möjligheten 

att hitta relevanta artiklar (Henricsson, 2017). De artiklar vi använde fanns både i CINAHL 

och PubMed men det var lättare att få fram om de var peer reviewed i CINAHL, och därför 

är de flesta av de inkluderade artiklarna från CINAHL. Vi gjorde manuella sökningar för 

att hitta artiklar som vi funnit i andra arbeten eller studier, för att få ihop tillräckligt många 

artiklar. Den booleska operatorn AND användes vilket gav relevanta artiklar och ett 

mindre antal artiklar, vilket gjorde det lättare att gå genom alla artiklar inom området 

kulturkompetens. Den booleska operatorn OR användes också som utökade sökningen men 

den gav inte relevanta artiklar och de var för många, vilket gjorde att det blev svårt att gå 

igenom allt material. Sökningar som inte gav relevanta artiklar dokumenterades inte i 

tabell 1. Arton artiklar användes i arbetets resultat vilket enlig Henricsson (2017) är 

tillräckligt för att ett studie ska vara trovärdig och tillförlitlig. En svaghet med detta arbete 

kan vara att två artiklar inkluderades med samma författare vilket skulle kunna vinkla 

resultatet något (Polit & Beck, 2017). Vi tyckte dock att artiklarna var relevanta för 

forskningen belyste två olika problemområden.  

 

Efter sökningar med olika sökordskombinationer i olika databaser fick vi fram ett antal 

artiklar som sorterades efter artiklars titlar som var relevanta respektive mindre relevanta. 

Mindre relevanta artiklar togs bort och sedan lästes abstrakten på de övriga artiklarna. 

Artiklarna med de mest relevanta abstrakten plockades ut och lästes i sin helhet. 25 artiklar 

lästes i sin helhet och tio valdes bort för de svarade inte på vårt syfte. Artiklarna lästes och 

analyserades av båda författarna till detta arbete, vilket minskade risken att förbise viktiga 

beståndsdelar och därmed ökade reliabiliteten (Forsberg & Wengström, 2016). Individuell 

läsning gjorde också för att eventuellt få fram olika synvinklar vilket ökade objektiviteten. 

Artiklarna lästes sedan av författarna tillsammans för att inte missa viktiga komponenter 

samt för att försäkra oss om att artiklarna förstods på samma sätt (Polit & Beck, 2017). 

Artiklarna kvalitetgranskades med hjälp av Sophiahemmets Högskolas 

bedömningsunderlag.  Enligt Kristensson (2014) är det nödvändigt att använda speciella 

granskningsmallar för en bra systematisk granskning. Henricsson (2017) påpekar att 

resultatets tillförlitlighet påverkas positivt genom en kvalitetsgranskning av artiklar. Vi 

fann att mallen är lite snäv och svårtolkad men vi bedömde totalt 18 artiklar med hög- och 

medelkvalitet vilka inkluderades i resultatet. Vi upplevde svårigheter med att sammanställa 

metod och resultat i rätt tempus. Både resultatet och metoden ska enligt regler för 
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vetenskapligt skrivande redovisas i dåtid, men händelser som var pågående och icke 

avslutade redovisades i presens. 

 

För dataanalysen användes en integrerad analys i tre steg. För att få en så objektiv syn som 

möjligt analyserades innehållet i artiklarna av författarna genom att samtliga artiklar lästes 

enskilt för att få en helhetsbild. Sedan läste vi artiklarna tillsammans och markerade, 

kodade och kategoriserade innehållet med färgpennor. Detta användes sedan till att få fram 

ett resultat som vi diskuterade igenom (Polit & Beck, 2017). Endast artiklarnas resultat 

presenterades. För att öka trovärdigheten av examensarbetets resultat granskades detta av 

studiekamrater och handledaren för att försäkra oss om att de var adekvata och svarade på 

syftet. Granskning av resultat i examensarbetet av externa ökar trovärdighet, pålitlighet och 

validitet (Henricsson, 2017). 

 

Enlig Kjellström (2017) ska de etiska övervägandena utföras både inför och under hela 

forskningsprocessen. En vetenskaplig studie ska uppfylla forskningsetiska krav, det vill 

säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, 

samt etiska principer, det vill säga, människovärdesprincipen, göra-gott principen, 

rättviseprincipen och autonomiprincipen. De artiklar som användes i examensarbetet var 

godkända av etiska kommittéer vilket innebär att de etiska kraven var uppfyllda. Detta 

ökade trovärdigheten och pålitligheten i examensarbetet vilket är en styrka. Medveten 

förvanskning av forskningen eller plagiering gjordes inte vilket ökar tillförlitligheten av 

vår litteraturöversikt.  

 

Den vetenskapliga kvaliteten av detta arbete säkrades genom kritiskt granskande av studier 

och ett systematiskt-metodiskt utforskande av trovärdighet och tillförlitlighet (Mårtensson 

& Fridlund, 2107).  Som vägledning i arbetet använde vi oss av vetenskapliga kriterier för 

att säkerställa kvaliteten. Fakta baserades på validitet, det vill säga i vilken utsträckning en 

studie eller mätinstrument bedömer det som ska bedömas, och inget annat. Studiers 

reliabilitet övervägdes, det vill säga i vilken utsträckning mätinstrumenten saknade mätfel. 

