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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Mångkulturella samhällen blir alltmer vanliga i och med den ökande invandringen. 

De olika kulturerna medför andra värderingar, seder och levnadssätt än de som är vanliga hos 

majoritetsbefolkningen. Invandringen skapar även ett nytt sjukdomspanorama med krav på 

sjukvården som inte funnits tidigare. Enligt den svenska hälso- och sjukvårdslagen skall all vård 

ges på lika villkor för alla individer. Leiningers transkulturella omvårdnadsteori går ut på att en 

professionell, kulturellt anpassad omvårdnad kan garanteras om den genomsyras av ett 

individcentrerat förhållningssätt och med kulturell medvetenhet hos sjukvårdspersonal. Syfte: 

Syftet med denna studie var att beskriva kulturell medvetenhet hos vårdpersonal och hur detta 

påverkar vården. Metod: Studien gjordes som en litteratursammanställning av tio vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Resultatet kunde delas in i två teman med tre respektive 

två tillhörande kategorier. Det första temat; Den kulturellt särskilde patienten förde med sig 

kategorierna; Kulturellt specifika beteenden, anhörigas medverkan och kommunikation. Det 

andra temat; Kulturspecifikt bemötande i vården skildrades genom kategorierna; Kulturell 

medvetenhet och hantering av kulturella möten. Slutsats: De hinder och komplikationer som 

präglade den transkulturella vården var ofta kopplade till vårdpersonalens upplevda okunskap. 

De uttryckte ett stort behov av riktlinjer, stöd från arbetsledare och framför allt kunskap inom 

området. Detta skulle även göra det möjligt att bedriva en god transkulturell omvårdnad i linje 

med Leiningers transkulturella omvårdnadsteori.  

Nyckelord: Transkulturell omvårdnad, kulturella hinder, kulturell medvetenhet, kommunikation 

 

 



SUMMARY 

Background: Multicultural communities have become more common because of the increasing 

immigration. The diverse cultures bring different values, cultural practices and ways of living 

than the ones that are common for the majority population. The immigration also leads to a new 

disease panorama with demands on health care that have not before existed. According to the 

Swedish Health care law, all care shall be given on the same conditions for all individuals. 

Leininger´s cultural care theory claims that a professional, culturally appropriate care can be 

guaranteed if it is based on an individual centered approach and given with a cultural 

knowledge. Aim: The purpose of this study was to describe the cultural knowledge with health 

care staff and how it influences the health care. Method: The study was made as a literature 

review of ten scientific articles with a qualitative approach. Result: The result was divided in 

two themes with three respectively two belonging categories. The first theme; The culturally 

particular patient, was divided in the categories; Culturally specific behaviors, the presence of 

relatives and communication. The second theme; Culturally specific treatment in health care 

was divided in the categories; Cultural knowledge and management of cultural meetings. 

Conclusion: The obstacles and complications that occurred in the transcultural health care were 

often related to the lack of knowledge that the health care staff experienced. They agreed that a 

need for guidelines, support from supervisors and particularly knowledge within the area 

existed. This would also make it possible to accomplish a good transcultural care in the spirit of 

Leininger´s care theory.  

Keywords: Transcultural care, cultural obstacles, cultural knowledge, communication         
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1   INLEDNING 
Erfarenheter under en verksamhetsförlagd utbildning inom primärvård i just Rinkeby 

har väckt ett intresse kring kulturer och kulturella skillnader i vårdsammanhang.  

Sverige blir mer och mer mångkulturellt tack vare den ökande invandringen. Detta 

märks på många sätt i samhället och inte minst i vårdsammanhang. En av Stockholms 

mest invandrartäta förorter, Rinkeby, har en befolkning som lever under andra 

förutsättningar än många andra av Sveriges invånare (Bäärnhielm, 2007). Enligt 

Stockholm stads statistik och utredningskontor AB bor de flesta av invånarna i relativt 

små lägenheter, samtidigt som familjerna är stora. Rinkeby hade år 2010 en 

arbetslöshet på 9,4 procent, jämfört med hela Stockholm, där arbetslösheten var 3,6 

procent. Medelinkomsten i Rinkeby låg vid samma tillfälle på 153 000 kr per person 

och år, nästan hälften av medelinkomsten i hela Stockholm. Även sjukdomsbilden ser 

annorlunda ut, då ohälsotalet i Rinkeby år 2010 var över 50 procent.  
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2   BAKGRUND 
Sjuksköterskeyrket har med tiden fått en alltmer framträdande roll inom vården. Det 

gör att det är viktigt att sjuksköterskan kan känna igen och anpassa sig efter olika 

kulturer, att ta del av människors olika tro, värderingar och kunskaper. Att vara insatt i 

en patients kultur leder till högre kvalitet och säkerhet i vården och gör att patienten i 

slutändan känner sig mer nöjd (Maier-Lorentz, 2008). 

