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Bakgrund:  I bakgrunden beskrivs sjuksköterskors upplevelse i det kulturella mötet och 

omvårdnaden. I mötet mellan sjuksköterskor och patienter från olika kulturer är det inte 

ovanligt att deras erfarenheter och värderingar ställs mot varandra. När sjuksköterskor inte 

innehar tillräckligt stor kunskap om patienternas kultur kan det medföra missförstånd och 

misstro hos patienterna.  

 

Syftet: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vad sjuksköterskor kan tänka på för att 

utföra anpassad omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. 

 

Metod: Vårt examensarbete är en litteraturstudie med innehållsanalys och med manifest 

ansats. Litteraturstudien är baserad på nio vetenskapliga artiklar. Den metoden vi valt är en 

kvalitativ analys metod.  

 

Resultatet: Litteraturstudien belyser hur sjuksköterskor kan medvetandegöra sina 

etnocentriska attityder i det kulturella mötet, och se de kulturella skillnaderna som något 

positivt. För att öka förståelsen för kulturella olikheter, är det betydelsefullt att få insikt i den 

egna kulturen.   

 

Diskussion: I diskussionsdelen har det lyfts fram att utbildningen i sjuksköterskeprogrammet 

ger en möjlighet för sjuksköterskan att öka sin förståelse för den kultur anpassad omvårdnad. 

Den ökande medvetenheten gör det möjligt att minska det etnocentriska tillvägagångssättet. 

Egna reflektioner och vetenskapliga artiklar finns med i diskussionen samt diskuteras med 

hjälp av Leininger´s transkulturella teori. 

 

Nyckelord: Etik, Transkulturell omvårdnad, kulturella olikheter, rasism och lidande  

 

Keywords: Ethics, Transcultural Nursing, cultural diversity, racism and suffering 
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1 Inledning 

I sjuksköterskeprofessionen kommer vi i kontakt med människor från andra kulturer än vår 

egen. Därför ville vi fördjupa oss i det tvärkulturella mötet som sker när personer, med olik 

etnisk bakgrund än den svenska, söker sjukvård. Vi upptäckte under den verksamhetsförlagda 

utbildningen och under egna arbetspass inom vården, att det fanns okunskap om hur mötet 

med personer med olik etnisk bakgrund skulle kunna hanteras. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen märkte vi att sjuksköterskor ofta kategoriserade patienter 

efter kultur och inte efter individ. Osäkerheten hos sjuksköterskan uppstod då förståelsen för 

patientens kulturella värderingar brast, vilket medförde att sjuksköterskan kände sig frustrerad 

i mötet med patienten. Vi uppmärksammade också att det fanns stora kunskapsbrister i 

förståelsen för andra kulturer, seder och bruk än den svenska. Vi blev även medvetna om att 

kunskapen brast när sjuksköterskan mötte patienter från andra kulturer. Tvivel hos 

sjuksköterskan uppkom då patientens fysiska uttryck inte stämde överens med vad 

sjuksköterskor var van vid, som till exempel när patienten upplevdes vara mer högljudd än 

allmänt. Vi upplevde att det saknades intresse från sjuksköterskor att vilja lära sig mer om 

olika kulturer för att minska missuppfattningarna.  

Problemet med etnocentriska attityder från vårdpersonalen gentemot patienter med etnisk 

bakgrund olik den svenska har bland annat belyst av Svenska Dagbladet. Dessa patienter 

erhöll många gånger en sämre sjukvård på grund av sin kulturella bakgrund (Berglund, 2009). 

Artikeln belyser ett problem som uppdagades på Södertälje sjukhus, vi tror att liknande 

problem finns inom sjukvården i stort.  

 

2 Bakgrund 

Allt fler personer med olik etnisk bakgrund kommer enligt Hanssen (2007) till Sverige från 

länder där kulturen skiljer sig från det svenska kulturarvet. Om kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient brister kan detta medföra att patienten inte erhåller den omvårdnad 

som denne behöver. I mötet mellan sjuksköterska och patient från olika kulturer är det inte 

ovanligt att deras erfarenheter och värderingar ställs mot varandra. När sjuksköterskor inte 

innehar tillräckligt stora kunskaper om patienternas olika kulturer kan det medföra 

missförstånd och misstro dem emellan. Om inte sjuksköterskor skapar sig en förståelse för 

den kulturella mångfalden kan omvårdnaden bli lidande. 
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2.1 Etik i sjuksköterskeproffessionen 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), 2§ fastställs att alla har rätt till lika 

vård oavsett medborgarskap. Statens medicinsk-etiska råd [SMER] skriver att 

sjukvårdspersonalen, enligt HSL, rekommenderas att ge alla patienter evidensbaserad vård. 

De grundläggande principerna i medicinsk etik är att vård skall vara lika för alla och endast 

styras av behovet. Social eller ekonomisk tillhörighet skall inte påverka kvaliteten i vården 

(SMER, 1999). Enligt ICN:s etiska kod är ”sjuksköterskans primära ansvar att ge vård till alla 

människor. I vårdarbetet verkar sjuksköterskan för en miljö där mänskliga rättigheter, 

värderingar, sedvänjor och trosuppfattning hos individ, familj och samhälle respekteras” 

(ICN, 2008, s. 4). Enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) 

kännetecknas vårdvetenskapens etik ur ett patientperspektiv av integritet och värdighet samt 

att patienten känner sig själv bäst. Respekteras detta av sjuksköterskor bidrar det till att 

patienterna känner förtroende för vården. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det 

(Socialstyrelsen 2005) att sjuksköterskan ska utgå från en humanistisk människosyn. Vidare 

skriver de att sjuksköterskan ska tillvarata patientens och/eller närståendes kunskaper och 

värdighet, samt att visa öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar.  

