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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att belysa kulturell kompetens och dess innebörd för 

sjuksköterskan. Syftet var även ta reda på hur sjuksköterskan kan förbättra sin kulturella 

kompetens för att kunna ge en individanpassad omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. En 

systematisk litteraturstudie har genomförts. Till resultatet användes 12 artiklar som var 

kvalitativa och kvantitativa. Kulturell kompetens innebar för sjuksköterskan att ha kunskap 

om olika kulturer för att kunna integrera patientens kultur i omvårdnaden. Det krävdes 

medvetenhet och förståelse för hur den egna kulturen påverkade den enskilda individen. 

Lyhördhet inbegrep respekt och uppskattning av mångfald. Det framkom att trots 

sjuksköterskors användning av helhetssyn i omvårdnaden så är den kulturella kompetensen 

generellt låg. Sjuksköterskans kulturella kompetens förbättrades genom de erfarenheter som 

gavs i kulturella möten och genom att interagera med människor med olika kulturella 

bakgrunder. Genom utbildning kunde en kunskapsbas byggas upp. Skapandet av 

gemensamma arbetsmodeller och riktlinjer hjälpte sjuksköterskan att försäkra sig om att den 

vård som gavs var kulturellt kompetent. Studien visade att sjuksköterskans kulturella 

kompetens har betydelse och påverkar hur individanpassad omvårdnaden blir. Förbättring 

byggde på önskan och motivation att vilja bli bättre. Processen till att bli mer kulturellt 

kompetent startade under utbildningen till sjuksköterska och innebar ett livslångt lärande.   

Nyckelord: förbättra, individanpassad, kompetens, kulturell, sjuksköterskan, 

Key Words: improve, personalized, competence, cultural, nurse 
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Introduktion 

De senaste decennierna har Sverige genomgått en förändring mot ett allt mer mångkulturellt 

samhälle (Statistiska Centralbyrån, 2009). I Sverige idag så har 87 % av befolkningen svensk 

bakgrund och 13 % invandrarbakgrund. Den senare gruppen representerar 200 olika länder. 

Cirka 20 % av de med invandrarbakgrund är andra generationens invandrare, det vill säga 

personer som är födda i Sverige men som har en annan etnisk bakgrund. Gruppen 

dominerades tidigare av europeisk arbetskraftinvandrare men detta har förändrats de senaste 

fem åren då stora grupper asylsökande anlänt (SOS, 2003). Det alltmer mångfaldiga samhället 

ställer nya krav på sjukvården och dess personal (Sveriges kommuner och Landsting, 2009). 

Hjelm, Isacsson och Apelqvist (1998) beskriver hur brist på kunskap om andra kulturer samt 

kommunikationssvårigheter, på grund av olika språk eller avsaknad av tolk, mellan patient 

och hälso- och sjukvårdspersonal ökar risken för missförstånd och feldiagnostisering vilket i 

sin tur leder till vårdlidande. Vårdlidande definieras av omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson 

(1994) som lidande orsakat av grymhet, arrogans, oförstånd, försummelse, inkompetens eller 

tidsbrist. Förmågan att anpassa sig till det nya samhället och samhällets förmåga att bemöta 

olika kulturella bakgrunder och de olikheter i synen på hälsa och sjukdom som finns är viktiga 

aspekter att belysa (Hultsjö, Hjelm & Hjelm, 2005). 

Individanpassad omvårdnad 

Enligt Eriksson (1994) är omvårdnad en konst där människa, hälsa och vård är de centrala 

begreppen. Tro, hopp och kärlek är grunden för att kunna ge god omvårdnad. Det latinska 

begreppet Caritas som betyder kärlek, står för medmänsklig kärlek och används som 

fundament i omvårdnaden. Fortsättningsvis anser Eriksson att omvårdnad är naturligt, det vill 

säga att det inte enbart är vårdpersonal som vårdar utan att det är något som alla människor 

gör, på ett eller annat sätt. Eriksson menar vidare att vårdandet, omvårdnaden, formas i 

patient- vårdare relationen och i denna relation ska patienten ses som en unik individ. Watson 

grundar sin teori på humanistiska värderingar där varje individ är värdefull med både ande, 

kropp och själ (Kirkevold, 2000). Omvårdnaden ska grunda sig på patientens upplevelse av 

hälsa och ohälsa. Enligt Kari Martinsen (1989) omfattar patientbegreppet de personer som på 

grund av sjukdom, ålder eller andra omständigheter är plågade, svaga eller i behov av omsorg. 

Hon betonar att sjuksköterskans roll är viktig i detta. Omvårdnaden och att se den enskilde 

patientens behov handlar om varseblivning, det vill säga att vara närvarande med alla sinnen 

och att detta ligger till grund för förståelse för den andres behov. Så långt tillbaka som till 
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1800-talet och Florence Nightingale kan dessa tankar ses (Nightingale & Barnum, 1992). 

Nightingale ansåg att sjuksköterskans ansvar var att tillgodose patientens enskilda behov samt 

ge den omvårdnad patienten behöver och inte den omvårdnad sjuksköterskan tror att patienten 

behöver. Det är också något som behandlas i Chenowethm, Jeon, Goff och Burkes studie 

(2006), där de tar upp att det ofta finns en skillnad mellan hur vårdpersonal tror att 

vårdtagaren bör behandlas och hur denna vill bli behandlad. 

Sjuksköterskans kompetens 

Kompetens ses ofta synonymt med kvalifikation och kunskap (Jiwe, M., 2008). I dag omfattar 

sjuksköterskans kompetens dels formella kvalifikationer men också de kognitiva och mentala 

funktioner som krävs för att klara en uppgift. International Council of Nurses definierar 

sjuksköterskans kompetens som en prestationsnivå som visar prov på kunskap, kunnighet, 

attityder och bedömning (ICN, 2005). De tar även upp att alla har rätt till god omvårdnad 

oavsett ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, kön, nationalitet, politisk åsikt, ras, social 

status samt handikapp eller sjukdom. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor säger att sjuksköterskan ska vara öppen och visa respekt för olika värderingar 

och trosuppfattningar (Socialstyrelsen, 2005).  Det är även viktigt att kunna möta de sociala, 

fysiska, psykiska och religiösa behov som patienten har. Till exempel så har Stockholm stad 

tagit fram riktlinjer för den äldrevård de bedriver (Stockholmsstads äldreplan 2007-2011). Där 

står att patientens psykologiska, fysiska, kulturella, sociala och existentiella behov ska 

tillgodoses. I detta dokument betonas vikten av att bemöta alla patienter i enlighet med 

kulturell kompetens, men förtydligande av innebörden och riktlinjer för genomförandet 

saknas. 

Kultur 

Nationalencyklopedin (2009) beskriver ordet kultur som bildning eller odling medan 

beskrivningen av kulturantropologi handlar om att se människan som en kulturell och 

samhällelig varelse. Kultur grundar sig på de livsmönster, värderingar och institutioner som 

finns hos en befolkning samt befolkningens språk och konst (Guiso, Zapienza & Zingales, 

2006). Detta överförs sedan från generation till generation. Enligt Jenkins (2007) har kultur 

också kallats för levnadssättet hos ett helt samhälle. Detta inkluderar seder, klädsel, religion 

och beteendemönster samt normer för lagar och regler. Den kulturella förmågan är en 

egenskap som endast kan ses hos människan. Uttrycket kultur används ibland som att det 

skulle vara oföränderligt och permanent (Hansen 2007). Lisbeth Sachs (1987) definition av 
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kultur är ”människors gemensamma delade, socialt inhämtade medvetenhet, vilken överförs 

och vidmakthålls genom kommunikation” (sid 25). Hansen (2007) menar att denna 

kulturdefinition inte tar hänsyn till att oavsett ursprung så påverkas individen när denna 

immigrerar från ett samhälle till ett annat. Människan i närkontakt med nya idéer och ritualer 

kommer ofrånkomligt att förändras. En del låter sig till stor del absorberas av den nya 

kulturen medan andra kommer att fortsätta sitt gamla levnadssätt.  Ekblad, Jansson och 

Svensson (1996) menar också att kultur inte är ett statiskt begrepp utan ett begrepp som 

ständigt är i förändring. 