 

I februari 2011 hade Sverige en befolkning på ca 9,5 miljoner invånare. Av dessa var ca 

1,4 miljoner födda i andra länder (Statistiska centralbyrån). Invånare från andra länder 

medför nya kulturer, som i sin tur präglas av andra seder och levnadssätt. De nya 

kulturerna sätter sin prägel på samhället och för på många sätt med sig skillnader och 

förändringar (Gustafsson, 2005).  

2.1 Begreppet kultur 

Stier (2009) beskriver begreppet kultur utifrån fyra synsätt; Det beteendemässiga, det 

funktionalistiska, det kognitivistiska och det symbolistiska. Gemensamt för de fyra 

synsätten är att de alla utgår från att kultur ständigt befinner sig i förändring och 

utveckling. Kulturer symboliseras både av materiella föremål och immateriella 

företeelser. Sammantaget handlar det om företeelser som kännetecknar en viss grupp 

individer. Det kan handla om beteendemönster, kommunikation och handlingar. Det 

innefattar även normer, lagar, regler, värderingar och uppfattningar. Stier fortsätter 

beskrivningen med att kultur påverkar människors sätt att se på verkligheten och skapas 

i samspelet individer emellan. McFarland (2006) beskriver kultur, som enligt 

Leiningers teori, är de värderingar, levnadssätt och mönster som utmärker ett folk och 

påverkar deras beslut och handlingar. 

2.2 Det mångkulturella samhällets påverkan på sjukvården 

Utgångspunkten för allt hälso- och sjukvårdsarbete i Sverige är, enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), att all vård ska ges på lika villkor för alla 

individer, oavsett ras, religion eller politisk åsikt. Den ska vara individualiserad, 

genomföras i samråd med individen och bygga på respekt för individens 

självbestämmande och integritet.  
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Sjukdomspanoramat i många av de länder som invandrare kommer ifrån, ser ofta 

annorlunda ut än i Sverige. Detta beror exempelvis på annorlunda sjukvårdssystem än 

det svenska samt brist på resurser, vilket gör att till exempel vaccinationer och vård vid 

sjukdom inte alltid garanterats. Även smittor och bristsjukdomar kan förekomma i 

högre utsträckning i många andra länder. Detta tvingar det svenska vårdsystemet att 

konfronteras med nya krav. Det uppkommer hälsoproblem som tidigare varit ovanliga 

men som nu måste behandlas. Även det hälsofrämjande arbetet, liksom bemötandet i 

omvårdnadssammanhang kan vara en utmaning, på grund av att många invandrare 

kommer till Sverige utan kunskap om hur de kan förebygga sjukdomar och har heller 

inte alltid samma förutsättningar för att upprätthålla en god hälsa (Lindstrand et al., 

2006). Olika kulturer har dessutom skilda sätt att se på fenomenet hälsa, vilket påverkar 

individernas hälsorelaterade beslut och beteenden (Maier-Lorentz, 2008). Den 

socioekonomiska situationen för nyanlända flyktingar kan ytterligare påverka 

hälsosituationen. De har ofta svårt att komma in på arbetsmarknaden och är många 

gånger bosatta i storstädernas segregerade och utsatta förortsområden. Vidare så har 

Munoz, DoBroka och Mohammed (2009) identifierat att kulturell okunskap hos 

vårdpersonal leder till ökad risk för ohälsa. Både personal och patienter befinner sig 

alltså i en integrationsprocess som gör att mångfald måste kunna mötas (Bäärnhielm, 

2007). 

