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Sammanfattning  

Syftet med studien var att beskriva och belysa vilka faktorer som är av betydelse i 

sjuksköterskans omvårdnad och möte med patient med en annan kulturell bakgrund än 

sjuksköterskans egen kultur. Utifrån detta syfte var det främst följande frågor som lyftes fram: 

Vilka faktorer kunde ha betydelse i mötet mellan vårdpersonal och patient med annan kulturell 

bakgrund än vårdpersonalen egen kultur? Hur kan vårdpersonalen bemöta en patient med en 

annan kulturell bakgrund än vårdpersonalen egen kultur, för att denne skall känna sig respekterad 

och trygg? 

Metoden bestod i att aktivt söka efter vetenskapliga artiklar i databasen Academic Search Elite. 

25 artiklar valdes ut.  

Resultatet visade att det är svårt att utforma en modell eller en riktlinje som kan beskriva hur 

mötet med patienter med annan kulturell bakgrund bör ske. Det finns olika faktorer som är 

beroende av varandras samverkan och utgör varandras förutsättningar. Varje individ är unik med 

egna värderingar, uppfattningar och sin kulturella bakgrund. Individen är inte en slav under sina 

normer och traditioner. Kultur är en process som utvecklas och förändras kontinuerligt. En 

sjuksköterska bör ha en holistisk människosyn och se patienten utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

Nyckelord: Transkulturell omvårdnad, kommunikation, etniska minoritetsgrupper. 
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Abstract  

The purpose of this study was to describe and elucidate which factors that are of importance in 

nurces care and meeting with patient with another cultural background than nurses own culture. 

From this purpose was it foremost the following questions that were lifted forth: Which factors 

could have importance in meeting between healthcare workers and a patient with another cultural 

background than healthcare workers own culture? How can healthcare workers meet patient with 

another cultural background than healthcare workers own culture, for that this shall feel himself 

respected and safe? 

The method consisted an actively search after scientific articles in the database Academic Search 

Elite. 25 articles were choosen out. 

The result showed that it is difficult to design a model or a guideline that can describe how 

meeting with patients with another cultural background should bee. It exists different factors that 

is depending of each others cooperation and represents each others presumptions. Each 

individual is unik with its values, apprehensions and cultural background. A person is influenced 

of its cultural background. An individual is not a slave under its standards and traditions. Culture 

is a process that developes and changes continously. A nurse should have a holistic outlook on 

mankind and see the patient from a comprehensive view. 

Keywords: Transcultural care, communication, ethnic minoritygroups. 
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Introduktion 

Sverige har under de senaste årtiondena blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. De kulturella 

aspekterna kommer att vara av vikt i omvårdnaden av patienter med annan kulturell bakgrund. 

Vid slutet av år 2002 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Det motsvarar 

knappt 12 procent av befolkningen. Detta ställer nya krav på personal inom hälso- och 

sjukvården (Statistiska centralbyrån, 2000). Enligt hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763, 

(Wilow, 2004) är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde 

till vården. Hälso- och sjukvården ska även främja goda kontakter mellan patienten och hälso- 

och sjukvårdspersonalen. Vården bör så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd 

med patienten. I ICN: s Etiska Koder (2000) anges att omvårdnaden ska ges utan hänsyn till 

hudfärg, kultur, nationalitet och trosuppfattning. Den kulturella identiteten är en viktig del av 

individen. Respekten för patientens integritet som poängteras i hälso- och sjukvårdslagen 

inkluderar även att patientens kulturella identitet bör respekteras (Barbosa da Silva & Andersson, 

1993). 

 

Kultur  

Begreppet kultur används ofta men är svårt att definiera. Ordet kultur kan betyda olika beroende 

på vilket sammanhang och perspektiv det används i (Barbosa da Silva & Lindquist, 2003). 

Leininger (2002) definierar kultur som de inlärda, gemensamma, överförda värderingar, 

övertygelser, normer och levnadssätt inom en viss grupp, som styr individens sätt att tänka, fatta 

beslut och utföra olika handlingar. Sachs (1983) anser att kultur är individens gemensamma 

värderingar, föreställningar och de handlingar som dessa faktorer ger upphov till. Detta sker både 

på ett medvetet och på ett omedvetet plan. Enligt Hanssen (1998) är det kulturen som bestämmer 

individens föreställning om sig själv och av världen, om vad som är sant eller falsk. Hanssen 

beskriver vidare att kultur är som en referensram som förs vidare från en generation till en annan. 

Kultur formar och påverkar olika aspekter hos individen som t ex språk, religion, matvanor och 

kläder etc., men förutom dessa faktorer skapar den också mer osynliga drag som individers olika 

smärtreaktioner och vad medlemmarna i kulturen ser som allmänt oetiskt och omoraliskt.  

 



 5 

I ett möte mellan olika kulturer kan det enligt Barbosa da Silva & Lindquist (2003) inträffa 

antingen en kulturdialog som ses som något positivt eller en kulturkonfrontation som ses som 

något negativt. En kulturdialog förutsätter en ömsesidig respekt, förståelse medan en 

kulturkonfrontation sker vid avsaknad av ömsesidig förståelse och respekt.  

 

Transkulturell omvårdnad 

I socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) står det att omvårdnadsarbetet bör befrämja 

hälsa och förebygga ohälsa. Grundläggande för omvårdnad är ett respektfullt bemötande 

(Kristoffersen, 1997). Enligt Gebru och Willman (2001) är transkulturell omvårdnad ett eget 

område inom omvårdnadsvetenskap, som fokuserar på att jämföra olika studier och analyser av 

olika kulturer. Leininger och McFarland (2002) menar att målet med transkulturell omvårdnad är 

att utveckla kunskaper som kan skapa en kulturanpassad omvårdnad. Genom att ha 

grundläggande kunskaper om likheter och olikheter mellan kulturer kan sjuksköterskan få en 

djupare insikt samt eventuellt förändra sitt synsätt på den egna och andras kulturer Transkulturell 

omvårdnad innebär att ha kunskaper i hur olika kulturer uppfattar omvårdnadens innehåll, 

värderingar och normer kopplade till hälsa och ohälsa.  

 

Religion 

Hanssen (1998) menar att religion omfattar en helhetssyn på livet och försöker besvara de stora 

livsfrågorna. Religioner uppstår i kulturella sammanhang, och varje individs trosutövning 

påverkas av dennes kulturella bakgrund. Olika religioner har i alla samhällen och alla tider spelat 

en viktig roll för tankar kring hälsa och ohälsa. I vissa kulturer har religionen en mer central och 

viktig roll. Synen på livet avgör individens inställning till sig själv, sina medmänniskor och 

omvärlden. Vidare beskriver Hanssen att en individens religion och trosuppfattning är av vikt för 

hur i denne uppfattar liv, död, hälsa och sjukdom. Barbosa da Silva & Lindquist (2003) anser att 

patientens religion kan ha en påverkan på dennes sjukdoms- och hälsotillstånd och om denna 

påverkan uttryck i form av ett andligt behov är det viktigt och nödvändigt att tillgodose detta 

behov.  
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Hälsa och ohälsa  

En individs kulturella bakgrund, livssyn eller religion, värdesystem och erfarenheter har 

betydelse för hur denne uppfattar liv, död, hälsa och sjukdom. WHO: s definition på hälsa är: 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte enbart 

frånvaro av sjukdom och handikapp (Hanssen, 1998). Synen på hälsa påverkas av olika 

värderingar och kulturmönster som förändras över tiden (Socialstyrelsen, 2000). Samma sjukdom 

kan betyda och upplevas på olika sätt i olika kulturer. En sjukdom är inte enbart en fysisk ohälsa. 

Begreppet sjukdom bör tolkas utifrån sitt kulturella och religiösa sammanhang (DeMarinis, 

1998). En individs kulturella bakgrund, religion, värderingar och erfarenheter har betydelse för 

hur denne uppfattar hälsa och ohälsa (Hanssen, 1998). 

 

Respekt  

Att respektera innebär att visa positiv aktning för och ta hänsyn till någon. Varje individ har rätt 

att bestämma över sig själv oavsett hälsotillstånd. En sjuksköterska bör ha ett helhetsperspektiv, 

att kunna se patienten som den är och uppmärksamma det individuella hos denne (Kristoffersen, 

1997). DeMarinis (1998) anser att sjuksköterskans förmåga att respektera patienten och dennes 

kultur är en av de viktigaste faktorerna för ett givande och fungerande möte mellan sjuksköterska 

och patient med annan kulturell bakgrund. Att kunna visa respekt i olika omvårdnadssituationer 

leder till att omvårdnaden präglas av en positiv atmosfär. Genom sitt yrke kommer 

sjuksköterskan nära sina patienter, därför bör omvårdnadspersonal alltid vara medveten om 

mellanmänskliga principer. Principen om respekt för individen som person är fundamental och 

innebär att ingen har rätt att hindra eller tvinga en annan individ till något som denne inte 

accepterar. 

 

Kommunikation  

Kommunikation innebär förmåga att göra sig förstådd på ett så effektivt sätt som möjligt och att 

förstå andra. Att kunna kommunicera med andra människor fyller en viktig funktion för 

samhället och individen. Verbal kommunikation handlar om språkets användning i muntlig form 

och till en viss del i skrift form. Denna form av kommunikation har både sändaren och 

mottagaren en medveten relation till. Det verbala språket utgör ungefär en tredjedel av individens 

totala kommunikation. Icke-verbal kommunikation kan definieras som den kommunikation som 
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äger rum mellan olika individer med hjälp av andra kanaler och koder än det språkliga. Detta 

uttrycks som, kroppsspråk, ansiktsuttryck, tonfall, röstvolym, ögonkontakt, fysisk kontakt och 

personligt utrymme samt samtalsavstånd etc. (Hanssen, 1998).  

Autentisk kommunikation mellan t ex svensk vårdpersonal och patienter med annan kulturell 

bakgrund förutsätter en kulturdialog. Detta kan äga rum när individer från två eller flera kulturer 

kan förstå, kommunicera och behandla varandra med respekt och medmänsklighet (Barbosa da 

Silva & Ljungquist, 2003). Hanssen (1998) anser vidare att kommunikationssvårigheter leder till 

en upplevelse av isolering och en känsla av utanförskap i förhållande till majoritetsbefolkningen. 

 

Tolkservice  

Tolkanvändning i myndigheters möten med den enskilde individen är stadgat i förvaltningslagen. 

Det är den aktuella avdelningen som avgör tolkbehovet utifrån patientens önskemål och behov. 

För att kunna leva upp till hälso- och sjukvårdslagens krav, är god tolkservice en nödvändighet 

(Ekblad, Jansson & Svensson 1996). Tolkens uppgift är att översätta ett budskap som en person 

vill förmedla i en dialog med någon annan. Det vore optimalt om omvårdnadspersonalen 

behärskade patientens modersmål (Allwood & Franzen, 2000).  