 

2.2 Patientupplevelsen 

Hälsa är ett tillstånd av välbefinnande där den egna kulturen har en naturlig plats. Graden 

av förmåga att ta till sig den nya kulturen påverkar uppfattningen om vad hälsa, sjukdom och 

välmående är utifrån den egna kulturen (Hanssen, 2007). För att kunna uppleva hälsa och sig 

själv som en hel människa bör individen känna respekt för sitt eget liv och sig själv som en 

unik människa (Dahlberg et al., 2003). Definitionen av hälsa enligt World Health 

Organization [WHO] ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom eller svaghet” (World Health Organization, 

1946). Hadziabdic och Sandström (2006) menar att patienter med olik bakgrund upplevde 

ofta att språkbristen försatte dem i ett underläge som ledde till beroende, och att utanförskapet 

medförde ett lidande. Patienter med olik kultur kände att det var viktigt att bli bekräftad som 

patient när de sökte vård, att blir tagna på allvar. 

Cortis (2000) fann att många patienter upplevde att sjuksköterskors kännedom om 

kostvanor, behov av böner och konceptet av ”halal” kött var knappa. De anhöriga till 

patienterna som avlidigt upplevde att sjuksköterskor undrade varför allt ståhej, varför så stor 
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av den avlidnes familj var där. Patienterna med olik kultur önskade att sjuksköterskorna kände 

mer respekt för dem som patient, så att deras önskemål om omvårdnad blev bemötta (Cortis, 

2000). 

 

2.3 Otillräcklig kulturkompetens inom sjuksköterske proffessionen 

Etnocentrisk innebär att den egna kulturen är ”den enda rätta” och att annat betraktas som 

annorlunda och därmed onormalt. Utifrån den egna kulturen döms och värderas andra kulturer 

och människor. Den egna kulturen är ”normen” och den är överlägsen. Det är vanligt att det 

utvecklas stereotypa förställningar om andra kulturer för att lättare kunna skilja grupperna åt. 

Stereotypa föreställningar kan leda till förutfattade meningar och i sin tur fram till fördomar. 

En fördom innebär en specifik åsikt om en viss individ eller grupp. Åsikten baseras på egna 

uppfattningar och inte utifrån kunskap (Stier, 2009). 

Otillräcklig kulturkompetens hos sjuksköterskorna leder till att patienterna inte ses utifrån 

sin kultur. Om sjuksköterskors tidigare upplevelser i det kulturella mötet uppfattades som ett 

dåligt möte kan sjuksköterskorna handla utifrån tidigare erfarenheter och fastna i det negativa. 

Om sjuksköterskorna ökar sin förståelse för de kulturella skillnaderna kan 

omvårdnadsbehovet minskas och patienterna blir då sedda utifrån sina kulturer. Besitter 

sjuksköterskorna en etnocentrisk attityd uppstår det lätt missförstånd, feltolkningar och 

obefogade konflikter (Hanssen, 2007). 

Murphy och Macleod Clark (1993) menar att bristande kulturell kompetens att bemöta 

olika kulturer och etnocentriska attityder kan vara en av orsakerna till varför sjuksköterskor 

inte lyckas etablera ett tillfredställande möte. Vissa sjuksköterskor upplevde att det är svårt att 

skapa en bra relation med patienter på grund av olika kulturer och erfarenheter. 

Sjuksköterskor som innehar en etnocentrisk attityd uppvisar en bristande attityd gentemot 

personer med olik kulturell bakgrund. En del sjuksköterskor upplevde att patienter med olik 

kultur provocerade och var hotfulla. Sjuksköterskornas upplevelse var att förståelsen saknades 

för varandras kulturella skillnader och värderingar. 

Hultsjö och Hjelm (2005) belyste i sin artikel att sjuksköterskorna upplevde att personer 

med olik kulturell bakgrund uttryckte sig på ett oförväntat sätt till exempel när det gällde att 

uttrycka sin smärta. Patienterna upplevdes som mer högljudda, mer dramatiska och 

emotionella.  
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Ozolins och Hjelm (2003) fann också i sin studie att sjuksköterskorna upplevde att det kan 

vara svårt att uppmärksamma de symtom och det egentliga problemet som patienten söker 

vård för. De fann vidare att förstå patientens kulturarv är det önskvärt att sjuksköterskorna 

skapar sig en förståelse för sin egen kultur och uppmärksammar samspelet mellan de sociala 

och kulturella skillnaderna inom kulturerna.  

 

2.4 Kulturella olikheter 

Kultur som ord har sitt ursprung från latinet och betyder odling. Vidare menar Stier (2009) 

att kultur kan beskrivas som något beteendemässigt, där en grupp människor sätt att leva, kan 

vara en kultur. De handlingar och mönster som en grupp delar, med gemensamma beteenden 

och handlingsmönster. 

Ozolins och Hjelm (2003) fann i sin studie att sjuksköterskan upplevde att deras kulturella 

kunskaper brast gentemot patienternas kulturella olikheter. Sjuksköterskan kände sig splittrad 

in sin yrkesroll när vissa patienter med olik kultur nekade vård samt när sjuksköterskan, 

patienten och närstående inte var överens om vilken omvårdnad som var bäst för patienten. 

Sjuksköterskan kände på grund av detta att inte bli respekterad för sin yrkeskunskap. 

 I västvärlden används mer diagnostik och vetenskapliga metoder i form av blodprover, 

röntgen etc. Detta kan inge ett intryck enligt Murphy & Macleod Clark (1993) av att man är 

osäker och leda till irritation och oförståelse från patienten. Trosföreställningar om 

sjukdomsorsaker har ofta sina rötter i kulturarvet och religionen. Många sjuksköteskor kände 

att kvaliteten på vården som gavs var bristfällig då den kulturella kunskapen saknades. 

