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Abstrakt 
 

Bakgrund: Människor rör sig ständigt över gränserna och världen kan anses bli allt mer 

multikulturell.  En viktig del för att kunna erbjuda en god, säker och effektiv vård världen 

över är transkulturell omvårdnad. Sjuksköterskan kan påverka vårdprocessen med hjälp av 

ökade kulturella kunskaper samt ökad kompetens för att därmed anpassa sig korrekt efter 

olika kulturers behov. Syfte: Att belysa sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters praktiska 

och teoretiska kompetens vid transkulturell omvårdnad. Metod: Denna uppsats skrevs i form 

av en litteraturöversikt där 20 vetenskapliga artiklar från tre olika databaser inkluderades. För 

att sammanställa resultatdelen, lästes dessa artiklar ordagrant, kvalitetsgranskades och 

sorterades in i över- och underkategorier. Resultat: Resultatet redogjordes under fyra stycken 

huvudkategorier: “Utbildning”, “kommunikation”, “kulturella värderingar och levnadssätt”, 

samt “familj och sociala faktorer”. ”Kulturella värderingar och levnadssätt” delades in i tre 

stycken underkategorier: “Upplevelse av smärta och ohälsa”, “matvanor” samt 

“könsaspekter”. Diskussion: Det framkom stora brister i sjuksköterskans kulturella 

kompetens, samtidigt som de hade en betydelsefull roll i att främja en god och säker 

kulturanpassad vård. Kunskapsbrist och osäkerhet i möten med patienter med en annan 

kulturell bakgrund än ens egen, skapade ett behov av mer utbildning inom ämnet. Slutsats: 

För att kunna erbjuda en god transkulturell omvårdnad krävs såväl teoretiska som praktiska 

kunskaper och färdigheter. Litteraturöversikten belyste stora brister i såväl teori som praktik, 

men visade att med adekvat utbildning och övning kan en högre kompetens inom 

transkulturell omvårdnad erhållas. 

 

Nyckelord: Transkulturell omvårdnad, Kulturella skillnader, Kulturell kompetens, 

Omvårdnad, Sjuksköterskors kompetens, Sjuksköterskors kunskaper, Etniska grupper  
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Introduktion och bakgrund 
Människor rör sig ständigt över världens gränser. En del flyr från krig i sina hemländer, medan 

de flesta flyttar av andra skäl som t.ex. arbete eller familj (Migrationsverket, 2015). Sverige har 

tagit emot hundratusentals asylsökande och flyktingar under de senaste fyra decennierna och 

idag har närmare en femtedel av Sveriges befolkning utländsk härkomst. Det innebär en allt 

större variation i etnisk och kulturell bakgrund, religion, normer och värderingar 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen, HSL, rekommenderas det att vården ska erbjudas på lika 

villkor till alla människor. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde, och för 

den enskilda människans värdighet (SFS 1982:763, 2 §). 

 

Människors kulturella bakgrund påverkar deras föreställningar och uppfattningar om 

sjukdom och hälsa (Socialstyrelsen, 2010). Kultur inkluderar värderingar, tro, 

kommunikationssätt, uppträdande, seder och traditioner vilka formar och påverkar beteenden 

inom en grupp. Detta inkluderar exempelvis kläder och matvanor. Även gruppnormer, 

förväntningar och syn på världen räknas in här (Servonsky & Gibbons, 2005). Enligt sociologer 

är kultur en inlärd faktor som delas av alla medlemmar i ett samhälle. Eftersom människor 

kommunicerar och interagerar med varandra socialt, skapar de normer och värderingar i sina 

respektive omgivningar (Giddens, 2001/2003, s. 37-38).  

 

Kommunikation handlar dels om det verbala språket, men även om kroppsspråk. Inom hälso- 

och sjukvården är kommunikationen otroligt viktig, dels för att förklara varför ett symtom har 

uppkommit och hur det kan undvikas, men även för att ta reda på en persons egna 

uppfattningar kring det. Alla människor har olika förutsättningar till kommunikation 

(Fossum, 2007, s. 23).  Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten och dennes närstående 

erhålla information kring allt som gäller hälsotillståndet, och den informationen ska anpassas 

till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, individuella förutsättningar samt språkliga 

bakgrund. Språket är nyckeln till kommunikation, och språket ger oss en möjlighet att uttrycka 

och förmedla känslor. Vid kulturella skillnader finns det risk för missförstånd och en förståelse 

för motpartens perspektiv måste eftersträvas (Bäärnhielm, 2007, s. 287-288).  
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Vad människor räknar som sjukdomar och hur de ger uttryck för dem, hur de förklarar 

uppkomsten av sjukdomar samt hur de ställer sig till behandling varierar mellan olika 

kulturer (Socialstyrelsen, 2010). Därför har det framförallt under de senaste två årtiondena 

ställts större krav på vårdgivare. De ska vara medvetna om vad kultur innebär, förstå 

komplexiteten gällande såväl etnicitet som kultur samt vilken roll det spelar i varje människas 

liv, och hur det kan påverka patientens möjlighet till att svara på en behandling (Hickling, 

2012).  

 

Det finns forskning som belyser svårigheter kopplade till migration och det finns ett starkt 

samband mellan en framgångsrik migrationsprocess och att vara aktiv i den egna vården. 

Detta innebär att en patientens etniska bakgrund måste synliggöras för att kunna ge bästa 

individuella omvårdnad utifrån personens specifika kulturella behov (Brämberg & Nyström, 

2010). Etnicitet innefattar kulturellt förfarande och kulturella värderingar, vilka skiljer en 

grupp människor från en annan. Språk, historia, religion, klädsel och ursprung är exempel på 

uttryck och attribut som skiljer olika etniska grupper från varandra. Ingenting i begreppet 

etnicitet är medfött, utan det är ett socialt fenomen som förändras med tiden (Giddens, 

2006/2007, s. 394).  Etniska minoritetsgrupper räknas som en grupp av människor som på 

grund av deras sociala, politiska, språkliga, religiösa och kulturella karaktärer urskiljs från 

resten av samhället de lever i. Minoritetsgrupper bildar tillsammans ett multikulturellt 

samhälle (Rex, 1996, s. 137-138). 

 

En multikulturell värld innebär en verklighet med många olika kulturer och subkulturer som 

måste bli erkända, likvärderade och förstådda, både för dess likheter men även för dess 

olikheter (Leininger, 2002, s. 50). Dagens sjuksköterskor förväntas förstå och anpassa sig 

korrekt efter olika kulturers behov. De förväntas vara medvetna om och respektera kulturella 

skillnader, för att erbjuda en effektiv och säker vård (McFarland & Leininger, 2002, s. 529).  

 

Då världen kan anses bli ännu mer multikulturell i framtiden, är det nödvändigt att 

sjuksköterskor erhåller mer kulturell kompetens. Kulturell kompetens innefattar en förståelse 

för sin egen kultur, sina egna värderingar och sin tro. Det innefattar även en medvetenhet och 

förståelse av kulturella skillnader inom grupper. Olika grupper har olika sätt att kommunicera 
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på, olika beteenden, olika sätt att lösa problem på samt olika sätt att se hälsa och sjukdom på. 

En kulturell kompetent sjuksköterska bör vara medveten om sin egen kultur, lära sig känna 

igen känslor, tro och värderingar hos olika grupper som skiljer sig från den egna kulturen, 

men även vara medveten om hur detta kan påverka vården. Sjuksköterskan bör vara 

medveten om familjens bakgrund och värderingar, respektera dessa och kunna visa empati. 

En kulturell kompetent sjuksköterska bör ha vissa kunskaper om olika kulturella grupper, hur 

de förhåller sig till vården och familjens roll i vården. Utifrån sina kunskaper ska 

sjuksköterskan kunna ta beslut som är passande till patientens kultur, kommunicera effektivt 

och använda tolk vid behov, samt kunna utveckla ömsesidiga mål tillsammans med patienten 

(Servonsky & Gibbons, 2005).   

 

Kunskap delas in i teoretisk och praktisk kunskap. Teoretisk kunskap är “veta att” och innebär 

att en människa besitter nödvändiga och tillräckliga kunskaper för verkliga situationer som 

kan uppstå. Praktisk kunskap innebär att “veta hur”, och erhålls genom utövandet av 

yrkesfärdigheter (Benner, 1984/1993, s. 201-202). En god teoretisk utveckling är beroende av 

kliniska observationer. Dessutom är den teoretiska kunskapen ett redskap för att kunna 

förklara förekommande händelser och därmed utveckla den praktiska verksamheten (Benner, 

1984/1993, s. 23-24). Kompetens innebär förvärvande av både praktiska och teoretiska 

kunskaper (Benner, 1984/1993, s. 200). När sjuksköterskan arbetat med samma eller liknande 

arbetsuppgifter under år, utvecklas kompetens. Under detta stadie utvecklas sjuksköterskan 

och utför egna handlingar, sätter mål och planerar. Den kompetenta sjuksköterskan kan råda 

över olika situationer och klarar av oförutsägbara omvårdnadssituationer (Benner, 1984/1993, 

s. 40-41).  