Behovet att förstå individer från andra kulturer är absolut nödvändigt i hälso- och sjukvården. 

Ömsesidig förståelse och dialog är viktiga faktorer för att undvika missförståelse mellan patient 

och omvårdnadspersonal. Sjuksköterskor bör känna till individens och anhörigas kulturella 

värderingar och livsstilar för att kunna tillgodose patientens vårdbehov. En individ upplever hälsa 

när den känner sig respekterad och hörd. Att förstå patientens unika väsen är grundläggande för 

en individuell anpassad vård vilken tar hänsyn till patientens specifika angelägenheter (Hanssen, 

1998). 

 

Problemområde  

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle vilket ställer krav på kulturellt förstående och 

medvetna sjuksköterskor/vårdgivare. Sjukvårdspersonal bör ha kunskaper om de krav som ställs 

på grund av kulturell mångfald i mötet med patienter med annan kulturell bakgrund vid deras 

kontakt med vården. Det upplevs ibland en osäkerhet som kan leda till fördomar, konflikter och 

missförstånd. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till de kulturella/religiösa aspekterna för att 
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tillgodose patientens samtliga behov på bästa sätt, såväl de fysiska, psykiska, 

andliga/existentiella som de sociala. För att kunna utöva: 

”god vård på lika villkor för hela befolkningen” (Wilow, 2004, s. 121) 

bör sjuksköterskan inte glömma att det kan förekomma kulturella/religiösa likheter och skillnader 

vid omvårdnad av patienter med annan kulturell bakgrund än hennes egen.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att studera och beskriva vilka faktorer som är av betydelse i 

vårdpersonalens omvårdnad och möte med patient med en annan kulturell bakgrund än 

vårdpersonalens egen kultur. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka faktorer är av betydelse i mötet mellan vårdpersonal och patient med en annan 

kulturell bakgrund än vårdpersonalens egen kultur? 

 

2. Hur kan sjuksköterskan bemöta patient med en annan kulturell bakgrund än 

vårdpersonalens egen kultur, för att denne skall känna sig respekterad och trygg? 
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Metod 

Design  

Denna litteraturstudie med en beskrivande design, är baserad på empiriska studier. 

 

Databaser och sökord 

Litteratursökningen genomfördes i databasen Academic Search Elite. Resultatet visas i tabell 1. 

Data har även sökts manuellt via använda artiklars referenslistor. 

 

Utfall av sökning 

Tabell 1. Översikt över databas, sökord, årtal, utfall och valda artiklar som ingår i studien. 
Databas Sökord Begränsningar vid sökning Utfall Valda artiklar 

Academic Search Elite minority ethnic groups nursing Fulltext, 2000-2006, “Peer Reviewed”, artikel, PDF 45 3 

Academic Search Elite multicultural care Fulltext, 2000-2006, “Peer Reviewed”, artikel, PDF 80 2 

Academic Search Elite transcultural nursing Fulltext, 2000-2006, “Peer Reviewed”, artikel, PDF 55 2 

Academic Search Elite cross cultural nursing Fulltext, 2000-2006, “Peer Reviewed”, artikel, PDF 80 2 

Academic Search Elite cross cultural diversity nursing Fulltext, 2000-2006, “Peer Reviewed”, artikel, PDF 5 1 

Academic Search Elite Cultural communication nursing Fulltext, 2000-2006, “Peer Reviewed”, artikel, PDF 62 2 

Academic Search Elite minority ethnic group communication Fulltext, 2000-2006, “Peer Reviewed”, artikel, PDF 23 1 

Academic Search Elite minority ethnic groups Sweden Fulltext, 2000-2006, “Peer Reviewed”, artikel, PDF 6 2 

Academic Search Elite culturally competent care Fulltext, 2000-2006, “Peer Reviewed”, artikel, PDF 54 2 

Academic Search Elite immigrants care sweden Fulltext, 2000-2006, “Peer Reviewed”, artikel, PDF 13 2 

Academic Search Elite minority ethnic patients nursing Fulltext, 2000-2006, “Peer Reviewed”, artikel, PDF 25 6 

 

Kriterier för urval av källor 

Denna litteraturstudie baserades på empiriska studier som berörde studiens syfte och 

frågeställning, publicerade mellan år 2000 och 2006. För att bedöma artikelns relevans lästes 

abstract. Relevanta artiklar söktes även i referenslistan i redan använda artiklar. Artiklarna skulle 

vara skrivna på svenska och/eller engelska och överensstämma med studiens syfte och 

frågeställningar. Sökningar i Academic Search Elite begränsades till artiklar i fulltext, i Pdf-

format, publicerade mellan år 2000 och 2006 samt från vetenskaplig granskade tidskrifter. 

Artiklarnas härkomst skulle vara inriktat mot länder som är jämförbara med Sverige när det 

gäller sociala mönster, samhällsstruktur och utveckling. Review-artiklar och icke-vetenskapliga 

artiklar valdes bort, liksom de artiklar som inte stämde överens med studiens syfte och 
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frågeställningar. De icke-vetenskapliga artiklar ansågs vara artiklar ur populärvetenskapliga 

tidskrifter, som endast innehöll sammanfattning och ingen studie hade genomförts.  

Föreliggande litteraturstudie baserades på 25 artiklar. I tabell 2 redovisas de artiklar som ingått i 

studien. 10 stycken av artiklarna var brittiska, sex svenska, fyra amerikanska, tre australienska 

och två danska.  

 

Valda källor 

Tabell 2. Valda artiklar till resultatet 
Författare Titel Design Metod Undersökningsgrupp 
Brooks, Magee, 
Bhatti, Briggs, 
Guthrie m.fl. 
2000, England  

Asian patients' perspective on 
the communication facilities 
provided in a large inner city 
hospital. 

Kvantitativ  
 

Enkät med öppna och 
slutna frågor 

Alla patienter som talade urdu eller punjabi och hade 
legat på sjukhus, mellan augusti 1998 och januari 
1999.  

Canales och 
Bowers 
2001, USA  

Expanding conceptualizations 
of culturally competent care 

Kvalitativ 
(Grounded 
Theory) 

Djupintervjuer med 
öppna och slutna frågor. 

Kvinnliga latinska vårdlärare med sydamerikansk 
härkomst med högre examen 

Chevannes 
2002, England 
 

Issues in educating health 
professionals to meet the 
diverse needs 
of patients and other service 
users from ethnic minority 
groups 

Kvalitativ Del I: Semistrukturerade 
intervjuer i pre-stöd 
fasen. 
Del II: Enkätfrågor med 
både slutna och öppna 
svarsalternativ i 
poststödsfasen. 
Walkin´s 6 steg användes 
för att strukturera 
datainsamlingen.  

En grupp tvärvetenskaplig vårdutbildade vid fem 
hälsoorganisationer i en multinationell stad i 
England. 
 

Cortis 
2004, England 
 

Meeting the needs of minority 
ethnic patients 

Kvalitativ Semistrukturerade 
intervjuer inklusive 
följdfrågor. 

Sjuksköterskor yrkesverksamma inom akut-, 
intensiv vård och rehabiliteringsmottagningar 

Cortis 
2000, England 

Caring as experienced by 
minority ethnic patients 

Kvalitativ Semistrukturerade 
intervjuer. 

Vuxna (över 18 år) pakistanska muslimer, som hade 
immigrerat till England. Deltagarna skulle ha legat 
på sjukhus senaste 6-12 månaderna och ha givit sitt 
samtycke till deltagande i studien samt att ha deltagit 
i föreningsverksamhet. 

Ekblad, Marttila 
och Emilsson 
2000, Sverige  

Cultural challenges in end-of-
life care: 
reflections from focus groups' 
interviews 
with hospice staff in 
Stockholm 

Kvalitativ Fokusgrupp 
intervjuer. 

Sjuksköterskor som arbetade inom palliativ vård i 
Stockholm, Sverige. 

Eversley, Estrin, 
Dibble, Wardlaw, 
Pedrosa och 
Favila-Penney 
2004, USA  

Post-treatment symptoms 
among ethnic minority breast 
cancer survivors 

Kvantitativ 
beskrivande  

Intervjuer Vuxna kvinnor mellan 18-60 år som hade haft 
diagnosen bröstcancer och blivit behandlade under 
de senaste 2 åren. Dessa skulle ha varit 
yrkesverksamma ca 20 timmar/vecka vid diagnosen 
och givit samtycke för deltagande i studien. De 
skulle även tala engelska eller spanska. 

Fu, Anderson och 
Courtney  
2002, Australien  

Cross-cultural menopausal 
experience: Comparison of 
Australian and Taiwanese 
women 
 
 
 
 

Kvantitativ 
utforskande  
 

Enkät  Taiwanesiska och australiensiska kvinnor i åldrarna 
45-55 år, med menopausala erfarenheter.  
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Gerrish 
2001, England 

 

The nature and effect of 
communication difficulties 
arising 
from interactions between 
district nurses 
and South Asian patients and 
their carers. 
 
 

Etnografisk  Del I: Djupintervjuer  
Del II: 
Observationsstudie 
Fältanteckningar 

Distriktsköterskor verksamma i National Health 
Service (NHS) Trust, i en stad med olika etniska 
minoriteter, i England. 

Gorman, Brough 
och Ramirez 
2003, Australien  

How young people from 
culturally and linguistically 
diverse backgrounds 
experience mental health: 
Some insights for mental 
health nurses 

Kvalitativ 
 

Djup intervjuer 
NUD *IST dataprogram 
för att kategorisera och 
sortera data. 

Unga människor mellan 16 – 24 år, med olika språk 
och kulturella bakgrunder i Australien.  

Heikkilä och 
Ekman 
2003, Sverige 

Elderly care for ethnic 
minorities - wishes and 
expectations among elderly 
Finns in Sweden 

Kvalitativ 
med latent 
innehåll 

Intervjuer 
 

Finska invandrare i Stockholm/Sverige som var 76 
år eller äldre. 

Hjelm, Bard, 
Nyberg och 
Apelqvist 
2005, Sverige 

Beliefs about health and 
diabetes in men of different 
ethnic origin 

Kvalitativ, 
utforskande  

Fokusgrupp 
intervjuer med öppna & 
slutna frågor. 
Fältanteckningar 

Män som har haft diabetes i mer än 1 år, mellan 
åldrarna 39-79 år. Dessa skulle inte ha haft några 
kända psykiatriska sjukdomar. 

Hjern 
2003, Sverige 
 

High use of sedatives and 
hypnotics in ethnic minorities 
in Sweden 

Kvantitativ 
 

Datainsamling/ 
dataanalyser från 
Statistiska Centralbyrån, 
(SCB). 