Papadopoulos (2006) anser att kultur är en grupp människor som delar livsstil och detta 

inkluderar bland annat övertygelser, språk, normer samt synliga seder så som kläder, musik, 

konst etcetera. Kulturen påverkar individens hela sätt att leva. Socialantropologen Jenkins 

(1997) säger att etnicitet, det vill säga en grupp människor som delar ursprung och 

egenskaper, och kultur inte är någonting som människor tillhör eller har. Det är något som 

människan använder sig av eller gör dagligen, på så vis så utvecklas en förståelse för andra 

människor och det egna jaget byggs upp. Ekblad et al. (1996) vill inte definiera begreppet 

kultur utan ser det ur perspektivet samspelet mellan människor. De menar att vårdens 

kulturperspektiv bör fokusera på patienten och hur denne uppfattar hälsobegreppet och den 

omvårdnad som ges. Vårdens kulturperspektiv bör även fokusera på den kommunikation som 

sker mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienten samt på hälso- och 

sjukvårdspersonalens etnocentrism, det vill säga vad de har för kulturell bakgrund. I detta 

perspektiv ingår också huruvida personalen har möjlighet att uppfatta, förstå och respektera 

andra kulturer. 

Mångkulturell kompetens 

Tanken på kulturell mångfald i omvårdnaden är inte helt ny men intresset och medvetenheten 

om kulturella olikheter och hur dessa påverkar omvårdnaden har ökat i takt med det allt mer 

mångkulturella samhället vi lever i (Jirwe, 2008). Mångkulturell, tvärkulturell, 

mångkulturalism och transkulturell är synonymer eller mycket närliggande begrepp som kan 

ha olika betydelser (Wikipedia, 2009). Dessa begrepp beskriver en politisk enhet som 

innefattar flera kulturella grupper. Ideologiskt så syftar termerna på det ovan nämnda 

mångkulturella samhället som ett samhällsideal att sträva efter. Begreppet mångkulturalitet 

spänner över ett stort område och mångkulturell kompetens ses som det essentiella för att 

sjuksköterskan ska kunna ge en holistisk vård och kunna stötta utsatta grupper i mötet med 
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sjukvården (Lowe & Archibald, 2009). Holism innebär att sjuksköterskan ser hela människan 

i sitt sammanhang och inte enbart som till exempel en sjukdom eller en etnicitet.  

Intresset för ett mångkulturellt perspektiv i vården väcktes på 1950-talet (Jirwe, 2008).  En 

ledande forskare på detta område är Leininger som var med och utvecklade begreppet 

transkulturell omvårdnad (Leininger & McFarland, 2002). Detta begrepp beskriver ett sätt att 

ge omvårdnad med ett antropologiskt perspektiv vilket innebär att försöka förstå människan i 

sitt sammanhang. Transkulturell kompetens är en högt utvecklad förmåga att, enligt 

Leiningers omvårdnadsmodell, göra en datainsamling som sedan omsätts till en 

målformulering varpå omvårdnadsåtgärder vidtas och utvärderas efter genomförandet. 

Omvårdnadsmodellen ska formas utifrån patienten, dess familj och patientens etnicitet. 

Specifik kunskap krävs om patientens kultur för att kunna ge transkulturellt kompetent 

omvårdnad. Jirwe (2008) betonar att det krävs en detaljerad förståelse för den enskilde 

patientens kulturella bakgrund och att denna finns med i det dagliga omvårdnadsarbetet.  

Ekblad et al. (1996) definierar mångkulturell kompetens som en förmåga att lära känna seder 

och bruk hos patienter med utländsk bakgrund samt förstå deras sätt att tänka. Språket, som är 

en viktig del till förståelsen, är dock en stor barriär eftersom att vårdpersonalen oftast inte har 

tid och möjlighet att lära sig nya språk. Här är möjligheten till assistans av tolk mycket viktig. 

Olsson & Olsson (2004) menar att Sverige har kommit en bit på väg i förändringsarbetet när 

det gäller mångfaldsfrågan och andra frågor som också berör kultur, till exempel jämställdhet. 

Nya lagar utformas men dessa förändringar tar tid. Det kräver kunskap, engagemang och hårt 

arbete. Upplevelsen av att höra hemma och känna sig trygg är viktig för alla människor. Detta 

blir ännu viktigare när personen tillhör en minoritet.  

Kultur och sjukdomsbeteende 

Det finns enligt Hansen (2007) allmänmänskliga sjukdomssymptom och dessa varierar inte 

trots olika sociala och kulturella bakgrunder. Däremot så är upplevelsen av sjukdom i hög 

grad beroende av den sjukes kulturella bakgrund. Det handlar om känslor och kunskap om 

den egna kroppen och individens reaktion på sjukdom och smärta. När vårdpersonal och 

patient möts och saknar samsyn på sjukdomsförklaringar eller har olika syn på vad som är 

stark smärta så kan detta lätt leda till problem. Sjukvårdspersonalen förblir oförstående inför 

patientens symtom och patienten upplever det bemötande och den behandling som ges som 

obegriplig och skrämmande. Vårdmiljön ses ofta som skrämmande och obekant för 

patienterna (Eide & Eide, 1997). Detta eftersom att besök på sjukhus eller annan 
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vårdinrättning förknippas med ovisshet om vad som ska ske, det är inget patienten kan styra 

över själv. En annan skrämmande del är att tankarna förs till sjukdom, smärta eller till och 

med död. Det gör att de som söker vård hamnar i en utsatt situation redan när de kliver 

innanför dörren på en vårdcentral/ett sjukhus. Känslan blir ofta förstärkt om vårdtagaren 

dessutom kommer från ett annat land då både språket och sjukvårdens kultur kan uppfattas 

mycket annorlunda och svårbegriplig (a.a). Ekblad et al. (1996) säger att personalen måste 

vara medveten om att de möter patienter med olika syn på sjukdom och på vad sjukrollen 

innebär. Det vill säga varför sjukdom uppstår, vad den beror på och hur den sjuke förväntas 

uppträda. 

En svensk studie av Hultsjö et al. (2005) visar på svårigheter som hälso- och 

sjukvårdspersonal på akutmottagningar, stöter på i vården av flyktingar och invandrare. Detta 

på grund av patientens, för personalen, ibland oväntade beteende. Enligt studien så gör de 

språkliga problemen att SOS Alarm ofta skickar ut ambulanser på vad som visar sig vara icke-

akuta fall på grund av att det inte har kunnat klargöras vad som egentligen har inträffat eller 

varför SOS har kontaktats. År 2000 undersökte Ekblad, Martilla & Emilsson hur hälso- och 

sjukvårdspersonal, däribland sjuksköterskor, inom palliativ vård, i Stockholm, upplever att 

arbeta med patienter och anhöriga från andra kulturer. I deras arbete uppstod ibland kulturellt 

utmanande situationer ofta förknippat med att patienten eller anhöriga inte handlade eller 

betedde sig som sjukvårdspersonalen förväntade sig. Det handlade bland annat om hur sorg 

och smärta uttrycktes. De kulturkrockar som uppstod berodde ofta på skillnader i hur synen på 

individen och familjen såg ut. Patienter med utländsk bakgrund hade ofta fler anhöriga som 

var involverade i och omkring patienten. Kommunikativa missförstånd uppstod ofta även i de 

fall patienten eller anhöriga talade svenska. Svårast upplevde personalgruppen att det var att 

kommunicera med äldre patienter med utländsk bakgrund där det inte fanns anhöriga att ta 

hjälp av (a.a.). 

Kulturell kompetens 

Begreppet kulturell kompetens är relativt nytt (Jirwe, 2008). Det har utforskats i ett antal 

studier. Föregångare inom detta område är Campinha Bacote (2002) som i sin modell av 

kulturell kompetens använder sig av fem nyckelord som beskriver vad begreppet innebär. 

Dessa är möten, kunskap, medvetenhet, önskan och färdigheter. Jirwe, Gerrish, Keeney och 

Emami (2009) beskriver kulturell kompetens som respekt för och en medvetenhet om, 

människors mångfald. Det krävs kännedom om andra kulturer än den egna (Campinha 

Bacote, 2002; Jirwe et al., 2006; Rosenjack Burchum, 2002). Vidare behövs förståelse för 
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skillnader både inom och mellan olika kulturella grupper när det gäller kommunikationsstilar 

och etikett. Detta ger en mer djupgående förståelse för andra. Rosenjack Burchum (2002) talar 

om kulturell kompetens som en strävan efter att söka ny kunskap genom att forska och 

utveckla nya metoder för kulturell kompetens, samt utbilda och informera andra. Både verbal 

och icke-verbal kommunikation anses som grundläggande delar för att kunna nå andra 

människor (Campinha Bacote, 2002; Rosenjack Burchum, 2002). Färdigheter innefattar 

kompetensen att införliva de kulturella behoven i praktiken. Kontakt med människor med 

annan kulturell bakgrund bidrar till ökad erfarenhet och vana i att möta enskilda individer. 

Detta ger insikt i hur människor påverkas i mötet. En förutsättning för kulturella möten är 

ödmjukhet det vill säga att se andras värdighet och värde. Lyhördhet innebär att vilja veta hur 

andra känner och tänker istället för att anta att de har samma känslor och tankar som de egna. 

