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Abstrakt   

 Bakgrund: Människor migrerar runt om i världen av olika skäl. Varje år flyttar tusental människor 

till Sverige. Detta gör Sverige till mer och mer mångkulturellt samhälle, vilket ställer höga krav på 

sjuksköterskans kulturella kompetens i omvårdnaden av patienter med annan kulturell bakgrund. 

Syfte: var att belysa sjuksköterskors kulturella kompetens och erfarenheter av att vårda patienter 

med annan kulturell bakgrund. Metod: Litteraturöversikten bestod av 14 originalartiklar av både 

kvantitativa och kvalitativa ansats. Datasökning genomfördes i Cinahl och Pubmed. Fribergs 

beskrivning av integrativ analys samt Graneheim och Lundman innehållsanalys användes. Resultat:  

Kvalitativ och kvantitativa artiklar presenterades var för sig. kategorierna: Hinder och förutsättningar i 

kommunikationen, osäkerhet, familjen som en tillgång eller hinder och skillnader i upplevelser och värderingar 

användes som underlag till kvalitativa resultat. Kulturell kompetens, hinder i omvårdnaden och kulturella 

skillnader underlag till kvantitativa resultatet. Sjuksköterskornas upplevde svårigheter i omvårdande 

av patienter med annan kulturell bakgrund på grund kulturella skillnader och språkhinder som 

bidrog till bristande kommunikation. Bristande kulturell kompetens som ledde till osäkerhet i mötet 

med patienter med annan kulturell bakgrund. Diskussion: kommunikationens betydelse, vikten av 

utbildning, kulturell kompetens och kulturella skillnader diskuterades utifrån Madeleine Leiningers 

teori om transkulturell omvårdnad. Slutsats: För att sjuksköterskor ska kunna ge kongruent 

individanpassad transkulturell omvårdnad krävs det mer utbildning och medvetenhet om andras 

kulturer.  

 

 Nyckelord: Erfarenhet, kommunikation, kulturell kompetens, litteraturöversikt, sjuksköterska, 

transkulturell omvårdnad 
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Introduktion  

Att röra sig mellan olika länder i världen är inget nytt. Människor migrerar för olika skäl, en del 

flyttar frivilligt medan andra tvingas fly. Varje år flyttar tusentals människor till Sverige av olika 

anledningar på grund av arbete, studier, äktenskap, att besöka släktingar eller som flyktingar 

(Migrationsverket 2019). Dessa personer kommer från olika samhällen, där språk, religion, social 

kontext och kulturella traditioner skiljer sig från det svenska samhället. Detta gör Sverige till ett 

mer och mer mångkulturellt land med ett växande krav på sjukvårdens kunskap inom 

transkulturell omvårdnad för att kunna ge en individanpassad vård. Möten med patienter från 

andra kulturer kan innebära en stor utmaning för sjuksköterskan då det kan finnas skillnader i 

värderingar och behov av vård beroende på vilken kultur patienten tillhör.  

 

Bakgrund   

Kultur definieras som ett mönster av mänskligt beteende som ingår i ett etnisk, religiös och 

socialt sammanhang (Sharifi, Adib-Hajbaghery, & Najafi, 2019). Kultur kommer från 

antropologin och har under längre tid använts som en helhet av kulturella, materiella och icke-

materiella egenskaper innehållande språk, historia, andlighet och släktskap (Leininger, 2002, 

s.9). Trots att många har försökt definiera begreppet kultur, saknar termen i allmänhet en 

tydlighet bland teorier och modeller om sjukvård (Brown, Franklin, & Coad, 2018). En definition 

som är central inom transkulturell omvårdnad som vägleder sjuksköterskan att förstå den 

holistiska dimensioner av en kultur är Madeleine Leiningers definition av kultur. Leininger 

definierar kultur som ett lärande och delad övertygelse, värde och livslängd, som en grupp av 

människor tar med sig och överför vidare från en generation till en annan och påverkar 

tänkande och handlingssätt (Leininger,2002, s.9). Degrie et al. (2017) konstaterar att patientens 

attityder, beteenden och förväntningar under sjukvårdsbesök erhålls av alla de kulturellt 

bestämda övertygelser, värden, praxis och traditioner från patientens kulturella vårdsituation.  

 

Madeleine Leininger (2002) var den första sjuksköterska och omvårdnadsteoretiker som 

grundade och utvecklade en omvårdnadsteori (transkulturell omvårdnad) som fokuserar på 

kultur. Leininger definierar transkulturell omvårdnad som ett informellt område för utredning 

och praktik för att förändra omvårdnad och ge kulturellt kongruent och ansvarsfull vård till 
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människor med olika kulturer (Leininger, 2002, s. 5). Leiningers teori om transkulturell 

omvårdnad går ut på att upptäcka, dokumentera och förklara olika kulturbaserad värdefaktorer 

som kan påverka hälsan, välbefinnande, sjukdom eller död hos individer eller grupper. Målet 

med teorin var att etablera kunskaper om transkulturell omvårdnad för nuvarande och 

kommande generationer av sjuksköterskor i en global värld (Leininger, 2002, s. 76). För att 

underlätta sjuksköterskans förståelse i vårdandet av patienter med andra kulturer har Leininger 

framställt en modell; soluppgångsmodellen som har utvecklats till The Sunrise Enabler. 

Modellen är inte i sig teorin, utan används som en viktig guide i utforskandet av omfattande och 

andra faktorer som kan påverka vård och kultur (Leininger, 2002, s. 79). 

 

 Begreppet kulturell kompetens definieras som den dynamiska eller evolutionära processen att 

skaffa förmåga att tillhandahålla effektiv och kvalitetssäker vård till individer från olika 

kulturer, samtidigt som man beaktar de olika aspekterna av deras kultur (Sharifi, Adib-

Hajbaghery, & Najafi, 2019). Kulturell kompetens är en komplex kunskap baserad på kritisk 

reflektion och handling som sjuksköterskan bygger på för att kunna ge en kulturell, säker 

kongruent och effektiv vård till människor baserat på förståelsen av likheter och skillnader 

mellan eller i samarbete med patienter från andra kulturer (Cai,2016; Garneau & Pepin 2015). 

Förmågan att kunna ge kongruent vård är baserad på sjuksköterskans förmåga att visa 

flexibilitet och öppenhet vid olika vårdsituationer samt att kunna överföra kunskap från 

inlärningssituationer till nya situationer med liknande problem (Garneau & Pepin 2015).  