Personer från Chile, Turkiet, Polen och Iran, bosatta 
i Sverige mellan år 1980 och 1989 i åldrarna 20 – 44 
år. De skulle fortfarande vara bosatta i Sverige, år 
1996, enligt SCB: s registrering av totalpopulationen 
och alla svenskfödda vuxna individer i åldrarna 27–
60. 

Hultsjö och 
Hjelm 
2005, Sverige  

Immigrants in emergency 
care: Swedish health care staff 
’s experiences 

Kvalitativ, 
utforskande  

Semistrukturerade 
fokusgrupp 
intervjuer. 

Personal med 2 års erfarenhet inom somatisk 
akutvård, ambulans service eller psykiatrisk 
akutavdelning.  

Kai, Spencer och 
Woodward 
2001, England 

Wrestling with ethnic 
diversity: toward empowering 
health educators 

Kvalitativ 
 

Fokusgrupp 
diskussioner. 
Befrämjande workshops 

Vårdutbildad personal/lärare från 42 olika 
organisationer i England. 

Karim, Bailey 
och Tunna 
2000, England 

Nonwhite ethnicity and the 
provision of specialist 
palliative care services: 
factors affecting 
doctors’referral patterns 

Kvalitativ 
 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Fältanteckningar 

Läkare från allmänmottagningar och sjukhus i 
områden med hög frekvens av svarta/etniska 
minoriteter.  

Labun 
2001, USA  

Cultural discovery in nursing 
practice with Vietnamese 
clients 

Kvalitativ 
(Grounded 
Theory) 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Legitimerade sjuksköterskor som hade personliga 
erfarenheter kring omvårdnad av vietnamesiska 
klienter i USA och Canada. 

Michaelsen,  
Krasnik, Nielsen,  
Norredam och 
Torres 2004, 
Danmark  

Health professionals’ 
knowledge, attitudes, 
experiences in relation to 
immigrant patients: 
questionnaire study at a 
Danish hospital 

Kvantitativ 
 

Enkätfrågor med både 
slutna & öppna 
svarsalternativ. 
 

Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med 
direkt patientkontakt på alla kliniker på Bispebjerg 
sjukhus i Köpenhamn. 

Myers, 
Doorenbos och 
Borse 
2006, USA  

Cultural competence among 
hospice nurses 
 

Kvantitativ 
Beskrivande 
 

Enkät  
 

Yrkesverksamma hospicesjuksköterskor från 5 olika 
hospiceavdelningar i USA. 

Povlsen, Olsen 
och Ladelund 
2004, Danmark  

Diabetes in children and 
adolescents from ethnic 
minorities: barriers to 
education, treatment and good 
metabolic control 
 
 
 

Kvantitativ 
 

Validerade slutna 
enkätfrågor. 
 

Alla pediatriska avdelningar i Danmark som hade 
behandlat barn och ungdomar mellan åldrarna 0-17 
år med typ 1 diabetes, samt familjer från de etniska 
minoriteterna i Danmark.  
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Pinikahana, 
Manias och 
Happell 
2002, Australien 

Transcultural nursing in 
Australian nursing curricula 

Kvantitativ En elektronisk 
datasökning. 

Alla australiensiska universitet och högskolor med 
ämnen kring transkulturell-, tvärkulturell 
omvårdnad, eller liknande i kursplanen. 

Richter, 
Eisemann, Bauer, 
Kreibeck och 
Åström 
2001, Sverige  

Decision-making in the 
treatment of elderly people: a 
cross-cultural comparison 
between Swedish and German 
physicians and nurses 

Kvantitativ Enkät  Läkare och sjuksköterskor som arbetade med äldre 
sjuka patienter med nedsatt förmåga, på 
universitetssjukhus i Sverige och Tyskland. 

Thomas och 
Cohn 
2005, England  

Communication skills and 
cultural awareness courses for 
healthcare professionals who 
care for patients with sickle 
cell disease 

Kvantitativ 2 Enkäter, före & efter 
en pilot kurs. 

Sjuksköterskor, barnmorskor och läkare som 
arbetade med patienter med sjukdomen 
sicklecellsanemi i samt andra hälso- och 
vårdpersonal som var intresserad av ämnet. 

Vydelingum 
2006, England  
 

Nurses’ experiences of caring 
for South Asian minority 
ethnic patients in a general 
hospital in England 

Kvalitativ 
 

Fokusgrupp 
intervjuer med öppna 
frågor. Fältanteckningar 

Sjuksköterskor med erfarenheter av att vårda 
sydasiatiska patienter på en allmän sjukhus i södra 
England. 

Vydelingum 
2000, England  

South Asian patients' lived 
experience of acute care in an 
English hospital: a 
phenomenological study 

Kvalitativ 
Hermeneutik 
 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Fältanteckningar 

Alla sydasiatiska vuxna födda utanför England, som 
hade vårdats på en vårdavdelning i minst 6 dagar 
under de senaste 4 månaderna i ett sjukhus i södra 
England. Patienterna skulle vara bosatta inom en 15 
mile radie kring det aktuella sjukhuset i södra 
England. 

 

Dataanalys 

Samtliga vetenskapliga artiklar lästes och granskades av författaren vid ett flertal tillfällen. Detta 

för att göra ett ställningstagande om materialet var relevant utifrån syfte och frågeställning till 

resultatbearbetningen som en grund. Vidare granskades materialet och resultatet bearbetades. Av 

de 25 vetenskapliga artiklar som finns presenterade i föreliggande studie är fyra amerikanska 

studier, tre australiska studier, två danska studier, 10 engelska studier och sex svenska studier. 

Kvalitativ ansats har använts vid 14 studier, kvantitativ ansats har använts vid 10 studier och en 

studie hade en etnografisk ansats.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författaren ansåg att inget tillstånd för forskningsetiska överväganden krävdes, på grund av att inga 

personer riskerade att utsättas för fysisk eller psykisk skada. Däremot har författaren i föreliggande 

arbete reflekterat över etiska överväganden när det gäller urval och presentation av resultatet. 

Författaren har även varit objektiv i valet av artiklar till studien. Inga artiklar valdes bort på grund av 

att de inte gick i linje med författarens egna åsikter. De inkluderade artiklarna valdes ut utifrån 

uppsatta urvalskriterier. Det skulle även ha angetts i artiklarna att kraven på de forskningsetiska 

riktlinjerna var uppfyllda. 
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Resultat 

I tabell 3 presenteras en sammanfattning av studiernas syfte och resultat. Resultatet utifrån den 

granskade litteraturen har sammanfattats och presenteras under huvudrubrikerna; Faktorer som 

påverkar mötet mellan sjuksköterskan och patient med annan bakgrund och Bemötande av 

patient med annan kulturell bakgrund. 

 
Tabell 3. Sammanfattning av studiernas syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 

Brooks, Magee, 
Bhatti, Briggs, 
Buckley, Guthrie 
m.fl. 
2000, England  

Att undersöka hur verbal kommunikation 
fungerade i akut NHS, mellan inneliggande 
patienter som talade Urdu eller Punjabi och 
vårdgivare. (NHS – National Health service) 

Endast hälften av deltagarna var medveten om förekomsten av tolktjänster. 
Majoriteten uppgav att tjänsten var användbar. När tolktjänster inte var 
tillgängliga, fungerade kommunikationen genom anhöriga, andra besökande, 
någon/några i personalgruppen eller andra patienter, endast en liten grupp 
kunde inte kommunicera överhuvudtaget. 

Canales och 
Bowers 
2001, USA  

Att få förståelse för kulturell kompetens utifrån 
de icke-konventionella sjuksköterskelärares 
perspektiv, särskilt de med sydamerikansk 
bakgrund. 

Enligt fakulteten är kompetens en nödvändighet för en kulturell anpassad 
omvårdnad. Villkoren borde vara så att kompetent omvårdnad bör erbjudas 
alla människor istället för att endast fokusera sig på vem/vilka som kan 
uppfattas som ”kulturellt” annorlunda. 

Chevannes 
2002, England 
 

Att försäkra sig om stödbehovsanalyser bland 
en multiprofessionell grupp, för att förbättra 
omvårdnaden av etniska minoritetspatienter och 
andra vårdtagare. 

Studiens deltagare var eniga om att det var viktigt att tillgodose etniska 
minoriteters omvårdnadsbehov. Det ansågs vidare att de hade utvecklat en 
bättre förståelse för begreppen etnicitet, ras och de resurser som finns 
tillgängliga i de lokala grupperna, som ett resultat av träningen. Det 
rapporterades även om förändringar i tänkandet kring etniska minoriteter. 
Deltagarna hade skaffats sig tillsammans med kollegor, en bättre förmåga att 
engagera sig i olika kulturella sammanhang.  

Cortis 
2004, England 
 

Att undersöka legitimerade sjuksköterskors 
erfarenheter kring inneliggande pakistanska 
patienter på ett sjukhus, i England. 

Otillräcklig genomförande av holism, för lite förberedelse inför mötet med 
det mångkulturella samhället och den nuvarande främlingsfientligheten som 
kan förekomma i vårdmiljöer, framträdde som förklaringar för de svårigheter 
som deltagarna identifierade mellan deras förväntningar och verkligheten. 
Holism är ett relevant begrepp vid förbättrandet av vården. Kultur ger dess 
medlemmar identitet, egenvärde och tillhörighet samt möjliggör för gruppen 
att överleva rent fysisk genom att sörja för medlemmarnas välfärd och 
existens.  

Cortis 
2000, England 

Att undersöka begreppet omvårdnad i arbete 
med en grupp invandrade pakistanier i 
Bradford, England. 

Deltagarna uppgav utifrån sina erfarenheter, att sjuksköterskor i allmänhet 
inte kunde uppfattas som ”vårdare” och att de inte främjade för positiva 
åtgärder som skulle kunna utveckla en bärande relation mellan dem och 
patienten. Patienternas förväntningar och erfarenheter av den vård som 
sjuksköterskorna hade erbjudit dem, stämde inte överens med sjuksköterskors 
upplevelser av att ge omvårdnad till denna patientgrupp. De är viktigt att ta 
fram olika språkliga villkor som skulle kunna användas i omvårdnadsmiljöer 
samt praktiskt tillämpning av dessa för hälsa och välbefinnande. Kulturell 
medvetenhet utifrån ett emic perspektiv är en annan aspekt att beakta. 

Ekblad, Marttila 
och Emilsson 
2000, Sverige  

Att samla reflektioner om den 3 dagars 
seminarium, i ämnet mångkulturell palliativ 
omvårdnad samt att öka kunskapen om 
erfarenheter av att arbeta med patienter med 
annan kulturell bakgrund, i palliativ vård. 