Campinha Bacote, 2002, anser att kulturell önskan kan ses som bränslet i processen och 

grunden för viljan att bli kulturellt kompetent. Det ska finnas en ständig vilja att förbättra den 

kulturella kompetensen (Rosenjack Burchum, 2002). Kulturell medvetenhet inför människors 

mångfald innefattar en insikt i sin egen kultur och hur den påverkar de egna tankarna och 

värderingarna. Detta gör att det är lättare att se andra och få förståelse för deras handlingar. 

Kulturell kompetens ska ses som en trappa som människan redan i unga år börjar klättra upp 

för (Jirwe et al., 2006). Förbättring av den kulturella kompetensen är en ständigt pågående 

process som fortskrider stegvis genom livet.  

Problemformulering 

Under uppsatsförfattarnas verksamhetsförlagda utbildning har de kommit i kontakt med 

patienter från andra kulturer. I dessa möten har det ibland uppstått problem eller missförstånd 

relaterat till språkskillnader och olika syn på hälsa och sjukdom. Det faktum att Sverige idag 

har blivit ett mer mångkulturellt samhälle och att det i sin tur ställer nya krav på dagens 

sjukvård gör att detta ämnesområde bedöms angeläget av uppsatsförfattarna (Statistiska 

Centralbyrån, 2009). Detta mot bakgrund av att alla patienter förtjänar en god vård på lika 

villkor oavsett kulturell tillhörighet (ICN, 2005). Hälso- och sjukvårdslagen betonar vikten av 

att ge individanpassad omvårdnad samt att ha en holistisk syn på patienten (HSL 1982:763). 

Detta är något som uppsatsförfattarna även anser att sjuksköterskeutbildningen inriktar sig på. 

Det handlar inte om att göra checklistor för hur olika kulturella grupper ska omhändertas utan 

om att utveckla ett synsätt som direkt kan omsättas i det dagliga arbetet där den enskildes 

behov beaktas.  Då begreppet kulturell kompetens, enligt Jirwe (2008), är ganska nytt för 

sjuksköterskor, väckte det uppsatsförfattarnas nyfikenhet.  Det kändes viktigt att kartlägga vad 
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kulturell kompetens innebär och hur sjuksköterskor kan omsätta denna kunskap i det dagliga 

omvårdnadsarbetet.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa kulturell kompetens och dess innebörd för 

sjuksköterskan. Syftet var även ta reda på hur sjuksköterskan kan förbättra sin kulturella 

kompetens för att kunna ge en individanpassad omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. 

Frågeställningar 

Vad innebär kulturell kompetens för sjuksköterskan? 

Hur kan sjuksköterskan förbättra sin kulturella kompetens? 

Metod 

Design 

Detta examensarbete var en systematisk litteraturstudie. 

Urval av litteratur 

Litteratur har sökts i följande databaser: Elin@dalarna, EBSCO Host och CINAHL. Sökord 

som har använts är: care, caring, challenge, competence, cultural, culturally, diversity, 

multicultural, nurs*,nursing,  practice, study, transcultural, and fulltext. Sökningen redovisas i 

tabell 1. Totalt gav sökningen 985 träffar varav samtliga titlar lästes. Utav dessa så valdes 200 

stycken ut som alla refererade till kulturell kompetens i titeln. Därefter genomsöktes i första 

hand de vetenskapliga artiklarnas abstract för att se om de matchade den här litteraturstudiens 

valda ämne. 159 artiklar exkluderades då de inte motsvarade inklusionskriterierna för denna 

studie. Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna skulle motsvara studiens syfte, 

vara publicerade i en vetenskaplig tidsskrift mellan åren 2000- 2009 samt gå att få i fulltext.  

Efter den exkluderingen återstod 41 artiklar som lästes i helhet. Ytterligare 19 artiklar 

exkluderades då de vid närmare genomläsning inte motsvarade den här litteraturstudiens 

syfte.  Kvar blev 22 artiklar som kvalitetsgranskades och efter den granskningen exkluderades 

ytterligare tio artiklar på grund av för låg kvalitet. De artiklar som slutligen användes i den här 

litteraturstudien var 12 stycken, fyra svenska, två norska, två från USA, en från Skottland, en 

från Kanada samt två från Storbritannien. Dessa redovisas i tabell 2.  
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Tabell 1. Redovisning artikelsökning 

 

Databas Sökord Antal träffar 

n 

 

Utvalda artiklar 

n 

Använda 

n 

Elin cultural and competence 
and nurs* and practice 

and care 

61 4 0 
 

 

Elin multicultural and 

nurs* and competence 

29 2 1 

Elin caring and 

multicultural and competence 

8 2 1 

Elin transcultural and 

nurs* and competence 

102 1 1 

Elin multicultural and 

care and diversity 

52 1 1 

Elin cultural and  
competence and nurs* 

325 4 1 

Elin culturally and competence 
 and nurs* and care 

and challenge 

7 1 1 

Elin Cultural and competence 

And nurs* and study 

73 4 1 

CINAHL cultural and competence  

and nurs* and practice 
and fulltext 

107 3 2 

CINAHL cultural and competence  

and nursing and practice 

281 

 

17 

 

1 

 

 

CINAHL Cultural and competence 

and nurs*and practice and study 

31 2 2 

Ebsco host cultural and competence  

and nurs*, fulltext 

17 0 0 

  

Värdering av litteratur 

22 artiklar kvalitetsgranskades och poängsattes av uppsatsförfattare A utifrån Willman, Stoltz 

& Bahtsevanis (2006) och Forsberg & Wengströms (2008) granskningsmallar för 



9 
 

kvalitetsbedömning. Dessa bestod en kvalitativmall där maxpoängen var 29 och en 

kvantitativmall med maxpoäng 25 (se bilaga 1). Frågorna behandlade bland annat studiens 

syfte, design, hur data har insamlats, dess validitet samt etiska aspekter. Båda mallarna hade 

svarsalternativen ja och nej.  Mer än 80 % av maxpoäng gav hög kvalitet, 60-80% medel och 

mindre än 60 % låg kvalitet. 10 artiklar exkluderades på grund av låg kvalitet. Då de 

återstående 12 artiklarna lästs och granskats av uppsatsförfattare A gjordes i efterhand ett 

reliabilitetstest. Författare B valde slumpvis ut fem artiklar för granskning enligt ovanstående 

mall. Uppsatsförfattarna jämförde sedan sina respektive granskningsresultat. Detta 

reliabilitetstest visade ingen betydande skillnad i de båda uppsatsförfattarnas bedömning av 

artiklarna. 

Tillvägagångssätt 

Artiklarna lästes efter granskningen igen av båda uppsatsförfattarna och likheter och olikheter 

i resultaten samt i hur författarna tolkat sitt resultat identifierades (Friberg, 2008). All relevant 

data markerades med överstrykspenna. Gemensamt sorterades sedan innehållet in under två 

huvudrubriker enligt uppsatsens frågeställningar och därefter genomsöktes artiklarna 

ytterligare en gång av båda uppsatsförfattarna efter texter som stödde dessa. 

Forskningsetiska aspekter 

Uppsatsförfattarna har försökt att granska artiklarna objektivt och redovisat resultatet 

sanningsenligt.  

Tabell 2- Artikelöversikt  

Författare  Nationalitet Artikel Design Poäng efter 

granskning/ 

Kvalitet 

Antal 

deltagare 

n 

Berlin, A., Johansson, S-E., 

Törnkvist, L. (2006)  
Sverige Working conditions and cultural 

competence when interacting with 

children and parents of foreign 

origin – Primary child Health 

nurses opinions. Scandinavian 

Journal of Caring science 20, s 

160-168. 

Kvantitativ 29/ Hög 270 

Brathwaite, A. (2006) Kanada Influence of Nurse Characteristics 

on the Acquisition of Cultural.  

Competence. International Journal 

of Nursing Education Scholarship 

3:1 

 

Kvantitativ 25/Hög 76 
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Författare  Nationalitet Artikel Design Poäng efter 

granskning/ 

Kvalitet 

Antal 

deltagare 

n 

Gebru, K., Khalaf, A., 

Willman, A. (2008)  
Sverige Outcome analysis of a research-

based didactic model for education 

to promote culturally competent 

nursing care in Sweden – a 

questionnaire study.  Scandinavian 

Journal of Caring science 22, s 

348-356 

Kvantitativ/ 

prospektiv cohort 

studie 

29/ Hög 157 

Gunaratnam, Y. (2007) Storbritannien Intercultural palliative care: do we 

need cultural competence? 

International Journal of Palliative 

Nursing 13:10 

Kvalitativ 23/Hög 56 

Höje, S., Severinsson, E. 

(2008) 
Norge Intensive care nurses’ encounters 

with multicultural families in 

Norway: An exploratory study. 