Michelsen, Krasnik, Nilsen, Norredam och Torres (2004) fann i sin studie att ett stort antal 

sjuksköterskor upplevde att patienter med olik kulturell bakgrund var mer krävande och deras 

anhöriga önskade mer uppmärksamhet än vad andra patienter begärde. Sjuksköterskan 

uppfattade det svårt att hantera det stora antal anhöriga som var på besök till en och samma 

patient samtidigt, samt att sjuksköterskan upplevde att medpatienterna blev störda av det stora 

antalet anhöriga som var på besök till en och samma patient (Ozolins & Hjelm, 2003).  
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3 Problemformulering 

I bakgrunden har det framkommit att sjuksköterskorna saknar kunskaper i hur de skall 

möta patienter med olika bakgrunder. De brister som finns inom sjuksköterskeprofessionen är 

i mötet och att uppmärksamma behov på kulturanpassad omvårdnad. Om inte 

sjuksköterskorna har kunskap om andra kulturer kan mötet mellan sjuksköterskorna och 

patienterna inte utmynna i en positiv anda. Hur kan sjuksköterskan utveckla sin förståelse för 

det kulturella mötet för att kunna utföra kulturanpassad omvårdnad?  

  

4 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vad sjuksköterskor kan tänka på för att utföra 

kulturanpassad omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. 

 

5 Teoretiska referensram 

Leininger definierar transkulturell omvårdnad som: 

” Transcultural Nursing refers to a formal area of humanistic and scientific knowledge and 

practices focused on holistic culture care (caring) phenomena and competencies to assist 

individuals or groups to maintain or regain their health (or well-being) and to deal whit 

disabilities, dying, or other human conditions in culturally congruent and beneficial ways.” 

(Leininger och McFarland, 2002, s.84). 

 

Det transkulturella omvårdnadsmålet är att uppnå en meningsfull och tillfredsställande 

omvårdnad som främjar en god hälsa och välbefinnande för patienten. Vilket innebär att 

omvårdnaden ses utifrån patientens kulturella värderingar och livsstil. Leininger trycker på att 

sjuksköterskan ska inneha ett holistiskt synsätt, att kunna vara lyhörd och uppmärksamma 

olik kulturell bakgrund. Transkulturell omvårdnad innebär att respektera och förstå varje 

individs kulturella bakgrund, medförda värderingar, övertygelse och livsstil (Leininger & 

McFarland, 2002). 

Leininger och McFarland (2002) teori är avsedd som en guide för att hjälpa 

sjuksköterskorna i den transkulturella omvårdnaden genom att tolka mönster och uttryck hos 

patienter med annan etnisk bakgrund. Den huvudsakliga uppgiften är att utbilda 

omvårdnadspersonal och att tillsammans arbeta för en transkulturell omvårdnad som är 

hälsogivande och vårdande. Att lära sig andra kulturer och skapa sig en förståelse för 
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sjuksköterskan är ingen lätt uppgift. För att uppnå detta är det önskvärt att ta lärdom från 

patienterna med olik kultur och på detta sätt kunna skapa sig en bild om vad patienterna har 

för förväntningar på vården. Att ha en grundläggande kunskap om likheter och olikheter 

hjälper sjuksköterskan att öppna sitt sinne och ändra eventuellt etnocentriska synsätt på 

kulturer. Att vårda patienter som inte behärskar språket ger både sjuksköterskorna och 

patienterna en känsla av maktlöshet att inte kunna uttrycka sig, detta kan leda till frustation 

och ensamhet för både sjuksköterska och patient. Enligt Leininigers (2002) teori, 

transkulturell omvårdnad, menar hon även att vården med fördel anpassas till patienten för att 

bättre hälsa och välbefinnande ska uppnås. Vidare menar hon att den transkulturella 

omvårdnaden är en av sjuksköterskornas utmaning i vården. Att det transkulturella mötet 

kommer att underlättas om sjuksköterskan lär känna olika mönster och uttryck hos patienter 

med olik bakgrund. De menar också att stor vikt ligger i sjuksköterskornas eget intresse att 

vilja lära sig om andra kulturer, om viljan finns från sjuksköterskornas sida att bli mer 

kulturkompetent gynnas det i positiv riktning, men om resurserna inte finns kommer den 

kulturella kompetensen hämmas. Leininger (2002) anser att när två människor möts i en 

vårdsituation så finns det skillnader mellan dessa oavsett om det är kulturellt. Dessa olikheter 

skapar stress och konflikter mellan båda parter speciellt om inte sjuksköterskorna känner till 

patienternas kultur. I olika kulturer förkommer olika ritualer som utövas vid olika sjukdomar. 

Sjuksköterskorna kan med fördel om de har den kunskap som krävs underlätta och tillåta att 

utföra dessa ritualer om sjuksköterskan har kännedom om dessa. Det är angeläget för 

sjuksköterskan att kunna förstå patientens syn på sin sjukdom och vad patienten har för 

förväntningar på vården. Transkulturell omvårdnad leder i längden till att patienterna blir 

friskare fortare samt att det leder till att förebygga förhållanden som negativt påverkar 

patienternas hälsa (Leininger & McFarland, 2002). När Leiningers teori först kom på 50-talet 

var det inte många sjuksköterskor som kände att kultur var relevant för omvårdnaden och 

samt att det var onödig teori, men genom åren med Leiningers beslutsamhet och entusiasm 

började sjuksköterskorna världen över stödja hennes ide på transkulturell omvårdnad. 

Leininger uttrycker det som att” Nurses needed in-depth knowledge of cultures with an 

anthropological view and in-depth, culturally bases care phenomena” (Leininger, 2002, s 

189). 
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6 Metod 

Vårt examensarbete är en litteraturstudie med manifest innehållsanalys. Litteraturstudien är 

baserad på vetenskapligt granskade artiklar. Syftet med kvalitativa studier är att få en större 

förståelse för det valda problemområde (Friberg 2006).  

 

6.1 Datainsamling och urval 

Datamaterialet till litteraturstudien består av artiklar i fulltext, ”peer-reviewed” och är 

vetenskapligt granskade. Litteratursökningen omfattar databaserna, Cinahl med fulltext och 

Pubmed, nio artiklar har valts. Sökorden var ethics, transcultural nursing, cultural diversity, 

racism och suffering. Detta är gjort i olika kombinationer som redovisas i matrisen, se bilaga 

2.  