Målet med kulturell kompetens är att ge respektfull, meningsfull och kompetent vård till 

människor i olika kulturer som leder till hälsa och välbefinnande (Leininger, 2002, s. 128). Enligt 

ICN: s etiska kod ska all omvårdnad ges med respekt till alla oavsett ålder, kön, social ställning, 

sexuell läggning, hudfärg, etnicitet, trosuppfattning, kultur, sjukdom, nationalitet, politisk, 

funktionsnedsättning eller social status (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Att visa respekt 

för patientens kulturella åskådning och attityder är en viktig komponent, speciellt när 

patientens åsikter skiljer sig från sjuksköterskans åsikter (Bhu, Warfa, Edonya, Mckenzie & 

Bhugra, 2007). Sjuksköterskan ansvarar även för att anpassa information om vård och 

behandling till patientens kultur för att kunna ge korrekt och tillräcklig information (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017).  
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Kommunikationssvårigheter och kulturella skillnader kan bidra till sämre vårdkvalitet vilket 

patienter med andra kulturer upplever (Almutairi & Rodney, 2013). Degrie et al. (2017) skriver 

att migranter med låg språkkunskap möter särskilda hinder som medför svårigheter att 

kommunicera sina behov och förstå den vård eller behandling de behöver. Vilket resulterar i 

otillräckligt informationsutbyte mellan sjuksköterskan och patient och omvårdnad av dålig 

kvalitet. Kommunikation är en viktig del i omvårdnaden (Attre, 2001).  Enligt Fleischer, Berg, 

Zimmermann, Wüste, & Behrens, (2009) ses kommunikation som en dynamisk och komplex 

pågående process där upplevelser delas, den kan vara verbal eller icke verbal. Människor får 

även möjligheten att uppleva sig själv genom att uttrycka sina känslor och minnen till andra 

medvetet eller omedvetet. Målet med kommunikation i samband med omvårdnad är 

huvudsakligen att förbättra patientens hälsostatus. Den utgör en viktig del av 

omvårdnadskvalitet och påverkar patienttillfredsställelse i vården. Kommunikation är ett 

kärnelement samt ett grundläggande krav inom omvårdnad. Kommunikation är starkt 

beroende av kultur, den sociala statusen och ömsesidiga relationer (a.a).  

 

Faktorer som rörligheten av hälso- och sjukvårdspersonal och den globala migrationen av 

människor har bidragit betydlig till skapandet av den mångkulturella hälso-sjukvård som 

erbjuds idag inom och över nationer (Almutairi & Rodney, 2013). Tidigare studier har påvisat 

att migranter i allmänt upplever sämre vårdkvalité och hälsa jämfört med majoritet av 

befolkningen (Lindström, Sundquist & Östergren 2001; Reijneveld, 1998; Wiking, Johansson & 

Sundquist, 2004). Patienter med annan kulturell bakgrund lämnar sin bekanta världsbild för att 

anpassa sig till den okända sjukvårdens kulturella sammanhang som leder till att patienterna 

upplever känslor av förlust, att vara ensam eller vara främling. Sjuksköterskan lyckas inte alltid 

hjälpa dessa patienter att navigera i det okända sammanhanget (Degrie et al., 2017). Morgan och 

Yoder (2012) konstaterar att individanpassat vårdbehov inte uppnås om patientens livssituation 

såsom kunskap om kultur, övertygelser, traditioner, vanor, preferenser och aktiviteter inte 

tillgodoses. Morgan & Yoder, (2012) menar även att personcentrerad omvårdnad innebär att 

tillgodose patientens önskemål, behov och värderingar samtidigt som patienten involveras i 

upprättandet av en omvårdnadsplan. Enligt Robinson, Callister, Berry och Dearing (2008) 

beskrevs personcentrerad omvårdnad som en relation som fokuserar på individens 

välbefinnande förenat med patientens psykosociala kontext och upplevelser av sjukdom.  
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Problemformulering 

Idag lever vi i en värld där migration mellan olika världsdelar och länder har blivit allt mer 

vanligt. Detta gör Sverige till ett mångkulturellt samhälle med olika etniciteter, kulturer och 

religioner, vilket innebär att högre krav ställs på sjuksköterskans kulturella kompetens. För att 

sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna tillgodose patientens omvårdnadsbehov i samband med 

den ökade mångkulturella vårdmiljö krävs kunskap om hur sjuksköterskan bör möta och vårda 

patienter med en annan kulturell bakgrund. Om sjuksköterskan inte tillgodogör sig kunskap om 

hur bemötandet mot patienter med annan kultur bör vara, riskerar patientens 

omvårdnadsbehov att förbises. Därför är det av stor betydelse att belysa sjuksköterskors 

erfarenhet av transkulturell omvårdnad och kulturell kompetens i mötet med patienter med 

annan kulturell bakgrund. För att få förståelse för förutsättningar och hinder som kan uppstå 

och hitta åtgärder och strategier som gör att omvårdnaden bli så optimalt som möjligt.  

 

 Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors kulturella kompetens och erfarenheter av att vårda 

patienter med annan kulturell bakgrund.  

 

Metod 

Design   

Denna studie bygger på en litteraturöversikt där studier av kvalitativ och kvantitativa ansats 

sammanställdes och analyserades. Litteraturöversikt beskrivs av Friberg (2017, s.141–142) som 

en design med mål att söka kunskap från redan existerande forskning för att få förståelse om det 

aktuella kunskapsläget. Detta görs genom en kritisk analys av det valda området.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

De artiklar som inkluderades var forskningsartiklar med kvantitativa eller kvalitativa ansats i 

originalform och skrivna på engelska. De skulle vara peer-review granskade och publicerade 

som tidskriftsartiklar mellan år 2009 och 2019. Avgränsning med 10 år ansågs vara viktig för att 

finna den allra nyaste evidensen kring ämnet. För att kunna inkluderas i studien behövde 

artiklar fokusera på sjuksköterskornas perspektiv oavsett specialitet vid vård av patienter med 

annan kulturell bakgrund. Det var även viktig att artiklarna hade ett tydligt redovisat etiska 
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övervägande för att inkluderas. Artiklar med fokus på anhöriga, patienter, studenter eller 

utlandsutbildade sjuksköterskor perspektiv valdes bort. Även artiklar som fokuserade på 

utbildningar och jämförelser mellan olika kulturer exkluderades.  

 

 Litteratursökning 

Litteratursökningen av originalartiklar av både kvalitativ och kvantitativa ansats genomfördes i 

databaserna Pubmed och Cinahl. Inför litteratursökningen gjordes en lista på vilka nyckelord 

som var intressanta för syftet och sökord som skulle användas för att få fram relevanta artiklar i 

de olika databaserna med hjälp av MeSH termer, Cinahl Headings och fritextord. Följande 

huvudsökord användes vidare i kombination med AND eller OR. “Nurses” [Mesh-term] OR 

“nurse” [Fritext] AND “experience OR experiences” [Fritext] AND “Transcultural nursing OR 

Transcultural care OR cultural Competence OR cultural diversity” [Mesh-term] + [Cinahl 

headings]. Vid sökningarna användes avgränsningar som abstrakt, engelska språk, peer 

reviewed och publicerades mellan år 2009–2019 (bilaga 1). Språkavgränsning hjälper till att 

sortera bort artiklar som är skrivna på andra språk som inte är förståeliga. Eftersom denna 

funktion inte har verkan vid avgränsning till ett litet språk såsom svenska, valdes inte 

avgränsning på svenska på grund av att det oftast inte gav bra träffresultat (Östlundh,2017, s. 

77). Vid Peer reviewed avgränsning sorteras artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

(Östlundh,2017, s.79). Trunkering med asterisk “*” samt “AND” och “OR” användes vid 

sökningarna i båda databaserna. Att sätta samman och prova med en rad olika sökord och 

synonymer är ett krav för att kunna få fram ett bra litteraturval. Vid sådant tillfälle är Boolesk 

söklogik användbar för att bygga upp sökningen (Östlundh ,2017, s. 72). Operatorn “AND” 

kopplar ihop två söktermer och anger att både söktermer måste finnas med, medans “OR” anger 

att någon av eller både söktermer bör finnas med (Polit & beck, 2017, s.91). Trunkering är en 

sökteknik som hjälper till att finna ordets alla olika böjningsformer (Östlundh,2017, s.71).  