 

Att bemöta patienter utifrån ett transkulturellt perspektiv innebär att undvika att 

majoritetskulturens värderingar styr vårdplaneringen liksom ett etnocentriskt tänkande 

(HSL, SFS 1982:763). En kulturellt kompetent omvårdnad innebär att skräddarsy och 

individanpassa vården. En individanpassad vård är ofta komplicerad och en utmaning 

för vårdpersonal. Det gäller att se bortom egna referensramar och värderingar och 

fokusera på det unika hos varje individ. Kropp, sinne och själ är involverade, liksom 

kulturella och sociala aspekter (Wikberg & Eriksson, 2008). Enligt Gustafsson (2005) 

innebär att besitta kulturell kompetens, ett förhållningssätt där patienten behandlas med 

respekt för dennes kulturella värderingar och tro. Det handlar även om förmågan att 

utnyttja sociala och mänskliga olikheter, snarare än strävan att utjämna dem. Respekt 

för patientens autonomi och integritet är enligt Bäärnhielm (2007) grundläggande etiska 

värderingar inom sjukvården. Hansen (2004) påpekar dessutom att det ligger i 

sjuksköterskans uppgift att ge patienten detta, så att patienten känner av sin 

självbestämmanderätt. Detta är dock något som enligt Maier-Lorentz, (2008) försvåras 
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vid kulturella skillnader. Vårdpersonal måste fråga sig vad uppgiften är i mötet med 

patienten. När uppfattningar, normer och värderingar skiljer sig från de egna, ligger det 

i människans natur att vilja ändra på dem. Detta strider dock emot tanken om en 

individanpassad vård, där skillnader mellan människor istället bör respekteras, 

värdesättas och utnyttjas.  

 

Att planera vården efter patientens individuella fysiska, psykiska, sociala och 

känslomässiga behov är ett annat steg i att säkerställa en individanpassad vård. För att 

kunna uppnå detta är det viktigt att patienten med egna ord och utifrån sin egen 

referensram skapar en berättelse över sin situation (Bäärnhielm, 2007). Utan kunskap 

om kulturella skillnader och medvetenhet om att alla är olika och inte kan behandlas på 

samma sätt, så kan detta inte garanteras (Gustafsson, 2005). Det måste finnas tid och 

intresse för etiska diskussioner på arbetsplatser för att skapa en förutsättning för ett gott 

kulturellt medvetande och bemötande i vårdsituationer (Bäärnhielm, 2007). 

 

I och med den verklighet som råder idag, med ett samhälle som blir alltmer influerat av 

nya kulturer, måste vårdpersonal anta utmaningen att utveckla ett förhållningssätt där 

kulturell medvetenhet ingår (Gustafsson, 2005). Detta för att kunna leva upp till Hälso- 

och sjukvårdslagens mål om vård på lika villkor för alla individer (HSL, SFS 

1982:763).  

2.3 Transkulturell omvårdnad 

Den mest kända transkulturella omvårdnadsteorin grundades av Madeleine M. 

Leininger. Hennes teori har använts av sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

världen över för att bringa en förståelse för kulturella skillnader i vårdarbetet i över fem 

decennier. Nya teorier om transkulturell omvårdnad utvecklas dessutom ofta med 

Leiningers teori som utgångspunkt (Leininger & McFarland, 2006). 

 

Leininger har enligt McFarland (2006) definierat transkulturell omvårdnad som en stor 

del av den sammantagna omvårdnaden då den respekterar skillnader mellan olika 

kulturers värderingar, uttryck, beteenden och hälso- och sjukdomsuppfattningar. 

Teorins syfte är att dels upptäcka mänskliga likheter och olikheter i relation till 

världsuppfattning och även att få en insikt i andra kulturellt relaterade uppfattningar 

och sociala strukturer som religion och politik. Med detta som grund går det att erbjuda 
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en omvårdnad genomsyrad av kulturell medvetenhet. Detta för att främja patienters 

välbefinnande, hälsa och upplevelser relaterat till dödssituationer. McFarland 

framhåller att teorin om transkulturell omvårdnad är högaktuell idag och kommer att bli 

än mer aktuell i framtiden. Detta på grund av att transkulturell omvårdnad har blivit en 

av de viktigaste och mest relevanta delarna av sjuksköterskeyrket, sjuksköterskestudier 

och forskning, då världens länder blir allt mer mångkulturella. Leininger har uttryckt att 

det i framtiden kommer att utövas en ny sorts omvårdnad där olika kulturellt betingade 

omvårdnadsmetoder utövas (a.a.). 

 

Sjukvården genomsyras ofta av personalens sociala strukturer och normer, speciella för 

den egna kulturen i kombination med brist på kunskap om andra kulturer. Detta gör att 

vården av kulturellt annorlunda patienter många gånger blir komplex och håller en låg 

kvalitet. Teorin om transkulturell omvårdnad belyser dock vikten av att sjuksköterskan 

genom ett individcentrerat förhållningssätt, kulturell kunskap och med ett etiskt 

tänkande i omvårdnaden ska kunna upptäcka patientens livsvärld. Om detta uppnås kan 

en kulturellt anpassad, individualiserad och professionell vård garanteras. En 

specialistsjuksköterska inom transkulturell omvårdnad har enligt Leiningers teori 

kunskap om andra kulturer och hur en god vård kan ges i enlighet med denna. 