 

Vikten av att arbeta med kulturell kompetens betonas i en forskningsteori om transkulturell 

omvårdnad skapad av Madeleine Leininger (Brämberg & Nyström, 2010). Transkulturell 

omvårdnad definieras som ett både praktiskt och teoretiskt ämne med fokus på människans 

skillnader och likheter gällande tro, värderingar och sätt att leva på. Människans kultur 

behöver vara i centrum för att erbjuda en korrekt, meningsfull och fördelaktig vård (Leininger, 

2002, s. 6). Transkulturell omvårdnad är till för att erbjuda en god praktisk omvårdnad, men 
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även för att säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonal erhåller kvalificerade kunskaper för 

en kompetent och säker omvårdnadsprocess världen över (Leininger, 2002, s. 29-30).  

 

Teorin syftar till att upptäcka, få kunskap och förklara det avgörande förhållandet mellan 

omvårdnad och kultur, med skillnader och likheter inom och mellan olika kulturer. För 

sjuksköterskor ingår det i yrkesrollen att erhålla kunskap som behövs för att hjälpa människor, 

oavsett om de är sjuka eller friska, med deras olika kulturella behov. Kulturell kompetent vård 

uppstår när kulturella värderingar, övertygelser, uttryck och beteenden är förtydligade och 

används på lämpligt och meningsfullt vis i bemötandet av människor från olika kulturer 

(Leininger, 2006, s. 4, 17-19).  

 

Soluppgångsmodellen (Bilaga 1) är en guide som utvecklats för att erhålla bred men fördjupad 

kunskap inom målen i Leininger’s teori. De sju olika områdena som finns med i modellen 

belyser olika faktorer som förväntas påverka olika beteenden och uttryck inom vården och 

innefattar religiösa faktorer, teknologiska faktorer, släktskap och sociala faktorer, kulturella värderingar 

och levnadsätt, politiska faktorer samt ekonomiska faktorer (Leininger, 2006, s. 20, 25). Modellen 

hjälper sjukskörskor att upptäcka, utvecklas och reflektera över sina beslut och handlingar 

(Hubbert, 2006, s. 355). 

 

Problemformulering 
I samband med den ökade migrationen världen över, kommer kraven och förväntningarna på 

sjuksköterskors kulturella kompetens bli allt högre. Framtida sjuksköterskor kommer att 

möta, kommunicera och vårda människor med varierande kulturell bakgrund. Därför behöver 

sjuksköterskor arbeta med den egna kulturella kompetensen. För att kunna tillgodose 

individens kulturella behov och respektera de värderingar som finns, måste sjuksköterskan se 

patienten och dennes kultur som en helhet. Detta medför att dagens sjuksköterskor behöver 

stor kunskap och förståelse för såväl den egna kulturen som människor från andra kulturer 

och hur deras livssituation ser ut, om hur de ska förhålla sig och arbeta för att ge bästa möjliga 

vård. 
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Syfte 

Syftet med detta arbete var att belysa sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters praktiska 

och teoretiska kompetens vid transkulturell omvårdnad. 

 

Frågeställning 

Vilka eventuella utmaningar förekommer för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i 

bemötandet av patienter från andra kulturer? 

Metod 

Design 

Enligt Friberg (2012, s.133-134) är avsikten med en litteraturöversikt att skapa en uppfattning 

om kunskapsläget inom ett avgränsat område. En översikt baseras på ett systematiskt val av 

text som exempelvis artiklar, inom ett väl avgränsat område som är av betydelse för en 

grundutbildad sjuksköterskas kompetensområde. Den utvalda litteraturen ska sedan 

kvalitetsgranskas, och slutligen analyseras, vilket ger en beskrivande översikt.   

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar aktuella för inkludering till detta arbete skulle samtliga belysa transkulturell 

omvårdnad utifrån sjuksköterskans perspektiv, alternativt sjuksköterskans kulturella 

kompetens. De ska vara skrivna på antingen svenska eller engelska. Endast originalartiklar 

inkluderades i resultatet. Artiklar som var publicerade innan 2005 eller fick under 70% vid 

kvalitetsgranskning av kvalitativa (Bilaga 2) och kvantitativa artiklar (Bilaga 3), enligt mall 

inspirerad av Carlsson och Eiman (2003), exkluderades ur detta arbete. Artiklar där den 

vårdande sjuksköterskan hade minoritetsbakgrund och vårdade patienter från 

majoritetsbakgrunder, exkluderades. 

Litteratursökning 

Denna studie syftar till att belysa sjuksköterskors praktiska och teoretiska kompetens inom 

transkulturell omvårdnad. För att hitta relevanta artiklar överensstämmande med syftet 

användes olika söktermer. Olika söktermer kombinerades för att få fler relevanta och 

målinriktade träffar. Artikelsökningar gjordes i Pubmed, Cinahl och PsycInfo. MeSH-termer, 
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Cinahl Headings, Thesaurus-termer, samt två fritextsökningar användes för att utöka 

sökresultaten. Se Bilaga 4 för överblick av sökord och databaser som använts. I det slutgiltiga 

urvalet användes tidigare nämnda inklusions- och exklusionskriterier. 

Urval, relevansbedömning och granskning  

Urvalet till denna studie har skett i fyra steg. Det första steget var att läsa igenom alla 

artiklarnas titlar. Sedan lästes abstrakten i artiklarna. Detta för att få en överblick om vad 

artiklarna handlade om, samt se om de var relevanta till denna studies syfte. Efter att 

abstrakten lästs igenom valdes de relevanta artiklarna ut och lästes igenom i sin helhet. Det 

fjärde och sista steget i urvalsprocessen var att kvalitetsgranska artiklarna. Alla steg i 

urvalsprocessen gjordes gemensamt av författarna. Även kvalitetsgranskningen gjordes 

gemensamt av författarna med hjälp av de två modifierade bedömningsformulären (Carlsson 

& Eiman, 2003). Mixstudier granskades med hjälp av båda bedömningsformulären. 

Anledningen till att bedömningsmallarna modifierades är att originalformulären innehöll en 

bedömningspunkt angående lungcancer. Detta är ej relevant för denna studies syfte, och 

byttes ut mot transkulturell omvårdnad - som svarade mot denna studies syfte. Totalt kunde 

kvalitativa studier få 48 poäng, och kvantitativa 47 poäng, och endast artiklar som fått över 

70% vid kvalitetsgranskningen inkluderades i denna studie. De artiklar som valdes ut till 

denna litteraturöversikt är av kvalitativ metod (17 st), kvantitativ metod (2 st) och av mixad 

metod (1 st). Hela urvalsprocessen redovisas i Bilaga 4. 

Analys 

Analysen av artiklarna till denna studie har gjorts enligt Friberg (2012, s. 140-141). Det första 

steget var att läsa igenom alla artiklar för att förstå innehåll och sammanhang, men även för 

att få en känsla för helheten. Detta gjordes både enskilt och gemensamt av författarna. Sedan 

sammanställdes artiklarna i en översiktstabell (Bilaga 5). I översiktstabellen framförs 

artiklarnas författare, syftet med studierna, vilka typer av studier som utförts, studiernas 

deltagare, vilken metod de använt till datainsamling och analys, huvudresultaten av artiklarna 

samt vilken kvalitet artiklarna bedömts ha efter granskning utifrån de två modifierade 

bedömningsformulären av Carlsson och Eiman (2003). Efter att utvalda artiklar till resultatet 

sammanställts i denna tabell, har artiklarna analyserats med Leininger som teoretisk mall. Då 
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kategorierna redan från början var fastställda utifrån Leininger’s soluppgångmodell (Bilaga 1) 

användes en deduktiv analysmetod. Varje avsnitt i artiklarna som tillhörde respektive 

kategori färgkodades med olika färger. Sedan identifierades huvudfynden inom varje område 

och relaterades till varandra. Detta sammanställdes slutligen i ett resultat, som redovisas 

under olika kategorier utifrån Leininger’s soluppgångsmodell (Figur 1). Utöver de 

kategorierna inkluderades “kommunikation” som en egen kategori. Citat från artiklar 

förekommer i resultatet. 

Etiska överväganden 

Enligt Mittuniversitetets hemsida bedöms studentarbeten, på grundnivå och avancerad nivå 

som ej ska publiceras, överlag inte som forskning. Detta innebär att detta arbete inte behöver 

prövas i den regionala etikprövningsnämnden, men bör ha ett gott etiskt förhållningssätt 

ändå. För att inkluderas i denna litteraturöversikt var artiklarna antingen granskade av en 

etisk kommittee, eller förde ett tydligt etiskt resonemang. Deltagarna skulle ha mottagit 

skriftlig information om studien de skulle medverka i, de medverkade frivilligt och hade 

möjlighet att dra sig ur studien när som helst om de ville (Polit & Beck, 2012, s. 157). Materialet 

till en litteraturöversikt ska analyseras objektivt, och information som ej stämmer överens med 

syftet får inte utelämnas (Polit & Beck, 2012, s. 1 21). Detta har gjorts av författarna, och texten 

har översatts noggrant från engelska till svenska med minimal tolkning. 