Det kan finnas åsikter och attityder hos individen som kan leda till att en 
grupp eller en individ generaliseras till att bete sig på ett särskilt sätt, därför 
är det viktigt att begreppet kultur ses även utifrån ett individuellt perspektiv. 
Sjuksköterskor bör vara medvetna om sin egen kultur för att undvika att 
överföra sina egna kulturmönster till patienten, då dessa kan vara främmande 
för patienten.  

Eversley, Estrin, 
Dibble, Wardlaw, 
Pedrosa och  
Favila-Penney  
2004, USA 

Att undersöka relationen mellan kirurgiska 
behandlingar, adekvata terapier och de 
eventuella postbehandlingssymtom i en 
mångkulturell grupp av 
bröstcanceröverlevande. 

Sydamerikanska och afroamerikanska kvinnor rapporterade en ökad frekvens 
av smärta och symtom. Sydamerikanska kvinnor rapporterade även en högre 
frekvens av trötthet och depression. Studien visar att kvinnor med låginkomst 
som tillhör en etnisk minoritet upplever fler postbehandlingssymtom. Det 
finns ett behov av en vårdform som är kulturellt anpassad för att hantera 
symtomen och som patienterna har råd med. Sjuksköterskor har en avgörande 
roll i att utforma, testa och erbjuda sådana ingripanden. 
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Fu, Anderson och 
Courtney 
2002, Australien  

Att beskriva och förklara erfarenheter kring 
klimakterium bland asiatiska och Occidentala 
kvinnor. Att även undersöka sambandet mellan 
sociala/kulturella faktorer och kvinnors 
menopausala symtom.  

Inga signifikanta skillnader kunde påvisas i de sociala funktionsområdena, 
mental hälsa eller klimakteriestatus. Resultatet visar att kulturella faktorer 
kan påverka upplevelsen av klimakterium hos kvinnor. 

Gerrish 
2001, England 

 

Att undersöka hur lokala rekommendationer 
gällande villkor för individuell anpassad 
omvårdnad, var modifierad i omvandlingen 
från individuell anpassad omvårdnad till 
praktisk omvårdnad och dess konsekvenser i 
omvårdnaden av patienter med olika etniska 
bakgrunder. 

Begränsad användning av professionella tolkar och stor tilltro till 
familjemedlemmars hjälp med översättning, visade hur patienter från etniska 
minoriteter, som inte talade flytande/lätt engelska, var socialt missgynnade. 
Språkbarriärerna bidrog till att patienter inte förstod innebörden av olika råd i 
samband med vård och behandling. Patienter som inte hade tillgång till tolk 
vid uppföljningsbesöket fick en begränsad vård under den pågående 
omvårdnaden. 

Gorman, Brough 
och Ramirez 
2003, Australien  

Att beskriva det psykiska hälsobehovet hos 
unga människor med olika språk och kulturella 
bakgrunder i Australien. 

Skillnader mellan västerländsk och österländsk livsstil och mellan olika 
generationer upplevdes som ett problem. Det rapporterades om ensamhet, 
oro, frustration, nedstämdhet under så lång tid att det hade blivit en slags 
livsstil. Dessa känslor kunde relateras till erfarenheter av krig, tortyr och 
trauma men även till språksvårigheter och arbetslöshet. Social isolering ledde 
till stress & oro. Kommunikationssvårigheter och brister i förståelsen av 
kulturella frågor beskrevs som barriärer att övervinna. 

Heikkilä och 
Ekman 
2003, Sverige 

Att belysa kulturellt anpassad omvårdnadens 
roller beträffande äldre finska invandrares 
önskemål och förväntningar av institutions 
äldrevård i Sverige.  

För att kunna erbjuda äldrevård till minoritetsgrupper, är det viktigt att 
underlätta bevarandet av kontinuitet och förtrogenhet. Detta inkluderar både 
vårdgivare och andra personer som delar den familjära aspekten av den äldres 
liv. Det är viktigt att erbjuda kulturellt anpassad äldrevård i närheten av den 
äldres nuvarande hem. 

Hjelm, Bard, 
Nyberg och 
Apelqvist 
2005, Sverige 

Att jämföra synen på hälsa och sjukdom som 
kan påverka egenvård och vårdsöknings-
frekvensen hos män med diabetes, födda i 
Sverige, förre detta Jugoslavien och arabisk 
länder, som för närvarande är bosatta i Sverige. 

Det är viktigt att reflektera över deltagarnas olika kulturella bakgrunder och 
religiösa/andliga övertygelser i omvårdnaden av diabetes. 

Hjern 
2003, Sverige 
 

Att studera användandet av analgetika och 
psykofarmaka i relation till hälsoindikatorer 
hos fyra etniska minoriteter i Sverige, i 
jämförelse med svenskfödda.  

Hos individer från etniska minoriteter i Sverige var användandet av 
receptbelagda analgetika och antidepressiva läkemedel två gånger högre och 
användningen av psykofarmaka och lugnande läkemedel fem till sex gånger 
högre, i jämförelse med svenskfödda. Det höga användandet av receptbelagda 
analgetika och antidepressiva läkemedel var kopplat till den högre 
sjukligheten i minoritetsgruppen och detta indikerar för en särskild 
behandling av lättare psykiatrisk ohälsa hos individer från etniska minoriteter 
i den svenska hälsovården. 

Hultsjö och 
Hjelm 
2005, Sverige  
 

Att identifiera om akutvårdens somatiska och 
psykiatriska personal upplevde problem i 
omvårdnaden av invandrare, och om så var 
fallet, att jämföra problemen. 

Resultaten betonar betydelsen av stöd för organiserade strukturer och 
nationella strategier för att utveckla modeller för omvårdnad av asylsökande 
flyktingar. Enkla rutiner och möjligheter till att kunna kommunicera med 
invandrare med ett annat språk, behöver utvecklas. Omvårdnadspersonal 
behöver en djupare förståelse av den enskilde, i ljuset av invandring- och 
kulturell bakgrund. 

Kai, Spencer och 
Woodward 
2001, England 

Att identifiera rådande erfarenheter och 
utmaningar, upplevda av pedagoger/lärare i 
olika yrkeskategorier inom hälso- och 
sjukvården. Attefrämja och debattera kring 
utvecklingen av lärande inom detta område.  

Resultaten visar att vårdlärare behöver hjälp för att övervinna sin eventuella 
osäkerhet för att ta sig an frågan och ha möjlighet att utveckla olika strategier 
i ämnet mångkulturell omvårdnad. Utveckling av lärarnas egen medvetenhet, 
skicklighet och anpassat stöd till dessa, är en nödvändig förutsättning för en 
framgångsrik träning i ämnet. 

Karim, Bailey 
och Tunna 
2000, England 
 

Att undersöka allmänmottagnings- och 
sjukvårdsrådgivare attityder angående de 
eventuella fördelar och/eller nackdelar av 
hospice och palliativverksamhet för individer 
från svarta/etniska minoritetsgrupper, samt att 
försöka identifiera om dessa attityder påverkar 
remissförloppet beträffande läkare. 

Studien visar att, i jämförelse med vita européer, har användandet av 
dagverksamhet och palliativ vård placerad på sjukhus, varit lägre hos 
personer från svart/etnisk minoritets grupper. Många läkare upplevde att 
patienter och anhöriga inte var medvetna om existensen av palliativ vård. 
Många läkare använde sig av anhöriga som tolk i olika situationer men var 
nästan helt säkra på att anhöriga i många fall var selektiva i vad de tolkade. 

Labun 
2001, USA  

Att undersöka vad nordamerikanska 
sjuksköterskor lärde sig av sina arbeten med 
vietnamesiska klienter. 

En förutsättning för att upptäcka kulturella likheter och olikheter, är att lära 
sig kunna urskilja dem och förstå hur människor definierar hälsa och ohälsa. 
Sjuksköterskor bör vara kulturellt kompetenta i sin omvårdnad av 
vietnamesiska patienter. Sjuksköterskor lärde sig att vara mer medvetna om 
de skillnader som finns hos människor från olika kulturer samt identifiera 
vanligt förekommande faktorer hos olika grupper. Det är även viktigt att 
utvidga och förändra sin förförståelse av begreppet hälsa och ohälsa samt att 
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pektera de sociala anpassningar som vietnameserna gjorde.  
Michaelsen 
Krasnik, Nielsen,  
Norredam och 
Torres 
2004, Danmark  

Att identifiera variationer i kunskap, attityder, 
erfarenheter och kommunikation bland hälso- 
och sjukvårdspersonal med olika 
yrkesbakgrunder, med hänsyn till patienter med 
invandrarbakgrund, att även identifiera 
eventuella hinder för mer effektiva diagnoser, 
behandling och omvårdnad av patienter med 
invandrarbakgrund.   

Resultaten visade att läkare och sjuksköterskor hade en mer positiv attityd 
gentemot invandrare än undersköterskor. Detta kan ha sin förklaring i 
läkarnas och sjuksköterskors högre utbildning samt en förutsättning av 
en ”grundläggande upplevelse av säkerhet”. Undersköterskor hade minst 
tillfredställelse av kommunikation med invandrarpatienter, möjligtvis därför 
att de hade mindre kontakt med denna patientkategori i jämförelse läkare och 
sjuksköterskor. 

Myers, 
Doorenbos och 
Borse 
2006, USA  

Att undersöka variabler som associeras med 
kulturell kompetens bland 
hospicesjuksköterskor. 

Regressionsanalysen visade ett starkt samband mellan högre undervisning 
och kulturell medvetenhet. Det är viktigt att stödja de olika behov som finns 
för att öka den kulturella kompetensen.  

Povlsen, Olsen 
och Ladelund 
2004, Danmark  

Att undersöka och konstatera om den 
metaboliska kontrollen är annorlunda hos barn 
och ungdomar med typ 1 diabetes från etniska 
minoriteter, i jämförelse med unga danska 
patienter, samt att lära sig de faktorer som 
påverkar patienternas möjligheter till att uppnå 
en god metabolisk kontroll.  

Särskild undervisning för hälso- och vårdpersonal och olika projekt för att 
förbättra metoder, kvalitet och kunskaper bör uppmuntras. Detta för att 
erbjuda ett anpassat stöd till personer tillhörande olika minoritetsgrupper. Det 
rekommenderas att användandet av professionella tolkar borde vara en 
standard inom hälsovården för alla individer med invandrarbakgrund. 

Pinikahana, 
Manias och 
Happell 
2002, Australien 

Att undersöka omfattningen av undervisning i 
ämnet transkulturell omvårdnad i den 
australiensiska utbildningsplanen.  

Transkulturell omvårdnad innebär att ha kunskaper i hur olika kulturer 
uppfattar omvårdnadens innehåll samt olika värderingar och normer kopplat 
till hälsa och ohälsa. Det bör fokuseras på en omvårdnad med en helhetssyn 
och respekt för olikheter samt likheter i olika kulturella värderingar, tro och 
normer. 