Sjuksköterskan bör inte separera kulturella uppfattningar och sociala strukturer från 

hälsa, sjukdom eller vård i det kulturella arbetet då dessa faktorer är nära 

sammankopplade. Detta grundas i tanken om att kulturella värderingar och sociala 

strukturer influerar uppfattningar och beteenden om hälsa och sjukdom. Genom att 

acceptera och ta hänsyn till dessa skapas en vårdrelation där fokus ligger på individen. 

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad är unik i sitt slag, tack vare att den tydligt 

fokuserar på holistiska och omfattande kulturella faktorer i omvårdnad och kan, tack 

vara detta användas världen över (McFarland, 2006). 

2.4 Soluppgångsmodellen 

Soluppgångsmodellen, se figur 1, utvecklades på 1970-talet för att tydliggöra de 

grundläggande komponenterna i Leiningers teori om transkulturell omvårdnad. 

Modellen illustrerar en soluppgång, som representerar världen. Solens strålar 

symboliserar de dimensioner som tillsammans bidrar till individers världsuppfattning 

och sociala strukturer. Alla dimensioner influerar på olika sätt uttryck, mönster och 

beteenden i vårdsammanhang samt människors uppfattningar om hälsa, sjukdom och 
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död. Sjuksköterskan måste ta hänsyn till och uppskatta de olika dimensionerna samt de 

likheter och olikheter som finns individer emellan. Detta för att kunna erbjuda en god 

vård för alla oavsett kulturell och etnisk tillhörighet. Individers världsuppfattningar och 

sociala strukturer uttrycks enligt modellen genom språk, etnisk bakgrund och 

miljörelaterade förhållanden. De presenteras närmare som tekniska faktorer, religiösa 

och filosofiska faktorer, sociala relationer, kulturella värderingar och levnadssätt, 

politiska och juridiska faktorer samt ekonomiska och utbildningsrelaterade faktorer. 

Soluppgångsmodellen kan dels appliceras på individ- och familjenivå men även på 

grupper och samhällen. Den kan studeras och användas av den enskilde individen likväl 

av den professionella vårdgivare. Detta medför att modellens komponenter påverkar 

beslut och handlingar i den transkulturella vården, och kan, om de respekteras och 

förstås, medföra en transkulturellt kompetent vård (McFarland, 2006). 

 

Figur 1. Leiningers Soluppgångsmodell (McFarland, 2006) 
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3   PROBLEMFORMULERING 
Sverige blir mer och mer influerat av andra kulturer och etniciteter på grund av en ökad 

invandring. Detta påverkar vården som ställs inför nya krav. I mötet med patienter från 

andra kulturer kan det tänkas att relationen mellan vårdpersonal och patient påverkas. 

Det kan dels bero på brist på kunskap om det svenska sjukvårdssystemet hos patienter 

från andra kulturer, men också brist på kunskap om andra kulturer hos vårdpersonal. 

Alla individer har dessutom olika behov av omvårdnad och bemötande i 

omvårdnadssammanhang. För att klara av uppgiften att som sjukvårdspersonal kunna 

ge patienterna en individanpassad omvårdnad och förse dem med nödvändig 

information, kan transkulturell kunskap vara ett stöd.  

4 SYFTE 
Syftet med denna studie är att beskriva kulturell medvetenheten hos vårdpersonal och 

hur det påverkar vården. 
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5   METOD 

5.1 Design 

Studien gjordes som en litteratursammanställning av tidigare gjorda kvalitativa studier. 

Polit och Beck (2010) beskriver litteraturstudier som ett bra sätt att kritiskt finna 

evidensbaserad fakta. Det ger, genom kritiskt granskande och analyserande av 

litteratur, forskaren en förståelse för det aktuella kunskapsläget inom ett område.  