Resultat 

Resultatdelens innehåll presenteras under fyra kategorier. En av kategorierna redovisas under 

tre underkategorier (Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Översikt kategorier 

Utbildning Kommunikation 
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Utbildning 

Sjuksköterskor saknar kunskap inom flera olika områden inom transkulturell omvårdnad. De 

saknar kunskap om hur de ska kommunicera genom en tolk, eller hur de ska hantera vården 

när familjen är delaktig. De saknar även kunskap om hur olika kulturer har olika sätt att 

uttrycka sig på, vilket är av betydelse såväl för sjuksköterskan som för patienten under 

sjukhusvistelsen. Det finns en vilja till att skaffa sig mer kunskap om andra kulturer, gärna 

specifik och detaljerad information om exempelvis ländernas historia, kommunikation och 

olika typer av kroppsspråk som används, men det upplevs att möjligheterna till detta är 

begränsade (Alpers & Hanssen, 2013; Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen & Stronks, 2010).  

 

I want to learn a lot. For example, it would have been nice to learn about various cultures in 

general. We could develop a system because I believe that knowledge increases understanding 

and knowledge is the be-all and end-all …. I would like to learn a little more about it. I think it 

would be really smart (Debesay, Harsløf, Rechel & Vike, 2014, s. 2113). 

 

För att vara professionell krävs det kompetens och kunskap, således kan ökad kunskap om 

andra kulturer minska eller ta bort den oro som finns hos sjuksköterskor när det kommer till 

att vårda patienter från andra kulturer, samt reducera sjuksköterskornas stressnivå. En ökad 

förståelse för kulturella skillnader och olika kulturella traditioner kan hjälpa sjuksköterskorna 

att förstå att alla människor har olika beteenden och olika syn på världen. Det är dock av stor 

vikt att lära sig att skilja mellan kulturella skillnader, och skillnader som enbart finns mellan 

olika individer (Cuthill, 2014; Jirwe, Gerrish & Emami 2010; Debesay et at., 2014). 

 

I believe that misunderstandings can be avoided if the personel have deep knowledge about 

transcultural nursing. This knowledge should be integrated into all parts of the education. It 

concerns how we can meet him or her in good ways and respect every individual … (Lundberg 

et al., 2005, s. 260) 

 

Kulturell kompetens tillkommer antingen formellt genom utbildning, eller informellt genom 

livserfarenhet. Många sjuksköterskor anser att den kulturella kompetensen kan förbättras, och 

detta genom att uppmärksamma det regelbundet under utbildningen, men även i praktiken 

på arbetsplatsen (Cioffi, 2005; Jirwe et al., 2010; Lundberg, Bäckström & Widén, 2005; 

Suurmond et al., 2010). 
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Enligt en studie med medlemmar från ett sjuksköterske- och kulturprojekt, skall alla 

sjuksköterskestudenter uppnå fem olika kompetensområden innan examen. Dessa 

kompetensområden är: självmedvetenhet, grundläggande kunskaper om kultur och identitet, 

attityder som främjar transkulturell kommunikation, skicklighet inom transkulturell 

omvårdnad och hälsofrämjande färdigheter. För att studenterna ska kunna arbeta effektivt 

inom transkulturell omvårdnad, måste de ha god förståelse om sig själva och sin egen kultur 

(Axtell, Avery & Westra, 2010).  

 

Många sjuksköterskor upplever att deras utbildning har brister i den kulturella 

undervisningen (Cioffi, 2005). De nämner att sjuksköterskeprogrammet inte betonar något om 

kulturella aspekter, vilket gör att sjuksköterskorna känner sig osäkra på den vård de ger. Att 

erhålla ökad kunskap och kompetens inom transkulturell omvårdnad upplevs viktigt för både 

sjuksköterskestudenter och färdiga sjuksköterskor (Lundberg et al., 2005). 

Sjuksköterskestudenter känner ett stort behov av bättre förberedelser inför att möta människor 

med olika syn på exempelvis hälsa, sjukdom och döden på grund av sina kulturella och 

religiösa värderingar. Detta eftersom de är medvetna om att de kulturella skillnaderna mellan 

dem och patienterna återspeglas i vården.  Studenterna önskar även att få mer erfarenhet av 

att möta och vårda patienter som kommer från olika kulturer. Detta för att få mer kunskap om 

eventuella problem som kan uppstå på grund av kulturella skillnader och hur konflikter kan 

förhindras med patienter och deras anhöriga (Lundberg et al., 2005).  

 

We have requested training. We would like to have some form of course about dealing with non-

ethnic Norwegian patients. However, I have not been offered any courses yet. I read the 

newspapers and I watch the news. I try to read different books that deal with other cultures 

(Debesay et al., 2014, s. 2113). 

 

Sjuksköterskestudenterna upplevde brist på erfarenheter av att möta människor från andra 

kulturer, som bristande kunskap om olika kulturella grupper. Kunskap och erfarenhet krävs 

för att kunna erbjuda en god transkulturell omvårdnad och omvårdnad utifrån patientens 

egna önskemål. Att studenterna engagerar sig i sin egna kulturella bakgrund påverkar deras 

uppfattning av omvårdnad och interaktion med patienterna (Ayaz, Bilgill & Akin, 2010; Axtell 

et al., 2010).  
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Sjuksköterskestudenter har mindre kunskaper inom transkulturell omvårdnad än 

legitimerade sjuksköterskor, visar en studie av Mareno och Hart. Studien hade 365 deltagande 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, och av dem rapporterade 71 % av studenterna att 

de fick för lite praktisk träning utanför skolan, medan 28,9 % angav att de inte fick någon 

träning eller utbildning alls inom ämnet. Av de färdiga sjuksköterskorna angav 79,1 % att de 

fick väldigt lite fortsatt utbildning och träning på arbetsplatsen, och 20,9 % fick ingen 

vidareutbildning via arbetsplatsen alls. Siffrorna ovan visar på att för lite träning inom 

transkulturell omvårdnad erbjuds på arbetsplatserna och att det erhålls för få 

utbildningsmöjligheter om olika kulturer till sjuksköterskor (Mareno & Hart, 2014).   

Kommunikation 

Språkbarriärer hämmar sjuksköterskornas förmåga att ge en säker och omsorgsfull vård. Det 

upplevs finnas svårigheter i slutförandet av patientbedömningen, som vanligtvis ligger till 

grund för diagnosticering, valet av behandling, samt även för att kunna erbjuda utbildning 

och känslomässigt stöd (Goodman, Edge, Agazio & Prue-Owens, 2015). Verbal 

kommunikation är viktig för att klargöra specifika behov och önskemål hos olika familjer, 

kunna ställa frågor, informera patienten och deras anhöriga. Sjuksköterskor känner sig osäkra 

om familjerna förstår den information de får eller inte (Lundberg et al., 2005). 

 

It is difficult with the language when information about the care or the patient´s wishes is 

concerned. Also, the communication becomes difficult because they (the patient) have different 

body languages and gestures, which can lead to misunderstandings (Lundberg et al., 2005, s. 

258). 

 

Sjuksköterskor uttrycker att många patienter från olika minoritetsgrupper som de möter 

varken talar eller förstår språket. Därför är kommunikation det första sjuksköterskor tänker 

på i samband med transkulturella vårdmöten. De indikerar att språk och kommunikation är 

den största begränsningen i vården av patienter från åtskilliga kulturer. Sjuksköterskorna har 

svårigheter i att uttrycka känslor och tankar, samt att informera patienterna och deras 

anhöriga om vad som ska ske. Detta i sin tur oroar patienterna (Lundberg et al., 2005). Även 

brist på kunskap om olika kulturer leder till stress hos sjuksköterskorna, som i sin tur leder till 

ännu större svårigheter att urskilja patienters olika behov och förväntningar. En sjuksköterska 
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uttryckte att hon till och med kunde känna sig irriterad över språksvårigheter inom vården 

och nämnde att hon inte fick tillräckligt med tid till att vårda andra patienter (Nielsen & 

Birkelund, 2009; Høye & Severinsson 2008). 

 

Sjuksköterskestudenter upplever liknande utmaningar. Språkbarriärer upplevs kunna orsaka 

skada, och därmed minska patientsäkerheten (McClimens, Brewster & Lewis, 2014). 

Studenterna uttrycker en oro över att ge begränsad information när de förklarar olika 

tillvägagångssätt för patienterna. Det upplevs en osäkerhet om patienterna lyckas förmedla 

allt de själva vill ha sagt till dem (Jirwe et al., 2010). Patienter med annan kulturell bakgrund 

än den vårdande sjuksköterskan, använder sig ofta av annorlunda icke-verbal 

kommunikation, vilket lätt kan leda till missförstånd. Därför förstår studenterna ibland inte 

patienternas önskemål. Studenterna känner sig ofta oroliga och undviker att ta kontakt med 

patienter, då de är rädda att förolämpa dem. En strategi utvecklad av sjuksköterskor för att 

hantera den oro som uppstår vid transkulturell omvårdnad, är att inte fokusera på de 

kulturella skillnaderna, utan fokusera på likheterna istället (Cuthill, 2014; Lundberg et al., 

2005). 

 

För att göra sig förstådd används mycket icke-verbal kommunikation. Genom gester, 

kroppsspråk, kroppshållning, tonlägen och ansiktsuttryck, kan sjuksköterskorna ofta 

förmedla det de vill (Huang, Yates, & Prior, 2009). Användning av kroppsspråk är av stor vikt. 

Ofta kombineras förenklade meningar tillsammans med kroppsspråk i ett försök av 

sjuksköterskorna att göra sig förstådda. Sjuksköterskorna är tvungna att vara kreativa och 

använda icke-verbala uttryck för att öka kommunikationsmöjligheterna (Jirwe et al., 2010; 

McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). 