Intensive and critical care nursing 

24, s 338-348 

Kvalitativ/ 

deskriptiv 

explorativ 

23/ Hög 16 

Jirwe, M., Gerrish, K. 

Keeney, S., Emami, A. (2009) 
Sverige Identifying the core components of 

cultural competence: findings from 

a Delphi study. Journal of Clinical 

Nursing 18, s 2622-2634 

Kvantitativ 25/Hög 24 

Leishman, J. (2004)  Skottland Perspectives of cultural competence 

in health care. Nursing standard 

19:11 

Kvalitativ 25/ Hög 10 

Lampley, T., Little, K., Beck-

Little, R., Xu, Y., (2008) 

USA Cultural competence of North 

Carolina Nurses: A journey from 

Novice to Expert. Home Health 

Care Management & Practice 20: 

6, s 454-461 

Kvantitativ 24/Hög 66 

Kim-Godwin, Y., Clarke, P., 

Barton, L. (2001)  
USA A model for the delivery of 

culturally competent community 

care. Journal of Advanced Nursing 

35:6, s 918-925 

Kvalitativ 18/ Medel 8 

Owens, A., Randhawa, G. 

(2004)  
Storbritannien It´s different from my culture; 

they´re very different: providing 

community-based culturally 

competent palliative care for South 

Asian people in the UK. Health and 

social care in the community 12:5, s 

414-421 

Kvalitativ/ 

fenomenologisk 

metod 

19/ Medel 10 

Skott, C., Lundgren, S. (2009)  
 

Sverige Complexity and contradiction: 

home care in a multicultural area. 

Nursing Inquiry 16:3, s 223-231 

Kvalitativ/ 

hermeneutiskt 

metod  

22/ Hög 5 

Torsvik, M., Hedlund, M. 

(2008)  
Norge Cultural encounters in reflective 

dialogue about nursing care: a 

qualitative study. Journal of 

Advanced Nursing 63:4, s 389-396 

Kvalitativ/ 

explorativ 

25/ Hög 14 
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Resultat 

Resultatet har delats upp i enlighet med de två frågeställningarna och presenteras i ett antal 

underrubriker som belyser vad kulturell kompetens innebär för sjuksköterskan och hur den 

kan förbättras. 

Sjuksköterskans kulturella kompetens 

Jirwe et al. (2009) genomförde en kvantitativ studie där de identifierade de centrala delarna i 

kulturell kompetens. I studien inkluderades 24 deltagare som skulle ingå i en expertgrupp. 

Den gruppen bestod av åtta sjuksköterskor, åtta omvårdnadsforskare och åtta föreläsare från 

svenska högskolor i ämnet omvårdnad. Deltagarna i studien intervjuades för att fastställa den 

kunskap samt de färdigheter och attityder som krävdes för kulturell kompetens. I studien 

framkom ett antal egenskaper eller punkter som beskriver vad kulturell kompetens innebar för 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan behövde ha kommunikativa färdigheter, en språklig 

medvetenhet samt färdigheter i bemötandet av människor. Sjuksköterskan skulle uppskatta 

mångfald, respektera patientens trosuppfattning och värderingar samt förstå hur den egna 

kulturella bakgrunden påverkade arbetet med patienten. Sjuksköterskans lyhördhet innefattade 

den personliga kompetensen eller de personliga karaktärsdragen. Sjuksköterskan skulle vara 

medveten och ha kunskap om kulturell identitet. Detta innebar att förstå andra kulturer samt 

att ha kunskap om de seder och traditioner som skapar olika kulturer och på så vis känna till 

patientens seder och traditioner. Kulturer är i ständig förändring beroende av till exempel krig, 

därför var kunskap om patientens hemland viktig. Det var viktigt att sjuksköterskan inte såg 

andra kulturer som onormala i jämförelse med sin egen och förstod att människor från andra 

kulturer kunde ha andra behov.  Olika kulturella bakgrunder behövde inte bara innebära 

skillnader mellan varandra, det kunde även finnas likheter. Sjuksköterskan skulle vara 

medveten om risken för diskriminering för att inte dra slutsatser om en patient i förhållande 

till någon tidigare situation med en patient från samma kultur. Människor från olika kulturer 

kunde ha en annan syn på hälsa och sjukdom och detta kunde påverka hur patienten uttryckte 

sina symtom. På grund av begränsad kunskap om hur kroppen fungerade kunde människor 

från olika kulturer ha olika uppfattningar om hur allvarlig en sjukdom var. Sjuksköterskan 

behövde ta reda på vad patienten ansåg hade orsakat sjukdomen och samråda med patienten 

om vilken omvårdnadshandling som skulle bli aktuell. Det var viktigt att sjuksköterskan tog 

reda på vilka tidigare erfarenheter patienten hade av hälso- och sjukvård och även hur 

patienten uppfattade sjukvården som denne mottog för tillfället. Patienter från olika kulturer 

kunde ha olika sätt att söka sjukvård på och en del föredrog kanske att endast rådgöra med 
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läkare. Sjuksköterskan skulle ha kännedom om olika religioner och ta reda på vilken religion 

patienten tillhörde samt i vilken utsträckning denne utövade sin religion. En ytterligare punkt 

som studien berörde var könsdynamik. Här gällde det att sjuksköterskan förstod och hade 

kunskap om att synen på familjen och att rollerna i den varierade inom olika kulturer. Det 

kunde handla om att kvinnor måste klä sig på ett speciellt sätt eller att en del patienter ville bli 

behandlade av någon av samma kön. Beroende på vilken kultur patienterna kom ifrån så hade 

de olika utbildning och språkförståelse. Därför var sjuksköterskan tvungen att anpassa den 

information som gavs till patienten samt kontrollera vad patienten faktiskt hade förstått (a.a.).  

 

I en studie gjord i North Carolina, USA, undersöktes hur sjuksköterskor bedömde sin 

kulturella kompetens och vilka faktorer som påverkade den (Lampley, Little, Beck-Little & 

Xu, 2008). 66 sjuksköterskor besvarade två enkäter som byggde på Campinha Bacotes modell 

av kulturell kompetens. Den kulturella kompetensen graderades i en Likert skala från 20-80 

poäng, där 20 poäng ansågs vara kulturellt inkompetent och 80 poäng kulturellt skicklig. Ett 

paradigmfall ingick också . Ett paradigmfall var en klinisk erfarenhet som påverkat och 

förändrat sjuksköterskans synsätt eller sätt att handla. Studien visade att majoriteten av 

sjuksköterskorna inte kunde anses vara kulturellt kompetenta. Det som sågs påverka den 

enskilda sjuksköterskans nivå av kulturell kompetens var bland annat utbildningsnivån. 

Sjuksköterskor som hade en kandidatexamen var mer kulturellt kompetenta än de som inte 

hade det. Samtliga utbildningar hade förespråkat ett holistisktsynsätt på patienten. Hur många 

års erfarenhet sjuksköterskan hade påverkade också resultatet i positiv riktning. Klinisk 

erfarenhet inhämtades i det kulturella mötet och i en kandidatexamen ingick klinisk praktik i 

större omfattning än i kortare utbildningar. Studieförfattarna fann också att kontinuerlig 

fortbildning bidrog till att den kulturella kompetensen var högre. En förklaring till detta kunde 

vara att längre yrkesverksamhet ökade chansen för att ha stött på paradigmfall. En annan 

tolkning var att sjuksköterskan med åldern blivit mer medveten om sin egen kultur och 

identitet. Sjuksköterskorna upplevde att svårigheter med språk och verbal kommunikation 

kunde vara en barriär i strävan efter kulturellt kompetent omvårdnad. Den icke-verbala 

kommunikationen skulle också anpassas efter patienten till exempel så att ingen opassande 

beröring eller gestikulering förekom. Patientens religionsutövning var viktig att ta reda på, då 

det kunde orsaka stort vårdlidande om något blev fel, till exempel om katoliker inte får sista 

smörjelsen innan de dör. Olika syn på hälsa och sjukdom skulle respekteras och det var viktigt 

att sjuksköterskan var medveten om att dessa olika syner kunde förekomma. Denna studie 
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visade på att utbildning i kliniska sammanhang är effektiva i förbättringen av sjuksköterskans 

kulturella kompetens. Den visade också att i mötet med patienten så fördjupades den 

kulturella kompetensen. Kontinuerlig övning eller fortbildning ökade kunskapen och 

självmedvetenheten. Studieförfattarna föreslog att detta var något både arbetsgivare och 

sjuksköterskeutbildningarna borde ha i åtanke samt att anordna utbildningar och 

fortbildningar. De skulle uppmuntra sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter till att delta då 

den kulturella kompetensen generellt visade sig vara låg (a.a.). 