Generaliserbarhet beaktades då det var viktigt att resultaten av studierna kunde överföras 

på varierande populationer. Trovärdighetsbegreppet användes för att bedöma studiers 

övergripande hållbarhet och verifierbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2107; Kristenssen, 

2014). Majoriteten av de artiklar som användes i examensarbetetet hade hög kvalitet vilket 

förstärker trovärdigheten. Det måste dock påpekas att vi inte hade någon tidigare 

erfarenhet eller kunskap om kvalitetsgranskning av artiklar och därför är vi något osäkra på 

om våra bedömningar är korrekta vilket kan påverka pålitligheten av arbetets resultat 

negativt (Henricson, 2017). 

 

 

Slutsats  

 

Utvecklingen av kulturkompetens i vården är ett eftersatt område trots att Sverige 

utvecklats till ett betydande heterogent samhälle (Wiking et al., 2012). Kulturkompetens 

innefattar både generella kunskaper om personer av utländsk bakgrund, och specifika 

kunskaper om personer från specifika kulturer. Det måste dock belysas att kulturkompetens 

är framförallt en medvetenhet om olikheter och likheter och att sjuksköterskan måste vara 

lyhörd och anpassa vården utifrån dessa aspekter. Det är helt omöjligt att lära sig allt om en 

viss kultur och individer i en kultur kan vara väldigt olika. Sjuksköterskan måste därmed 

kunna vårda alla patienter och ta hänsyn till olika kulturella aspekter, samt patientens syn 

på sig själv och sin sjukdom, dennes socioekonomiska situation, kön, utbildningsnivå, 
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politiska, geografiska och spirituella faktorer (Jirwe, 2008). Som ansvarig för en patients 

omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan leder arbetet i det interprofessionella teamet i 

denna riktning. Sjuksköterskeutbildningen måste därför också förändras i samma 

utsträckning som samhället i övrigt (Jirwe et al., 2010). 

 

 

De uppenbara problem vi ser är organisationers ovilja att lägga de resurser som krävs på 

området. Vi bedömer att det krävs mer resurser för att förbättra kunskapen inom området 

och motivation och vilja att lära sig ska uppmuntras. Kostnaderna för att bedriva 

kulturkompetent vård anses hög men vår tro och förhoppning är att i förlängningen 

kommer kostnaderna i stället gå ner på grund av ökad tillfredsställelse och ökad 

patientsäkerhet. Vi hoppas att vi har ökat förståelsen för att alla människor är olika, oavsett 

ursprung, och genom att lära sig mer om olika kulturer skapas ett bredare och mer 

nyanserat synsätt som undviker förenklingar och stereotyper (Momeni, Jirwe & Emami, 

2008).  

 

Fortsatta studier 

Ytterligare forskning behövs som undersöker hur kunskapen om transkulturell omvårdnad 

kan ökas, trots resursbrist och ibland bristande intresse, och utvecklas till att bli mer 

individanpassad vilket ökar patientens tillfredsställelse, och förbättrar patientsäkerheten. 

Studier som jämför ekonomiska kostnader, och besparingar, vid kulturkompetent 

omvårdnad borde göras för att få ett längre perspektiv på effektiviteten av en mer 

personcentrerad vård för personer med utländsk bakgrund.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Denna litteraturöversikt påvisar vikten av kulturkompetens i omvårdnaden. Sjuksköterskor, 

vårdpersonal och studerande, samt även organisationer på olika nivåer kan med fynden 

från denna studie bidra i vården till att mer fokus läggs på individen, där fördömande 

attityder och förutfattade meningar inte har någon plats, eftersom känsligheten, förståelsen 

och kunskapen för olika kulturella uttryck har ökat. Detta gör att vårdpersonal får större 

möjligheter att möta patienter från olika kulturella bakgrunder 
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                                       BILAGA A 

Tabell 3. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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                                  BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Amiri, R., Heydari, A., 

Dehghan-Nayeri, N.,  

Vedadhir,  A.A., & 

Kareshki,  H. (2015). 

Iran. 

Challenges of 

Transcultural Caring 

Among Health 

Workers in Mashhad-

Iran: A Qualitative 

Study. 

Syftet med denna 

studie var att utforska 

vårdpersonalens 

erfarenhet av att ta 

hand om invandrare i 

Mashhad-Iran. 

Design: 

En kvalitativ studiedesign 

utfördes. 

 

Urval: 

Åtta sjuksköterskor och sju 

läkare med kandidatexamen 

eller högre deltog. Deltagarna 

hade minst fem års erfarenhet 

av att arbeta med 

invandrarpatienter. 

 

Datainsamling: 

Data samlades in via intervjuer. 

 

Analys: 

Data analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. 

N=15 Resultat visade att hälso- och 

sjukvårdspersonal upplevde vissa 

transkulturella problem vid vård av 

invandrare. Några av dessa frågor var 

relaterade till invandringsstatus och vissa 

relaterade till kulturella skillnader mellan 

vårdpersonal och invandrare. Dessa problem 

tydde på att vårdpersonalen upplevde 

utmaningar i vården av invandrare. På grund 

av att Iran är en mix av olika kulturer är det 

nödvändigt att överväga den transkulturella 

vården i medicinska staber. Studien indikerar 

att utbildning och utveckling inom kulturell 

kompetens är nödvändig. Studien påpekade att 

patientsäkerheten hotas när kommunikationen 

inte fungerar. Risker uppstod gällande 

mediciner, behandling och compliance. 

K 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ahn, J. (2017). 