Richter, 
Eisemann, Bauer, 
Kreibeck och 
Åström 
2001, Sverige  

Att utvärdera jämförbarheten av beslut inom 
behandling av äldre sjuka patienter med nedsatt 
förmåga, bland läkare och sjuksköterskor 
utifrån ett tvärkulturellt perspektiv. 

Sannolikheten att behöva besluta om hjärt- och lungräddning minskade med 
bättre information om patientens och anhörigas önskemål. Svårigheter med 
beslutsfattande inom och mellan olika grupper, visar för de existerande 
skillnaderna i bakomliggande värderingar och avsaknad av en samhällelig 
konsensus, vilket är nödvändigt för att kunna respektera patientens autonomi. 
Det är viktigt att fokusera mer frekvent och med en större omfattning för de 
problem som är relaterade till behandlingar som berör äldre sjuka patienter. 

Thomas och 
Cohn 
2005, England  
 

Att rapportera om ett projekt gällande 
utvärdering av effektivitet, påverkan av tre pilot 
kurser i kommunikationsfärdighet och studier i 
kulturell medvetenhet för hälso- och 
sjukvårdspersonal, som arbetar med patienter 
med sjukdomen sicklecellsanemi. 

Kommunikationsskicklighet och kulturell medvetenhetsträning hade en 
positiv och varaktig inverkan på professionella vårdgivares möjlighet för 
förståelse och förtroende i att kommunicera med patienter med sjukdomen 
sicklecellsanemi. Olika typer av träning i omvårdnaden av patienter med 
annan kulturell bakgrund, kan vara till hjälp för att minska misstro och öka 
det empatiska gensvaret hos hälso- och vårdpersonal.  

Vydelingum 
2006, England  
 

Att beskriva sjuksköterskor erfarenheter kring 
omvårdnad av sydasiatiska patienter, i en 
medicinsk styrelse på en allmän sjukhus i södra 
England. 

Riktlinjer behövs för att svara för myndigheternas önskan att befrämja 
mångfald. Det fanns en tendens att behandla alla minoritetspatienter lika 
istället för att erbjuda en individuellt anpassad vård. För lite kunskap och 
förståelse om olika kulturer resulterade till en bristfällig kulturell kompetens. 
Det fanns en vilja att prata om olikheter istället för likheter i omvårdnaden av 
patienter med annan kulturell samt religiös bakgrund. Det förekom 
misstolkningar av olika religioner och kulturer samt en vilja att se och förstå 
andra kulturer utifrån en dominant kulturperspektiv. Studien indikerar att 
utveckling av kulturell kompetens är nödvändigt. 

Vydelingum 
2000, England  

 

Att beskriva och tolka ”upplevda 
erfarenheter”, ”konsumenters synvinkel” av 
sjukhusvård, utifrån sydasiatiska patienters 
perspektiv & deras informella vårdare.  

Resultaten visade att språksvårigheter försvårade kommunikationen. Många 
sydasiatiska patienter och anhöriga upplevde vid utskrivningstillfället, att de 
fått lite information om det aktuella medicinska tillståndet och eftervården. 
Många av kommentarerna visade att flertalet av informanterna var villiga att 
göra vad som helst för att passa in i ”Engelska platser”. 

 

Reliabilitet, validitet, transferbility, credibility och dependability 

Validitet och reliabilitet finns beskrivet i studier av Brooks, Magee, Bhatti, Briggs, Buckley, 

Guthrie m.fl. (2000), Chevannes (2002), Eversley, Estrin, Dibble, Wardlaw, Pedrosa och Favila-

Penney (2004), Fu, Anderson och Courtney (2002), Kai, Spencer och Woodward (2001), Karim, 



 16 

Bailey och Tunna (2000), Labun (2001), Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam och Torres 

(2004), Myers, Doorenbos och Borse (2006) och Povlsen, Olsen och Ladelund (2004). I följande 

studier finns det belägg för transferbility, credibility och dependability genom en beskrivning i 

studiernas metoddiskussion; Canales och Bowers (2001), Kai, Spencer och Woodward (2001). I 

Labun (2001) och Canales och Bowers (2001) studier har Grounded theory använts. 

 

Svagheter i studierna 

Svagheterna som hittades var i en studie av Canales och Bowers (2001), där det fanns ett för litet 

urval för att resultatet ska anses helt överförbart till resten av populationen. I Hjerns (2003) 

studie var bortfallet över 80 %, vilket kan påverka överförbarheten till resten av populationen. 

 

Faktorer som är av betydelse i mötet mellan vårdpersonal och patient med annan kulturell 

bakgrund än vårdpersonalens egen kulturella bakgrund 

 

Information och förståelse 

Cortis (2004) anser att kulturen ger medlemmarna identitet, egenvärde och tillhörighet samt gör 

det möjligt för gruppen att överleva rent fysisk genom att sörja för medlemmarnas välfärd och 

existens. Enligt Cortis är holism ett relevant begrepp vid förbättrande av vårdkvaliteten. Studiens 

deltagare hade svårt att förklara eventuella samspel mellan kultur, andlighet och sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. Deltagarna hade även en begränsad förståelse om den studerade gruppen, och 

svårigheterna var relaterad till ett holistiskt tänkande som identifierades till att möta de 

utmaningar som gruppen påvisade. Otillräcklig genomförande av holism, för lite förberedelse 

inför mötet med det mångkulturella samhället och den nuvarande främlingsfientlighet som kan 

förekomma i vårdmiljöer, framträdde som förklaringar för de svårigheter som deltagarna hade 

identifierat mellan deras förväntningar och verkligheten. 

Resultaten av Hultsjö och Hjelms studie (2005) betonar betydelsen av stöd för organiserade 

strukturer och nationella strategier för att utveckla modeller för omvårdnad av asylsökande 

flyktingar. Enkla rutiner och möjligheter till att kunna kommunicera med invandrare med ett 

annat språk, behöver utvecklas. Omvårdnadspersonal behöver en djupare förståelse av den 

enskilde, i ljuset av invandring- och kulturell bakgrund. I en studie av Gorman, Brough och 

Ramirez (2003) var en del ungdomar inte medvetna om att de hade problem som krävde 
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professionell vård eller inte var medvetna om att det fanns hjälp att söka. Även brister i 

förståelsen av kulturella frågor beskrevs som barriärer att övervinna.  

Karim, Bailey och Tunna (2000) studie visar att, i jämförelse med vita européer, har användandet 

av dagverksamhet och palliativ vård placerad på sjukhus, varit lägre hos personer från 

svart/etnisk minoritetsgrupper. Läkarna uppgav att i många fall hade anhöriga tagit hand om sina 

sjuka äldre, vilket var i större omfattning i jämförelse med den vita gruppen. Många läkare 

upplevde att patienter och anhöriga inte var medvetna om existensen av palliativ vård. Många 

läkare använde sig av anhöriga som tolkade i olika situationer men var nästan helt säkra på att 

anhöriga i många fall var selektiva i vad de tolkade eller utelämnade. Gerrish (2001) anser att 

över hälften av de sydasiatiska patienterna i studien hade liten eller ingen möjlighet att tala 

engelska, framförallt var dessa kvinnor och äldre människor. Begränsad användning av 

professionella tolkar och den stora tilltron till familjemedlemmars hjälp med översättning, visade 

hur patienter från etniska minoriteter, som inte talade engelska flytande/lätt, var socialt 

missgynnade. Språkbarriärerna bidrog till att olika råd som var relaterad till vård och behandling 

och dess innebörd, inte kunde förstås av en del av patienterna. Patienter som inte hade tillgång 

till tolk vid uppföljningsbesöket fick en begränsad omvårdnad under den pågående behandlingen. 

Det är viktigt att betona vikten av den vård och dess kvalitet som erbjuds till patienter och 

anhörigvårdare som inte behärskar engelska språket. 

 

Povlsen, Olsen och Ladelund (2004) rekommenderar att användandet av professionella tolkar 

borde vara en standard inom hälsovården för alla individer med invandrarbakgrund.  

Fu, Anderson och Courtney (2002) undersökte olika variabler som social demografi, 

klimakteriestatus, attityder kring klimakterium, psykisk hälsa, vitalitet, social funktion och 

menopausala symtom. Författarna fann signifikanta skillnader mellan Taiwanesiska och 

Australiska kvinnor i deras attityd kring klimakterium, menopausala symtom och 

vitalitetsresultat. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas i de sociala funktionsområden, 

mental hälsa eller klimakteriestatus. Resultatet visar att kulturella faktorer kan påverka 

upplevelsen av klimakterium hos kvinnor. Ekblad, Emilsson och Marttila (2000) anser att det kan 

finnas åsikter och attityder hos individen som kan leda till att en grupp eller en individ 

generaliseras till att bete sig på ett visst sätt, därför är det viktigt att begreppet kultur ses även 

utifrån ett individuellt perspektiv. Vårdpersonal bör även vara medvetna om sin egen kultur för 
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att undvika att överföra sina egna kulturmönster till patienten, då dessa kan vara främmande för 

patienten. Därför är kommunikation en viktig del i transkulturell omvårdnad. 

 

Undervisning  

I Myers, Doorenbos och Borse (2006) studie fann författarna att regressionsanalysen avslöjade 

ett starkt samband mellan högre undervisning och kulturell medvetenhet och känslighet, liksom 

ett starkt samband mellan mångfaldsträning och självrapporterade kulturell kompetensförhållning. 

I en studie av Thomas och Cohn (2005) anordnade författarna tre pilotkurser under tre dagar. Det 

framgick att det hade skett en statistiskt signifikant ökning i deltagarnas tro till sig själva, 

informanterna uppgav vidare att de hade förbättrat sina kunskaper efter kursen i jämförelse med 

tiden innan pilotkursen. Studiens resultat visade att kommunikationsskicklighet och kulturell 

medvetenhetsträning hade en positiv och varaktig inverkan på professionella vårdgivares 

möjlighet för förståelse och förtroende i att kommunicera med patienter med sjukdomen 

sicklecellsanemi. Deltagarna ansåg att det var positivt att inom kursens ramar, hade det funnits 

möjligheter att överföra och tillämpa de nya kunskaperna i praktiken. Olika typer av träning i 

vården av patienter med annan kulturell bakgrund, kan vara till hjälp för att minska misstro och 

öka det empatiska gensvaret hos hälso- och vårdpersonal.  