 

You use body language instead and a smile… we have learnt that 70% of communication is 

body language so why not use it; it is a great tool for communication (Jirwe et al., 2010, s. 

440). 

 

Till exempel lär sig sjuksköterskestudenter från Mellanöstern att uttrycka och dela med sig av 

sina känslor genom olika lekar. Däremot blir sjuksköterskestudenter från Skandinavien 

överraskade och kan känna sig hotad när någon uttrycker sina känslor för tydlig eller är 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cassidy%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23901452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Graham%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23901452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tuohy%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23901452
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högljudd. Dock ändras deras syn från att dessa beteenden är “konstiga” eller “fel” till gradvis 

mer förståelse för kulturella skillnader. Detta underlättar hanteringen av situationer där starka 

uttryck av känslor uppstår. Enligt en norsk studie är sjuksköterskestudenter med 

minoritetsbakgrund som inte har den omgivande miljöns språk som modersmål, bättre på att 

uttrycka sig med hjälp av icke-verbal kommunikation. De visar sina känslor mer än studenter 

som tillhör majoritetsbakgrunden (Wilhelm & Zlotnick, 2014).   

 

På grund av de språkbarriärer som existerar, är det nödvändigt för sjuksköterskor att använda 

sig av tolk. Många anser att tolkar är en tillgång, medan andra uttrycker att de inte anser att 

användning av tolk är optimalt. Sjuksköterskorna kan inte verifiera det tolkarna säger till 

patienterna och de kan inte heller avgöra om tolkarna modifierar översättningen utifrån sina 

egna värderingar. En del sjuksköterskor uttrycker att tolkarna översätter vad de tror 

patienterna borde veta utifrån deras egna professionella roll och syn på hälsa (Goodman et al., 

2015; McCarthy et al., 2013; Lundberg et al., 2005). 

 

Vid användning av tolk är planeringen av mötet en central del. Detta inkluderar att ta beslutet 

om att tolk behövs, kontrollera om det finns någon tolk tillgänglig, beställa en tolk samt 

planera mötet. Beslutet om huruvida en tolk behövdes eller inte, baseras på behovet och 

kostnaden. Sjuksköterskor är medvetna om att det är dyrt att använda sig av tolk, och försöker 

alltid arbeta så kostnadseffektivt som möjligt. Även planering av mötet är viktigt, då möten 

tillsammans med tolk vanligtvis tar längre tid än möten utan tolk (Eklöf, Hupli & Leino-Kilpi, 

2014). Under mötet anser sjuksköterskorna det allra viktigaste är rak kommunikation, att 

undvika medicinska termer och skämt, och alltid använda sig av korrekt språk för att inte 

missförstånd ska uppstå. Sjuksköterskorna berättar att alla kunskaper de har kring 

användning av tolk har de fått genom erfarenhet. Genom utbildning får de inte lära sig hur de 

ska använda sig av tolk, och det kan vara anledningen till att så många sjuksköterskor väljer 

att inte heller använda sig av dem. Sjuksköterskorna betonar att formell utbildning skulle 

hjälpa dem att få mer kunskaper och färdigheter (Eklöf et al., 2014). 
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Familj och sociala faktorer 

Sjuksköterskorna beskriver hur kulturella skillnader mellan dem och anhöriga kan vara ett 

stort problem, då sjuksköterskorna upplever svårigheter att möta de kulturella behoven som 

finns. Det beror på att de saknar insikt om andra kulturer. Sjuksköterskorna betonar behovet 

av kunskap om andra kulturer, så kunskapsbristen inte blir ett hinder i bildandet av en relation 

(Engström & Söderberg, 2007). Kunskap om patientens familj och gemenskap kan hjälpa 

sjuksköterskorna att förvissa sig om patientens värderingar, beslutsfattande mönster och hur 

kommunikationen inom familjen fungerar. För att erbjuda en kulturellt kompetent vård måste 

sjuksköterskorna ta med patientens familj i planeringen av vården (Huang et al., 2009). De 

anser det är en svår situation när anhöriga vill ha information eller vara involverad i vården, 

på grund av att de saknar förståelse för andra kulturer (Lundberg et al., 2005).  

 

Ofta är det familjemedlemmar som hjälper sjuksköterskorna att etablera en relation med 

patienterna, när de inte talar samma språk. Sjuksköterskorna identifierar nyckelpersonen i 

familjen, som hjälper dem att förstå patientens kulturella behov under vårdtiden (Huang et 

al., 2009). Anhöriga kan även ge en omfattande bild av den sjuke patienten, exempelvis kan 

de berätta om patientens dagliga liv och om patientens vanor och intressen. Detta hjälper 

sjuksköterskorna att utforma den individuella omvårdnaden. Sjuksköterskorna försöker alltid 

att förbereda de anhöriga kring situationen de befinner sig i. Detta är ett viktigt sätt för att ge 

stöd till familjerna och visa att även de är viktiga. Sjuksköterskorna beskriver att de kan bli 

bättre på att fråga nära släktingar om de vill delta vid en del moment av omvårdnaden av den 

sjuke patienten, vilket ofta glöms bort. Detta leder till att släktingarna blir missnöjda för att de 

inte får tillräckligt med information och delaktighet (Engström & Söderberg, 2007). 

 

Close relatives are in a deadfully stressful situation when something acute happened and then 

you can feel they are a bit aggressive towards us in the beginning because they are stressed and 

scared, then you have to take it easy and try to establish good relations … (Engström & 

Söderberg, 2007, s. 1655). 

 

Sjuksköterskorna har önskemål om att få diskutera målen med omvårdnaden och hur de skall 

hantera etiska frågor med nära släktingar. Ofta missar de uppföljning med både patienter och 

anhöriga. Genom att veta hur de anhöriga upplevt tiden på avdelningen så kan de förbättra 
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den framtida vården. Sjuksköterskorna menar att de saknar tid, personal och resurser för att 

ge en god omvårdnad där nära släktingar kan vara involverade (Engström & Söderberg, 2007). 

 

Kulturella värderingar och levnadssätt 

Upplevelse av smärta och ohälsa 

Många sjuksköterskor anser sig sakna kunskap om hur synen på sjukdom och behandling kan 

variera mellan olika kulturer. Sjuksköterskorna är medvetna om att bilden av sjukdom och 

behandling skiljer sig åt, men de anser att mer kunskap behövs om hur olika 

minoritetsgrupper upplever sin sjukdom (Alpers & Hanssen, 2013). Sjuksköterskor upplever 

utmaningar i skillnaderna som finns i olika beteenden, och hur de ska förhindra ytterligare 

förvirring och oro. Ofta bryter det mot sjuksköterskors vanliga kunskaper och sätt att 

interagera med patienter. Exempelvis försöker sjuksköterskorna tillhandahålla fysisk träning 

till patienter efter en stroke, eftersom det är nödvändigt för att kunna återfå så mycket fysisk 

funktionsförmåga som möjligt. Men många patienter från etniska minoritetsbakgrunder och 

deras anhöriga föredrar så lite fysisk aktivitet som möjligt, under sjukdomstiden (Debesay et 

al., 2014). Många av dessa beteenden är okända och nya för sjuksköterskorna, vilket gör att 

sjuksköterskorna uttrycker både oro och spänning inför möten med dessa patienter (Debesay 

et al., 2014; Høye & Severinsson, 2008). 

 

Både färdiga sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter uppger att patienter som är från en 

annan kulturell bakgrund den egna uttrycker smärta och oro annorlunda. Ofta uttrycker 

minoritetsgrupper smärta starkare, och sjuksköterskor anser att uttrycken för smärta hos olika 

minoritetsgrupper är ett dilemma. De anser sig inte ha tillräckliga kunskaper för att bedöma 

smärta hos patienter från andra kulturer (Alpers & Hanssen, 2013; Nielsen & Birkelund, 2009). 

 

En annan utmaning för sjuksköterskorna är att göra en korrekt diagnostisering. De erfar att 

många patienter från etniska minoritetsgrupper somatiserar psykiska problem. Eftersom 

många patienter upplevt tidigare trauman, kan emotionella svårigheter uppstå och de känslor 

patienterna upplever kan förstärkas (Alpers & Hanssen, 2013; Debesay et al., 2014). 

Sjuksköterskor känner själva att de behöver vara bättre förberedda för att möta dessa 



 

15 
 

patienter, och därför finns en önskan om att erhålla mer kunskap angående den varierande 

synen på hälsa, sjukdom och döden (Lundberg et al., 2005). 

 

I feel uncertain because I did not have experience of patients from different cultures. I can say 

honestly that I have little knowledge. I would like to have lectures about culture and religion, 

and about what other ethnic groups believe about health, diseases and death (Lundberg et al., 

2005, s. 260) 

 

Vidare menas att det är viktigt att känna till hur människor från olika kulturer ger uttryck för 

smärta och sjukdom, för att förstå patienters beteenden. Brist på teoretiska kunskaper om 

patienters kulturella bakgrunder gör sjuksköterskor osäkra vid transkulturella 

omvårdnadsmöten (Lundberg et al., 2005). 