Sydkorea. 
Structural Equation 

Modeling of Cultural 

Competence of 

Nurses Caring for 

Foreign Patients. 

Asian Nursing 

Research. 

Syftet var att   

konstruera och 

granska en teoretisk 

modell utformad för 

att förklara den 

kulturella 

kompetensen hos 

sjuksköterskor med 10 

års erfarenhet av att 

sköta utländska 

patienter. 

Design:  

Studien använde en tvärsnittsdesign 

och en strukturell 

ekvationsmodellering. En hypotetisk 

modell av sjuksköterskornas 

kulturella kompetens och dess 

påverkande faktorer samt 

litteraturöversikter användes. 

 

Urval:  

Deltagarna var 275 sjuksköterskor 

som arbetade på allmäna sjukhus i 

Seoul och Kyung-Gi Do, Korea. 

Varje sjuksköterska i denna studie 

hade erfarenhet av att vårda över tio 

utländska patienter. 

 

Datainsamling:  

Uppgifterna samlades in med hjälp 

av strukturerade självrapporterade 

frågeformulär mellan den 15 maj 

2014 och 20 juni 2014. 

 

Analys:  

Hypoteser formulerades och datan 

analyserades med användning av 

SPSS dataprogram 21.0 och AMOS-

version 21.0.  

N=275 Multikulturell erfarenhet, etnocentrisk 

attityd, organisatoriskt stöd och 

interkulturell osäkerhet visade sig ha en 

direkt effekt på sjuksköterskornas kulturella 

kompetens. Transkulturell osäkerhet hade 

en stark negativ effekt på sjuksköterskornas 

kulturkompetens. Vikten av utbildning på 

både organisatorisk och individuell nivå 

poängterades. 

P 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Blanchet Garneau, A., 

& Pepin, J.(2015). 

Storbritannien  & 

Irland. 

A constructivist 

theoretical 

proposition of cultural 

competence 

development in 

nursing.   

Syftet var att utveckla 

en teoretisk satsning 

på kulturell 

kompetensutveckling 

inom omvårdnad ur ett 

konstruktivistiskt 

perspektiv. 

Design: 

Konstruktivistiskt perspektiv 

 

Urval: 

Deltagarna var sjuksköterskor (n = 

13) och studenter (n = 11) under det 

sista året av ett kandidatprogram i 

omvårdnad.  Alla arbetade eller 

studerade omvårdnad inom 

distrikts- och hemsjukvården. 

 

Datainsamling:  

Halvstrukturerade intervjuer, och 

även observationer genomfördes 

med var och en av de 24 deltagarna. 

  

Analys:  

I analysen användes en 

paradigmmodell och induktiv 

dataanalys. Den gjordes i tre faser: 

insamling, utveckling och verifiering 

av koncept. 

N=24 Resultaten av denna studie belyste att 

utvecklingen av kulturkompetens är nära 

relaterad till lärandemiljön hos studenter 

och sjuksköterskor. Studien poängterade 

vikten av utbildning och erfarenhet. Studien 

belyste vikten av att utveckla kulturell 

känslighet och en kulturell medvetenhet.   

K 

I 
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      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Capell, J., Dean, E., 

& Veenstra, G. 

(2008). 

Kanada. 

The Relationship 

Between Cultural 

Competence and 

Ethnocentrism of 

Health Care 

Professionals. 

Syftet var att 

undersöka förhållandet 

mellan kulturell 

kompetens och 

etnocentrism inom 

hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Design: 

Tvärsntittsundersökning. 

 

Urval:  

400 rekryterades och 71 valdes ut. 

Av dessa var 27 fysioterapeuter, 18 

ergoterapeuter och 26 

sjuksköterskor.  

 

Datainsamling: Ett frågeformulär 

som omfattade demografisk 

information och två tidigare 

validerade bedömningsverktyg 

användes: (IAPCC-R för att 

bedöma kulturkompetens och 

GENE för att mäta etnocentrism. 

 

Analys:  

ANOVA signfikanstest användes för 

jämförelse mellan data från de två 

instrumenten. SPSS dataprogram för 

statistisk analys användes. 

N=71 Resultaten av denna preliminära studie 

visade på ett måttligt till starkt inverterat 

förhållande mellan kulturell kompetens och 

etnocentrism. Denna information kan vara 

till nytta vid utformningen av program för 

att förbättra vårdpersonalens kulturella 

kompetens. 

P 

I 
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      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där 

studien genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Dauvrin, M., & 

Lorant, V. (2017). 

Belgien. 

Cultural competence 

and social 

relationships: a 

social network 

analysis.  

Syftet var att 

undersöka rollen av 

sociala relationer i 

utvecklingen av 

kulturell kompetens 

genom att testa två 

hypoteser: Kulturell 

kompetens är ett 

socialt gemensamt 

beteende, och 

populär (social) 

vårdpersonal är mer 

kulturellt kompetenta 

än mindre populär 

personal. 

Design:   

Denna sociala nätverksanalys bygg på en 

större kvantitativ studie: COMETH 

(COMpetences in Ethnicity and Health). 

 

Urval: 

Den totala deltagandegraden var 66 

procent (n = 575/876). Sjuksköterskor 

utgjorde majoriteten av de svarande (59,7 

procent). Administrativ och social 

personal (15,3 procent), annan 

vårdpersonal (13 procent) och läkare, 

inklusive både allmänläkare och 

sjukhusbaserade läkare (12 procent) 

fullbordade provet. Urvalet bestod av 

nitton hälsovårdstinrättningar. 