Canales och Bowers (2001) fann att de kvinnliga vårdlärarna delade det övergripande målet, att 

undervisa studenter i hur dessa ska tänka kring olikheter. Deltagarna med sydamerikansk 

bakgrund baserade undervisningen utifrån en övertygelse att olikheter är inte enbart specificerade 

till att gälla för olika kulturella grupper. Den sydamerikanska fakulteten fokuserade sig på att 

undervisa studenter till hur de ska direkt skapa kontakt med någon som uppfattas som olik än en 

själv. Vidare gjorde fakulteten ingen indelning mellan kompetent omvårdnad och kulturell 

anpassad omvårdnad. Enligt fakulteten är kompetens en nödvändighet för en kulturell anpassad 

omvårdnad. Enligt Canales och Bowers (2001) borde villkoren för kompetent omvårdnad vara så 

att det ska erbjudas till alla människor som kan uppfattas som annorlunda istället för att endast 

fokusera sig på vem som kan uppfattas som annorlunda utifrån sin kulturella bakgrund. 
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Kunskap  

Pinikahana, Manias och Happell (2002) har genom en elektronisk datasökning i alla 

australiensiska universitet och högskolor, sökt efter ämnen kring transkulturell-, tvärkulturell 

omvårdnad, eller liknande i kursplanen. Författarna anser att transkulturell omvårdnad innebär att 

ha kunskaper i hur olika kulturer uppfattar omvårdnadens innehåll samt olika värderingar och 

normer kopplat till hälsa och ohälsa. Det bör fokuseras på en omvårdnad med en helhetssyn och 

respekt för olikheter samt likheter i olika kulturella värderingar, tro och normer. 

 Cortis (2000) poängterar den självklarhet som råder i samspelet mellan omvårdnad och 

sjuksköterskeyrket. Det finns även ett samband mellan omvårdnad, kultur och religion liksom en 

relation mellan språk och kultur. Olika kulturer har olika definitioner av samma begrepp. En 

individ associerar känslan av meningsfullhet utifrån sin kulturella bakgrund. Informanterna 

uppgav utifrån sina erfarenheter, att sjuksköterskor i allmänhet inte kunde uppfattas 

som ”vårdare” och att dessa inte främjade positiva åtgärder som skulle utveckla en bärande 

relation mellan vårdpersonal och patient. Resultaten visade även att patienters förväntningar och 

erfarenheter av vård som mottogs av sjuksköterskor inte stämde överens med sjuksköterskors 

upplevelser av att ge omvårdnad till dessa patienter. Genom framtagning av olika språkliga 

villkor som skulle kunna användas i omvårdnadsmiljöer samt praktiskt tillämpning av dessa för 

hälsa och välbefinnande är viktigt. Kulturell medvetenhet utifrån ett emic perspektiv är en annan 

aspekt att beakta. 

Labun (2001) anser att en förutsättning för att upptäcka kulturella likheter och olikheter, var att 

lära sig kunna urskilja dem, att se den allmänmänskliga och lära sig förstå hur människor 

definierar hälsa. Kulturella upptäckter var kopplade till konsekvenser av att lära sig hur 

sjuksköterskan kan utöva och erbjuda en anpassad vård samt en förändrad sjuksköterska. Det 

framkom vidare att sjuksköterskor kan lära sig att bli mer kulturellt kompetenta i deras 

omvårdnad av vietnamesiska patienter. Sjuksköterskor lärde sig att vara mer medvetna om de 

skillnader som finns hos människor från olika kulturer samt identifiera vanligt förekommande 

aspekter hos olika grupper. De lärde sig även att utvidga och förändra sin förförståelse av 

begreppet hälsa och att respektera de sociala anpassningar som vietnameserna gjorde. 

I en studie av Chevannes (2002) framkom det att majoriteten av de tvärvetenskapliga som 

vårdutbildade i grundutbildningen inte hade fått kunskaper om etniska minoritetsgruppers 

omvårdnadsbehov. Istället försåg deltagarna sig själva med information för att förbättra sin 
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förförståelse och sina kunskaper inom detta område. Medan en fjärdedel av deltagarna hade 

tillämpat sina teoretiska kunskaper till praktik, hade majoriteten inte kunnat förändra någonting i 

praktiken. Majoritetsgruppens respons visade även att det var svårt att anpassa kunskaper om 

etniska minoriteter i praktiken, när övning sker i annan miljö än den faktiska omvårdnadsmiljön. 

I en studie av Kai, Spencer och Woodward (2001) uppgav de vårdutbildade personal/lärare att i 

deras utbildningar hade det varit relativt lite undervisning i ämnet mångkulturellt omvårdnad. För 

många var deltagande i studien ett formellt tillfälle att få reflektera över etnisk mångfald i hälso- 

och sjukvårdsverksamhet. Det uppgavs att nuvarande kunskaper om en sådan undervisning var 

begränsad inom deltagarnas institutioner. De vårdutbildade personal/lärare saknade specifika 

övningar och kunskaper som skulle underlätta för dem att kunna lära sig av andra om det aktuella 

ämnesområdet. De vårdutbildade personal/lärare brottades med en rad olika ämnen: allt från 

undervisningsfilosofin kritiska dilemman till praktiska saker och undervisningens personliga 

utmaningar. Strategier kring dessa var kopplad till ett flertal överväganden. En vårdlärare 

behöver hjälp för att övervinna sin eventuella osäkerhet för att ta sig an frågan och ha möjlighet 

att utveckla olika strategier inom området.  

Utveckling av lärarnas egen medvetenhet och skicklighet, och anpassat stöd till dessa, är troligen 

en nödvändig förutsättning för en framgångsrik träning i ämnet mångkulturell omvårdnad.  

I Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam och Torres (2004) studie fann författarna att en 

majoritet av de tre professionella grupperna i studien som bestod av läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor, hade skaffat sig sina kunskaper om invandrare genom media och 

patientkontakter, och mindre genom resor, kurser, och kollegor. Hjelm, Bard, Nyberg och 

Apelqvist (2005) ville jämföra synen på hälsa och sjukdom som kunde påverka egenvården och 

vårdsökningsfrekvensen hos män med diabetes, födda i Sverige, förre detta Jugoslavien och 

arabiska länder, bosatta i Sverige. Det framgick att viktiga faktorer för god hälsa i denna grupp, 

var möjligheten att ha ett arbete och ekonomiskt oberoende. Bland araber och personer från före 

detta Jugoslavien, var även den sexuella förmågan viktigt. Svenskar ansåg att ärftlighet och typ 

av livsstil var orsaker som kunde leda till utveckling av diabetes. Icke-svenskarna nämnde 

däremot inverkan av övernaturliga faktorer, känslomässig ängslan och oro relaterad till roller 

förknippade med att vara invandrare och erfarenheter om att utvandra från ett land till ett annat, 

som de faktorer som kunde leda till utveckling av diabetes som påverkade hälsan negativt. 

Svenskar och araber beskrev begreppet hälsa som ett tillstånd där sjukdom inte förekommer till 
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skillnad från många från före detta Jugoslavien som beskrev samma begrepp som rikedom och 

det mest viktigaste i livet. Kunskap om diabetes var begränsad hos de män som studerades. Det 

är viktigt att reflektera över männens kulturella bakgrunder och religiösa/andliga övertygelser i 

omvårdnaden av sjukdomen diabetes.  

Vydelingum (2006) påvisade i en studie att riktlinjer behövs för att svara för myndigheternas 

önskan om att främja mångfald. Det fanns en tendens att behandla alla etniska minoritetspatienter 

lika istället för en individuell anpassad vård. För lite kunskap och förståelse om minoriteters 

kulturer visade för en klar och tydligt brist för kulturell kompetens. Det fanns även en tendens att 

vilja prata om olikheter istället för likheter i omvårdnaden av patienter med annan kulturell och 

religiös bakgrund. Det kunde även upptäckas att det förekom misstolkningar om olika religioner 

och kulturer samt en vilja att se och förstå andra kulturer utifrån en dominant kulturperspektiv. 

Studien indikerar att pågående utveckling av kulturell kompetens är nödvändigt. 

 

Bemötande av patient med annan kulturell bakgrund än vårdpersonalens egen kulturella 

bakgrund 

Kommunikation  

I en studie av Chevannes (2002) visade kommunikationssvårigheter ha ett samband med 

missnöjet med omvårdnaden och påverkade vården. Alla deltagare var eniga om att det var 

väldigt viktigt att tillgodose etniska minoriteters vårdbehov. Enligt deltagarna i Chevannes studie 

hade de utvecklat en bättre förståelse för begreppen etnicitet, ras och de resurser som finns 

tillgängliga i de lokala grupperna, som ett resultat av träningen. Det rapporterades även om 

förändringar i tänkandet kring etniska minoriteter. I en studie av Gorman, Brough och Ramirez 

(2003) framgick det att majoriteten av ungdomarna ansåg att de hade möjlighet att praktisera sin 

egen traditionella livsstil. De identifierade olika faktorer som upplevdes som värdefulla i sina 

traditionella kulturer, till exempel familjen, gemenskapens sammanslutning, respeket för äldre, 

möjligheten att bära traditionella kläder, dans, music, festivaler och egna traditionella maträtter. 

Många uppskattade sociala sammankomster inom sina grupper, som ledde till att förhindra social 

isolering och bidrog till dessa människor hade möjlighet att träffa andra unga människor. 

Skillnader mellan västerländsk och österländsk livsstil och mellan olika generationer upplevdes 

ibland som ett problem. Det rapporterades om ensamhet, oro, frustration, nedstämdhet under så 

lång tid att det hade blivit en slags livsstil. Dessa känslor kunde relateras till erfarenheter av krig, 
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tortyr och trauma men även till språksvårigheter och arbetslöshet. Social isolering ledde till stress 

och oro. En stor faktor till det var kommunikationssvårigheter i ett främmande språk. Flertalet av 

deltagarna sysslade med fysisk träning för att övervinna perioder av oro och stress. Religion och 

andlighet var källor till återhämtning. Enligt Brooks, Magee, Bhatti, Briggs, Buckley, Guthrie 

m.fl. (2000) var endast hälften av deltagarna medvetna om förekomsten av tolktjänster. 

Majoriteten uppgav att tjänsten var användbar. När tolktjänster inte var tillgängliga, fungerade 

kommunikationen genom anhöriga, andra besökande, någon/några i personalgruppen eller andra 

patienter. Endast en liten grupp kunde inte kommunicera överhuvudtaget. 

 

Mötet med patienten  

Läkare och sjuksköterskor var de som visade den mest positiva attityden om olika påståenden 

kring invandrare, medan undersköterskor var den grupp som visade den mest negativa attityden. 

Läkare och sjuksköterskor hade ofta kontakt med invandrarpatienter och fann att deras 

kommunikation med dessa patienter var mer tillfredställande i jämförelse undersköterskor. 