5.2 Urval och datainsamling 

Det är viktigt att i en litteraturstudie börja med att bestämma vad av det sökta materialet 

som är relevant att läsa och senare inkludera i sammanställningen. Att förlita sig till 

primärkällor är att föredra då sekundärkällor endast uppger fakta som är presenterad av 

en annan författare (Polit & Beck, 2010). Inklusionskriterier till denna studie har bland 

annat baserats på primärkällor med kvalitativ ansats. I första hand har datainsamlingen 

koncentrerats på studier gjorda i Skandinavien och i andra hand i Europa. Vid alla 

sökningar av artiklar, har ”Peer review” använts som avgränsning för att försäkra att 

artiklarna blivit vetenskapligt granskade. Artiklarna som valts har haft ett 

sjuksköterskeperspektiv, med två undantag, där perspektivet istället var 

sjuksköterskestudenters, som gick sista året på utbildningen. Artiklarna 

kvalitetsbedömdes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2006) se bilaga 1. De som 

bedömdes som bra och medel användes, medan dåliga uteslöts.  

 

I början av sökarbetet användes Vårdhandbokens hemsida där det gick att finna 

information om det aktuella läget kring den transkulturella vården i Sverige 

(Vårdhandboken, 2010). Vårdhandboken refererade i sin tur till olika författare och 

därav gjordes sökningar på dessa författarnamn. Av dessa var Hjelm, K. den författare 

som genererade relevant sökresultat. Utöver detta formulerades tänkbara fraser, termer 

och ord utifrån studiens problemformulering och syfte, som sedan söktes i databaser. 

Vid sökningarna ”Cultural awareness AND Nursing AND Methods” resp. ”Cultural 

awareness AND Health AND Nursing” gjordes en årsavgränsning i sökningen; 2005-

2011 resp. 2004-2011. Översättningar till engelska motsvarigheter skedde med hjälp av 

Medical Subject Headings (MeSH). Sökningarna har sammanställts i tabell 1.  
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Tabell 1. Sökredovisning 

Sökningarna gjordes i databaserna: CINAHL, MEDLINE, AMED, Academic 

SearchElite och Teacher Reference Center  
Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstracts 
Antal artiklar 
utvalda för 
genomläsning 

Utvalda 
artiklar, se 
artikel-
presentation 

“Hjelm, K.” in Author 30 6 2 Nr. 7 

“Cultural awareness 
AND Nursing AND 
Methods”  

52 14 8 Nr. 1, 6, 8 

“Cultural Competence 
AND Sweden” 

39 20 4 Nr. 2, 3, 5 

“Cultural issues AND 
Nursing AND 
Sweden” 

6 6 1 Nr. 10 

“Communication 
barriers AND Nursing 
AND Sweden” 

12 6 2 Nr. 4 

“Cultural awareness 
AND Health AND 
Nursing”  

41 10 1 Nr. 9 

 

Med syftet i åtanke lästes artiklarnas abstract för att kunna avgöra vilka som skulle 

användas för genomläsning. De granskades sedan på djupet, analyserades, 

sammanställdes och genererade slutligen ett resultat. 

Tabell 2. Artikelpresentation 

Art. 
Nr. 

Författare, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design, Urval, Antal 
deltagare, 
Datainsamling 

Kvalitet 
Bra/Medel/Dålig 
 

1 Høye, S. & 
Severinsson, E. 
Journal of Advanced 
Nursing.  
Norge. 

Utforska sjuksköterskors 
erfarenhet av konflikter i 
vårdmötet mellan 
sjuksköterska och patient 
som är relaterade till 
kulturskillnader. 

Deskriptiv och explorativ 
design. 
16 st sjuksköterskor inom 
intensivvården. 
Intervjuades i tre 
fokusgrupper vid två resp. 
tre tillfällen. 

Bra. 

2 Jirwe, M., Gerrish, K. 
& Emami, A. 
Scandinavian Journal 
of Caring Science.  
Sverige. 
 

Utforska 
sjuksköterskestudenters 
erfarenhet av vårdmöten 
med patienter med olik 
kulturell bakgrund än de 
själva. 

Explorativ kvalitativ 
studie. 
10 st 
sjuksköterskestudenter. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

Bra. 
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Art. 
Nr. 

Författare, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design, Urval, Antal 
deltagare, 
Datainsamling 

Kvalitet 
Bra/Medel/Dålig 
 

3 Samarasinghe, K., 
Fridlund, B. & 
Arvidsson, B. 
International Nursing 
Review. 
Sverige 
 

Beskriva hur 
hälsofrämjande arbete går 
till med flyktingfamiljer 
som ofrivilligt kommit till 
Sverige och som nu 
behöver anpassas till den 
svenska kulturen. 

Kvalitativ design med 
fenomenografisk ansats.  
34 st sjuksköterskor inom 
primärvården 
intervjuades.  