 

Datainsamling: 

Data samlades in med ett frågeformulär 

mellan juni 2010 och juni 2012 inom fem 

primärvårdsenheter och fyra sjukhus.  

 

Analys:  

Deltagares kulturkompetens mättes på 

individnivå och dyadisk nivå i relation 

med andra för att utröna om 

kuluturkompetens är socialt inlärt. Den 

andra analysen utforskade om 

vårdpersonal som är social och populär är 

mer kulturkompetent. 

N=876 På dyadisk nivå hittades inga väsentliga 

samband mellan kulturkompetens och 

sociala relationer, med undantag av 

subjektiv exponering för interkulturella 

situationer. Inga väsentliga samband 

hittades mellan popularitet och kulturell 

kompetens, med undantag för subjektiv 

exponering för interkulturella situationer. 

Individens egenskaper och utbildning av 

interprofessionella team belystes.   

P 

II 
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      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där 

studien genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Debesay, J., 

Harsløf, I., Rechel, 

B., & Vike, H. 

(2012). 

Norge. 

Facing diversity 

under institutional 

constraints: 

challenging 

situations for 

community nurses 

when providing care 

to ethnic minority 

patients. 

Syftet var att 

utforska de 

utmaningar som 

distrikt 

sjuksköterskor står 

inför när de ger 

hälso- och sjukvård 

till etniska minoritets 

patienter. 

Design: 

Kvalitativ studie baserad på en 

hermeneutisk metod. 

 

Urval: 

Deltagarna var 19 distriktssköterskor, 17 

kvinnor och två män. Urvalet följde en 

strategi för målmedvetet urval. De två 

med längst erfarenhet hade arbetat inom 

hemsjukvården i 14 och 17 år. De övriga 

17 deltagarna hade tillbringat minst ett år 

i hemsjukvården och de flesta hade 

betydligt mer erfarenhet. 

Deltagarna rekryterades från fyra 

stadsdelar i Oslo. 

 

Datainsamling: 

Studien genomfördes i mars 2008. 

Uppgifterna samlades in av den första 

författaren genom halvstrukturerade 

djupintervjuer, vilka spelades in och 

transkriberades verbatim. 

 

Dataanalys: 

De transkriberade intervjuerna kodades 

med hjälp av NVivo (QSR International 

(UK) Limited, Warrington Cheshire, 

Storbritannien) för att förbereda dem för 

tematisk innehållsanalys. 

 

N=19 Sjuksköterskorna upplevde svårigheter på 

grund av för lite erfarenhet av patienter 

från olika kulturella grupper. Det 

identifierades tre kritiska aspekter av 

mötet mellan distriktssköterskor och 

minoritetspatienter. Den första handlade 

om intimvård. Sjuksköterskor uppfattade 

rädslan för misstag och 

gränsöverskridande i samband med 

minoritetspatientens kulturella och 

religiösa praxis som särskilt stressiga. 

Den andra handlade om rehabilitering 

efter stroke. Sjuksköterskans tro på 

fördelarna med snabb rehabilitering 

strider mot minoritetspatienternas och 

deras släktingars tro som gynnade längre 

vila under återhämtningen. Den tredje 

aspekten handlade om  

hemsjukvårdspersonalen önskan om 

öppenhet i vården av döende patienter, 

gentemot familjemedlemmars önskan om 

att sanningen skulle döljas för den sjuke. 

K 

I 

 

  



VIII 

 

      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där 

studien genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Høye, S., & 

Severinsson, E. 

(2008). Norge. 

 

Intensive care nurses' 

encounters with 

multicultural families 

in Norway: an 

exploratory study. 

Syftet med denna 

studie var att 

utforska 

sjuksköterskors 

uppfattningar om 

deras möten med 

multikulturella 

familjer i 

intensivvårdsenheten 

på ett norskt sjukhus. 

Design:  

Studien hade en beskrivande utforskande 

kvalitativ design med retrospektiv 

fokusering. 

 

Urval:  

Tre flerstegs fokusgrupper bestående av 

16 sjuksköterskor inrättades i 

intensivvårdsenheten. 

 

Datainsamling: 

Data samlades in genom att utforska 

erfarenheter och lyfta diskussionen till en 

högre nivå för att utforska 

användningsområden. 

 

Analys: 

Uppgifterna analyserades genom 

tolkning av innehållsanalysen i flera steg. 

 

N=16 Temat "Kulturell mångfald och stress på 

arbetsplatsen" uppstod. Temat präglades 

av fyra kategorier: "påverkan på 

arbetsmönster"; 

"kommunikationsutmaningar"; "svar på 

kriser" och "professionell status och 

könsfrågor". Sammanfattningsvis 

verkade sjuksköterskornas uppfattning 

om sina möten med mångkulturella 

familjer på intensivvården vara 

tvetydiga. Utmaningar i interaktionen 

där sjuksköterskans stressorer kom från 

språkliga, kulturella och etniska 

skillnader. För att minska kulturella 

skillnader strävade sjuksköterskorna 

efter ökad kunskap om olika kulturer 

och religioner. 

 

R, K 

I 

 

  



IX 

 

      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där 

studien genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Høye, S., & 

Severinsson, E. 

(2010). Norge. 