Matvanor 

Sjuksköterskestudenter konstaterar att patienter från andra kulturer än den egna ofta har 

andra matvanor än vad de är vana vid. Studenterna är medvetna om att de måste ta hänsyn 

till vilken mat patienten kan äta, men de saknar kunskap kring detta (Lundberg et al., 2005). 

Valet av kost och hur den tillagas, är en del av en persons kulturella bakgrund. En del patienter 

äter inte den mat som erbjuds, på grund av sin kultur. Att bestämma över sin egen kost är ett 

känsligt men viktigt område för patienter, och de kan uppleva att deras identitet hotas om 

någon försöker styra över det (McClimens et al., 2014).  

 

Erfarenheter visar att vid en del tillfällen är det patientens familj som förser patienten med 

mat, och detta är ett problem om patienten exempelvis står på speciell kost. Sjuksköterskorna 

är inte överens huruvida patienterna bör få ta emot mat från anhöriga. Många anser dock det 

är bättre att patienterna äter någonting, oavsett vad, eftersom näring har en positiv effekt på 

hälsan (Goodman et al., 2015; Nielsen & Birkelund, 2009). 

 

Sometimes, the family will bring in food. It may not be as totally nutritious as the protein shake, 

but they are not drinking that anyway. So you might as well let them eat the food their families 

are bringing in … (Goodman et al., 2015, s. 398). 

 

Sjuksköterskestudenterna menar att patienter från andra kulturer har rätt till att få vård enligt 

sina önskemål, och därför är de intresserade att lära sig mer om olika kulturers vanor och 
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traditioner (Lundberg et al., 2005). Kunskap om kulturella skillnader gällande matvanor är 

nödvändigt för att erbjuda en god transkulturell omvårdnad (Huang et al., 2009). Även färdiga 

sjuksköterskor anser att den kulturella kompetensen kan förbättras. Kunskap om olika 

kulturella vanor och traditioner anses vara en viktig del för att uppnå kulturell kompetens, 

och därför behöver det uppmärksammas regelbundet, både i teorin och i praktiken 

(Suurmond et al., 2010). 

Könsaspekter 

Människor från olika kulturer har olika synsätt på män och kvinnor, och oftast är det någon 

av dem som står högre i rang, detta beroende på vilken kultur de är ifrån (Høye & Severinsson 

2008). Sjuksköterskorna är medvetna om att den aspekten måste finnas i åtanke när de 

planerar omvårdnaden. Många problem grundar sig i när en man ska vårda en kvinna, eller 

en kvinna som ska vårda en man. Ofta önskar patienter att ej bli vårdad av någon av det 

motsatta könet, och sjuksköterskorna försöker respektera det i den utsträckning det går. Dock 

är det inte alltid möjligt, utan beror på vilket ingrepp som ska utföras. Dock är det viktigt att 

vara medveten och mottaglig för patienternas behov för att inte orsaka mer oro hos dem 

(Goodman et al., 2015; Lundberg et al., 2005). 

 

Problems are sometimes related to gender. For example, old Muslim women do not want to be 

cared by me who is a young man (Lundberg et al., 2005, s. 259). 

 

Även sjuksköterskestudenter är medvetna om att olika kulturer har olika synsätt på kön, men 

de saknar djupare kunskap kring det. Det känns viktigt för studenterna att erhålla mer 

kunskap och förståelse för andra kulturer och religioner så att de kan möta patienternas alla 

kulturella behov (Lundberg et al., 2005). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt grundas på vetenskapliga originalartiklar. Syftet med studien var att 

undersöka vilken praktisk och teoretisk kompetens sjuksköterskor har inom transkulturell 

omvårdnad. För att nå syftet inkluderades artiklar från flera olika länder, detta för att erhålla 

en övergripande bild över hur den kulturella kompetensen tar sig uttryck i världen. Detta kan 
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ha påverkat resultatet, eftersom kunskaps- och utbildningsnivån samt sjuksköterskornas 

inställningar och vilka möjligheter som finns, troligen skiljer sig åt mellan olika länder. Dock 

stärker detta överförbarheten på grund av en bredd av olika länders perspektiv inom ämnet.  

 

De flesta artiklar som lästes och valdes ut, handlade om västerländska sjuksköterskors möten 

med patienter som i hög utsträckning härstammade från Mellanöstern eller Afrika. Detta kan 

i sin tur vara en begränsning, eftersom det gör att resultatet inte kan generaliseras världen 

över. Dock ökar detta överförbarheten till den svenska sjukvården.  

 

Vid artikelsökningen hittades många artiklar utifrån perspektivet där den vårdande 

sjuksköterskan hade minoritetsbakgrund och vårdade patienter från majoritetsbakgrund. 

Dessa artiklar exkluderades i sin tur, eftersom de inte svarade mot studiens syfte. Endast 

artiklar skriva på svenska eller engelska inkluderades, och alla artiklar som valdes ut till denna 

litteraturöversikt var skrivna på engelska. Även de studier som utförts i Sverige var skrivna 

på engelska. Artiklar som publicerats innan 2005 exkluderades, eftersom synen på 

transkulturell omvårdnad och kraven på sjuksköterskans kulturella kompetens ser 

annorlunda ut idag än vad den gjorde för tio år sedan. Polit och Beck (2012, s. 98) nämner att 

begränsning av sökningar som exempelvis en begränsad tidsram, ökar reproducerbarheten. 

 

Totalt under arbetets gång har 53 artiklar lästs igenom. Detta för att vissa söktermer gav många 

träffar och författarna inte ville förbigå eventuellt relevanta artiklar. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades. Sjuksköterskornas praktiska kunskaper speglas tydligast i 

kvalitativa artiklar, och sjuksköterskornas kompetens- och utbildningsnivå kunde styrkas 

ytterligare med hjälp av det stora urvalet i kvantitativa studier. Även en större mängd artiklar 

hittades när både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades.  

 

Under arbetets gång söktes fler artiklar för att bygga på resultatet, vilket styrker 

trovärdigheten och överförbarheten genom att beskriva ämnet ur olika synvinklar. Av de 53 

artiklar som lästs igenom, exkluderades 33 artiklar eftersom de inte besvarade syftet. 20 

artiklar inkluderades i resultatet, varav två stycken var kvantitativa, en var en mixstudie och 

17 stycken var kvalitativa. Tretton av de kvalitativa artiklarna grundades på intervjuer, 



 

18 
 

antingen semistrukturerade intervjuer, eller fokusgruppsintervjuer. Detta är bra metoder för 

att ta reda på vilken kompetens sjuksköterskorna faktiskt anser att de har, eftersom de blir 

tillåtna att diskutera fritt och öppet. Även sjuksköterskornas attityd och inställning återspeglas 

genom denna typ av intervjuer. Av alla artiklar som inkluderats, var det endast fem stycken 

som hade under tio deltagare. Som mest deltagare hade Ayaz et al. (2010), med 622 

sjuksköterskestudenter i sin studie. Trots det stora spannet mellan antalet deltagare i de olika 

studierna, visar alla resultat tydliga återkommande likheter och teman. Citat från artiklar 

förekommer i resultatet för att stärka trovärdigheten.   

 

De databaser som användes var Pubmed, Cinahl och PsycInfo. Sökningarna i Cinahl 

genererade flest träffar. Breda, generella sökord användes för att få en tydlig överblick av 

området. Utifrån dessa sökningar hittades sedan mer inriktade specifika sökord där ytterligare 

sökningar utgick ifrån. Flera av dessa olika kombinationer av sökord gav samma resultat. 

 

Under hela arbetets gång utgick författarna utifrån svenska lagar och författningar, trots att 

artiklar söktes från hela världen. Detta eftersom författarna till denna litteraturstudie är 

bosatta i Sverige och av den anledningen är det de svenska lagarna som är gällande. 

 

Något som försvårade skrivandet av resultatdelen var att väldigt många artiklar handlade om 

sjuksköterskornas upplevelser och attityder. Ibland var det svårt att skilja åt, vad som 

egentligen var sjuksköterskans praktiska eller teoretiska kompetens, och inte bara 

sjuksköterskans egna upplevelser och attityder gentemot transkulturell omvårdnad.  

 

Analysen av detta arbete skedde med Leininger som teoretisk mall. Då kategorierna redan 

från början var fastställda utifrån Leininger’s soluppgångmodell, utgick hela analysen utifrån 

dem. Dessa kategorier var: kulturella värderingar & levnadssätt, utbildning samt gemenskap och 

sociala faktorer. Under kategorin kulturella värderingar & levnadssätt, framkom tre 

underkategorier, vilka var upplevelse av smärta & ohälsa, könsaspekter och matvanor. Dock fanns 

inte de fyra andra kategorierna (religiösa och filosofiska faktorer, teknologiska faktorer, politiska 

faktorer samt ekonomiska faktorer) från soluppgångsmodellen med i artiklarna, och de 

kategorierna valdes därför bort från detta resultat. Det saknas forskning om dessa fyra 
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områden, vilket författarna till denna litteraturöversikt anser det behövs forskas mer om. Detta 

eftersom även dessa kategorier är faktorer som påverkar både vårdorganisationen och 

patientens upplevelse av vården. Kommunikation var däremot en återkommande kategori i 

alla artiklarna, och därför valde författarna att även inkludera den som en egen kategori i detta 

arbete, då kommunikationen till synes är en av de avgörande faktorerna för att uppnå god 

transkulturell omvårdnad. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar på stora brister i sjuksköterskors kulturella 

kompetens, och att det finns ett flertal faktorer som försvårar sjuksköterskornas arbete när det 

kommer till den transkulturella omvårdnaden. Sjuksköterskor saknar både teoretisk och 

praktisk kunskap om olika kulturer. Av den anledningen känner de sig inte redo för 

transkulturella vårdmöten. 