Gunaratnam (2007)  avsåg i sin studie att beskriva sjuksköterskors erfarenhet och syn på 

kulturell kompetens . Denna studie ingick i ett större statligt projekt som avsåg att öka 

medvetenheten och förståelsen för hur äldre palliativa patienters kulturella bakgrund 

påverkade omvårdnaden. Under 2004 intervjuades 56 personer inom hälso- och sjukvården 

från fem olika regioner i England, däribland 30 sjuksköterskor. Intervjuerna genomfördes i 

fokusgrupper och var semistrukturerade. Studien fann att sjuksköterskorna var medvetna om 

hur viktig kulturell kompetens var men svaren de gav visade på att de inte införlivat det i det 

praktiska arbetet. Ett holistiskt synsätt präglade den palliativa miljön och hade också varit en 

röd tråd i deras utbildning till sjuksköterskor. De uttryckte att de behövde mer kunskap men 

var samtidigt oroliga för att detta kunde öka risken för stereotyper. Sjuksköterskornas svar 

visade att de saknade insikt i sin egen kultur och att det därför förekom fördomar. Detta 

bidrog till att de gav den omvårdnad de antog att patienten ville ha utan att egentligen ha 

kontrollerat detta. När sjuksköterskorna kände att de hade haft ett bra kulturellt möte handlade 

det mer om magkänsla och instinkt än om evidensbaserade kunskaper. Denna lyhördhet 

ansågs ha haft stor betydelse i mötet med patienter och anhöriga. I sjuksköterskans strävan 

efter kulturell kompetens och att ”nå” patienten så utsatte sig sjuksköterskan för risken att ha 

blivit sårbar. Graden av kulturell kompetens varierade. En fråga som denna studie väckte var 

om sjuksköterskans instinkt och känsla kunde räknas som kulturell kompetens. Även om 

kunskap om olika kulturer kunde underlätta vårdandet så kunde det också ses som ett hinder 

eftersom det både gav förförståelse och bidrog till stereotyper. Artikelförfattarna ville med 

studien peka på sjuksköterskans svårighet att ge kulturellt kompetent omvårdnad till palliativa 

patienter samtidigt som känslan av sårbarhet ökade. Samtidigt fanns det en stark länk mellan 

att specifik kulturell kunskap ökade den personliga kulturella kompetensen och bidrog till att 

sjuksköterskorna kunde ge individanpassad omvårdnad (a.a.). 
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Förbättring av sjuksköterskans kulturella kompetens för en mer 

individanpassad omvårdnad 

Modell för kulturellt kompetent individanpassad omvårdnad  

Kim-Godwin et al. (2001) genomförde en kvalitativ studie för att testa en modell för kulturellt 

kompetent individanpassad omvårdnad. Målet med studien var att nå ett positivt 

omvårdnadsresultat för en befolkningsgrupp. Åtta sjuksköterskor och fem distriktssköterskor 

intervjuades och fick besvara en enkät om vilken påverkan användandet av modellen hade 

haft på deras patienters omvårdnadsresultat. Modellen kallades Culturally Competent 

Community Care (CCCC) (se fig.1) Positiva utfall av användandet av denna modell var att 

patienterna fick en känsla av att själva kunna kontrollera den omvårdnad som gavs och de fick 

en ökad tillit och respekt för hälso- och sjukvårdspersonal. Ett ytterligare positivt utfall var att 

ett större antal av befolkningen sökte vård. Hälsostatusen i befolkningen förbättrades och oron 

och rädslan minskade. Den ökade kunskap som denna arbetsmodell gav personalgruppen 

bidrog till en känsla av trygghet och ökade tillfredsställelsen i arbetet. Personalen samarbetade 

bättre och respekterade varandra på ett annat sätt än tidigare. Genom att delta i 

folkhälsoarbetet och aktivt arbeta med att utveckla policydokument och behandlingsplaner för 

till exempel specifika sjukdomstillstånd, hälsorisker eller folkgrupper så kunde sjuksköterskan 

förbättra sin egen kulturella kompetens men också indirekt sina medarbetares och övriga 

befolkningens. Resultatet visade hur kommunala sjuksköterskor som arbetat efter denna 

modell förbättrat sin kulturella kompetens. Genom att integrera de olika strukturerna från 

modellen underlättades individanpassningen av omvårdnaden (a.a.). 

Figur 1. CCCC- modellen Kim- Godwin, et al. (2001) 
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Sjuksköterskans kulturella kompetens innefattade i denna modell att kunna ge individuell 

omvårdnad, att ha kulturella färdigheter, kulturell lyhördhet samt kulturell kunskap. Den 

kulturella strukturen formade tänkandet, värderingarna, handlingarna samt påverkade sättet att 

kommunicera. Kulturen påverkade synen på hälsa och sjukdom men också hälsostatusen 

(a.a.). 

Kulturella möten och interaktion 

Skott och Lundgren (2009) undersökte i sin studie hur hemsjukvårdssjuksköterskors möten 

med patienter i ett mångkulturellt område i Sverige påverkade sjuksköterskorna. Ett vårdlag 

bestående av fem sjuksköterskor intervjuades och gruppdiskussioner genomfördes. Genom 

dagliga interaktioner med patienter från många olika kulturella bakgrunder och olika 

nationaliteter förbättrades den kulturella kompetensen. Sjuksköterskorna vidgade sina vyer 

och en positiv syn på mångkulturalitet uppstod och utvecklades vidare. Genom mötet lärde de 

sig att inte ta något för givet. Flera erkände att de förbättrat sin kulturella kompetens avsevärt 

tack vare att många fördomar de haft försvunnit genom att de fått nya kunskaper och lärt sig 

uppskatta mångfald. I dessa invandrartäta områden hade sjuksköterskan inte bara möjlighet att 

möta patienten utan också hela familjer, vilket gav en ökad förståelse för hur viktig familjen 

var för hälsoprocessen. Sjuksköterskorna kände att de blivit ödmjukare i sitt sätt att se på 

olika kulturers syn på hälsa, sjukdom och behandling. Öppenhet för individen samt att kunna 

känna igen kulturella likheter och olikheter ansåg sjuksköterskorna vara viktigt. Samtidigt 

betonades att de inte ansåg att det var någon större skillnad mellan patienter med 

invandrarbakgrund kontra svenska patienter. Det framkom även i studien att sjuksköterskorna 

såg varje patient som en unik individ för att kunna ge omvårdnad på bästa sätt. Detta bidrog 

till att omvårdnaden individanpassades och många möten med en mångkulturell befolkning 

förbättrade den kulturella kompetensen. Omvårdnad i ett mångkulturellt område kräver att 

sjuksköterskan tar hänsyn till hälso- och sjukvårdens organisation och den kultur som 

patienten representerar samt att sjuksköterskan förstår att detta variera från en person/situation 

till en annan (a.a.). 

Höje och Severinsson (2008) utforskade i sin studie hur intensivvårdssjuksköterskor i Norge 

uppfattade sina möten med multikulturella familjer och vad sjuksköterskorna gjorde för att bli 

bättre på att ge alla en god vård. Studien genomfördes med totalt 16 deltagare i tre separata 

fokusgrupper. Dessa grupper träffades två eller tre gånger och reflekterade och diskuterade 

sina erfarenheter kring mångkulturella möten. Skillnader mellan vårdandet av norska patienter 

och patienter från utomnordiska länder lyftes fram. Kulturell mångfald ställde andra krav på 
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sjuksköterskorna. De kände sig osäkra på om de uppfyllde patientens kulturella 

omvårdnadsbehov på ett respektfullt sätt. Kommunikativa utmaningar förekom där det fanns 

osäkerhet om information förståtts språkligt och uppfattats korrekt. Sjuksköterskorna 

upplevde också att de saknade kunskap om olika religioner och kulturella värderingar vilket 

ledde till att de skaffade sig mer kunskap om olika kulturer. Förbättringar som 

sjuksköterskorna genomförde i den praktiska omvårdnaden var att de i mötet med patient och 

anhöriga var noga med att alltid få bekräftat att de uppfattats rätt. De såg till att alltid 

efterfråga om det fanns speciella önskningar för hur omvårdnaden skulle genomföras. 

Besöksrutiner anpassades efter den enskilda patienten och dennes anhöriga. Särskilda 

besöksrum ställdes i ordning så att det fanns utrymme för anhöriga att vistas där utan att det 

blev problem med rutiner och andra patienter. Tolk användes så ofta det var möjligt men på 

grund av att svårt sjuka patienter vårdades på avdelningen så kunde det vara svårt att ha tolk 

där precis när något hände, till exempel när patienten vaknade upp. Detta löste 

sjuksköterskorna genom att meddelanden spelades in av tolk på bandspelare som sedan kunde 

spelas upp när det behövdes. Sjuksköterskor eller andra personalkategorier som talade ett 

främmande språk användes som tolk och som ett sista alternativ fick anhöriga fungera som 

tolk. Slutligen betonades att sjuksköterskan, genom att förbättra sina kunskaper om andra 

kulturer och visa medvetenhet om andra kulturers syn på hälsa och sjukdom, ökade sina 

möjligheter till att ge god individuell omvårdnad (a.a.). 