6.2 Dataanalys 

Enligt Friberg (2006) kan analysarbetet beskrivas i en helhet som är i en rörelse. 

Analysmetoden används inom den kvalitativa forskningen med avsikt att bidra till ny 

evidensbaserad omvårdnad. I kvalitativa studier kan resultatet presenteras i form av 

meningsbärande enheter, kod och kategorier. För att öka kvaliteten i arbetet kommer 

artiklarna från två databaser. Analysdelen börjades med att artiklarna lästes igenom flera 

gånger för att få en kunskap om vad de handlade om enligt Friberg (2006). Fokus lades på 

varje studies resultat för att finna sökorden till vårt syfte. Detta för att få en överblick över de 

utvalda artiklar som skulle analyseras. Citat lyftes fram för att användas i resultatdelen. 

Likheterna och skillnaderna mellan artiklarna identifierades. Efter en noggrann genomläsning 

av artiklarna påbörjades kodningen. Här har vi strukit under varje meningsbärande enhet som 

vi har valt att använda. Enligt Graneheim och Lundman (2004) klassificeras data i kategorier. 

Detta för att få en bättre översikt över artiklarna och se mönster i artiklarna och vad för tema 

artiklarna ville förmedla. De meningsbärande enheterna kodades och grupperades i kategorier 

som avspeglade budskapet i artiklarna. Varje meningsbärande enhet från varje artikel klipptes 

isär och sattes på flera ark och numrerades för tillhörande artikeln. Dessa koder lästes åter 

igenom och sattes senare in under de passande kategorierna. Koderna flyttades mellan de 

olika kategorierna under arbetets gång. För att kontrollera tillförlitligheten jämfördes texten 

igen mot de slutliga kategorierna. Analysen ansågs färdig när det inte kunde skapas fler 

kategorier, se bilaga 3. 
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6.3 Forskningsetiska övervägande 

I de forskningsetiska övervägande har åsikter och värderingar lagts åt sidan för att inte 

misstolka det fenomen som har studerats (Forsberg & Wengström, 2003). Det är inte tillåtet 

att parafrasera någon annan, då måste ett citat göras. Detta för att undvika att läsaren skall tro 

och vilseledas av att det är författarnas egna ord. Plagiat kan ske både medvetet och 

omedvetet, detta sker oftast när författaren inte har kontroll på var anteckningarna kommer 

ifrån (Booth, Colomb & Williams, 2004; Forsman, 1997). Vi har i så stor utsträckning som 

möjligt varit noga att referera till original källan. Vi har även varit noga med att inte lägga in 

egna tolkningar eller värderingar.  

 

7 Resultat 

Resultatet presenteras med tre kategorier Den första kategorin är kulturell medvetenhet, 

andra kategorin är att skapa en kultur anpassad omvårdnad och den tredje utbildningens 

betydelse för sjuksköterskorna.  

 

7.1  Kulturell medvetenhet 

Zoucha och Husted (2000) visade att sjuksköterskorna ska se hela patienterna med dess 

kultur som en unik individ och inte som ett objekt utifrån det kulturella. De fann också att när 

sjuksköterskorna vårdar patienter från olika kulturer är det betydelsefullt att bemötandet är 

som sjuksköterskorna själva skulle vilja bli bemötta med, på ett positivt sätt. Att se varje 

människa som den är, att förstå hela patienten med dess familj och vänner och deras kultur. 

Tuohy, McCarthy, Cassidy och Graham (2008) visade att sjuksköterskornas människosyn 

påverkar hur den kulturanpassade omvårdnaden kommer att upplevas av patienten. Om 

omvårdnaden är genomtänkt av sjuksköterskorna kommer detta att upplevas som något 

positivt av patienterna. Narayanasamy (2003) samt Zoucha och Husted (2000) visade att om 

sjuksköterskorna har ett öppet sinne för nya kulturer blir mötet lättare för båda parter, det är 

betydelsefullt att se individen, att inte se kulturen som ett hinder. Att sjuksköterskorna 

bemöter patienterna på ett värdigt sätt i dennes kultur är att föredra.  

Cioffi (2003) visade att om omvårdnaden för olik kultur ska fungera i praktiken är det 

sjuksköterskans ansvar att ha en öppenhet för de olika kulturerna. Det är fördelaktigt för 
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sjuksköterskorna att förstå sin egen kultur för att kunna skapa en bra förståelse för andra 

kulturer. När sjuksköterskorna ökar sin förståelse för sina egna kulturer genom att förstå 

varför och hur dennes kultur är, kommer sjuksköterskorna ha en större förståelse för kulturella 

olikheter. Tuohy et al. (2008) visad i sin studie genom att sjuksköterskorna har ett öppet sinne 

och är lyhörd och kan sätta sig in i individens situation och inte döma efter kulturen är 

ytterligare ett sätt att öka den kulturella medvetenheten. Narayanasamy (2003) fann i sin 

studie att uppskattningen av kulturernas olikheter blir begränsat om sjuksköterskorna inte kan 

se nyanserna i de olika kulturerna. Det också önskvärt ur ett sjuksköterskeperspektiv att 

kunskapen ökar om patienternas kultur för att kunna ge en kulturanpassad omvårdnad.  

Boi (2000) visade i sin studie att sjuksköterskorna ofta var medvetna om betydelsen att 

inneha en förståelse om kulturella olikheter. Sjuksköterskorna kände att de inte kunde ge en 

kulturanpassas omvårdnad på grund av att de inte visste hur detta skulle uppnås.  

Cioffi (2003) samt Tuohy et al. (2008) fann att för främja en kulturell medvetenhet är 

kommunikationen ett viktigt verktyg, genom att lyssna på patienterna och att sjuksköterskorna 

tar reda på om patienterna verkligen förstår den information de erhålligt. Ekblad, Marttila och 

Emilsson (2000) har kommit fram till att kulturell medvetenhet hjälper till att undvika 

stereotypera kulturer och beteenden. För att sjuksköterskan ska kunna öka sin 

kulturkompetens behövs medvetenhet och förståelse för sin egen kultur.  