Professional and 

cultural conflicts for 

intensive care nurses. 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

konflikter relaterade 

till praktiska 

situationer när de 

möter kulturellt 

olika anhöriga till 

kritiskt sjuka 

patienter i 

intensivvården. 

 

Design:  

Studien hade en beskrivande utforskande 

kvalitativ design. 

 

Urval:  

16 sjuksköterskor som deltog i 

fokusgrupper. 

 

Datainsamling: 

Flerstegsintervjuer som genomfördes 

från oktober 2005 till juni 2006 där 

preliminär dataanalys gjordes efter varje 

intervju. 

 

Analys: 

Uppgifterna analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. Datan hade 

blivi transkriberad verbatim och lästes 

flera gånger för att identifiera både 

gemensamma och unika meningsenheter 

som sedan kategoriserades under teman. 

N=16 Huvudtemat, "konflikt mellan 

vårdpraxis och familjekulturella 

traditioner" baserades på tre par 

motstridiga teman: "Kulturbaserat behov 

att delta aktivt i omvårdnaden vs. 

sjuksköterskans uppfattning om sig 

själva som den enda vårdresursen; ssk 

professionnella obligation att ge tydlig 

och förståelig information vs. kulturella 

kommunikationssvårigheter och 

reaktioner på sjukdom; familjers behov 

av kulturella normer och vanor och 

självstyre vs. ssk professionella ansvar 

för den kliniska miljön. Dessutom 

innehöll varje par teman flera 

underteman, bland annat beskrevs olika 

smärtuttryck. Sjuksköterskorna behövde 

förhandla med kulturellt olika 

familjemedlemmar för att hantera 

konflikter. I deras möten med sådana 

familjer försökte de skapa en balans 

mellan etnocentricitet och kulturell 

känslighet. Övning och utbildning 

ansågs viktigt för att öka 

sjuksköterskans kompetens vid 

bedömning av kulturell mångfald. 

 

K 

I 

 

  



X 

 

      

Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där 

studien 
genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jirwe, M., 

Gerrish, K., 

& Emami, A. 

(2010). 

Sverige. 

 

 Student nurses’ 

experiences of 

communication 

in cross-cultural 

care encounters.  

Syftet var att utforska 

sjuksköterskestudenters 

erfarenheter av 

kommunikation i 

transkulturella möten. 

Design: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Urval:  

Tio sjuksköterskestudenter.: Fem var från en svensk bakgrund 

och fem från invandrarbakgrund. Alla studenter talade svenska 

och engelska och studenter med invandrarbakgrund talade 

några ytterligare språk och hade genomfört sin kliniska 

utbildning i hälsovårdsinrättningar som betjänade en 

multikulturell befolkning med ursprung i över 180 olika 

länder. 

 

Datainsamling: 

Intervjuer gjordes på deltagarens föredragna plats: vid 

universitetet, en klinisk miljö eller deltagarens hem. Fyra 

intervjuer genomfördes per telefon, vilket visade sig vara mest 

lämpligt för deltagarna. Samtliga intervjuer genomfördes på 

svenska; intervjuerna varade mellan 20 och 45 minuter och 

var inspelade och transkriberade verbatim. 

 

Analys: 

Intervjuerna analyserades med hjälp av rammetoden. Detta 

involverade fem stadier av (i) förtrogenhet med data, (ii) 

identifiering av en tematisk ram för kodning av data från 

intervjuagendan och inledande granskning av transkripten, 

(iii) kodning av enskilda transkript genom tillämpning av 

tematiska ramar, (iv) organisering av den kodade datan till 

stora teman genom att använda en matris och (v) kartläggning 

av relationerna mellan olika teman genom att tolka datan som 

helhet. För att förbättra analysens trovärdighet analyserades 

intervjuerna av den första författaren och analysen bekräftades 

av de andra författarna som läste igenom transkript, 

verifierade kodningen och organisationen av data i teman. 

 

N=10 Fyra teman identifierades: 

konceptualisering av 

tvärkulturella vårdmöten, 

kommunikationssvårigheter, 

kommunikationsstrategier och 

faktorer som påverkar 

kommunikationen. "Kultur" 

likställdes med ursprungsland. 

Tvärkulturella vårdmöten 

involverade patienter från en 

annan invandrarbakgrund än 

sjuksköterskan. 

Sjuksköterskestudenter 

upplevde särskilda svårigheter 

att kommunicera med 

patienter som de inte delade 

ett gemensamt språk med. 

Sjuksköterskestudenter med 

utländsk bakgrund hade lättare 

att förstå och anpassa sig i den 

multikulturella miljön. 

K 

I 

 



XI 

 

 

      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där 

studien genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lampley, T., Little, 

K., Beck-Little, R., & 

Xu, Y. (2008). USA

  

Cultural competence 

of North Carolina 

nurses: a journey 

from novice to 

expert.  

Syftet var att 

undersöka 

förhållandet mellan 

kulturell kompetens 

och etnocentrism 

bland hälso-och 

sjukvårdspersonal. 

Design: 

Tvärsnittsundersökningsdesign användes 

för denna studie. 

 

Urval:  

66 registrerade sjuksköterskor av olika 

åldrar, kön, etnicitet, 

utbildningsbakgrund och erfarenhet i 

North Carolina 

  

Datainsamling: 

Två instrument användes för att samla in 

data: Bakgrundsvariablerna (BVS) och 

IAPCC. 

 

Analys:  

Kvalitativa metoder och innehållsanalys 

på dessa data utfördes för att identifiera 

potentiella teman. 