 

Enligt McFarland och Leininger (2002, s. 529) förväntas sjuksköterskor förstå människors 

kulturella behov och anpassa sig till kulturella skillnader, samtidigt som de ska vara medvetna 

om faktorer som främjar en säker och kulturellt anpassad vård. Därför måste sjuksköterskor 

ha god kulturell kompetens för att erbjuda en bra behandling. Enligt resultatet i denna studie 

kan kulturell kompetens inte uppnås utan grundläggande utbildning och kunskap. Detta 

påvisas även i en studie vars syfte var att jämföra de transkulturella kunskaperna hos 

sjuksköterskor före och efter genomförd utbildning. Resultatet visade att utbildningen är 

avgörande för sjuksköterskornas transkulturella kunskaper, och det är en signifikant skillnad 

på kunskapsnivån före och efter utbildning (Lee, Andersson & Hill, 2006).   

 

Stora brister påvisades även i undervisningen inom transkulturell omvårdnad. Detta stödjer 

författarna, som ser ett behov av att ge området en större tyngd inom ramen för utbildningen 

av sjuksköterskor. Enligt en studie vars syfte var att undersöka lärares upplevelse av att 

undervisa om kulturella skillnader, så känner sig varken lärare eller studenter förberedda för 

att beröra ämnet. Åsikterna går isär om hur mycket undervisning det finns i läroplanen 

gällande andra kulturer, och omfattningen i föreläsarnas material är väldigt blandad (Nairn, 

Hardy, Harling, Parumal & Narayanasamy, 2011). Lärarna känner sig inte redo att undervisa 
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i ämnet, och de anser studenterna saknar de avancerade men nödvändiga förkunskaperna som 

krävs för att sätta sig in i ämnet. Enligt lärare på sjuksköterskeutbildningen kan en del elever 

avsluta sin utbildning utan att ens ha reflekterat över problem gällande skillnader i ursprung 

och etnicitet (Merrell, Olumide & Khanom, 2014).  

 

Enligt Leininger (2002, s. 126) är den största utmaningen i att göra kulturanpassade 

bedömningar av patienter, att förstå både den verbala- och den icke-verbala 

kommunikationen som varierar mellan olika kulturer. I resultatet betonade både 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter att de upplevde språket och kommunikationen 

som den största begränsningen i den transkulturella omvårdnaden. De upplevde både att de 

gav begränsad information, och att patienterna inte kunde förmedla det de ville ha sagt. Även 

en annan studie påtalar att oförmågan att kommunicera effektivt ofta leder till svårigheter i 

att informera patienten om hälsotillstånd och behandling. I sin tur kan det leda till en känsla 

av sårbarhet och frustration hos sjuksköterskor (Easterby, Siebert, Woodfield, Holloway, 

Gilbert, Zoucha & Turk, 2012).   

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor framgår det att de bland annat ska 

främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta uppnås genom att aktivt identifiera och förebygga 

hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livstillsvanor i omvårdnadsarbetet 

(Socialstyrelsen, 2005). Därför anser författarna till studien att det är viktigt att sjuksköterskor 

kan kommunicera på varierande sätt. Detta eftersom sjuksköterskor i sin yrkesroll kommer att 

vårda patienter som kommunicerar på andra sätt än sjuksköterskan, och därför är det viktigt 

att lära sig kommunicera trots språkskillnader. Enligt resultatet försöker sjuksköterskorna 

göra sig förstådda genom icke-verbal kommunikation, exempelvis genom kroppsspråk och 

gester. De saknade dock utbildning i hur de kommunicerar genom icke-verbal 

kommunikation. Att veta hur de ska använda sig av exempelvis pekböcker och olika 

översättningsverktyg som finns på internet skulle kunna förbättra kommunikationen, och 

båda parter skulle kunna förmedla vad de vill ha sagt. Även tolk användes mycket, men 

sjuksköterskorna saknade utbildning i hur de använder sig av dem. Detta gjorde att 

sjuksköterskorna i avsaknaden av tolk, lät patientens anhöriga översätta åt dem istället, vilket 

kan ifrågasättas huruvida det är etiskt rätt eller inte. Kvaliteten på översättningarna kan 
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försämras. Detta eftersom anhöriga oftast inte har någon medicinsk utbildning, och det kan 

leda till att medicinska termer översätts fel. Det kan finnas en risk att patienterna inte vill tala 

om sina problem inför deras anhöriga. 

 

Leininger betonar (2002, s. 49) vikten av att förstå kulturella värderingar vid transkulturell 

omvårdnad, eftersom dessa värderingar har en stark påverkan på människors tro, handlingar 

och livsstilsvanor. Människors kulturella värderingar påverkar deras upplevelse av smärta 

samt synen på hälsa och sjukdom. De påverkar människors matvanor, och vilken syn de har 

på kvinnor och män. Likaså påverkas synen på familjen av de kulturella värderingar som 

finns. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter upplevde det som svårt att ta hänsyn till alla 

olika kulturella värderingar, och ta med dem i planeringen och utförandet av vården. De ansåg 

sig sakna både kunskap och förståelse för att kunna ge en kulturellt kompetent vård. Som det 

också framgår i resultatet främjas patientens hälsa, genom att kunna erbjuda omvårdnad som 

överensstämmer med patientens kulturella värderingar och behov. Genom att förstå och ta 

hänsyn till patientens självbestämmande kan en god hälsa uppnås, vilket är svårt att 

åstadkomma utan kulturella möten som leder till kulturell utveckling. Därför anser författarna 

det är viktigt för sjuksköterskor att vara öppna för dessa möten och vilja öka sina kunskaper 

för att tillhandahålla omvårdnad som överensstämmer med patientens kulturella önskemål.  

 

Det visade sig dessutom i en artikel av Cuthill (2013), att många sjuksköterskor har 

förutfattade meningar om olika kulturer. När det talades om härkomst, kultur och etnicitet, 

hade de flesta sjuksköterskor språket i åtanke. Detta gjorde att sjuksköterskorna generaliserar 

människor och utgår från att de ska bete sig på ett visst sätt. Denna typ av generalisering av 

etnicitet och ursprung kan bidra till skillnader i vården. Enligt Leininger (2002, s. 53) måste 

sjuksköterskor ta hänsyn till kulturella skillnader både mellan individer och grupper, för att 

inte generalisera dem. Att se och behandla patienter utifrån ett redan fastställt perspektiv om 

deras kultur och ignorera kulturella skillnader, hjälper ingen patient i sitt tillfrisknande.  

 

Författarna till denna studie anser det vara omöjligt för sjuksköterskor att förstå andra kulturer 

och kunna kommunicera med patienter från etniska minoritetsgrupper, om de redan bestämt 

sig för att alla människor från en viss kultur uppför sig på ett visst sätt. Det framkom även i 
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resultatet, att sjuksköterskor verkar tro att alla patienter från vissa länder uppför sig och agerar 

på ett visst sätt. Både färdiga sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter uppger exempelvis 

att patienter som är från minoritetsgrupper uttrycker smärta starkare. Författarna anser att 

smärttröskeln är något individuellt hos varje människa och behöver inte vara beroende av 

individens bakgrund. Vidare menar författarna det är fördomar som skulle kunna minska med 

hjälp av ökad teoretisk kunskap om olika kulturer. Detta visar även en studie av Nairn et al. 

(2011) där lärare på sjuksköterskeutbildningen påpekar att utbildning är en avgörande faktor 

kring hur sjuksköterskor hanterar sina fördomar. Kunskap kan enligt Easterby et al. (2012) 

bidra till ökad reflektion och kartläggning av sina egna fördomar och antaganden kring olika 

kulturella grupper. 

 

Vissa kulturer lägger stor vikt vid gemensamma behov medan andra värdesätter 

individualismen. Dessa värderingar kan skilja sig mellan enskilda individer även om de 

kommer från en gemensam kulturell bakgrund. Därför är det inte förvånande i vår ständigt 

föränderliga värld med människor i rörelse, att hitta kulturella värderingar som motsäger 

varandra (Giddens, 2001/2003, s. 38). Till exempel är behovet av individanpassad omvårdnad 

något som måste tas hänsyn till, när det kommer till olika synsätt på kön. De flesta muslimer 

önskar exempelvis att bli vårdad av någon av samma kön. Detta gäller dock inte alla muslimer, 

utan hänger samman med individens familj, bakgrund och tro. Utifrån resultatet är det viktigt 

att vara beredd på patienternas olika syn på att bli vårdad av någon av samma kön, för att 

kunna planera och ge god omvårdnad. Planering och målsättning förbättras i sin tur genom 

att ge stöd till både patienten och dess familj.  