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning  

Relevansbedömningen genomfördes stegvis med stöd av Statens beredning för utvärdering av 

metoder i hälso- och sjukvården (SBU, 2013, s.39–40). Först lästes artiklarnas titel för att bedöma 

om artikeln var relevant till studiens syfte. I andra steg lästes abstraktet och utifrån det bedöms 

om hela texten ska läsas. På tredje steget lästes hela artikeln och detta var avgörande om artikeln 

skulle inkluderas för vidare kvalitetsgranskning eller inte (Bilaga 1).  
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Vid kvalitetsgranskningen granskade artiklarna var för sig och gemensamt. Kvalitativa artiklar 

granskades med stöd av SBU (2013) granskningsmall för studier med kvalitativa 

forskningsmetoder. De kvantitativa artiklarna granskades med hjälp av Friberg (2017, s. 187–

188) granskningsmall för kvantitativa artiklar. Sedan genomfördes kvalitetsbedömning av 

artiklarnas kvalite utifrån hög, medelhög eller låg nivå med hjälp av SBU (2013, s.96) bedömning 

av vetenskaplig kvalité. Artiklar som uppfyllde hög och medelhög kvalitet enligt SBU (2013, 

s.96) inkluderades och artiklar med låg kvalitet valdes bort. Totalt 14 artiklar gick vidare för att 

analyseras efter kvalitetsgranskning.  

 

Analys   

Artiklarna som gick vidare efter kvalitetsbedömning lästes ett antal gånger var för sig och 

gemensamt för att få känsla av helheten och identifiera om det fanns likheter och skillnader 

oavsett design. En kort sammanfattning av de inkluderade artiklarna gjordes som underlag till 

översiktstabell. I översiktstabell redovisas artikels författarnamn, vilket land studien utfördes, 

årtal, metod och kvalitet (se bilaga 2). Därefter analyserade kvalitativa och kvantitativa var för sig 

och redovisades enskilt. Total inkluderas 14 originalartiklar, sju kvalitativa, sju kvantitativa. 

 

Kvalitativ Analys 

De valda sju kvalitativa artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundman (2004) 

beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. För att få allmän förståelse för vad studierna kommit 

fram till läste artiklarna upprepade gånger. Textinnehållet som på bästa sätt besvarade studiens 

syfte och inklusionskriterier färgmarkeras och delades upp i meningsbärande enheter. 

Meningsbärande enheter innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) gruppering av ord eller 

påstående som hänför sig till gemensam betydelse. Efter uppdelning av meningsbärande 

enheterna översattes texten till svenska för att sedan kondensera meningsenheterna utan att 

förlora dess innebörd. Sedan valdes koder som beskrev innehållet kort och som blev en etikett 

för de kondenserade meningsenheterna. Därefter jämfördes koderna innehåll och sorterades 

sedan in under fyra kategorier beroende på innehåll.   
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Kvantitativ Analys 

 Data från sju artiklar analyserades enligt Friberg (2017, s. 150). Först lästes artiklarna flera 

gånger enskild och gemensamt för att förstå studiens kvantitativa innehåll. Sedan gjordes en 

datareduktion, vilket innebar att välja variabler i varje studie som svarade på studiens syfte.  Det 

som inkluderades i datareduktionen och som var grund för analysen var författare och år, land, 

antal deltagare, deltagarnas kön, ålder, etnicitet, yrkeserfarenhet, träning och utbildning, 

mätinstrument och signifikansnivå. Därefter gjordes jämförelser av likheter och skillnader 

utifrån syftet. Utifrån likheterna och skillnaderna valdes ut tre kategorier till resultatet. 

Mätinstrument som används i olika studierna var Cultural self-efficacy scale, Nurses cultural 

competence scale, Transcultural Self-Efficacy Tool (TSET). Cultural competence assessment 

CCA/ Cultural diversity experience och Critical cultural competence CCC. Dessa mätinstrument 

mätte bland annat sjuksköterskans kulturkompetens, självförmåga, upplevelser av kulturell 

diversitet och upplevelser vid transkulturell omvårdnad. Två av sju studier hade inget 

mätinstrument utan egna konstruerade frågeformulär som mätte sjuksköterskors syn på 

transkulturell omvårdnad och kulturell kompetensnivån, kunskap och färdigheter i 

omvårdnaden av människor med annan kultur.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Etiska överväganden 

Artiklar som inkluderades i studien skulle kunna visa ett tydligt redovisat etiska resonemang 

eller ett godkännande från en etisk kommitté. Deltagarna ska kunna frivilligt delta eller lämna 

studien utan negativa följder. Kjellström (2017, s.76) skriver att grundvärden i vetenskapliga 

arbetet bygger på ärlighet och hederlighet. Därför krävs det en korrekt och noggrann analys av 

datamaterial som inhämtas från de olika databaserna. Eftersom data som ska användas utgår 

från engelska språket, är det viktigt att texterna översätts noggrant för att förhindra 

förvrängningar i innehållet. Polit och Beck (2017, s.647) skriver att målet med litteraturöversikt 

är även att undvika dra felaktiga slutsatser som kan uppstå från en granskningsprocess som är 

partisk eller från en partisk selektion av studier som inkluderas i granskningen.  

 

Resultat 

Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter med annan kulturell bakgrund 

presenteras med hjälp av 14 vetenskapliga originalartiklar. Studierna genomfördes i tretton 
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olika länder. De kvalitativa artiklarna var från Danmark, Norge, Sverige, Irland, Turkiet, Iran 

och Taiwan, och de kvantitativa var från Kina, Colombia, Italien (n 2), Taiwan, Turkiet och 

Kanada. Resultatet har indelats i två delar; kvalitativt resultat och kvantitativt resultat.  

 

Kvalitativt Resultat 

Utifrån den kvalitativa analysen identifierades fyra kategorier som ligger till grund för 

resultatet; Hinder och förutsättningar i kommunikationen, osäkerhet, familjen som hinder eller 

tillgång och skillnader i upplevelser och värderingar (Figur 1). 

 

Figur 1. Översikt av kategorier i kvalitativ resultatet 

Kategorier 

Hinder och förutsättningar i kommunikationen 

Osäkerhet 

Familjen som hinder eller tillgång  

Skillnader i upplevelser och värderingar 

 

Hinder och förutsättningar i kommunikationen 

Vid vård av patienter från andra kulturer upplevde sjuksköterskor problem i kommunikationen 

på grund av språkbarriärer (Nielsen & Birkelund, 2009; Høye, & Severinsson 2010; Sevinc, 2018). 

Att vårda patienter från andra kulturer där språkhinder framkom vid kommunikationen 

beskrevs som utmanade (Amiri & Heydari, 2017; Listerfelt, Fridh & Lindahl, 2019). Att ge 

konkret och adekvat information till patienter och familjer med annat språk upplevde som 

krävande till följd av kulturella skillnader och språkproblem (Høye, & Severinsson 2010). 