  

  

  

N=71 

    (n=5) 
Resultaten visade att utbildningsnivå, 

vidareutbildning inom omvårdnad och 

erfarenhet var faktorer som främjade 

kulturell kompetens, medans kön och ras 

/ etnicitet saknade betydelse. Dessutom 

genererade den kvalitativa datan fyra 

teman: språk eller verbala 

kommunikationsbarriär, religiösa 

övertygelser, olika hälsotillstånd och 

beteenden och kulturellt olämplig icke-

verbal kommunikation. Effekterna av 

dessa fynd för omvårdnad, praktik och 

framtida forskning förklarades. 

  

  

P 

I 

 

  



XII 

 

      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där 

studien genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Markey, K., Tilki, 

M., & Taylor, G. 

(2018).  Irland. 

Understanding 

nurses' concerns 

when caring for 

patients from diverse 

cultural and ethnic 

backgrounds. 

Syftet var att utforska 

erfarenheter från både 

sjuksköterskestudenter 

och kvalificerade 

sjuksköterskor som 

vårdade patienter med 

olika kulturella, 

etniska och språkliga 

ursprung i en region i 

Irland. 

Design:  

En kvalitativ beskrivande 

forskningsdesign som antog principerna 

för en klassisk grundad teori användes. 

  

Urval: 

Fokusgrupper (n= 10 med mellan 6-9 

deltagare) och individuella ansikte-mot-

ansikte intervjuer (n=30) genomfördes 

med sjuksköterskestudenter och 

kvalificerade sjuksköterskor från en 

region i Irland. 

 

Datainsamling: 

Data samlades in med hjälp av en 

kombination av fokusgrupper varav varje 

intervju varade 72 till 98 minuter och 30 

individuella halvstrukturerade intervjuer 

som varade mellan 32 till 75 minuter var. 

 

Analys: 

Dataanalysen började med line-by-line in-

vivo kodning för beteende, där 

nyckelfraser som användes var 

deltagarnas egna ord och dessa 

kategoriserades och sambanden mellan de 

olika kategorierna studerades. 

N≈100 

 
Osäkerhet var det konsekvent största 

problemet som uppstod. Känslor av 

tvetydighet om hur man agerar 

påverkades vidare av bristande kunskap, 

medvetenhet om etnocentriska 

övertygelser och kulturen i 

organisationen där deltagaren lärde sig 

och arbetade. Istället för att försöka hitta 

svar vid osäkerhet visade deltagarna brist 

på engagemang för att möta patienternas 

behov på ett kulturellt lämpligt sätt. 

Betydelse av utbildning belystes för att 

minska nivåerna av osäkerhet. 

K 

II 

 

  



XIII 

 

      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där 

studien genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Nielsen, B., & 

Birkelund R. (2009). 

Danmark. 

Minority ethnic 

patients in the 

Danish healthcare 

system – a 

qualitative study of 

nurses’ experiences 

when meeting 

minority ethnic 

patients. 

Syftet var   att 

undersöka 

sjuksköterskornas 

erfarenheter när det 

gällde att ta hand om 

patienter med en 

minoritet etnisk 

bakgrund. 

Design: 

En utforskande och beskrivande design. 

 

Urval:  

Fyra sjuksköterskor med dansk bakgrund 

som arbetade inom samma 

sjukhusavdelning. Urvalskriterierna 

omfattade minst 5 års yrkeserfarenhet. 

 

Datainsamling: 

Data samlades in genom kvalitativa 

intervjuer (inspelade) samt observationer 

på sjukhuset där sjuksköterskorna 

arbetade. 

 

Analys:  

Intervjuerna och observationerna 

analyserades med hjälp av en metod som 

bygger på Husserls fenomenologi. 

Dataanalysen gjordes i fyra steg. 

 

N=4 Resultaten visade att sjuksköterskorna 

hade svårigheter med kommunikation, 

smärtbehandling, och mat- och 

samhällskultur. Sjuksköterskorna menade 

att de behövde mer resurser och mer stöd 

för att ge vård åt dessa patienter.  

K 

II 

 

  



XIV 

 

      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där 

studien 
genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Raman, J. 

(2015).USA 
Improved Health and 

Wellness Outcomes 

in 

Ethnically/Culturally 

Diverse Patients 

through Enhanced 

Cultural Competency 

in Nurse Educators.  

Syftet var att bevisa att 

genom att öka 

kulturkompetensen hos 

läraren på 

sjuksköterskeprogrammet 

skulle 

sjuksköterskestudenter 

utveckla sin 

kulturkompetens, som i 

förlängningen skulle 

förbättra hälsan och öka 

välbefinnandet hos 

patienter ur etniska 

minoritetsgrupper. 

Design:  

En mixad-metoddesign där även 

litteraturöversikt utfördes för att 

undersöka kunskapsläget.  

 

Urval:  

104 personer deltog i studien; lärare 

och studenter från tredje terminen. 

 

Datainsamling: 

Data samlades in genom frågeformulär 

med öppna frågor, och ett formulär som 

mätte deltagarnas erfarenheter på en 

fem-graders skala. 

 

Analys:  

Denna mixade metodstudien 

genomfördes för att undersöka 

relationerna mellan lärarkårens 

kulturkompetensnivå, studenternas self-

efficacy, akademiska självuppfattning, 

målorientering, matematisk 

självuppfattning och det känslomässiga 

och normativa engagemanget till 

sjuksköterskeutbildningen, samt medel 

betygsvärdet under det första studieåret. 