Många vårdgivare uttryckte klagomål om invandrares olämpliga användande av 

sjukvårdsrådgivning. Att läkare och sjuksköterskor hade en mer positiv attityd gentemot 

invandrare än undersköterskor, kan förklaras av gruppens högre utbildning samt en förutsättning 

för en grundläggande upplevelse av säkerhet. Undersköterskor hade minst tillfredställelse av 

kommunikation med invandrarpatienter, möjligtvis därför att de hade mindre kontakt med denna 

patientkategori i jämförelse läkare och sjuksköterskor (Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam 

& Torres, 2004). 

Hjern (2003) upptäckte att det förekom två gånger högre användande av receptbelagda analgetika 

och antidepressiva läkemedel samt fem till sex gånger högre användande av psykofarmaka och 

lugnande läkemedel, hos individer från etniska minoriteter i Sverige i jämförelse med 

svenskfödda. I en multivarierat analys, förklarades det höga användandet av receptbelagda 

analgetika och antidepressiva läkemedel helt och hållet av den högre sjukligheten i 

minoritetsgruppen. Det högre användandet av lugnande läkemedel och psykofarmaka i relation 

till hälsa hos minoritetsurvalet i studien, indikerar för en särskild behandling av lättare 

psykiatrisk ohälsa hos individer från etniska minoriteter i den svenska hälsovården. 

I Povlsen, Olsen och Ladelund (2004) studie kom författarna fram till att HbA1c-värdet var 

betydligt högre hos barn och ungdomar från de etniska minoriteterna i jämförelse med danska 
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patienter. Där fanns inga signifikanta skillnader mellan de olika etniska grupperna i HbA1c-

värdet, inte heller i den allmänna förekomsten av hypolykemier eller ketoacidoser. Patienter från 

olika etniska minoriteter var ojämn fördelade över hela landet. I allmänhet erbjöd centralerna en 

begränsad specialiserad kunskap och stöd. Enkäten som föräldrarna fyllde i, visade att många 

hade begränsad utbildning, saknade professionell undervisning och hade ett stort behov av tolk, 

särskilt hos mödrarna. Unga patienter från de etniska minoriteterna har ett märkbart mindre 

metaboliskt kontroll i jämförelse med danska patienter. Patienter med invandrarbakgrund 

betraktas som en utsatt grupp, med olika behov och troligen färre möjligheter att uppnå en god 

kontroll. Särskild undervisning för hälso- och vårdpersonal samt olika projekt för att förbättra 

metoder, kvalitet och kunskap till vårdpersonal, borde uppmuntras för att erbjuda ett anpassat 

stöd till personer från minoritetsetniska grupper. I Gerrish studie (2001) framkom det att 

psykologiskt stöd till primärvårds patienter och omvårdnadspersonal var påtagligt begränsat. 

Vidare ansåg Gerrish att inte behärska det engelska språket bör inte vara ett hinder för en lämplig 

och effektiv vård. En distriktsköterska behöver förstå innebörden av sitt ansvar i att erbjuda en 

rättvis vård oavsett patients språkbakgrund samt att söka och övervinna de negativa 

upplevelserna som patienter från etniska minoriteter hade upplevt i deras tidigare 

vårderfarenheter. 

 

Omvårdnadsåtgärder 

Vydelingum (2000) studie visade att majoriteten av patienterna och deras anhöriga var eniga om 

att det hade erbjudits en bra vård och att de var väldigt tacksamma för den goda omvårdnaden 

men det fanns även en del patienter och anhöriga som var missnöjda med den omvårdnad som 

hade erbjudits. Missnöjet gällde det medicinska tillståndet, religion och kost. Gällande 

medicinskt tillstånd fanns det patienter och anhöriga som upplevde att de hade mått bättre innan 

sjukhusvistelsen än efteråt. En del av patienterna hade inga förväntningar över huvudtaget att 

vårdpersonalen skulle ha kunskaper om deras religion. En del av patienterna som hade utifrån sin 

religionstillhörighet ett behov av att be, använde sig av flera olika strategier för att kunna göra 

detta utan att vara till besvär för personal och avdelningsrutiner. Kost var ett annat ämne som en 

del av patienterna hade olika tankar om. Det fanns patienter som var medvetna om möjligheten 

att få asiatisk kost under sjukhusvistelsen och valde detta medan det fanns andra som uppgav att 

de inte hade blivit informerade om en sådan valmöjlighet och därför upplevdes en känsla av 
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bitterhet. Dessa patienter hade fått kokta grönsaker eller grön sallad för att personalen tog för 

givet att de var vegetarianer. Språksvårigheter försvårade kommunikationen. Många sydasiatiska 

patienter och anhöriga upplevde, vid utskrivningstillfället att de hade fått relativt lite information 

om det medicinska tillståndet och eftervården. Många av kommentarerna visade att flertalet av 

informanterna var villiga att göra vad som helst för att passa in i Engelska platser. 

Karim, Bailey och Tunna (2000) studieresultat visar att den största svårigheten var att inte direkt 

kunna kommunicera med patienter som inte behärskade engelska språket, som i sin tur ledde till 

att dessa patienter inte kunde få en individuellt anpassad vård. Läkarna uppgav att skriftlig 

översatt information kunde vara ett effektivt sätt men samtidigt fanns det en medvetenhet om att 

många var analfabeter och inte kunde läsa på sitt eget språk. Majoriteten av läkarna ansåg att den 

palliativa vården bör beakta patienternas religionstillhörighet och kulturella bakgrunder.  

En studie av Heikkilä och Ekman (2003) visade att äldre finska invandrare i Sverige gärna ville 

fortsätta bo i sina nuvarande hem så länge som möjligt. Vid boende på ålderdomshem önskades 

känslan av kontinuitet, förlitlighet, säkerhet och kamratskap med andra människor. Som 

invandrare hade dessa personer att få välja mellan att få vård i ett ålderdomshem i närheten av 

deras nuvarande hem, eller vid en kulturellt anpassad vårdplats med en familjär sociokulturell 

karaktär. För att kunna erbjuda äldrevård till minoritetsgrupper, är det viktigt att underlätta 

möjligheten till det genom att erbjuda en vårdform som resulterar i att bevara så mycket 

kontinuitet och förtrogenhet som möjligt. Detta inkluderar både vårdgivare och andra personer 

som delar de familjära aspekterna av de äldres liv, och att erbjuda en kulturellt anpassad 

äldrevård i närheten av den äldres nuvarande hem. 

 

I Hultsjö och Hjelms studie (2005) framkom det att deltagarna upplevde problem och svårigheter 

relaterad till omvårdnad av asylsökande flyktingar. Akutvårdspersonal på psykiatriska och 

somatiska avdelningarna upplevde oväntade beteenden hos invandrare. De relaterade dessa till 

kulturella olikheter. I en svensk studie av Richter, Eisemann, Bauer, Kreibeck och Åström (2001) 

visade studieresultatet att mellan 39 % och 58 % av deltagarna som bestod av äldre sjuka 

patienter med nedsatt förmåga valdes det behandlingar med valmöjligheter, vilken inte alltid är 

konsekvent med patienternas önskemål. Följsamheten var avsevärt högre hos sjuksköterskor än 

läkarna. Sannolikheten att behöva besluta om hjärt- och lungräddning minskade med en ökad 

information om patientens önskemål. Etiska reflektioner och patienternas önskemål framträdde 
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som de viktigaste faktorerna vid beslut om behandling. Däremot hade sjukhuskostnader och 

läkarnas religionstillhörighet mindre betydelse i besluten. Det svåra med beslutsfattande inom 

och mellan olika grupper visade för de existerande skillnader i bakomliggande värderingar och 

avsaknad av en samhällelig konsensus, vilket representerar en nödvändighet för att kunna 

respektera patientens autonomi. Det är viktigt att fokusera mer frekvent och med en större 

omfattning på de problem som är relaterade till behandlingar som berör sjuka äldre patienter. 

I en studie av Eversley, Estrin, Dibble, Wardlaw, Pedrosa och Favila-Penney (2004) framkom det 

att kvinnor med sydamerikansk härkomst och afroamerikanska kvinnor rapporterade en stor 

frekvens av smärta och antalet symtom. Kvinnor med sydamerikansk härkomst rapporterade 

även hög frekvens av trötthet och depression. Studien visar för ett stort antal 

postbehandlingsymtom, upplevda av kvinnor med låginkomst och tillhörande en etnisk minoritet. 

Det existerar behov av vård som patienten har råd med och olika kulturellt anpassade sätt att 

hantera symtomen. Sjuksköterskor har en avgörande roll i att utforma, testa och erbjuda sådana 

ingripanden.  
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Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att studera och beskriva vilka faktorer som är av betydelse i 

vårdpersonalens omvårdnad och möte med patienter med en annan kulturell bakgrund än 

vårdpersonalens egen kultur. Resultatet visade att det är svårt att utforma en modell eller en 

riktlinje som kan beskriva hur mötet med patienter med annan kulturell bakgrund bör ske. Varje 

individ är unik med egna värderingar, uppfattningar och sin kulturella bakgrund. Dock är 

individen inte en slav under sina traditioner och normer som kan påverkas av dennes kultur. 

Kultur är en process som utvecklas och förändras kontinuerligt. Det finns många olika faktorer 

som är beroende av varandras samverkan och utgör varandras förutsättningar. Det framkom att 

det är viktigt att sjuksköterskan bör se patienten utifrån ett helhetsperspektiv samt att ha en 

holistisk människosyn. Sjuksköterskan bör få ökade kunskaper om olika religioner, kulturer och 

språkets roll samt att vara medveten om hur dessa faktorer kan ha en inverkan på omvårdnaden 

av patienten. Kultur påverkas av individers olika uppfattningar och beteende. För att utveckla en 

kulturell medvetenhet hos omvårdnadspersonalen behövs det utbildning i ämnesområdet. Det är 

viktigt att uppmuntra och stödja personalen i deras försök till att nå en djupare insikt om 

villkoren för transkulturell omvårdnad. Djupare inblick och bättre kunskaper om kulturell 

anpassad omvårdnad kan leda till att hälso- och sjukvårdpersonal upplever en större säkerhet och 

ökad trygghet i sina möten med patienter och anhöriga med annan kulturell bakgrund. 

Sjuksköterskans trygghet i sitt arbete med denna patientgrupp kan resultera till att patienten 

känner sig respekterad och bekräftad. Det är viktigt att stödja de olika behov som finns för att 

öka den kulturella kompetensen. För att sjuksköterskan ska kunna ge patienten en individuell 

anpassad vård bör denne ha kunskap om patientens kulturella bakgrund.  