Sjuksköterskans första intryck i mötet med patient med en utländsk bakgrund var att ta reda på 

om patienten förstod språket eftersom vården beskrevs som tidskrävande när patienten inte 

talade och förstod språket, vilket kunde skapa irritation hos sjuksköterskan (Nielsen & 

Birkelund,2009). När hinder i kommunikation uppstod upplevde sjuksköterskor svårigheter att 

bedöma om kommunikationsproblemet berodde på sjukdomsrelaterade faktorer eller på 

begränsad språkkunskap, vilket kunde försena vården (Lin,Wu,& Hsu,2019). Sjuksköterskor 

påpekade även att till följd av språkhinder kunde patienter inte uttrycka symtom som de kände, 

vilket resulterade till en förlängd vårdtid (Sevinc, 2018).  Förståelse mellan patienten och 

sjuksköterskan beskrevs som bristande då förmågan att interagera effektivt med varandra 
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minskade betydligt vid språkproblem (Lin et al.,2019; Sevinc, 2018). Sjuksköterskorna upplevde 

att kommunikationssvårigheter orsakade känslor av förvirring och rädsla även hos patienterna 

(Lin et al.,2019).  

 

För att motverka språkhinder och underlätta kommunikationen används tolktjänster. Men när 

tolken inte var tillgänglig upplevde sjuksköterskor svårigheter att etablera kommunikation och 

tillhandahålla sjukvård till patienter med annan kulturell bakgrund och deras familj (Sevinc, 

2018). Tolktjänsten beskrevs vara bristfällig, tidskrävande och endast tillgänglig under 

läkarmötet och inte vid vardagliga möten (Listerfelt et al.,2019). Vilket medförde till att 

sjuksköterskorna tvingades förlita sig på tolkning av familjemedlemmar under de dagliga 

aktiviteterna när det inte förekom allvarliga vårdrelaterad problem (Høye, & Severinsson ,2010; 

Listerfelt et al., 2019; Nielsen & Birkelund, 2009). Genom att använda anhöriga som tolk kunde 

sjuksköterskorna kommunicera och involvera både patienten och anhöriga i vården. Nackdelen 

men detta var att det fanns en risk att det mesta som sades riskerades förloras när anhöriga 

används som tolk (Listerfelt et al., 2019). Sjuksköterskorna beskrev att andra 

kommunikationsstrategier i form av kropp-och teckenspråk, bilder, riktningar, inlärda eller 

nedskrivna ord av anhöriga (Listerfelt et al., 2019) eller datoriserade översättningsprogram (Lin 

et al., 2019; Listerfelt et al., 2019) samt att ta hjälp av familjemedlemmar eller kollegor som var 

bekanta med språket och kulturen (Amiri & Heydari, 2017; Listerfelt et al., 2019), underlättade 

kommunikationen med patienterna (Lin et al., 2019; Listerfelt et al., 2019). 

 

Osäkerhet 

Vissa sjuksköterskor upplevde osäkerheter vid vård av patienter med annan kulturell bakgrund 

av rädsla att bedömas som kulturellt okunnig och respektlös (Listerfelt et al., 2019). På grund av 

bristande förtrogenhet med olika språk och kulturer upplevde sjuksköterskor oro, rädsla och 

förtvivlan när de vårdade patienter med annan kulturell bakgrund. Vilket resulterade i att de 

oftare undvek dessa patienter (Amiri & Heydari, 2017). En del sjuksköterskor undvek att ställa 

frågor på grund av rädsla att avslöja sina kulturella okunskaper. Att inte veta vad som förväntas 

av en kunde väcka oro och rädsla och detta gav även känslor av hjälplöshet och sårbarhet hos 

sjuksköterskorna (Markey, Tilki & Taylor, 2018). Många sjuksköterskor uttryckte viljan att lära 

sig om patientens kultur och språk och vara engagerad och kunna ge kulturellt anpassad och 
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säker vård (Lin et al., 2019). En bristande kulturell kunskap kunde leda till rädsla för kulturella 

missförstånd (Markey et al., 2018). Kunskap och erfarenheter av patienternas kulturer, religioner 

och traditioner upplevde sjuksköterskor hjälpte vid vårdande av patienter med annan kultur 

eftersom det gav kapacitet att kunna tillhandahålla kulturkongruent vård (Listerfelt et al., 2019). 

 

Familjen som hinder eller tillgång 

Patienter med en annan kulturell bakgrund hade ofta stort antal besökare från familjen och 

vänner (Listerfelt et al., 2019; Høye & Severinsson 2010; Nielsen & Birkelund, 2009). 

Sjuksköterskorna upplevde detta som ett stort problem och utmanande när många besökare 

kom och upptogs stort utrymme på avdelningen (Listerfelt et al.,2019; Nielsen & Birkelund, 

2009) och i vissa fall avbröts sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Listerfelt et al., 2019). 

Sjuksköterskorna beskrev att familjerna till patienter med annan kultur inte respekterade 

besökstider och sjukhusrutiner (Høye, & Severinsson 2010; Listerfelt et al., 2019), trots att de 

hade informerats ett flertal gånger (Listerfelt et al.,2019). Sjuksköterskorna beskrev även att 

anhöriga till patient med annan kulturell bakgrund kunde uppvisa stort behov av att vilja delta i 

vårdverksamheten (Høye & Severinsson ,2010; Listerfelt et al., 2019) och önskade vara nära 

patienten dygnet runt (Listerfelt et al., 2019). Anhöriga sågs som besvärande för sjuksköterskor, 

men framför allt för den sjuka patienten eftersom att de inte hade förståelse för patientens behov 

av vila (Listerfelt et al., 2019; Nielsen & Birkelund, 2009). Sjuksköterskor upplevde då konflikter 

mellan att respektera patienternas rätt till besök av sina familjer samtidigt som de tog hänsyn till 

den kliniska säkerheten (Listerfelt et al., 2019; Høye, & Severinsson 2010). På grund av 

språkproblem mellan sjuksköterskan och patientens familj upplevde sjuksköterskorna 

svårigheter att undervisa familjen om sjukhus rutiner (Sevinc, 2018). Sjuksköterskorna upplevde 

att familjemedlemmar krävde mycket information, framför allt under patientens kritiska 

perioder. Oförmågan att tillhandahålla information direkt på grund av språkhinder skapade 

känslor av frustration hos sjuksköterskorna (Listerfelt et al.,2019). Däremot tyckte sjuksköterskor 

att familjen spelade en viktig roll som samordnare och var användbara som tolk när det inte 

gick att kommunicera med patienten (Lin et al.,2019). 

 

Skillnader i upplevelser och värderingar 

Vid vård av patienter med annan kultur upplevde sjuksköterskorna att patienter hade olika 
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övertygelser och tankesätt, och dessa skillnader beskrevs av sjuksköterskorna som något som 

kunde ha betydelse för olika sätt att fatta beslut (Lin et al., 2019). Sjuksköterskor uppfattade att 

patienter med annan kulturell bakgrund hade skilda uppfattningar om sjukdom, där patienten 

uppfattades visa sin smärta på ett starkare sätt jämfört med andra patienter enligt 

sjuksköterskorna (Nielsen & Birkelund, 2009). Tillförlitligheten av patientens smärta upplevdes 

av sjuksköterskorna som svår att bedöma på grund av att vissa kulturella uttryck för smärta och 

sorg var överdrivna (Høye, & Severinsson 2010). Sjuksköterskorna noterade att de stötte på 

skillnad i olika kostvanor, ett exempel som gavs var att vissa utländska patienterna inte gillade 

smaken av vissa livsmedel som erbjöd på grund av religiösa skäl (Lin et al., 2019). En av 

sjuksköterskorna beskrev att mat som hämtas av familjer till patienter oftast luktade väldigt 

starkt, och kunde vara irriterande för andra patienter (Nielsen & Birkelund, 2009). 

Sjuksköterskor beskrev även svårigheter att utföra omvårdnad på grund av att vissa 

patientovilja att bli vårdad av någon av motsats kön (Amiri & Heydari, 2017; Sevinc, 2018). 