Till den kvalitativa delen användes 

öppna frågor om vilka faktorer som 

bidrog till studenternas framgång på 

sjuksköterskeprogrammet.  

N=104 Rekommendationerna i studien leder till 

behovet av en kontinuerlig insats för att 

höja kulturkompetensen hos lektorer på 

sjuksköterskeprogrammet. 

Mixad-

metod 

II 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där 

studien 
genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Samarasinghe, K., 

Fridlund, B., & 

Arvidsson, B. 

(2010). Sverige. 

Primary health care 

nurses' promotion 

of involuntary 

migrant families' 

health. 

 

Syftet med denna studie 

var att beskriva 

hälsofrämjande åtgärder i 

ofrivilliga 

invandrarfamiljer i den 

kulturella övergången i 

Sverige. 

Design:  

En kvalitativ designmetod med 

hänvisningar till fenomenografin. 

 

Urval:  

34 sjuksköterskor som arbetade i den 

primära hälso-och sjukvården (PHC) 

valdes ut och intervjuades. Urvalet 

gjordes med avseende på kön, ålder, 

etnicitet och specialistutbildning, samt 

antal år i primär vården för att få ett så 

brett spektrum som möjligt, vilket är 

i enlighet med den fenomenografiska 

traditionen. 

 

Datainsamling: 

Den första författaren genomförde alla 

intervjuer med deltagarna. Alla 

intervjuer spelades in och var och en 

tog 60 minuter. Studien genomfördes 

inom PHC i två kommuner i södra 

Sverige där flyktingantalet var 2,7 

procent respektive 3,4 procent, jämfört 

med 2,6 procent för Sverige generellt. 

 

Analys:  

Inspelningarna analyserades verbatim. 

Den första författaren med erfarenhet 

av att arbeta inom PHC utförde 

analysen. Vid tolkningen av den 

transkriberade texten användes 

textanalysen med hänvisning till 

fenomen.  

N=34 Sjuksköterskors hälsofrämjande 

arbete i primärvården delades in i tre 

kategorier:  etnocentriskt, empatiskt 

och holistiskt. 

Frustration uppstod när patienternas      

compliance var låg på grund av 

svårigheter att kommunicera. 

Sjuksköterskorna var i behov att ha 

en helhetssyn samt att samarbeta med 

andra verksamheter inom hälso-och 

sjukvården. De behövde även 

kunskaper inom transkulturell 

kommunikation och studien påvisade 

även vikten av utbildning både på 

kandidat och masternivå. 

K 

I 

 

 

 



XVI 

 

      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där 

studien 
genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Skott, C., & 

Lundgren, S. (2009). 

Sverige. 

Complexity and 

contradiction: home 

care in a 

multicultural area. 

Syftet med 

denna studie 

var att 

utforska 

betydelsen av 

erfarenhet för 

sjuksköterskor 

i hemsjuk 

vården i ett 

mångkulturellt 

område i 

Sverige. 

Design:  

Intervjuer och gruppdiskussioner med ett team av 

sjuksköterskor tolkades i enlighet med ett 

hermeneutiskt perspektiv. 

 

Urval: 

Flertal intervjuer med sjuksköterskor som arbetade 

inom hemsjukvården i en svensk förort. Fyra 

sjuksköterskor hade mer än tio års erfarenhet av 

hemsjukvård och en person hade ett års erfarenhet. 

Fyra sjuksköterskor var födda i Sverige och två var 

från grannländer. Alla var utbildade i Sverige. 

 

Datainsamling: 

Intervjuerna bestod av informella diskussioner på 

sjuksköterskeexpeditionen. Den första frågan var 

“Vänligen berätta för oss om ditt arbete inom 

hemsjukvården i detta område” och den följdes av 

frågan “Vänligen berätta för oss om din erfarenhet 

av vård av patienter från en annan kultur än din 

egen”. Materialet transkiberades och diskussioner 

om de mest återkommande teman genomfördes. 

 

Analys: 

En preliminär analys av texterna gjordes och 

presenterades till sjuksköterskorna och de kunde 

kommentera förståelsen av deras erfarenheter. 

Sjuksköterskorna intervjuades individuellt igen 

efter några veckor och den öppna frågan var” Vad 

har du tänkt angående ditt arbete sen vårt senaste 

möte?”. 

N=5 I det område sjuksköterskorna 

arbetade fanns det många personer 

med en annan kulturell bakgrund än 

de själva. Skillnader i kulturella 

aspekter sågs som en tillgång, 

samtidigt som många skillnader 

ignorerades eller nedtonades. 

Författarna till studien menar att 

skillnader måste uppmärksammas, 

samtidigt som likheter ska beaktas. 

Sjuksköterskorna kände ett stort 

ansvar för att skapa en “space of 

care” där patienterna kände sig 

trygga. 

K 

II 

 

  



XVII 

 

      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där 

studien genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sidumo, E., Ehlers, 

V., & Hattingh, S. 

(2010). Saudiarabien. 

Cultural knowledge 

of non-Muslim 

nurses working in 

Saudi Arabian 

obstetric units. 

Syftet med studien 

var att belysa icke-

muslimska 

sjuksköterskors 

kunskap om 

muslimska 

traditioner som var 

relaterade till 

obstetriska enheter i 

ett muslimskt land. 