 

7.2 Kulturanpassad omvårdnad 

Narayanasamy (2003) fann att sjuksköterskorna i sin yrkesroll kan skapa en trygghet i den 

kulturanpassade omvårdnaden när denne blir mer medveten om att kulturer kan skilja sig 

utifrån kroppsspråk och ögonkontakt. Den kulturanpassade omvårdnaden handlar om mer än 

att bara ta hänsyn till det fysiska som mat enligt religionen, till exempel: koscher vilket 

innebär att den judiska maten är slaktad på rätt sätt enligt religionen på samma sätt som 

muslimer önskar att maten slaktad enligt halal. Att värna om den döende patienten utifrån de 

kulturella olikheter som finns är yttligare ett sätt att ge en kulturanpassad omvårdnad. Zoucha 

och Husted (2000) fann i sin artikel att ett lidande skapas för patienterna när sjuksköterskorna 

inte ser helheten. Det är nödvändigt för sjuksköterskorna att bygga en bro mellan sig och 

patienterna, detta för att möjliggöra den kulturanpassande omvårdnaden. Det är 

sjuksköterskornas uppgift att ge en kulturanpassad omvårdnad så att ett lidande inte uppstår 

för patienten. Ekblad, Marttila och Emilsson (2000) visar att sjuksköterskornas kunskap om 
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ideologier och olika livsåskådningar bidrar till ökad förståelse av patienternas beteenden. 

Sjuksköterskornas öppenhet för kulturell kunskap leder till att sjuksköterskorna frågar mer om 

patienternas önskningar för en kulturanpassad omvårdnad. ”When nurses impose their own 

cultural beliefs, practices and values upon their patients and families then patients can be 

considered to be receiving ethno-centric care” (Cioffi, 2003, s. 305). 

Narayanasamy (2003) tycker att dagens sjukvård måste byggas på ett sådant sätt att 

omvårdnaden blir en trygghet för patienter med kulturella olikheter, då dagens samhälle blir 

mer mångkulturellt. I sjuksköterskornas omvårdnad är patienternas uppgifter om sin kultur en 

värdefull tillgång för att kunna ge en trygg kulturanpassad omvårdnad. Martino Maze (2005) 

fann att missförstånd kan resultera i tveksamheter som försenar behandlingen, och i värsta fall 

leda till livshotande tillstånd för patienten. Då samhället ändras och blir mer mångkulturellt 

kommer detta att ställa högre krav på sjuksköterskorna som behöver ta hänsyn till fler kulturer 

än det kultur som sjuksköterskorna själva innehar. Heikkilä och Ekman (2000) fann i sin 

studie att många av patienterna med olik bakgrund tyckte att en kulturanpassad omvårdnad 

för dem var när sjuksköterskan uppmärksammade deras behov, visade intresse, lyssnade och 

tog dem på allvar, samt att personalen var positiva och tillgängliga. 

 

7.3 Utbildningens betydelse för sjuksköterskorna 

Narayanasamy (2003) samt Tuohy et al. (2008) fann i sina studier att för att kunna uppnå 

en kulturanpassad omvårdnad är utbildningen en grundläggande pusselbit. Här är det viktigt 

att applicera utbildningen i teorier, praktik och forskning. Att öka kunskapen om den 

kulturanpassade omvårdnaden redan i grundutbildningen som sjuksköterska, ligger till grund 

för att framtida kulturanpassad omvårdnad ska ses som en utmaning. ”Nurse educators should 

ensure that nursing curriculum at the undergraduate, graduate and continuing education levels 

are regularly updated to meet the needs of the changing healthcare environment” ( Martino 

Maze, 2005, s. 547). Boi (2000) visade att majoriteten av de nyexaminerade sjuksköterskorna 

kände att de inte blev fullt förberedda på att ge en anpassad kulturell omvårdnad. Boi (2000) 

har kommit fram till att det är genom utbildningen som sjuksköterskan kan förbättra sin 

kunskap och förståelse för olika kulturer.  

Cortis (2003) redovisade att sjuksköterskorna är det riskabelt att döma ut en hel kultur på 

grund av tidigare negativa möten. De menar att sjuksköterskan är ute på ”farligt vatten” om 

denne dömer patienten på grund av hudfärg och utseende, och att denne inte generaliserar en 
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hel kultur utan skapar en öppenhet för olikheter. Narayanasamy (2003) samt Zoucha och 

Husted (2000) visar att sjuksköterskorna är i behov av att reflektera över sina fördomar, och 

att kulturen inte dömer utan att det är sjuksköterskorna som dömer kulturen. Diskriminering 

av olika kulturer är ett av de större hindren för kulturanpassad omvårdnad. För att ge en 

omvårdnad är det betydelsefullt att sjuksköterskorna är medvetna om sina fel och brister. 

Sjuksköterskorna som har en större inblick i sin egen kultur visar en större förståelse att 

bemöta patienter med en annan kulturell bakgrund.  

Cioffi (2003) samt Cortis (2003) fann att ökad förståelse för andra kulturer och inte fastna 

vid det etnocentriska tankesättet, behövs en djup förståelse för sin egen kultur med ens 

fördomar och förutfattade meningar. En av sjuksköterskornas pusselbitar för att få en bra 

insikt i sina fördomar är att se det positiva i den kulturanpassade omvårdnaden och att 

kulturen kan utryckas på olika sätt.  

Cortis (2003) samt Narayanasamy (2003) visade att kulturen inte har någon enhetlig 

definition utan att sjuksköterskorna ska se kulturen som ett verktyg. Att erhålla en insikt i att 

kulturen inte är statisk utan att den är förändlig, att samma religion inte betyder samma kultur. 