Sjuksköterskorna förstod inte ibland hur patienter med annan kultur kunde avstå från 

behandlingar på grund av sin tro (Lin et al., 2019). Sjuksköterskor upplevde att familjer till 

patienter med annan kultur uppvisade sörjande känslor väldigt högt och dramatiskt. Dessa 

beteenden beskrev orsaka stress och oro hos sjuksköterskor på grund av osäkerhet om hur de 

skulle hantera sådana familjemedlemmar (Listerfelt et al., 2019). Förståelse eller bekräftelse av 

en patients tänkesätt och behov upplevdes ta mer tid och ansträngning än vanligt på grund av 

kulturella skillnader, språk, och värderingar (Lin et al., 2019). 

 

Kvantitativt Resultat 

Det kvantitativa resultatet omfattas av sju originalartiklar, dessa utgör underlag till resultatet 

som är indelat i tre kategorier: Kulturell kompetens, hinder i omvårdnaden och kulturella 

skillnader (figur 2). Sammanlagt ingick det 3359 sjuksköterskor i studierna och av dessa var 522 

män och 2666 kvinnor. (Almutairi, Adlan & Nasim, 2017; Cicolini et al., 2015; Chin-Nu Lin, 

Mastel-Smith, Alfred & Yu-Hua Lin, 2015; Festini, Focardi, Bisogni, Mannini, & Neri,2009; 

Herrero-Hahn, Rojas, Montoya-Juárez, García-Caro & Hueso-Montoro, 2019; Juan Li, Zhuang 

He, Yong Luo & Rong Zhang, 2016; Karakus, Babadag, Abay, Akyar, & Celik ,2013). I en studie 

av sju framkom det inte hur många kvinnor eller män som deltog i studien (Festini et al., 2009). I 

en studie av sju framkom det bara hur många kvinnor som deltog i studien (Karakus et al., 
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2013). Studiernas ursprungsland varierade, två av sju studier var från Asien (Lin et al., 2015; 

Juan Li, 2016), två från europa (Cicolini et al., 2015; Festini et al., 2009), en från Sydamerika 

(Herrero-Hahn et al., 2019), en från Mellanöstern (Karakus et al., 2013) och en från Nordamerika 

(Almutairi et al., 2017). 

 
Figur 2. Översikt av kategorier i kvantitativ resultatet 

Kategorier 

Kulturell kompetens 

Hinder i omvårdnaden 

Kulturella skillnader 

 

Kulturell kompetens 

 Deltagande sjuksköterskor i Karakus et al. (2013) studie beskrev att de saknade kompetens 

inom transkulturell omvårdnad och att deras kunskapsnivå i andra språk var också låg. I en 

annan studie beskrev sjuksköterskor att de hade en låg kulturell kompetens vid vårdandet av 

patienter med annan kulturell eller etnisk bakgrund (Lin et al., 2015). En studie visade att det 

fanns signifikanta skillnader mellan kulturell kompetens och åldersgrupper. Sjuksköterskor i 

åldrarna 30 till 34 år hade den högsta kunskapen om kulturell kompetens, medan sjuksköterskor 

35 till 39 år hade den lägsta kunskap (Almutairi et al., 2017). I en annan studie redovisades även 

att sjuksköterskor som var 25 år eller under hade en betydligt mindre kulturellt kompetenta än 

sjuksköterskor i åldern 34–35 år eller över 35 (Juan Li et al., 2016). En del sjuksköterskor beskrev 

att de sällan diskuterade etniska frågor med sina patienter medan en del uppgav att de gjorde 

det ibland. Det fanns även några av sjuksköterskorna som rapporterade att de hade enstaka 

diskussioner om olika kulturella perspektiv med sina patienter medans andra gjorde det sällan 

eller aldrig på grund av kulturell inkompetens (Almutairi et al., 2017). Herrero-Hahn et al. 

(2019) beskrev att med högre utbildningsnivå kunde kunskap om kulturella begrepp och 

kulturell erfarenhet öka signifikant. Herrero-Hahn et al. (2019) menade att ju längre erfarenhet 

desto bättre förtroende för kunskap om kulturella begrepp. I Cicolini et al. (2015) visade 

resultatet en måttlig till hög nivå av kulturell medvetenhet och känslighet hos deltagande 

sjuksköterskor.  I två andra studier framkom det även vikten av att ha kunskap om minst ett 

annat språk för att kunna tillhandahålla god omvårdnad till patienter med annan kulturell 

bakgrund (Festini et al., 2009; Karakus et al., 2013). 
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Hinder i omvårdnad  

Enligt Festini et al. (2009) så upplevdes sjuksköterskorna med medelvärde 10,1 års 

yrkeserfarenhet mer svårigheter vid vård av patienter och deras familjer med utländska 

bakgrund än sjuksköterskor som hade 9 års yrkeserfarenheter. Dock var antalet inte statistiskt 

signifikant. Karakus et al. (2013) beskrev att majoriteten av sjuksköterskor (87,5%) som deltog i 

studien uppgav svårigheter i kommunikationen med patienter med annan kulturell bakgrund. 

Festini et al. (2009) beskrev att sjuksköterskorna upplevde problem i sjuksköterska-

patientrelationer och dessa problem påverkades av kommunikationsproblem, språkproblem och 

problem relaterade till kulturella skillnader. Däremot beskrev de deltagande sjuksköterskorna i 

Cicolini et al. (2015) positiva upplevelser med att ta hand om patienter med annan kulturell 

bakgrund. Festini et al. (2009) betonade att stödja utländska föräldrar under deras sorg var 

särskilt svårt för sjuksköterskorna. Personliga hygienvanor hos vissa utländska patienter och 

deras familjer var också ett problem. Sjuksköterskor rapporterade att de var tvungna att hantera 

situationer där de kände sig generade eller obekväma under vården. De var involverade i 

vårdande situationer där de upplevde missnöje med beteende eller vanor hos föräldrar till barn 

med annan kulturell bakgrund. Det som oftast rapporterades som svårt var att ge föräldrar 

möjlighet att utöva sin tro medan de hjälpte sina barn under vårdtiden (a.a).  

 

Kulturella skillnader 

Festini et al. (2009) beskrevs att barn med annan kulturell bakgrund och deras familjer hade 

annan inställning angående smärtsamma procedurer jämfört med italienska. Sjuksköterskorna i 

studien menade att vissa utländska barn hade en högre smärttolerans och ett annorlunda sätt att 

uttryck smärta, deras smärtmanifestationer såg mer diskreta ut. Det fanns även en mer tolerant 

inställning hos utländska föräldrar med avseende på deras barns smärta. Festini et al. (2009) 

menade även att på grund av kulturella skäl eller religiösa regler för mat vägrade familjer att ta 

emot mat som var tillgänglig eller mjölk från bröstmjölkbanken när det behövdes. Vissa 

patienter med annan kulturell bakgrund ansåg inte att tid var viktigt och detta väckte irritation 

hos majoriteten av sjuksköterskorna i studien av Almutairi et al. (2017). Dessutom upplevde 

sjuksköterskorna att mat som serverades på sjukhuset under måltiderna var olämplig för ett 

utländskt barn och familj. Blodtransfusioner för barn inom Jehovas vittnen rapporterades som 