I en studie gjord i Norge har artikelförfattarna utforskat om sjuksköterskor kan förbättra sin 

kulturella kompetens genom att, under sjuksköterskeutbildningen, interagera med 

sjuksköterskestudenter från andra kulturer, i detta fall från Tanzania (Torsvik & Hedlund, 

2008). Det var en explorativ studie där kvalitativa data användes. Datainsamlingen pågick 

under fyra veckor då en av forskarna observerade och handledde de 14 deltagarna, 

anteckningar som deltagarna förde under studiens gång har också samlats in och använts i 

resultatet. Genom att arbeta tillsammans på ett sjukhus i Tanzania kunde 

sjuksköterskestudenterna se både likheter och skillnader i sjuksköterskerollen. Med hjälp av 

denna interaktion gavs deltagarna möjlighet att dela med sig av sina tankar och att samtala 

kring hur sjuksköterskerollen uppfattades. Denna nya medvetenhet bidrog till att de blivande 

sjuksköterskorna kunde se både likheter och skillnader i hur ansvaret som yrket för med sig 

uppfattas. Något som ökade insikten om kulturell mångfald var att bli medveten om hur 

relationen mellan patient - sjuksköterska och patient - anhörig - sjuksköterska skiljde såg åt i 

de olika kulturerna. Detta arbetssätt gjorde att sjuksköterskestudenterna gavs tillfälle att 
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reflektera kring olika värdegrunder och sitt eget omvårdnadsarbete. Det gav också insikt i hur 

interaktioner och möten med människor från andra kulturer erbjöd en möjlighet att bli mer 

kulturellt kompetent samt kunna anpassa sig efter person och situation. Som färdiga 

sjuksköterskor hade de uppnått medvetenhet om att det finns olika sätt att ta sig an 

sjuksköterskerollen. Slutsatsen var att genom kulturell interaktion och samverkan över 

nationsgränser så kan sjuksköterskan förbättra sin kulturella kompetens genom att öka sin 

medveten om vilka likheter och skillnader som finns mellan olika kulturers syn på 

sjuksköterskerollen (a.a.). 

Kulturell kompetens och utbildning 

En studie gjord 2004 tar upp de utmaningar som möter sjuksköterskan i sin strävan att ge 

kulturellt kompetent omvårdnad (Owen & Randhawas, 2004). Tio semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. Den intervjuade sjukvårdspersonalen, däribland sjuksköterskor, 

jobbade med palliativa patienter i Luton, Storbritannien. Studien var inriktad på 

sjukvårdspersonalens möten med palliativa patienter med ursprung från Södra Asien. I sina 

försök att ge kulturellt kompetent omvårdnad ansåg deltagarna att kommunikationen var 

väsentligt för ett gott resultat. De menade att det inte bara handlade om språk utan också om 

möjligheten att ha förståelse för och erkänna olika kulturella ritualer och trosuppfattningar. 

Utbildning och kunskap om olika förklaringsmodeller för kulturell kompetens förbättrade 

deltagarnas förståelse och medvetenhet. Det bidrog till att de slutade att generalisera och att 

stereotyper angående sydasiater försvann. Sjukvårdspersonalen ansåg också att den kulturella 

kompetensen ständigt förbättrades genom att deras arbete skedde i patientens hem och i dess 

närområde. Det bidrog till bättre förståelse för patientens värderingar och varje nytt möte gav 

ökad erfarenhet.  Artikelförfattarna betonade hur mycket tanke, omvårdnad och möda som 

denna sjukvårdspersonal lade ner för att kunna ge en kulturellt kompetent omvårdnad (a.a). 

Berlin, Johansson och Törnkvist (2006) undersökte hur sjuksköterskor som jobbade på 

barnavårdscentralen (BVC) upplevde sin arbetssituation och sin kulturella kompetens. 387 

sjuksköterskor, som alla jobbade på BVC i Stockholms län, ombads delta i studien genom att 

besvara en enkät. Av de tillfrågade sjuksköterskorna var det slutligen 270 stycken som 

besvarade enkäten. De flesta BVC sjuksköterskorna upplevde att de inte hade en 

tillfredsställande, varken reell- eller formell, kulturell kompetens. De ansåg att utbildning 

skulle kunna minska svårigheter som upplevdes och förbättra omvårdnaden för barn och 

föräldrar med utländskt ursprung. Professionell erfarenhet och återkommande möten med 

dessa barn bidrog till en ökad medvetenhet om andra kulturer. Med ökad medvetenhet kom 
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också en insikt i vilka brister det fanns gällande kunskap och resurser. Kulturell medvetenhet 

var första steget och ”hjärtat” på vägen mot ökad kulturell kompetens. Andra steget ansågs 

vara ökad kunskap om olika kulturer. Deltagarna i studien ansåg att kulturell kompetens 

förbättrade patient- sjuksköterskerelationen och bidrog till god omvårdnad och förbättrad 

kommunikation. Följande punkter ansågs kunna förbättra BVC sköterskornas kulturella 

kompetens: riktlinjer och arbetsmodeller för att öka vårdkvaliteten, regelbunden handledning, 

en kulturellt kompetent sjuksköterska som kan handleda andra sjuksköterskor, extern 

handledning samt utbildningar eller kontinuerlig fortbildning (a.a.). 

2004 genomfördes en studie för att ta reda på hur viktigt sjuksköterskor ansåg att kulturell 

kompetens var i omvårdnadsarbetet (Leishman, 2004). Sjuksköterskor från två skotska län 

fick lämna in sitt intresse för att delta i studien. Den enda inklusionskriteriet var att de skulle 

ha två års arbetslivserfarenhet. Ett urval gjordes där tio sjuksköterskor slutligen intervjuades. 

Deltagarna i studien ansåg att de fått för lite eller ingen utbildning alls om detta då de läste till 

sjuksköterskor. De tog fram ett förslag på en utbildning som de upplevde behövdes för att 

förbättra den kulturellt kompetenta omvårdnaden. Det första förslaget var personlig reflektion 

kring bland annat självmedvetenhet, beteenden, attityder, sociala sammanhang samt hälsa och 

sjukdom. En annan del som sjuksköterskorna ansåg viktig för att kunna ge kulturellt 

kompetent omvårdnad var kunskap och förståelse kring kulturella normer och skillnader, 

rasism, etnicitet, socioekonomiska aspekter samt ideologier. De ansåg det även viktigt att få 

jämföra religioner och diskutera världsliga frågor. Vidare upplevde sjuksköterskorna att 

medvetenheten om omgivningen var otroligt viktig. Här syftade de till medvetenheten kring 

hem, sjukhus, samhälle och politik. Den viktigaste delen i utbildningen ansågs vara 

färdighetsträning, då sjuksköterskorna ansåg det oerhört viktigt att få träna sig i handling, 

kommunikation och kritiska reflektioner. Detta skulle ske genom bland annat respektövningar 

och rollspel. Sjuksköterskorna ansåg även att det krävdes fallstudier, utvärderingar och 

strategier för fortsatt utveckling och förbättring av den kulturella kompetensen (a.a.). 

Brathwaite (2006) har i sin studie undersökt hur sjuksköterskors kulturella kompetens 

påverkas av ett utbildningsprogram. Deltog gjorde 76 sjuksköterskor som jobbade på 

vårdcentraler i Ontario, Kanada. Deltagarna genomgick en utbildning uppdelad i fem träffar à 

två timmar och deras kulturella kompetens och kulturella kunskap skattades före och efter 

dessa utbildningstillfällen. Under den första träffen introducerades Campinha Bacotes modell 

för utveckling av kulturell kompetens och vid varje tillfälle introducerades ett nytt område 

från denna. Deltagarna fick diskutera och reflektera kring detta med hjälp av patientfall och 
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sedan hölls redovisningar. Två månader efter denna intervention samlades deltagarna 

ytterligare en gång för att diskutera hur de integrerat sin nyvunna kunskap i det kliniska 

arbetet.  Studien visade att samtliga deltagare förbättrade sin kulturella kompetens genom 

denna utbildningsmodell och sjuksköterskorna med kortare erfarenhet ökade sin kompetens 

och kunskap mest. 

I Gebru, Khalaf och Willmans studie från 2008 undersöktes i vilken utsträckning en teori- och 

forskningsbaserad didaktisk modell kan förbättra den kulturellt kompetenta omvårdnaden. 