Vidare menar de att om sjuksköterskorna har utbildning i en specifik kultur innebär inte det 

att det finns en förståelse för varje individ inom patientgruppen då det kan finnas stora 

variationer inom kulturen. ”Nurses therefore need to engage with and apply the principles of 

valuing difference and challenging racism to the practice settings” (Cortis 2003 s. 63). 

 

8 Diskussion 

Diskussionen presenteras genom en resultatdiskussion med anknytning till teoretisk 

referensram och en metoddiskussion. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår uppsats var att beskriva vad sjuksköterskorna bör tänka på för att öka sin 

kunskap för en kulturanpassas omvårdnad. I bakgrunden framkommer det om 

sjuksköterskorna innehar ett etnocentriskt synsätt, medför det svårigheter för sjuksköterskorna 

att nå en förståelse och visa respekt för andra kulturer. Feltolkningar och missförstånd kan 

leda till ett vårdlidande för patienterna på grund av det etnocentriska synsättet från 

sjuksköterskorna när patienten har en olik kulturell bakgrund.  
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I den första kategorin visar resultatet att sjuksköterskornas kulturella medvetenhet 

avspeglar sig i den omvårdnad som sjusköterskorna kommer att utföra. För att den 

kulturanpassade omvårdnaden ska fungera är det en fördel om sjuksköterskorna funderar på 

hur de själva skulle vilja ha en kulturanpassad omvårdnad i dennes egna kultur. Varje 

människa har egna erfarenheter av livet, därför kommer människosynen att variera från 

individ till individ, vilket i sin tur kommer att påverka den kulturanpassade omvårdnaden. 

Leininger (2002) menar i sin teori, transkulturell omvårdnad, att sjuksköterskan behöver en 

djup förståelse om olika kulturer med ett antropologiskt synsätt, att lära sig människan i den 

kulturen. Vidare menar Leininger (2002) att det avgörande är att lyssna med ett öppet sinne, 

att lära från patienterna samt att inte tvinga på sina egen idéer. Vidare innebär det att om 

sjuksköterskorna fördjupar sig i sin egen kultur kommer förståelse för den kulturanpassade 

omvårdnaden att öka. Att förståelsen för den egna kulturen påverkar sjuksköterskorna till det 

positiva, vilket resulterar i en kulturanpassad omvårdnad till patienter med olik bakgrund. 

Resultatet visade även betydelsen av att sätta patienten i det första rummet för att mötet ska 

bli så positivt som möjligt både för patienter och sjuksköterskor. Narayanasamy (2003) fann 

också att om sjuksköterskorna sätter patienterna i första rummet där patienten får vara med 

och bestämma över sin omvårdnad, kommer omvårdnaden resultera i en kulturanpassad 

omvårdnad. Kasen et al. (2008) menar också att sjuksköterskans människosyn har stort 

inflytande på det kulturella mötet. Om sjuksköterskorna får kännedom om sina fördomar och 

förutfattade meningar medför det bättre insikt i sin egen kultur och kommer då att resultera i 

en kulturanpassas omvårdnad. 

Det erfordras vilja från samhälle, högskola och studenter samt att det finns tillräckligt med 

resurser för att öka den kulturella medvetenheten inom vård och omsorg. Vad som 

framkommit är hur problemen, med etnocentriska sjuksköterskor med förutfattade meningar 

och fördomar, ska lösas, detta med bättre och mer kulturell utbildning. Idag har 

sjuksköterskeprogrammet kulturell omvårdnad men det kan tyckas att det inte räcker för 

problemen fortsätter att existera i vårt samhälle och i vården. I bakgrunden framkommer det 

att problemet inte är löst och att det fortfarande finns brister från sjuksköterskorna att ge 

kulturanpassad omvårdnad. Resultatet visade även att sjuksköterskorna känner att fler av 

mötena med patienter med olik bakgrund inte upplevs som en positiv erfarenhet då kulturell 

medvetenhet saknas. Detta bekräftas också av artiklar i dagspressen (Berglund, 2009) om hur 
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patienter blir illa bemötta på grund av deras etniska bakgrund. Även att patienter med olik 

kultur känner att förståelsen från sjuksköterskorna brister i kulturanpassad omvårdnad.  

Den andra kategorin redovisade resultatet vikten av kulturanpassad omvårdnad. 

Sjuksköterskans värnande av patientens kultur och trosuppfattning resulterar i ett minskat 

lidande för patienten (Kasen, Nordman, Lindblom och Eriksson, 2008). De fann även i sin 

studie att vårdlidande kan minskas om sjuksköterskorna innehar en känsla av engagemang 

och eftertanke i sitt handlade i omvårdnaden. Kasen et al. (2008) samt Näsman, Lindholm och 

Eriksson (2008) stödjer också resultatet genom att se hela patienten och för att dennes 

värdighet och integritet ska bevaras, görs detta genom att visa tillit, ärlighet och rättvisa 

oavsett patientens kulturella aspekter. Leininger (2002) säjer att det är i den kulturanpassade 

omvårdnaden som sjuksköterskorna kan ta hjälp av patienterna med vad patienterna förväntar 

sig av vården. För att omvårdnaden ska bli så anpassad som möjligt underlättar det för 

sjuksköterskan om denne tar reda på patientens syn på hälsa och sjukdom, för att veta vilken 

utgångspunkt sjuksköterskorna ska ha för planeringen av omvårdnaden. Hälsa enligt 

Leininger (2002) är ett tillstånd av att må bra eller uppleva ett tillstånd som är kulturellt 

grundat, värderat, och praktiserat av individer eller grupper som möjliggör det hälsosamt 

dagligt liv. Att sjuksköterskorna möjliggör för patienterna en kulturanpassas omvårdnad 

genom att förstå att synen på hälsa kan variera från individ till individ. Det är viktigt enligt 

Leininger (2002) att sjuksköterskorna även är observant på skillnader inom synen på vad en 

god omvårdnad är just för den patienten. Det som hjälper sjusköterskan på vägen är att öppna 

sitt synsätt på olik kultur samt att skapa sig ett holistiskt synsätt.  