 

Design:  

En kvantitativ beskrivande 

forskningsdesign var genomfördes. 

 

Urval:  

Deltagarantalet var 52 icke-muslimska 

registrerade sjuksköterskor som arbetade 

i de obstetriska enheterna på sjukhus.  

 

Datainsamling: 

Data samlades in genom frågeformulärer 

som delades ut i början av deras 

arbetspass. De uppmanades att lämna 

tillbaka formulären vid passets slut. 

 

Analys:  

Data analyserades med användning av 

SPSS Version 11.5 programmet med 

hjälp av en statistiker. Uppgifterna 

analyserades kvantitativt och 

presenterades som beskrivande statistik i 

frekvensdistributioner, mestadels i 

formatet av tabeller och grafer. 

N=50 

    (n=2) 
Forskningsresultaten visade att icke-

muslimska sjuksköterskor saknade 

kunskap om muslimska vanor om 

amning, Ko'hl, det "onda ögat", 

blygsamhet, medicin och mattabuer, tron 

på övernaturliga krafter. Studien belyste 

vikten av utbildning innan tjänsten i 

utlandet, och även in-house utbildning i 

början av anställningen. Både specifika 

och generella kunskaper borde 

undervisas. Detta skulle förbättra den 

transkulturella omvårdnaden. 

P 

II 

 

  



XVIII 

 

      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där 

studien genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Steinke, M. K., 

Riner, M. E., & 

Shieh, C. (2015). 

USA 

The Impact of 

Cultural Competence 

Education on Short-

Term Medical 

Mission Groups. 

Syftet med denna 

pilotstudie var att 

visa att ett 2-timmars 

utbildningsprogram 

om kulturella 

förhållanden för 

sjukvårdspersonal 

som reser i en 

STMM grupp till 

Haiti skulle öka sin 

kulturella kompetens. 

Design: 

Kvantitativ studie med intervjuer och 

frågeformulär efter 

utbildningsprogrammet. 

 

Urval: 

Deltagarna var 11 medlemmar av Central 

Indiana Churches för Haiti (CINCH). De 

bestod av tandläkare, läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, 

apotekare och en terapeut. 

 

Datainsamling: 

Mätverktyget för datainsamlingen som 

användes i denna studie var Campinha-

Bacote's IAPCC-R. Datan insamlades 

med urvalen personlig erfarenhet, 

litteraturöversikter, personliga intervjuer 

med haitiska invandrare och granskning 

av Campinha-Bacotes modell för 

utvärdering av kulturkompetens.  

 

Analys: 

Datan från IAPCC-R fördes in i SPSS 

dataprogram för analys där frekvens och 

procentsatser mättes. Processen 

kontrollerades av två personer.  

N=11 Efter ett evidensbaserat 

utbildningsprogram visade medlemmarna 

i STMM-grupperna förbättrade nivåer av 

kulturell kompetens. Konsekvenser: Det 

här programmet kan vara ett lämpligt sätt 

att höja den kulturella kompetensen hos 

sjukvårdspersonal, och därmed i 

förlängningen patientsäkerheten. Nivån 

på kulturell kompetens höjdes hos 36 

procent av deltagarna på alla. Tidigare 

kunskaper och erfarenheter var viktiga för 

kompetensutvecklingen. Studien belyste 

att utbildning på olika nivåer är av stor 

vikt.  
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XIX 

 

      Författare 

     År (för 

publikation) 
    Land (där 

studien 
genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Suk, H. M., Oh, 

W.O., & Im, Y. 

(2018). Sydkorea. 

Factors affecting the 

cultural competence 

of visiting nurses for 

rural multicultural 

family support in 

South Korea. 

Syftet var att undersöka 

nivåerna av kulturell 

kompetens, empowerment 

och empati hos 

bemanningssjuksköterskor, 

och att undersöka de 

faktorer som påverkade 

den kulturella 

kompetensen hos dessa 

sjuksköterskor som 

arbetade på landsbygden 

med multikulturella 

familjer i Sydkorea. 

Design: 

En tvärsnittsbeskrivande 

studieutformning användes. 

 

Urval:  

143 sjuksköterskor som arbetar på 

landsbygden. 

 

Datainsamling: 

Uppgiftsinsamlingen ägde rum mellan 

november 2011 och augusti 2012. 

Författarna samlade data från 156 

sjuksköterskor och uppgifterna från 

143 deltagare användes efter att ha 

exkluderat 13 ofullständiga eller 

felaktigt besvarade frågeformulär. 

Författarna använde ett 7-punkts 

frågeformulär som inkluderade ålder, 

civilstånd, utbildningsår, upplevelse 

som utomstående sjuksköterska, 

erfarenhet och utbildning av 

kulturkompetent omvårdnad. 

 

Analys: 

Dataanalys utfördes med hjälp av 

PASW-programvaran (version 19,0). 

Procentandelar, medelvärden och 

standardavvikelser (SD) beräknades för 

deltagarnas demografiska egenskaper. 

Utöver detta mättes också 

medelvärden, standardavvikelser, och 

möjliga nivåer av kulturkompetens, 

empowerment och empati. 

N=156 

(n=13) 
Multipla regressionsanalysen avslöjade 

att kulturkompetens hos de besökande 

sjuksköterskorna var signifikant 

påverkad av erfarenhet, kulturell 

utbildning, empati och empowerment. 
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