en särskilt besvärande situation eftersom föräldrarna vägrar bloddonation på grund av religiösa 
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skäl. Sjuksköterskorna beskrev att familjer med annan kultur hade en lägre uppfattning om 

sjuksköterskor än infödda patienter och att muslimska män hade det svårt att betrakta kvinnliga 

sjuksköterskor som vårdgivare för sina barn (Festini et al.,2009). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Litteraturöversikt av kvalitativ och kvantitativ ansats valdes då denna analys passar för att 

beskriva sjuksköterskors kulturella kompetens och erfarenheter av att vårda patienter med 

annan kulturell bakgrund. Kvalitativ forskning ansågs som mest lämplig för studien då den gav 

en utförlig beskrivning (Lyckhage, 2017, s. 34) medan den kvantitativa designen visade 

existensen av ett fenomen och hur variabler som används påverkas av varandra (Billhult, 2017, 

s. 100). En styrka var att det kvalitativa resultatet stärktes av det kvantitativa resultatet, eftersom 

det fanns gemensam innebörd som gjorde att de kompletterade varandra. Tillvägagångssättet är 

lämpligt när kvalitativa och kvantitativa fynd anses komplettera varandra, i motsats till att 

bekräfta eller motbevisa varandra (Polit & beck, 2017, s. 665). Detta kan sägas öka 

trovärdigheten, då resultatet kunde beskriva och förklara både subjektiva och mätbara bevis. 

Vilket även ökar överförbarheten och kvaliteten av slutsatserna (Borglin, 2017, s.235–237).  

 

Vilken sorts databas som väljs att söka i beror på studiens ämnesområde. Eftersom studiens 

ämnesområde var omvårdnad gjordes sökningar i databaserna Pubmed och Cinahl. PubMed 

innehåller information inom främst medicin och omvårdnadsrelaterade artiklar och Cinahl 

innehåller främst information inom omvårdnadsvetenskap (Östlund,2017, s. 67). Vid 

testsökningen användes trunkering (*) för att hitta ordets alla böjningsformer. Denna sökteknik 

valdes bort från sökningen eftersom den inte gav många relevanta träffar vid användning. Trots 

att sökningen gjordes med varierande MeSH-termer som hade samma innebörd fanns det för få 

artiklar kring valt ämne i Pubmed, vilket resulterade i flera sökningar utfördes i Cinahl. Detta 

kan även bero på att samma sökstrategier användes i båda databaserna, vilket ansågs vara en 

svaghet. Polit och Beck (2017, s. 92) betonar att sökstrategier som funkar bra i en databas, 

betyder inte att det alltid funkar och ger bra resultat i en annan. Eftersom Cinahl innehåller 

information inom omvårdnadsvetenskap ansågs detta inte kunna påverka studien då det fanns 

tillräckligt med datamaterial i Cinahl för denna litteraturöversikt. Under sökningsprocessen i 



15 
 

båda databaserna framkom det många dubletter i sökresultatet. I början av sökningen hade 

studiens syfte fokus på “palliativ vård” men det visade sig att forskningen inom området var 

väldigt begränsad. Det gjorde att det hittades väldigt få relevanta artiklar som besvarade syftet. 

Palliativ vård valdes därefter bort från syftet med tanken att hitta ett bredare sökresultat. En 

svaghet i denna litteraturöversikt var att begreppet palliativ valdes bort från syftet under 

arbetets gång, vilket gjorde att sökord och vissa delar i bakgrunden ändrades. På grund av detta 

förlorades tid och detta sågs som en svaghet och en begränsning för ett bra examensarbete. 

 

 Alla artiklar med legitimerade sjuksköterskor oavsett specialitet valdes att inkluderas för att få 

en bättre förståelse och bredare bild av sjuksköterskors erfarenheter och därmed öka 

trovärdigheten. Vid användning av forskning som gjordes på en specialistavdelning lades fokus 

bara på den omvårdande delen och inte på den medicinska behandlingen. I resultatdelen har 

det inkluderats en artikel som innehåller både legitimerade sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter, Legitimerade sjuksköterskor del i studien valdes att analysera, då det 

gick att skilja vems perspektiv som redovisades. Artiklar som ingick i resultatet var från olika 

världsdelar detta för att stärka studiens tillförlitlighet (Polit & beck 2017, s. 160).  

 

Att ha insikt om studiens kvalitet är viktig del i hela forskningsprocessen (Danielson, 2017, 

s.296). Val av granskningsmallar för kvalitet av både kvalitativa och kvantitativa artiklar gjordes 

i enighet. Fribergs (2017) granskningsmall för kvantitativa artiklar ansågs passa bättre än SBU 

granskningsmallar för kvantitativa artiklar, då alla granskningsfrågor inom SBU mallen inte 

kunde uppfyllas. Kvalitetsbedömningen upplevdes som svår och detta ledde till tveksamhet i 

poängsättning av artiklarnas kvalitetsnivå. Men efter ett flertal gemensamma bedömningar och 

diskussioner med hjälp av respektive mallar kunde artiklarna poängsättas med hög och 

medelhög poäng. Kvalitetsgranskning av de valda texterna var ett nödvändigt steg i 

skrivprocessen för att få en klarhet om vad analysen grundades på (Friberg, 2017, s. 47). 

 

Polit och Beck (2017, s.559) beskriver att trovärdigheten av kvalitativa artiklar bör ha 

utgångspunkt i pålitlighet, giltighet, möjlighet till bekräftelse och överförbarhet. För ökad 

pålitlighet lästes artiklarna först individuellt flera gånger och sedan gemensamt. Val av koder 

och kategorisering av de meningsbärande enheterna samt datareduktion för de kvantitativa 



16 
 

artiklarna gjordes enskilt och sedan diskuterades valen tillsammans. Analysen utfördes med 

hjälp av triangulering vilket innebär användande av multipla källor och referenser för att 

analysera underlaget för att stärka tillförlitligheten (Polit & Beck, 2017, s.161). Att analysen först 

gjordes individuellt oavsett design för att sedan gemensamt tolkas och diskuteras sågs som en 

styrka eftersom detta kunde stärka studiens reliabilitet. För att öka trovärdigheten av resultatet 

granskade handledare och studiekamrat resultatet, för att säkerställa att det svarade på syfte 

(Carlson, 2017, s.193). Eftersom inkluderade artiklar enbart var studier publicerade på engelska 

fanns det risk att möta hinder i översättningen från engelska till svenska. Kjellström (2017, s.76) 

skriver att grundvärden i det vetenskapliga arbetet bygger på ärlighet och hederlighet. Det 

ansågs som viktigt att texterna översattes noggrant för att förhindra förvrängningar i innehållet. 

Därför har det använts olika översättningshjälpmedel och svensk MeSH vid översättningen. För 

att öka det vetenskapliga värdet har det enbart inkluderats artiklar med ett tydligt etiskt 

övervägande eller tillstånd från en etisk kommitté. Det innebörd att ta hänsyn till vilka metoder 

och procedurer som används i de inkluderade studierna, om det fanns tillräckligt information 

för att kunna se om deltagarna var utsatta för fara eller om det fanns skyddande åtgärder och 

om en studie inkluderar sårbar deltagare (Polit & beck,2017, s.155). 