 

Att vara allvetande om världens kulturer är omöjligt, däremot kan ökad teoretisk kunskap om 

frekvent förekommande utmaningar inom den transkulturella omvårdnaden, underlätta i 

utvecklingen av sjuksköterskans praktiska kunskaper. Författarna till litteraturstudien anser 

att interaktion av teoretiska och praktiska kunskaper kan leda till minskade fördomar. Bortsett 

från uppenbara fördomar finns ett begrepp kallat “andrafiering” som förekommer i 

Leininger’s teori.  
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Andrafiering är ett vanligt förekommande begrepp i undervisningsböcker. Exempel på dessa 

element är “de andra” gentemot “oss”. Andra kulturer, andra länder, andra religioner etc. 

förekommer på många olika sätt i skolböckerna och diskuteras av en del forskare (SOU 

2006:40). Leininger beskriver också “andra kulturer” i sin omvårdnadsteori, vilket författarna 

till litteraturstudien har fört en diskussion kring och försökt värdera, i förhållande till 

litteraturöversiktens resultat. Mer forskning krävs för att rättvist kunna värdera hur den så 

kallade andrafieringen påverkar såväl den individuella människan, som övergripande 

transkulturella omvårdnadsteorier. 

 

Grundläggande förberedelser av sjuksköterskestudenter inför omvårdnad av människor med 

en annan kulturell bakgrund än den egna, kan även underlätta utformningen av nya 

omvårdnadsstrategier. Detta i sin tur underlättar den praktiska omvårdnaden för hälso- och 

sjukvårdspersonal och förbättrar den patientcentrerade omvårdnaden, för både enskilda 

individer och deras närmaste familj (Easterby et al., 2012). 

 

Sjuksköterskor tillbringar mycket tid med patienter och har därmed en betydelsefull roll och 

tillfälle att erbjuda en god omvårdnad till patienterna. Som det påpekas i resultatet kan rätt 

kunskaper och medvetenhet om problem som kan uppkomma i svåra situationer, minska 

osäkerheten som kan uppstå vid vård av patienter från en annan kulturell bakgrund än 

sjuksköterskans egna. Ökad kunskapsnivå leder till ökad säkerhet i sjuksköterskerollen och 

förbättrar kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan, vilket i sin roll skapar tillit 

och leder till säkrare omvårdnad med utvecklingsmöjligheter.  

 

I nuläget finns det mycket forskning kring vilka kulturella skillnader som finns, men desto 

mindre om vilka kunskaper sjuksköterskor innehar kring den transkulturella omvårdnaden. 

Mer forskning behövs för att utreda vilka kunskaper sjuksköterskor har, och vad som krävs i 

utbildningsväg för att sjuksköterskorna ska känna sig tillfredsställda med sina kulturella 

kunskaper. 
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Slutsats 

Denna studie har bidragit till ökad förståelse för vikten av grundläggande kunskaper om 

kulturella aspekter i vården av människor från en annan kultur än sjuksköterskan själv. 

Sjuksköterskan kan med hjälp av rätt kunskaper skapa en bättre patientcentrerad vård, även 

till patienter med etnisk minoritetsbakgrund. För att uppnå detta visar denna litteraturstudie 

att kunskaper om transkulturell omvårdnad och god kommunikation är grundläggande 

utgångspunkter. Detta kräver ömsesidig förståelse mellan patienten och sjuksköterskan, och 

situationen kommer förmodligen vara oförändrad så länge sjuksköterskor inte erhåller god 

teoretisk och praktisk undervisning inom ämnet. Utbildning är en åtgärd som leder till ökad 

kunskap vilket behövs för att minska osäkerheten hos både patienten och sjuksköterskan. 

Utbildning underlättar även i stödjandet av familjer med etnisk minoritetsbakgrund, vilket 

kan leda till utbyte av deras kunskaper, vilket då i sin tur kan främja en god och patientsäker 

omvårdnad. Den teoretiska och praktiska omvårdnaden är alltså beroende av varandra för en 

god transkulturell omvårdnad. Båda delarna tillsammans skulle minska stress och oro, 

underlätta för sjuksköterskor att förebygga missförstånd och friktioner, identifiera eventuella 

problem och därmed kunna ge behandling utifrån patientens individuella behov. Med 

adekvat utbildning och övning kan en högre kompetens inom transkulturell omvårdnad 

erhållas. 
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Bilaga 2. Modifierad granskningsmall för kvalitativa studier 

(Carlsson & Eiman, 2003)  

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3. Modifierad granskningsmall för kvantitativa studier 

(Carlsson & Eiman, 2003) 
 

 
 

 

 



 

 

Bilaga 4. Översikt av litteratursökningar 
 
Urval 1 lästes artiklarnas titel, Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, Urval 3 lästes hela artikeln och  
Urval 4 lästes artiklar för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 

 

 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

10/9 Cinahl (MH "Nursing 

Knowledge") AND (MH 

"Cultural Competence") 

10 years, 

English 

63 63 26  5   1 

10/9 Pubmed ("Transcultural 

Nursing"[Mesh]) AND 

"Cultural 

Diversity"[Mesh] 

10 years, English, 

human 

178 178 53 8 1 

10/9 Cinahl (MH "Cultural 

Competence") AND 

(MH "Nursing Skills") 

10 years, 

English 

23 23 19 4 2 

11/9 Cinahl (MH "Cultural 

Competence") AND 

(MH "Transcultural 

Care") AND "Nursing" 

10 years, 

English 

95 95 34 5 1 

11/9 Pubmed ("Culturally Competent 

Care"[Mesh]) AND 

"Nurses"[Mesh]  

10 years, English 1 1 1 1 1 

10/9 Cinahl (MH "Practical Nurses") 

AND (MH 

"Transcultural Care") 

10 years,  

English 

2 2 2 1 1 

10/9 Pubmed ("Cultural 

Competency"[Mesh]) 

AND ("Nursing"[Mesh]) 

AND ("Transcultural 

Nursing"[Mesh]  

10 years, 

English 

169 169 58 7 2 

10/9 Pubmed ("Cultural 

Competency")AND 

"Nurses/education"[Mes

h]  

10 years, English, 

Human 

22 22 12 2 1 

9/9 PsycInfo (SU.EXACT("Cross 

Cultural Differences") 

OR SU.EXACT("Cultural 

Deprivation")) AND 

SU.EXACT("Nursing") 

10 years, 

english 

137 137 38 5 1 



 

 

18/9 Cinahl transcultural care AND 

experiences of nurses 

10 years, 

English 

55 55 35 5 2 

18/9 Cinahl transcultural care AND 

theoretical knowledge 

10 years, 

English 

43 43 20 3 1 

28/9 Cinahl (MH "Transcultural 

Nursing") AND (MH 

"Professional-Family 

Relations") 

10 years, 

English, human 

12 12 7 2 2 

28/9 Cinahl (MH "Transcultural 

Nursing") AND (MH 

"Family") AND (MH 

"cultural diversity") 

10 years, 

English, human 

2 2 2 1 1 

7/10 Cinahl (MH "Transcultural 

nursing") AND (MH 

"Interpreter Services") 

10 years 

english 

48 12 6 2 1 

12/10 Cinahl (MH "Nonverbal 

Communication") AND 

(MH "Schools, Nursing") 

10 years, english, 

peer reviewed 

3 3 3 1 1 

15/9 Cinahl (MH "Cultural 

Diversity") AND (MH 

"Nursing Practice") AND 

(MH "Cultural 

Competence") 

10 years, 

english 

57 57 30 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5. Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 
 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Alpers & 

Hanssen 

(2013) 

Norge 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor från 

medicinska och 

psykiatriska av-

delningar bedömer 

sin kompetens 

angående patienter 

från minoritets 

bakgrunder.  

Mixstudie 245 Sjuk- 

sköterskor 

Fokusgrupp- 

intervjuer. 

Frågeformulär. 

Kvantitativ och 

kvalitativ 

dataanalys. 

Sjuksköterskor från 

båda avdelningarna 

indikerade svårig-

heter. De erhöll lite, 

eller ingen teoretisk 

kunskap i utbildni-

ngen. Arbetslivserfar-

enhet tillförde lite, 

men inte tillräcklig 

kunskap. 

Grad I 

 

79% 

Axtell et al. 

(2010) 

USA 

Att beskriva en 

tänkbar läroplan, 

där kommun-

arbetare & vård-

personal sam-

arbetar med lärare 

och elever för att 

skapa rekommen-

dationer för sjuk-

sköterskeutbildning

en. 

Kvalitativ 

studie 

38 Komm- 

itteémed-

lemmar 

Kommittee- 

medlemmarna 

utvecklade 

själva en läro- 

plan gällande 

transkulturell 

omvårdnad 

för sjuksköt- 

erskeutbild-

ningen.  

De rekommenderade 

att sjuksköterske-

studenter ska utveckla 

kunskap inom själv-

medvetenhet, kunskap 

kring kultur, attityder 

som främjar 

kommunikation 

mellan personer från 

olika kulturer samt 

kliniska kunskaper. 

Grad II 

 

70% 

Ayaz et al. 

(2010) 

Turkiet 

 

 

Att ta reda på de 

kulturella skill- 

nader som sjuk-

sköterskestudenter 

stöter på i vård av 

patienter från olika 

kulturer 

Kvantitativ  

studie 

622 Sjuk- 

sköterske- 

studenter 

Kvantitativ 

beskrivande 

studie med 

frågeformulär. 

Statistisk 

analysprocess.  

Erfarenhet och utbild-

ning inom transkultur- 

rell omvårdnad 

minskade de kulturella 

skillnaderna och ledde 

till bättre omvårdnad 

för patienten.  