Enligt ICN:s etiska koder är det sjuksköterskans ansvar att främja att alla människor får 

vård. Vidare dokumenterar kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) att sjuksköterskan ska utifrån patientens och/eller närståendes 

önskemål och behov föra deras talan. Den tredje kategorin redovisade resultatet att 

utbildningen är en viktig del för den ökande förståelsen. Det framkom även att om den 

kulturella utbildningen ökar i sjuksköterske- programmet kommer sjuksköterskorna öka sin 

förståelse i den kulturanpassade omvårdnaden. Förståelsen för det kulturella mötet ökar också 

om mer forskning och praktik integreras i utbildningen. I dagens sjuksköterskeprogram ingår 

det en viss mångkulturell utbildning i omvårdnad men det kan variera från högskola till 

högskola.  
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Leininger (2002) menar att om det transkulturella mötet ska få en bra utgång behöver 

sjuksköterskorna studera olika kulturer med hjälp av hennes teori. Hon menar att om världen 

uppmärksammat att världen behöver transkulturell medvetenhet hade 11 september aldrig ägt 

rum. Leiningers teori var en banbrytande teori när den kom i mitten av 50-talet, men världen 

har förändrats mycket sedan dess och för att sjuksköterskornas möte idag ska resultera i en så 

positiv anda som möjligt för båda parter behövs en ny syn på den transkulturella 

omvårdnaden. Resultatet visar att det behövs mer forskning i ämnet för att bemöta dagens 

mångkulturella vård. Det som vi har sett som gemensamt i resultatet är betydelsen av 

utbildning och att kunskapen många gånger brister från sjuksköterskorna att kunna ge en 

kulturanpassad omvårdnad.  

Sjuksköterskeprogrammen innehar en stor roll för hur sjuksköterskornas förberedelser att 

få insikt i sina kunskaper och sina attityder och förstålelser om andra kulturer. Det är en fördel 

om sjuksköterskeprogrammen möjliggör för studenterna att medvetengöra sina egna fördomar 

och beteende gentemot andra kulturer. Gebru och Khalaf (2008) visade att sjuksköterskornas 

treåriga utbildning behöver förbereda studenterna på att möta behovet av ett växande 

mångkulturell samhälle i Sverige. Förberedelsen menar de sker om studenterna får utbildning 

i Leiningers teori, transkulturell omvårdnad, och att den är integrerad i alla terminer. Studien 

visade även att studenterna graderade betydelsen av kulturell medvetenhet som stor för att 

kunna möta den ökande efterfrågan på kulturanpassad omvårdnad.  

Sammanfattningsvis visade de tre kategorierna att en kulturmedvetenhet saknades många 

gånger hos sjuksköterskorna. För att omvårdnaden ska bli kulturanpassad som möjligt för 

patienterna behöver sjuksköterskorna öka sin förståelse för den egna kulturen, och i och med 

det ökar sjuksköterskorna sin kulturkompetens. Om utbildningen i kulturell omvårdnad får ett 

större fäste i högskolorna kommer den kulturanpassade omvårdnaden bli mer naturligt för 

sjuksköterskorna.  

 

8.2 Metoddiskussion 

Uppsatsen är en innehållsanalys där resultatet baseras på nio vetenskapliga artiklar som 

analyserats. Innehållsanalysen vi genomfört har varit utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Det 

intressanta är att vi under arbetets gång har upptäckt av de artiklar vi funnit är att problemet 

med kulturanpassad omvårdnad inte är något nytt fenomen. På grund av detta har vi ansett att 

det är relevant för oss att ha med artiklar som är äldre än år 2000.  
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Artiklarna vi använt oss av är studier som är genomförda i USA, Storbritannien, Australien 

och i Norden. Vi har valt artiklarna från dessa länder då vi ville lyfta fram att detta inte endast 

är ett problem avgränsat till Sverige. I litteraturstudien har vi både använt oss av kvalitativa 

och kvantitativa studier. Då alla artiklarna i resultatdelen är skrivna på engelska har detta 

vissa gånger medfört att översättningen blivit problematisk. Artiklarna har vi på bästa möjliga 

sätt försökt översätta så korrekt som möjligt, men dessvärre kan vissa brister ha uppstått. 

Resultatet utformades av att vi tog ut meningsbärande enheter och efter det delade in 

dessa i koder och kategorier. Det som har varit komplicerat med meningsbärande enheterna är 

att hittat de enheter som svarat på vårt syfte. Arbetet att finna meningsbärande enheter för 

syftet har tagit lång tid, men fördelen är att vi kan våra artiklar och dess innehåll. Detta tror vi 

ger en större trovärdighet i själva arbetet. Granheim och Lundman (2004) tar upp kritiken 

med att arbeta med texter på detta sätt, att de meningsbärande enheterna som plockas ut blir 

för långa, som hela stycken. Vilket leder till att det är svårt att manövrera meningarna, samt 

att de kan innehålla flera olika budskap. Å andra sidan kan för korta meningsbärande enheter 

bli sönderfördelade. Metoden innebär att när läsningen påbörjas skall man låta texten tala för 

sig själv och inte lägga till tolkningar som inte finns (Graneheim & Lundman 2004). Vi har 

funnit att det har varit en fördel att vara två personer med olika erfarenheter och ålder, detta 

för att få olika infallsvinklar i arbetet. Vi fann att det många gånger var svårt att inte ta ut för 

långa stycken, vi tyckte att för att förstå hela innebörden behövdes det ibland långa stycken. 

Att inte tolka en text är mycket svårt, vi förmodar att det inte går att undvika att inte lägga in 

sina egna tolkningar.   
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Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

 

Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Boi, S. Nurses´ experiences in 
caring for patients from 
different cultural 
backgrounds 

2000, Storbritannien. 
Transcultural nursing. 

Syftet var att belysa 
problem som 
sjusköterskan stöder 
på genom omvårdnad 
till patienter med olik 
kulutrell bakgrund. 