 

Resultatdiskussion  

Att vårda patienter med annan kulturell bakgrund upplevdes av sjuksköterskorna som svårt 

och utmanande på grund av språkhinder och kulturer skillnader. Vid 

kommunikationssvårigheter använde sjuksköterskorna sig av olika kommunikationsstrategier 

för att främja kommunikationen med syfte att ge en kulturell och kongruent anpassad vård till 

patienten. Brist på kulturell kompetens ansåg av sjuksköterskor som en utmaning, men med 

tillräcklig utbildning och erfarenhet upplevdes sjuksköterskorna att kulturell kompetensen 

kunde förbättras. Familjens närvaro hos patienten beskrev som hinder, men även som en 

tillgång.  

 

 Litteraturöversikt resultatet visade hinder i kommunikationen på grund av språkbarriärer och 

detta ansågs som ett bekymmer av sjuksköterskorna i vårdandet av patienter med annan 

kulturell bakgrund. Språkbarriärerna gjorde det svårt att ge adekvat information till patienter 

och deras familjer, vilket överensstämmer med studien av Jirwe, Gerrish och Emami (2010) som 
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även belyste sjuksköterskestudenters upplevelser. Annan forskning har även visat att 

kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan kan vara begränsad om de två parterna 

inte förstå varandra på grund av språkhinder (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy 2013). 

Garra, Albino, Chapman, Singer och Thode (2010) har rapporterad att de vanligaste hindren i 

kommunikation mellan patienter och sjuksköterskor var språket. Även om sjuksköterskorna inte 

pratar eller förstår patientens språk är det viktigt att de anstränger sig och visar att de är villiga 

att kommunicera med patienterna för att patienterna ska uppleva sig sedda och igenkända. 

Genom att visa kärlek till patienterna skapar sjuksköterskan en bra grund för kommunikation 

(Hemberg & Vilander,2017). Crawford, Candlin och Roger (2017) betonade även att effektiv 

kommunikation är avgörande för att kunna tillhandahålla säker och kulturellt kompetent vård. I 

tidigare forskning framkom det att kunskap om flera språk kan förbättrar den kulturella 

kompetenta vården (El‐Amouri & O’Neill 2011). I resultatet av litteraturöversikten framkom det 

att vid frånvaro av tolktjänst och anhöriga kommunicerade sjuksköterskor genom tecken- och 

kroppsspråk, vilket överensstämmer med resultaten från Cioffi (2003) och El ‐ Amouri och 

O'Neill (2011). Leininger (2002, s.126) betonar också att sjuksköterskor måste vara medveten om 

att icke-verbal kommunikation kan ha olika tolkning inom olika kulturer. 

 

I litteraturöversiktens resultatdel framkom det att skillnader i värderingar och upplevelser 

kunde påverka omvårdnaden av patienter med olika kulturella bakgrund. Några av 

utmaningarna som framkom i både kvalitativ och kvantitativ resultatet delen var bland annat 

olika kostvanor och olika sätt att uttrycka smärtupplevelser. I Taylor och Alfred (2010) studie 

framkom det liknande utmaningar som beskrev att kulturella skillnader kunde skapa 

missförstånd. Leininger (2002, s.52) betonar vikten av att sjuksköterskorna bör vara medvetna 

om olika kulturella svar på fysisk och emotionell smärta. Vissa kulturer uppfattas vara känsliga 

för för fysisk smärta och kan uppvisa det starkt medan vissa kulturer väljer att inte visa upp det. 

Beskrivningen av hur och varför kulturer är lika och olika med hänsyn till vård, hälsa, sjukdom 

och död ger nya insikter för att kunna förbättra eller främja transkulturell vårdpraxis. För att 

kunna upprätthålla patientens hälsa och förebygga ohälsa behöver sjuksköterskan ha kunskap 

om olika kulturella kostvanor (Leininger 2002, s.206). Leininger beskrev vidare att 

sjuksköterskan alltid bör ha i åtanke att kultur definierar användning av mat, dess funktioner 

och fördelar över tid på olika platser i världen (Leininger 2002, s.215). Genom att vara medveten 
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om olika kulturella skillnader kan sjuksköterskor tillhandahålla kulturmedvetenhet, 

kulturkänslighet och kulturkompetens som främjar välbefinnande hos patienterna 

(Lenninger,2002, s.8–9). Att som sjuksköterska känna till sin egen kultur är viktigt för att 

förbättra kulturell kompetens (Jirwe, Gerrish & Emami, 2006). Det är något som stämmer väl 

med Leininger (2002, s. 128) som betonar att, för att kunna ge en kongruent och kompetent 

omvårdnad måste sjuksköterskan känna till sitt eget kulturmönster med fördomar och faktorer 

som kan störa effektiva bedömningar och förståelse av patienten. Pergert, Ekblad, Enskär, och 

Björk (2008) beskrev även vikten av transkulturell reflektion, vilket innebär att försöka förstå 

andra människor och bakomliggande orsaker till skillnader.  

 

I den kvantitativa delen av litteraturöversikt resultatet framkom det att många sjuksköterskor 

saknade kompetens inom transkulturell omvårdnad detta på grund av begränsad erfarenhet och 

utbildning. Som vårdgivare har sjuksköterskor en etisk, moralisk professionell skyldighet och 

ansvar att studera, förstå och använda relevant transkulturell vård som är baserad på forskning 

för en säker, gynnsam och tillfredsställande kulturell kompetent och kongruent vård till patienten 

eller familjen (Leininger 2002, s.132–133). Resultatet påvisade även att kunskap om kulturella 

begrepp och kulturell erfarenhet kan öka signifikant med en högre utbildningsnivå och detta är 

något som stämmer väl med Jirwe et al. 2006) som menar att kulturell kompetens kan skaffas 

genom utbildningskurser om transkulturell omvårdnad, som kan hjälpa sjuksköterskor att få en 

djupare förståelse för hur en persons tro och värderingar har utformats. Med kunskap om varför 

någon agerar på ett visst sätt är det lättare att förstå och acceptera deras beteende (Pergert et al., 

2008). Sjuksköterskor kan också förbättra sin kulturella kunskap genom interaktioner med 

patienter och kollegor från andra kulturer. Denna typ av kulturell kunskap kan hjälpa dem att 

förstå hur deras egna kulturella värderingar, attityder och övertygelser har påverkats av familj, 

etnisk bakgrund och samhälle (a.a.). Sjuksköterskor i Pergert et al. (2008) studie menade att 

teoretisk kunskap om olika kulturer är nyckeln till djup förståelse och ett sätt att undvika att bryta 

mot kulturell och religiösa utövningar och tro. Enligt ICN:s etiska kod är det sjuksköterskans 

ansvar att se till att det erbjuds korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt 

anpassat sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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Slutsats 

Det mångkulturella samhället ställer ett högt krav på sjuksköterskans kulturella kompetens i 

mötet med patienter från andra kulturella bakgrund. En individanpassad transkulturell 

omvårdnad till patienter är en av de utmaningarna som sjuksköterskorna står inför till följd av 

bristande kunskap om partiernas kultur. Kulturell kompetens hos sjuksköterskan är därför en 

viktig aspekt för att kunna ta hand om patienter från andra kulturer. Sjuksköterskan kan 

utveckla sin medvetenhet och sitt förhållningssätt till olika kulturer genom erfarenhet och 

utbildning. På grund av fortsatt migration och mångkulturella samhällen finns behovet av 

vidare forskning för att kunna vårda personer från andra på ett kulturellt anpassat sätt.  
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studie  

170(830) 

 

Skala  

Cultural Competence 

Scale (CCC) 

deskriptiv statistik 

 

sjuksköterskorna hade 

positiva uppfattningar om 

CCC. Resultatet visade en 

statistisk skillnad i CCC-

uppfattningen baserat på 

deltagarnas ålder och 

födelseland  

Medel hög 

Amiri & 

Heydari 

(2017)  

Iran 

Undersöka 

sjuksköterskor 

erfarenheter 

vård av 

patienter med 

annan kultur i 

Mashhad, Iran.  