Alla sjuksköterskestuderande som påbörjade sin utbildning på Malmö universitet våren och 

hösten 2001 ombads medverka i studien. Fyra enkäter skulle besvaras, den första innan 

utbildningen startade, två under studietiden och den sista när de var färdigutbildade 

sjuksköterskor. 157 deltagare besvarade minst två enkäter och inkluderades i studien. 

Modellen, som bland annat bygger på Leiningers teori, provades på gruppen 

sjuksköterskestudenter för att se om den bidrog till att de som färdiga sjuksköterskor kunde ge 

kulturellt kompetent omvårdnad.  Studien pågick under en treårs period och innehöll teoretisk 

kunskap men ingick också i de kliniska studierna. Studien visade att studenterna som färdiga 

sjuksköterskor kände sig väl förberedda för att arbeta i ett mångkulturellt samhälle. Redan 

efter första studieåret ansåg studenterna sig ha fått en ökad kunskap, medvetenhet och 

förståelse för hur viktig kulturell kompetens var för att kunna ge en individanpassad 

omvårdnad. Sjuksköterskan måste kunna identifiera kulturella behov för att kunna omsätta 

dem i det dagliga omvårdnadsarbetet. En fråga som väcktes var om det var relevant att 

kulturell kompetens lyftes i utbildningen när omvårdnad ändå ska ges med ett holistiskt 

synsätt. Det ansågs att även om en holistisk omvårdnad gavs så måste sjuksköterskor 

medvetet ta reda på vilken kulturell bakgrund patienten har och vilka krav just det ställer på 

den individuella omvårdnaden. Artikelförfattarnas förhoppning var att sjuksköterskorna efter 

att ha utbildats enligt denna modell, skulle ha förbättrat sin kulturella kompetens och kunna ge 

en holistisk omvårdnad baserad på den enskilda individens behov, oavsett kulturell bakgrund 

(a.a.). 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Sjuksköterskan ska ha en förmåga att integrera patientens kultur i omvårdnaden vilket kräver 

en grundkunskap om olika kulturer (Jirwe et al., 2009). Omvårdnadshandlingarna ska visa på 

färdighet och kunnande och de påverkas av hur lyhörd sjuksköterskan är då detta ger bättre 
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förutsättningar för att kunna ge individanpassad omvårdnad (Gunaratnam, 2007; Jirwe et al., 

2009; Lampley et al., 2008). Vidare ska sjuksköterskan utforska sin egen kultur, vara 

medveten om sina egna fördomar, värderingar och stereotyper samt förstå hur den egna 

kulturen påverkar omvårdnadshandlingarna. Sjuksköterskan ska kunna omsätta sina 

kunskaper i det mer praktiska omvårdnadsarbetet genom att införliva de kulturella behoven i 

planering och genomförande av omvårdnadsåtgärder. Vårdandet av patienten ska ske med 

hänsyn till tro, värderingar, hälsohistoria och vårderfarenhet samt olika syn på hälsa och 

sjukdom. Patienten ska känna sig förstådd, bekväm och betydelsefull. I mötet med patienten 

krävs kommunikativa färdigheter, både verbalt och icke-verbalt, samt att kunna bemöta 

patienten i den aktuella situationen och ge information som är anpassad efter den enskilda 

patienten (Jirwe et al., 2009; Höje et al., 2008; Lampley et al., 2008; Owens et al., 2004). För 

detta krävs utbildning i kommunikation och språk. Avdelningen kan ta fram gemensamma 

riktlinjer för att försäkra sig om att kulturellt kompetent omvårdnad ges. Så ofta som möjligt 

ska tolk användas. Finns ingen till hands så ska sjuksköterskan ta hjälp av övrig 

sjukvårdspersonal med kunskap i det aktuella språket eller anhöriga. När inget av detta är 

möjligt så är det upp till sjuksköterskans kreativitet att kunna kommunicera, denne kan då 

använd sig av kroppsspråk och gester samt broschyrer och meddelande som blivit skrivna i 

förväg. Förbättringen av den kulturella kompetensen påbörjas under 

sjuksköterskeutbildningen och fortgår under hela det yrkesverksamma livet och bränslet i 

denna process är kulturell önskan, samt utbildning och mentorskap (Berlin et al., 2006; Gebru 

et al., 2008; Höje et al., 2008; Leishman, 2004; Owens et al., 2004). 

Flera av studierna visade att genom att medvetet söka möten och interagera med människor 

från olika kulturer, både patienter och medarbetare, så ökar sjuksköterskans professionella 

erfarenhet och en kunskapsbank byggs upp (Berlin et al., 2006; Brathwaite, 2006;Gebru et al., 

2008; Kim – Godwin et al., 2001; Höje et al., 2008; Lampley et al., 2008; Leishman, 2004; 

Owens et al., 2004; Torsvik et al., 2008; Skott et al., 2009). I mötet ges möjligheten att lära 

sig se både likheter och olikheter mellan och inom kulturella grupper och det gör att 

sjuksköterskan blir mer ödmjuk samt lär sig se varje patient som en unik person. Om denna 

process påbörjas redan under de kliniska studierna kommer den färdiga sjuksköterskan ha en 

god kulturell kompetens och vara väl förberedd samt kunna identifiera kulturella behov och 

omsätta dessa i omvårdnaden. 
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Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kulturell kompetens och dess innebörd för 

sjuksköterskan. Syftet var även att ta reda på hur sjuksköterskan kan förbättra sin kulturella 

kompetens för att kunna ge en individanpassad omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. 

Kulturell kompetens handlar om att ge omvårdnad på ett sätt som främjar hälsa för den 

enskilda individen, oavsett kulturell bakgrund (Jirwe et al., 2009). Det är något som stämmer 

väl överens med det som står i sjuksköterskans kompetensbeskrivning men också Florence 

Nightingale talade om att sjuksköterskans ansvar är att tillgodose den enskilda patientens 

behov och ge den omvårdnad patienten behöver (Nightingale & Barnum, 1992; 

Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan behöver kunskap om olika kulturella grupper då detta 

ger möjlighet att identifiera likheter och skillnader mellan och inom en grupp (Jirwe et al., 

2009). ICN betonar också att alla har rätt till god omvårdnad och för att klara detta krävs 

kunskap (ICN, 2005). I Lampley et al. (2008) och Gunaratnams (2007) studier framkom att 

när sjuksköterskors kulturella kompetens mättes så visade resultatet att flertalet sjuksköterskor 

hade dålig kulturell kompetens och kulturell kunskap. Detta trots att de var medvetna om hur 

viktigt det var för den individanpassade omvårdnaden och att en holistisk syn hade präglat 

både sjuksköterskeutbildningen och den arbetsplats där de var verksamma. Detta tyder på att 

det trots att omvårdnaden ska genomsyras av en holistisk anda så krävs en ökad kunskap, 

medvetenhet och förståelse för hur både patientens och sjuksköterskans kulturella bakgrund 

kommer att påverka den omvårdnad som ges (Brathwaite, 2006; Campinha Bacote, 2002; 

Rosenjack Burchum, 2002). Lyhördhet, förståelse och medvetenhet flyter i varandra. Dessa 

beskriver hur sjuksköterskan måste vara medveten om sina egna värderingar och vad som 

skapat dessa och hur de kan påverka handlandet (Gunaratnam, 2007; Jirwe et al., 2009). 

Patient och anhöriga ska bemötas med respekt och sjuksköterskan ska visa förståelse för deras 

syn på hälsa och sjukdom. Kari Martinsen (1989) talar om varseblivning som innebär att vara 

närvarande och söka förståelse för andras behov. Kulturella färdigheter innebär att kunna 

omsätta sina kunskaper i omvårdnadsarbetet och utföra en holistisk omvårdnad där hänsyn tas 

till den enskilda patientens medicinska, andliga, kulturella och existentiella behov (Campinha 

Bacote, 2002; Kim-Godwin et al., 2001; Rosenjack Burchum, 2002). Enligt Eriksson (1994) 

så formas omvårdnaden i den relationen som finns mellan patient och vårdare, där patienten 

ses som en unik individ. Lowe och Archibald (2009) menar att det krävs kulturell kompetens 

för att sjuksköterskan ska kunna ge en holistisk omvårdnad. Leininger, som förekommer som 

referens i flera av studierna, beskriver vikten av att se människan i sitt sammanhang och att i 

utformandet av en omvårdnadsplan krävs detaljerad förståelse för patientens kulturella 



22 
 

bakgrund (Leininger & McFarland, 2002). För att förbättra den kulturella kompetensen måste 

det alltid finnas en innerlig vilja och motivation hos sjuksköterskan (Campinha Bacote, 2002). 