Kvalitativ dataanalys, 15 
stycken möte 
urvalskriterierna, endast 7 
stycken sjuksköterskor deltog 
i intervjuverna. 

Resultatet visade att det 
behövs mer kurser som 
betonar den kulturella 
skillnader i hälsa och 
sjukdomsupplevelse. 

Cioffi, J. Communicating with 
culturally and linguistically 
diverse patients in an acute 
care setting: nurses´ 
experiences 

2003, Australien, 
International Journal of 
Nursing Studies 

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskan 
erfarenhet av att 
kommunicera med 
mångkulturella 
patienter 

Kvalitativ studie. 23 stycken 
intervjuades. Både 
sjuksköterskor och 
barnmorskor 

Resultatet visar för att 
kommunicera med patienter 
med annan kultur användes 
olika strategier som tokar, 
två språkig personal, vilja 
och respekt fanns för att 
kunna kommunicera med 
dessa patienter 

Cortis, J.D Cultural, values and racism: 
application to nursing 

2003, Storbritannien. 
International Nursing 
Review 

Syftet vara att 
undersöka 
komplikationen av 
kultur, värdering och 
rasism 

Kvalitativ studie med 
innehållsanalys 

Resultatet pekar på att 
sjuksköterskan inte ser 
kulturen som något statiskt. 
Detta leder till etnocentriska 
sjuksköterskor 

Ekblad, S., Marttila, 
A. & Emilsson, M 

Cultural challenges in end-
of-life: Reflections from 
focus groups´ interviews 
whit hospice staff in 
Stockholm 

2000, Sweden, Journal 
of advanced nursing. 

Att sammanställa 
erfarenheter bland 
hospicepersonal 
(majoriteten 
sjuksköterkerskor) 
som arbetar med 
patienter med annan 
kulturell bakgrund. 

Kvalitativ studie. Intervjuer 
med tre focusgrupper som 
hade deltagit i ett 
tredagarsseminarium.  

Kulturkrockar i form av bl.a. 
annorlunda beteende och 
kommunikation. Närstående 
användes som tolkar, vilket 
kunde leda till 
komplikationer, så som 
utelämnande av uppgifter. 
Flera deltagare menade att 
deras syn på saker och ting 
ändrades många gånger 
under tiden man vårdade 
patienter med annan kultur. 
Man efterlyste mer kunskap 
om specifika kulturer.  

Heikkilä, K., 
Ekman, S-L 

Health Care Experiences 
and Beliefs of Elderly 
Finnish Immigrants in 
Sweden 

2009, Sweden, Journal 
of Transcultural 
Nursing 

Syftet är att utforska 
finska immigranters 
erfarenheter och 
tilltro av omvårdnad. 

 Hermeneutisk metod där 39 
patienter blev intervjuades. 

Resultatet pekar på att 
omvårdnaden är kulturellt 
anpassad för äldre finska 
immigranter. 

Martion Maze, C. D Registered Nurses´ personal 
rights vs. Professional 
responsibility in caring for 
members of underserved 
and disenfranchised 
populations 

2004, USA, Journal of 
Clinical Nursing 

Syftet var att 
undersöka hur 
utvecklingen i 
sjuksköterskeutbildni
ngen identifierar 
skadligt tänkande och 
intolerans för 
minoritetsgrupper. 

Kvalitativ analysmetod Resultatet pekar på att 
sjuksköterskan måste ge 
omvårdnad oavsett 
personliga invändningar. 
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Narayanasamy, A. Transcultural nursing: how 
do nurses respond to 
cultural needs? 

2003, Storbritanien, 
British Journal of 
Nursing 

Studien var att 
förklara hur 
sjuksköterskor svarar 
på det kulturella 
behovet 

Kvantitativ och kvalitativ 
studie. Utskicket var till 200 
stycken sjuksköterskor,126 
stycken leg. sjuksköterskor 
deltog  

Att flertalet av 
sjuksköterskorna kände att 
de behövde mer utbildning 
för att möta det kulturella 
behovet 

Tuohy, D. 
McCarthy, J. 
Cassidy, I. 
Granham, M. 

Educational needs of nurses 
when nursing people of a 
different culture in Ireland 

2008, Irland, 
International Nursing 
Review 

Syftet var att 
diskutera 
sjuksköterskans 
erfarenheter i Irland 
med personer med 
annan etnisk 
bakgrund 

Kvalitativ studie. Sju 
sjuksköterskor blev 
intervjuade. 

Stöd och utbildning behövs 
för att sjuksköterskan ska 
öka omvårdnaden till 
personer med annan etnisk 
bakgrund. 

Zoucha, R. & 
Husted, G L. 

The ethical dimensions of 
delivering culturally 
congruent nursing and 
health care 

2000, USA, Issues in 
Mental Health Nursing 

Syftet är att ge en 
etisk dimension av att 
ge kulturell konkret 
psykisk omvårdnad  

Kvalitativ studie på 
Leiningers och Husted´s and 
Husted´s biologiska teori. 

Vårdpersonalen har en 
överenskommelse med varje 
patient vilket inkluderar att 
hjälpa dem att behålla deras 
kulturella värderingar och se 
till att upprätthålla dem. 
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Databaser Sökord Antal 

träffar 

Antal valda 

artiklar 

CINAHL with 

Full Text 

Ethics+ refugees 2 1 

CINAHL with 

Full Text 

Transcultural nursing 354 3 

CINAHL with 

Full Text 

Cultural diversity and 

nursing 

269 2  

CINAHL with 

Full Text 

Racism and nurse 48 1 

Pubmed Leninger 25 2 
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Meningsbärande enhet    Kod Kategori 
I en förstenad kultur 
är patienten ofta inte 
med i 
vårdplaneringen, 
han blir inte heller 
tillfrågad om sina 
önskemål och behov, 
andra bedömer hans 
situation. 
 

Flera gånger får inte 
patienten själv vara 
med och bestämma 
över sin vård. 

MÄNNISKOSYN -
Att se hela individen 

 

 