Kvalitativ  

studie 

12(0) 

 

Halvstrukturerade 

intervjuer,   

Hermeneutik 

Fenomenologi 

 Att vårda patienter med 

andra kultur upplevdes som 

både utmanande och 

tidskrävande 

Hög  

Cicolini et.al. 

(2015) 

Italien 

Att bedöma 

italiensk 

sjuksköterskors 

kulturella 

kompetens, då 

de i allt högre 

grad uppmanas 

att ta hand om 

människor med 

utländsk 

bakgrund 

Kvantitativ 

tvärsnitts, 

multicentrisk 

studie 

1432 

(0) 

Cultural awareness and 

sensitivity (CAS) 

 

Cultural competent 

behavior (CCB) 

 

Beskrivande och 

jämförande statistik 

Resultatet visade en måttligt 

hög nivå av kulturell 

medvetenhet och känslighet 

samt en måttlig nivå av 

kulturellt kompetenta 

beteenden. 

Medel 
hög 

Festini et.al 

(2009) 

Italien 

 

Syftet var att 

undersöka 

attityder och 

problem som 

italienska 

sjuksköterskor 

möter inom 

pediatrisk 

vårdmiljö med 

hänsyn till vård 

av barn och 

deras familjer 

från andra 

länder 

Kvantitativ 

 deskriptiv 

design 

129(72) Frågeformulär 

Innehållsanalys  

 

78,3% av sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter att ge 

vård till utländska barn och 

deras familj.  

Hög 



 

Herrero-

Hahn et.al 

(2019) 

Colombia  

Beskriva den 

kulturella 

själveffektivitet 

nivåer hos 

colombianska 

sjuksköterskor 

och avgöra 

viktiga 

påverkande 

faktorer.  

Kvantitativ  

Tvärsnitts-

studie 

221(14)  

 

Enkäter  

Deskriptiv analytisk   

Kulturell självförmåga nivån 

är associerad med ålder och 

kön. Kunskap om kulturella 

begrepp påverkas av ålder, 

utbildningsnivå, års 

erfarenhet och 

tvärkulturella upplevelser. 

Hög 

Høye & 

Severinsson 

(2010)  

Norge 

Intensivvård 

sjuksköterskor 

upplevelser av 

konflikter 

relaterade till 

praktiska 

situationer när 

de kommer i 

möten med 

mångkulturella 

familjer av svår 

sjuka patienter.  

Kvalitativ  

deskriptiv 

design 

16(0)  

15  

Fokusgrupp intervjuer,  

kvalitativ 

Innehållsanalys  

Sjuksköterskor 

upplevde konflikter som 

kunde påverka 

vårdprocessen. 

Hög  

Juan Li et.al 

2016  

kina 

 

Utvärdera den 

upplevda 

transkulturell 

själveffektivitet 

hos 

sjuksköterskan, 

utforska 

samband mellan 

sjuksköterskans 

demografiska 

kännetecken  

Kvantitativ 

studie 

tvärsnitt 

 

 

 

1156(0) 

 

Skala med 

frågeformulär  

Beskrivande och 

jämförande statistik 

Äldre sjuksköterskor - de 

med mer års 

arbetslivserfarenhet, högre 

yrkestitlar och högre 

inkomster - och de med 

minoritetsbakgrund och 

som var officiellt anställda 

hade hög transkulturell 

själveffektivitet. 

Hög 

Karakus et.al 

(2013) 

Turkiet 

Studiens syfte 

var att fastställa 

sjuksköterskors 

åsikter 

relaterade till 

transkulturell 

omvårdnad. 

 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

studie 

80(70) Frågeformulär 

deskriptiv statistik 

Sjuksköterskorna uppgav att 

de hade svårt att 

kommunicera med patienter 

från olika 

kulturell bakgrund, 62,5% 

uppgav att de inte var 

kompetent inom 

transkulturell omvårdnad.    

Medelhög 

Lin et.al. 

(2015) 

Taiwan 

Att undersöka 

kulturell 

kompetens och 

faktorer som 

påverkar nivån 

av kulturell 

kompetens hos 

taiwanesiska 

sjuksköterskor  

Mixad metod  

Tvärsnitt 

deskriptiv 

design 

 

 

221(62) Frågeformulär 

deskriptiv statistik 

Sjuksköterskors hade höga 

medelvärden för kulturell 

medvetenhet och känslighet 

och lågt medelvärde för 

kulturell kompetens och 

kulturella färdigheter.   

Medelhög 



 

Lin et.al  

(2019) 

Taiwan 

Att beskriva 

teoriram för 

upplevelserna va 

kulturella 

kompetenser 

bland kliniska 

sjuksköterskor i 

Taiwan.  

Kvalitativ  

studie 

30  

(0)  

  

Intervjuer  

grounded theory 

 

 

Sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter att genomföra 

sitt omvårdnadsarbete på 

grund av patienternas 

kulturer.   

Hög 

Listerfelt 

et.al (2019) 

Sverige 

Att undersöka 

intensiv och 

rekryterad 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda 

mångkulturella 

patienter i 

intensivvårdsavd

elningar 

kvalitativ 

studie 

15(0) 

 

Fyra Fokusgrupps-

intervjuer 

 

Kvalitativ Analys av 

Graneheim & Lundman 

(2004) 

Omhändertagandet av 

anhöriga av kulturell 

mångfald patienter ansågs 

som utmanande på grund av 

språkliga och kulturella 

hinder. 

Hög 

Markey   et 

al. (2018)  

Irland 

Att undersöka 

både 

sjuksköterskestu

denter och 

legitimerade 

sjuksköterskor 

upplevelser av 

att vårda 

patienter från 

olika kulturella, 

etniska och 

språkliga 

bakgrund  

Kvalitativ 

studie 

30 (0), 

20 

Sjuksköter

skestuden

ter och 10 

legitemera

d 

sjuksköter

skor.  

Fokusgrupp och 

individuell 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Grounded theory 

Osäkerhet var det mest 

konsistenta bekymret. Att 

inte veta hur man ska 

reagera var också påverkad 

av kulturell kunskapsbrist 

inom den organisation som 

sjuksköterskorna arbetade 

eller studerade i.   

Hög 

Nielsen & 

Birkelund 

(2009) 

Danmark 

 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskans 

upplevelser i att 

ta hand om 

patienter med 

minoritet etnisk 

bakgrund. 

Kvalitativ 

studie  

 

 4 (0)   Intervjuer och 

observationer 

fenomenologisk metod  

Sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter i 

kommunikation, 

smärtbedömning och att 

patienter med andra kultur 

hade skilda kulturella och 

sociala beteende jämför 

med danska patienter.  

Medelhög 

Sevinc 
(2017) 
 
 Turkiet 

beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter vid 
vårdandet av 
syriska flyktingar 
inom slutenvård  

 
Kvalitativ och 
deskriptiv 
Semistrukture
rade 
intervjuer. 

10 (0)  Induktiv 
innehållsanalys 

sjuksköterskorna upplevde 
kommunikationssvårigheter 
på grund av språkbarriärer  

Hög 

 

 

 