Grad I  

 

80 % 

Cioffi 

(2005)  

Australien 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenhet av trans-

kulturell om-

vårdnad av 

patienter i akuta 

lägen. 

Kvalitativ 

longitud- 

inell studie 

10 Sjuk- 

sköterskor 

Intervjuer. 

Innehållsanalys 

Utökad kulturell 

kunskap genom ut-

bildning och erfaren-

het ökade sjuksköter-

skors transkulturella 

kompetens i möten 

med patienter från 

olika kulturer. 

Grad I 

 

81% 



 

 

Cuthill 

(2013) 

England 

 

Att utforska på 

vilka sätt 

sjukvårds-personal 

hanterar osäkerhet 

och oro när de 

arbetar med 

patienter från olika 

kulturer. 

Grounded 

theory 

metod 

21 Sjuk- 

sköterskor 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer. 

 

Denna studie fann tre 

olika metoder som 

sjuksköterskor an-

vänder för att hantera 

osäkerhet och oro. Alla 

de olika strategierna 

försökte på olika sätt 

förneka kulturella 

skillnader. 

Grad I 

 

81% 

Debesay et 

al. (2014) 

Norge 

Att utforska 

gemensamma 

utmaningar för 

sjuksköterskor vid 

omvårdnad av pati-

enter av minoritets-

bakgrund. 

Kvalitativ 

studie 

19 Sjuk-

sköterskor  

Kvalitativ studie 

Intervjuer 

Sjuksköterskor kände 

rädsla för att göra fel. 

Detta gjorde dem 

stressade och hindrade 

dem att ge god om-

vårdnad. Sjuksköter- 

skor behöver mer 

kunskap. 

Grad I 

 

83% 

Dellenborg 

et al. (2012) 

Sverige 

Att utforska vilken 

metod vård-

personal använder 

sig av vid trans-

kulturella möten 

Kvalitativ 

studie 

70 Vård 

personal 

Observationer 

och grupp- 

diskussioner. 

Innehållsanalys 

Vårdpersonal måste ha 

en förståelse för det 

mänskliga beteendet. 

Grad II 

 

70% 

Eklöf et al. 

(2014) 

Finland 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

vad som måste tas 

hänsyn till vid 

tolkanvändning. 

Kvalitativ  

beskrivand

e studie 

8 Sjuk- 

sköterskor 

Individuella  

intervjuer. 

Deduktiv 

innehållsanalys 

Det viktigaste för 

sjuksköterskan vid 

tolkanvändning var 

planeringen & utför-

andet av mötet.  

Grad II 

 

70% 

Engström 

& 

Söderberg 

(2007) 

Sverige 

Att utforska 

intensivvårdssjuk-

sköterskors 

upplevelse av 

patienters nära 

släktingar inom 

intensivvården.  

Kvalitativ 

studie 

24 Sjuk- 

sköterskor 

Fokusgrupp- 

intervjuer, 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Närvarande av 

släktingar togs för 

givet. Kunskap inom 

detta område kan 

förbättra omvård-

naden för sjuksköt-

erskor i vården av akut 

sjuka patienter och 

deras anhöriga.  

Grad I 

 

88% 

Goodman 

et al. (2015) 

USA 

 

Att beskriva de 

kulturella faktorer 

som har inflytande 

på militärsjuksköt- 

erskors vård av 

Irakiska patienter 

En 

fenomen- 

ologisk 

studie  

15 Militär 

sjuksköt- 

erskor 

Fokusgrupp- 

intervjuer. 

Tematisk 

analysmetod  

De tydligaste 

skillnaderna mellan 

sjuksköterskorna och 

de irakiska patienterna 

var kommunikationen, 

kosten, tron och 

värderingarna kring 

kön och patientens roll 

i vården. 

Grad II 

 

75% 



 

 

Huang et 

al. (2009) 

Australien 

Att utforska den 

sociala uppbygg-

naden av kulturella 

problem vid  

palliativ vård. 

Grounded 

theory 

metod 

7 Sjuk- 

sköterskor 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

För att tillgodose 

patienters olika 

kulturella behov 

hittade sjuksköterskor 

olika metoder för att 

förena patientens och 

dennes familjs behov.  

Grad I 

 

83% 

Høye & 

Severinsson 

(2008) 

Norge 

Att utforska 

sjuksköterskors syn 

på deras möte med 

multikulturella 

patienter och 

familjer inom 

intensiv vården.  

Kvalitativ 

studie med 

retrospekti

v fokus 

16 Sjuk-

sköterskor 

Fokusgrupp 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskor möttes 

av utmaningar och 

stressfaktorer i möten 

med patienter från 

olika etniska och 

kulturella bakgrunder.  

För att minska dessa 

strävar sjuksköterskor 

att utöka sin kunskap. 

Grad I 

 

85% 

Jirwe et al. 

(2010) 

Sverige 

Att utforska 

sjuksköterske- 

Studenters erfar-

enheter av 

kommunikation i 

kulturella 

vårdmöten. 

En 

explorativ 

kvalitativ 

studie  

10 Sjuk- 

sköterske- 

studenter 

Semistruktur- 

erade intervjuer. 

Framework 

analysmetod 

 

Studenterna upplevde 

svårigheter gällande 

kommunikation, och 

de utvecklade olika 

kommunikations-

strategier för att 

underlätta 

kommunikationen. 

 

Grad II 

 

75% 

Lundberg 

et al. (2005) 

Sverige 

Att beskriva 

svenska sjuksköt-

erskestudenters 

erfarenheter av om-

vårdnad till patien-

ter från andra 

kulturer.  

Kvalitativ 

studie  

122 Sjuk- 

sköterske- 

studenter 

Fokusgrupp- 

intervjuer & 

semistruktur- 

erade intervjuer. 

Kvalitativ 

analysmetod 

Studenterna kände sig 

osäkra i att ge trans-

kulturell omvårdnad 

eftersom de hade lite 

utbildning om 

kulturella skillnader. 

Grad I 

 

89% 

Mareno & 

Hart (2014) 

USA 

Att utforska nivån 

av kulturell med-

vetenhet, kunskap, 

skicklighet hos 

sjuksköterskor 

under och efter 

avklarad utbildning 

Kvantitativ 

studie 

365 Sjuk-

sköterskor 

Prospektiv, 

deskriptiv 

studie design, 

Tvärsnittsstudie

Kvantitativ data 

analys. 

Färdiga sjuksköterskor 

har mer kunskaper än 

studenter. Båda 

grupper erhöll 

minimal kulturell 

träning. 

  

Grad I 

 

87% 

McCarthy 

et al. (2013) 

Irland 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

språkhinder och 

deras användning 

av tolk.  

Kvalitativ  

Beskriv-

ande 

studie.  

23 Sjuk- 

sköterske- 

studenter 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys 

 

Kommunikationen 

med människor som 

talar andra språk som 

sjuksköterskorna var 

utmanade och 

försvårade förmågan 

att göra en korrekt 

bedömning. 

Grad II 

 

77% 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCarthy%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23901452


 

 

McClimens 

et al. (2014) 

England 

Att utforska 

sjuksköterske- 

studenters erfaren-

heter av att vårda 

patienter från olika 

kulturella 

bakgrunder  

Kvalitativ 

studie 

15 Sjuk- 

sköterske- 

studenter 

Fokusgrupp- 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskestuden-

terna uttryckte 

svårigheter och 

utmaningar när det 

kommer till att möta 

patienternas kulturella 

behov.  

Grad I 

 

85% 

Nielsen & 

Birkelund 

(2008) 

Danmark 

Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

ta hand om 

patienter med 

etnisk minoritets- 

bakgrund. 

Kvalitativ 

studie. 

4 Sjuk-

sköterskor 

Kvalitativa 

intervjuer och 

observationer. 

Fenomenologisk 

analysmetod 

Problem inom 

kommunikation, 

patienters smärt-

uttryck och matvanor 

var förekommande. 

Sjuksköterskor hade 

olika attityder mot att 

ta hand om patienter 

av etnisk minoritets 

bakgrund. 

Grad I 

 

94% 

Suurmond 

et al. (2010) 

Nederlände

rna 

Att utforska den 

kulturella 

kompetensen hos 

sjuksköterskor som 

jobbar praktiskt 

med asylsökande.  

Kvalitativ 

studie 

89 Sjuk- 

sköterskor 

Semi- 

strukturerade 

gruppintervjuer. 

Framework 

analysmetod 

 

Kulturell kompetens 

och kunskaper om 

vanligt förekommande 

sjukdomar hos den 

grupp människor som 

sjuksköterskan arbetar 

med var viktigt. 

Grad I 

 

85% 

Wilhelm & 

Zlotnick  

(2014) 

Två verktyg 

skapades för att 

hjälpa inter- 

nationella studenter 

och förstå icke-

verbala 

kommunikations 

beteenden bättre. 

Kvalitativ 

studie 

6 st 

 

Sjuk- 

sköterskest

udenter 

Observation 

studie med 

frågeformulär. 

Norska och israeliska 

studenters beteende 

studerades, Genom att 

studera minoritets-

gruppens uttryck lärde 

sig studenterna om 

kultur och deras egna 

emotionella uttryck. 

Grad I 

 

 

90% 

 

 