Önskan att bli kulturellt kompetent beskrivs som ”bränslet” i processen. Det är en process 

som startar under sjuksköterskeutbildningen och som pågår under hela yrkeslivet (Jirwe et al., 

2006). Arbetet med att genomföra sådana här förändringar kräver stort engagemang, hårt 

arbete och kunskap (Olsson & Olsson, 2004). Genom möten och interaktioner med människor 

från olika kulturer får sjuksköterskan erfarenhet och lär sig att identifiera och utvärdera 

kulturella behov (Brathwaite, 2006;Gebru et al., 2008; Höje et al., 2008; Kim – Godwin et al., 

2001; Lampley et al., 2008; Owens et al., 2004; Skott et al., 2009). Studier visade att 

sjuksköterskor som ofta möter eller får tillfälle att samarbeta med människor med olika 

kulturell bakgrund förbättrar sin kulturella kompetens. Sjuksköterskorna ansåg att de lärde sig 

mycket och fick ökad förståelse av att se patienten i sin hemmiljö där patienten känner sig 

trygg. Familjen och andra anhöriga sågs som en resurs och i hemsjukvården var de en 

nödvändighet för att patienten skulle kunna fortsätta vårdas i hemmet (a.a). 

Kommunikationssvårigheter kan leda till vårdlidande då olika språk eller avsaknad av tolk 

ökar risken för missförstånd och feldiagnostisering (Hjelm, Isacsson & Apelqvist, 1998; 

Lampley et al., 2008). Ekblad et al. (1996) betonar också att språket är en viktig del i 

förståelsen samt att språkförbistringar kan skapa barriärer mellan patient och vårdare och 

därför är möjligheten till assistans av tolk mycket viktig. Utbildning i kommunikation och 

språk förbättrar sjuksköterskans kulturella kompetens då det hjälper denne att tolka patientens 

behov (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006; Höje och Severinsson, 2008; Owen & 

Randhawa, 2004) Då verbal kommunikation inte är möjlig får sjuksköterskan använda sin 

kreativitet och tänka utanför ramarna. En fungerande kommunikation är grunden till att kunna 

ge individanpassad omvårdnad. En av viktigaste delarna i förbättringen av de kommunikativa 

färdigheterna är att få träna sig i handling och kommunikation. Det kan ske genom 

respektövningar och rollspel eller genom interaktion med patienter och medarbetare med olika 

kulturella bakgrunder.  

Sedan tankarna kring transkulturell omvårdnad väcktes av Leininger på 50- talet så har det 

skett förändringar, både inom vården och i övriga samhället, i positiv riktning gällande synen 

på ett mångkulturellt samhälle (Jirwe, 2009; Leininger & McFarland, 2002; Olsson & Olsson, 

2004). Sjuksköterskeutbildningen, sjuksköterskans kompetensbeskrivning och HSL betonar 

att alla ska ha rätt till god vård baserad på en holistisk syn (HSL 1982:763; Socialstyrelsen, 

2005). Trots det så visar resultatet i denna studie att för att kunna ge en kulturellt kompetent 
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omvårdnad så behövs det mer utbildning i kommunikation och bemötande samt grundkunskap 

om olika kulturella grupper (Berlin et al., 2006; Brathwaite, 2006; Gebru et al., 2008; 

Gunaratnam, 2007; Höje & Severinsson, 2008; Kim – Godwin et al., 2001; Lampley et al., 

2008; Leishman, 2004; Owen & Randhawa, 2004; Skott et al., 2009). Erfarenhet av 

mångkulturella möten, gemensamma riktlinjer och arbetsmetoder visar sig ha betydelse både 

på den omvårdnad som ges men också på arbetsklimatet. 

 

Metoddiskussion 

Studien är genomförd som en systematisk litteraturstudie. Sökningar gjordes i flera databaser 

och de sökord som användes var: cultural, competence, nurs*, practice, care, multicultural, 

caring, transcultural, diversity, culturally, challenge, study, nursing i olika kombinationer. Att 

flera databaser och sökord har använts ökar möjligheten att de påträffade artiklarna var 

relevanta och matchade syftet i denna litteraturstudie. En begränsning som gjordes vid 

databassökningen var att artiklarna skulle gå att få i fulltext, om inte så valdes de bort. Detta 

kan ha inneburit att relevanta artiklar har fallit bort som hade kunnat beställas via bibliotek 

eller tidsskrift. Både kvalitativa och kvantitativa studier söktes då syftet med studien var att 

belysa vad kulturell kompetens innebär för sjuksköterskan och hur den kan förbättras. 

Användandet av både kvalitativa och kvantitativa studier samt att de representerar både 

nordiska, europeiska och amerikanska förhållanden har bidragit till att frågan belysts från 

olika perspektiv vilket renderat i en helhetsbild av kulturell kompetens och hur den kan 

förbättras. Artiklarna var publicerade mellan 2000 – 2009 vilket kan ses som en styrka då 

forskningsresultaten är relativt nya. Av de 12 studier som slutligen inkluderades i denna 

litteraturstudie så hade alla hög kvalitet vilket ökar denna uppsatsens trovärdighet.  

Tillvägagångssättet för att få fram ett resultat till denna litteraturstudie grundar sig på Friberg 

(2008). Artiklarna analyserades genom att först läsas och granskas av uppsatsförfattare A. På 

grund av att granskningen av samtliga artiklar endast är gjord av ena uppsatsförfattaren kan 

detta ha påverkat studiens trovärdighet. I efterhand gjordes därför ett reliabilitetstest där 

författare B slumpvis valde fem artiklar som granskades. Sedan jämförde de två 

uppsatsförfattarna sina granskningsresultat. Detta reliabilitetstest visade att det inte fanns 

några betydande skillnader mellan uppsatsförfattarnas olika granskningar. Därför anser 

uppsatsförfattarna att studiens resultat ändå kan ses som relevant då båda författarna har tagit 

del av artiklarna. Därefter lästes artiklarna ytterligare en gång av båda uppsatsförfattarna. 
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Likheter och olikheter identifierades i artiklarnas resultat samt i hur artikelförfattarna tolkat 

sitt resultat och därefter markerades all relevant data med överstrykspenna (Friberg, 2008). 

Gemensamt sorterades sedan innehållet in under två huvudrubriker enligt uppsatsens 

frågeställningar och därefter genomsöktes artiklarna ytterligare en gång av båda 

uppsatsförfattarna efter texter som stödde huvudrubrikerna. Genom att uppsatsförfattarna har 

följt Fribergs modell för hur litteraturstudier ska genomföras kan resultatet ses som 

tillförlitligt. Detta då skillnader i tolkningar har identifierats samt att artiklarna har 

genomsökts vid ett flertal tillfällen av båda uppsatsförfattarna. 

Klinisk tillämpning  

Då denna litteraturstudie inte begränsats till ett specifikt område där sjuksköterskan är 

verksam kan resultatet visa på att kulturell kompetens är lika essentiell inom alla områden. 

Det framkom att trots att sjuksköterskor använder sig av en helhetssyn i omvårdnaden av den 

individuella patienten så är den kulturella kompetensen generellt låg. Uppsatsförfattarna anser 

därför att resultatet visar att möten med en mångkulturell befolkning samt utbildning bidrar 

till att den kulturella kompetensen förbättras.  Kommunikativa färdigheter är nödvändiga för 

att kunna ”nå” patient och anhöriga samt minska risken för missförstånd som skulle kunna 

orsaka vårdlidande. Gemensamma arbetsmodeller och riktlinjer förstärker möjligheten att 

individanpassa den omvårdnad som ges. Dessa innebär en patientsäkrare omvårdnad som 

främjar hälsa samt underlättar och förbättrar både sjuksköterskans arbete och arbetsklimatet 

på avdelningen.  

Förslag till vidare forskning 

Då den här litteraturstudien enbart erbjuder en översikt över kulturell kompetens så är fler 

studier som inriktar sig på ett specifikt förbättringsområde nödvändiga. Detta för att närmare 

utforska hur sjuksköterskans kulturella kompetens kan förbättras. Uppsatsförfattarna har till 

exempel inte fokuserat på kommunikation, som är en viktig del av bemötandet, så detta 

område bör utforskas betydligt mer ingående. Fler studier ur ett patientperspektiv skulle vara 

intressant, till exempel om hur patienten uppfattar sjuksköterskors kulturella kompetens. Detta 

skulle erbjuda ytterligare en dimension i synen på hur sjuksköterskor klarar av att 

individanpassa omvårdnaden med hänsyn till patientens kulturella bakgrund. 
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Bilaga 1 Granskningsmallar för kvalitetsbedömningar 

Kvantitativa studier 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
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29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng: ?? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och Forsberg, C. & 

Wengström Y. (2008) 

Kvalitativa studier 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
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25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

Maxpoäng:  25 

Erhållen poäng: ?? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och Forsberg, C. & 

Wengström Y. (2008) 

 