 

Resultatdiskussion 

I flera studier framkom det att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal är medvetna om 

förekomsten av kulturella och religiösa olikheter och likheter hos människor. En patients 

kulturella bakgrund, tankar och värderingar är av betydelse i dennes möte med sjukvården 

(Canales & Bowers, 2001; Chevannes, 2002; Cortis, 2000; Cortis, 2004; Ekblad, Emilsson & 

Marttila, 2000; Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist 2005; Karim, Bailey & Tunna 2000; Labun, 

2001). Det förkommer olika yrkeskategorier i den personalgrupp patientens möter i sin kontakt 
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med vården. Att det finns olika yrkeskategorier med olika grad av utbildning hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen är en självklarhet. Det är viktigt att det råder en öppenhet i gruppen så att 

olika yrkeskategorier berikar varandra med erfarenheter och kunskap. Det är viktigt att 

människors olikheter ses som en faktor om berikar och betraktas som positiv (Michaelsen, 

Krasnik, Nielsen, Norredam & Torres 2004; Richter, Eisemann, Bauer, Kreibeck, & Åström 2001; 

Chevannes, 2002). Enligt Barbosa da Silva och Lindquist (2003) och Myers, Doorenbos och 

Borse (2006) uppstår en kulturkonfrontation mellan vårdpersonal och patient med 

invandrarbakgrund, på grund av vårdgivarens och vårdtagarens olika människosyn. Detta för att 

patienten med invandrarbakgrund har sina kulturella värderingar och förväntningar på vården och 

förväntar sig att den svenska vårdpersonalen har samma uppfattningar och syn. Detsamma gäller 

för vårdpersonal som har sina uppfattningar och värderingar.  

Hjelm, Bard, Nyberg och Apelqvist (2005) anser att sjuksköterskor i ett mångkulturellt samhälle 

inte bör göra grova generaliseringar mellan populationer från olika delar av världen. Flera studier 

betonar vikten av personalens ökade medvetenhet, som bör resultera i att det frågas oftare vad 

patienten har för önskemål gällande dagliga vanor som kan skilja sig från 

majoritetsbefolkningens vanligt förkommande livsstil. Även Thomas och Cohn (2005) betonar 

vikten av kommunikationsskicklighet och kulturell medvetenhetsträning för förståelse och 

förtroende i kommunikation med vårdtagare. En del av medvetandegörandet är enligt 

Vydelingum (2000) vårdpersonalens bör vara medveten om vårdtagarens medicinska tillstånd, 

religion och kost. 

Det är även viktigt att försöka förstå språkets roll i mötet med patienter som inte behärskar 

svenska språket och vidare förhindra så långt som möjligt språkrelaterade problem genom att 

anlita tolktjänster (Ekbad, Marttila & Emilsson, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Povlsen, Olsen & 

Ladelund 2004; Karim, Bailey & Tunna 2000; Gerrish, 2001). Två betydande aspekter till 

kulturkonfrontation är informationsbrist och kommunikationssvårigheter. Språksvårigheter kan i 

många fall leda till en otillfredsställande omvårdnad (Barbosa da Silva & Lindqvist, 2003; 

Hanssen, 1998). En individ värdesätter möjligheten att utöva sin traditionella livsstil och olika 

människor definierar samma begrepp på olika sätt utifrån sina religiösa och kulturella bakgrunder. 

Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att det förekommer variationer i människors sätt 

att uppfatta ett sjukdomstillstånd (Fu, Anderson & Courtney, 2002; Gorman, Brough & Ramirez 

2003; Heikkilä & Ekman, 2003; Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist 2005; Karim, Bailey & Tunna 
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2000). Att prata och debattera om en kulturanpassad vård upplevs i Chevannes (2002) och Kai, 

Spencer, och Woodward, (2001) studier som givande och lärorikt. Barbosa da Silva & Lindqvist 

(2003), Hjern (2003) och Pinikahana, Manias och Happell (2002) anser att vårdpersonalens 

ökade insikt och kunskaper i ämnet kan leda till större öppenhet och lyhördhet för patientens 

önskemål i samband med omvårdnaden. Detta kan även resultera att patienten känner sig 

respekterad. Andra orsaker till kulturkonfrontationer är olikheter mellan kulturer, dåliga 

kunskaper, ömsesidiga fördomar som existerar mellan svenskar och invandrare. Det bör 

fokuseras på en omvårdnad med en helhetssyn och respekt för olikheter samt likheter i olika 

kulturella värderingar, tro och normer. Vydelingum (2006) och Brooks, Magee, Bhatti, Briggs, 

Buckley, Guthrie m.fl. (2000) anser att riktlinjer behövs för att svara för myndigheternas önskan 

om att främja mångfald och kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare.  

 

Metoddiskussion 

Författaren i föreliggande studie ville genom en litteraturstudie studera och beskriva vilka 

faktorer som är av betydelse i vårdpersonalens omvårdnad och möte med patienter med annan 

kulturell bakgrund än vårdpersonalens egen kultur. Metoden i denna litteraturstudie grundades 

utifrån Forsberg och Wengström (2003) för att kunna genomföra studien. Författaren i 

föreliggande studie ansåg att denna metod var lämpligt att använda då det skapade goda 

förutsättningar för metodarbetet. Systematiken i genomförandet av studien var en styrka i arbetet. 

Författaren i föreliggande arbete formulerade sedan inklusions- och exklusionskriterier för att 

öka förutsättningen att kunna ringa in ett så relevant artikelunderlag som möjligt. Ett 

inklusionskriterium var att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år för att studien skulle baseras 

på aktuell forskning, något som uppfylldes då artikelunderlaget inte var äldre än sju år. Detta var 

viktigt då begreppet transkulturell omvårdnad är ett ämne under utveckling.  

Ytterligare kriterier i föreliggande studie var att den skulle grundas på minst 25 vetenskapliga 

studier. Artiklarna skulle även innehålla de valda sökorden: transkulturell omvårdnad, kultur, 

kommunikation och religion, vara skrivna på svenska och/eller engelska samt innehålla abstrakt, 

vara vetenskapligt granskade med sökorden i titel eller abstrakt, för att vara relevant för studien. 

Artiklarnas härkomst skulle vara inriktat mot länder som var jämförbara med Sverige när det 

gäller sociala mönster, samhällsstruktur och utveckling. Inklusions - och exklusionskriterierna 

har varit en styrka i ambitionen att avgränsa sökningen för att få så väsentliga träffar som möjligt 
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men det kan också ha varit en svaghet då avgränsningen kan ha inneburit att betydelsefulla 

artiklar uteslutits. Till exempel de valda språken kan vara en källa till att författaren i 

föreliggande studie missat betydelsefulla artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska. 

Litteratursökningen genomfördes i en databas, Academic Search Elite som innehåller flest 

artiklar i full text i jämförelse med andra databaser. Utfallet i antal artiklar visade sig vara för 

stort och detta fick författaren i föreliggande studie att avgränsa sökningarna genom mer 

specificerade sökord, i avsikt att begränsa antalet träffar och relevant litteratur. Trots det stora 

utfallet fann författaren i föreliggande studie att många av studierna inte kunde betraktas som 

vetenskapliga på grund av att de inte uppfyllde kriterierna för vetenskaplighet och en del studier 

överensstämde inte med den föreliggande studiens syfte och frågeställningar, därför användes 

inte dessa studier i föreliggande arbete.  

Vid sökning av databas granskade författaren i föreliggande studie först titeln men även om titeln 

inte verkade relevant fortsatte denne att läsa abstract för att se om det stämde med 

frågeställningarna, och om det verkade relevant togs hela artikeln fram. Detta kan ha lett till att 

författaren i föreliggande studie missat studier om abstracten inte avspeglade innehållet i artikeln. 

Efter en sökning i den aktuella databasen fick författaren i föreliggande studie ett stort antal 

träffar. Detta kan ses som en svaghet att endast ha sökt i en databas då det kan ha inneburit att 

viktiga artiklar uteslutits, vilka eventuellt kan ha funnits i andra databaser. Efter att ha kritiskt 

granskat de valda artiklarna fann författaren i föreliggande studie skillnader i studiernas kvalitet. 

I en del av studierna hade det ägnats tid och åtanke till att uppfylla kraven för validitet och 

reliabilitet medan vissa andra studier inte alls hade gjort det. Författaren i föreliggande studie 

ansåg att de inkluderade studierna var trovärdiga och hade betydelsefulla resultat som kunde 

användas i föreliggande arbete. Vid analys av artiklarna har mycket tid gått åt till att översätta 

och tolka materialet. På grund av författarens begränsade kunskaper och färdighet i engelska 

språket, kan det ha skett brister i tolkningar som författaren i föreliggande studie inte har varit 

medveten om.  
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Allmän diskussion 

En individ har olika värderingar, föreställningar, beteenden som alla präglas av tidigare 

erfarenheter. Erfarenheterna är bland annat knutna till ras, etnicitet, kön, religion, ålder, 

geografiskt ursprung och tidigare upplevelser i mötet med majoritetskulturen. För att kunna 

kommunicera, dela känslor och tankar med andra människor är det viktigt att kunna uttrycka sig 

på ett begripligt sätt och att behärska språket. Men även om två individer gör sitt bästa för att 

förstå varandra, kan samspelet bli svårt när vårdtagare och vårdgivare från olika kulturer möts 

(Hanssen, 1998). För att kunna kommunicera med patienten behöver sjuksköterskan kunna det 

språk som används inom kunskapsområdet omvårdnad. Det är viktigt att förstå hur det språk som 

patienten använder sig av inte bara inkluderar särskilda betydelser av ord utan också hur språket 

påverkas av ett annat sätt att tänka. Kulturanpassad omvårdnad kan endast utövas när 

sjuksköterskan har en djupare insikt om olika kulturrelaterade värderingar, uttryck, mönster. 

Detta bör tillämpas på ett säkert och meningsfullt sätt (Leininger, 2002). Författaren i 

föreliggande studie föreslår att begreppet holistisk människosyn bör definieras på nytt och 

återinföras i omvårdnaden. Det är svårt att tala om en holistisk människosyn så länge viktiga 

faktorer som kultur, språk, religion och etnicitet inte inkluderas i omvårdnaden av patienter med 

annan kulturell bakgrund, vilket innebär att patienten inte ses i sitt rätta sammanhang. Barbosa da 

Silva och Lindqvist (2003) anser att den bästa förutsättningen för att kunna utöva en kulturell 

anpassad vård är att ha en helhetssyn på patienten, vilket innebär att se patienten utifrån en 

flerdimensionell människosyn, som inkluderar bland annat en holistisk syn på individen. 

Patienten bör behandlas och vårdas utifrån insikter och kunskaper om olika värderingar och 

övertygelser i olika kulturers syn på hälsa och ohälsa, för att kunna utveckla en vårdmodell som 

bygger på en humanistisk människosyn. Det bör eftersträvas för en förståelse och samverkan, 

beträffande förebyggande av ohälsa och omvårdnad vid sjukdom, mellan vårdgivare och 

vårdtagare i den mångkulturella samhälle som råder just (Barbosa da Silva och Andersson, 1993). 
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