 

Bra. 

4 Pergert, P., Ekblad, 
S., Enskär, K. & 
Björk, O.  
European Journal of 
Oncology Nursing. 
Sverige. 

Att få kunskap om hur 
vårdpersonal inom 
pediatrisk onkologisk vård 
löser hinder för 
interkulturella 
vårdrelationer i vården av 
familjer med 
invandrarbakgrund. 

Kvalitativ design.  
35 st sjuksköterskor, 
barnskötare och 
undersköterskor inom 
pediatrisk, onkologisk 
vård.  
Intervjuer i fokusgrupper 
om 4-10 deltagare samt 5 
semistrukturerade 
individuella intervjuer. 

Bra. 

5 Pergert, P., Ekblad, 
S., Enskär, K. & 
Björk, O.  
Qualitative Health 
Research. 
Sverige. 

Att få kunskap i 
sjuksköterskor erfarenheter 
av överväldigande 
känslouttryck av familjer 
med utländsk bakgrund i 
pediatrisk vård. 

Explorativ, kvalitativ 
design.  
12 st sjuksköterskor med 
olika erfarenheter inom 
pediatrisk vård. 
Semistrukturerade, 
individuella intervjuer. 

Medel. 

6 Leishman, J.L.  
The International 
Journal of Psychiatric 
Nursing Research. 
Storbritannien.  
 

Tre delsyften: 
- Fastställa nuvarande nivå 
av kulturell medvetenhet 
inom psykiatrisk vård. 
- Identifiera luckor i 
utbildning och övning för 
de verksamma. 
- Föreslå en modell för 
kulturellt hänsynstagande i 
psykiatrisk vård. 

Kvalitativ design.  
30 st 
psykiatrisjuksköterskor. 
Intervjuer i sex 
fokusgrupper om fem.  

 

Medel. 

7 Hultsjö, S. & Hjelm, 
K.  
International Council 
of Nurses. 
Sverige. 
 

Att identifiera om 
vårdpersonal inom 
somatisk och psykiatrisk 
akutsjukvård upplever 
problem vid vård av 
invandrare. 

Explorativ, kvalitativ 
design. 
35 st personal på 
ambulans, akuten och 
psykakuten. 
Semistrukturella 
intervjuer i fokusgrupper 
om 3-6 deltagare. 

Bra. 

8 Lundberg, P.C., 
Bäckström, J. & 
Widén, S.  
Journal of 
Transcultural 
Nursing. 
Sverige. 
 

Att beskriva svenska 
sistaårselever på 
sjuksköterskeprogrammets 
erfarenheter av vård av 
patienter från andra kulturer 

Kvalitativ och kvantitativ 
design (endast kvalitativ 
data används i denna 
studie). 
122 st 
sjuksköterskestudenter. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 15 av 
deltagarna. 

Medel. 
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Art. 
Nr. 

Författare, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design, Urval, Antal 
deltagare, 
Datainsamling 

Kvalitet 
Bra/Medel/Dålig 
 

9 Leishman, J.L.  
Nursing Standard. 
Storbritannien 
 

Klargöra synen om vikten 
av kulturell medvetenhet 
inom vården. 

Kvalitativ studie. 
10 st sjuksköterskor. 
Individuella intervjuer. 

 

Medel. 

10 Ekblad, S., Marttila, 
A., & Emilsson M. 
Journal of Advanced 
Nursing. 
Sverige 
 

Att få kunskap om 
erfarenheter av att arbeta 
med patienter från olika 
kulturer inom hospice-vård 
och att se om behov finns 
av vidare utbildning inom 
området. 

Kvalitativ design. 
19 st vårdpersonal. 
Intervjuer i tre 
fokusgrupper om 5-8 
deltagare.  

 

Medel. 

 

5.3 Dataanalys 

Bearbetningen av det insamlade materialet gjordes enligt Friberg (2006). De utvalda 

artiklarna bearbetades stegvis. 

Steg 1: För att få en tydlig bild över hela innehållet, lästes artiklarna flera gånger. Fokus 

lades sedan på resultaten i de olika artiklarna. 

Steg 2: Artiklarna numrerades från 1-10 där den senast publicerade artikeln blev nr 1, 

följd av den näst senaste publiceringen osv. 

Steg 3: För att organisera det insamlade materialet på ett detaljerat sätt sammanställdes 

en resultatmatris, se bilaga 2. 

Steg 4: Utifrån matrisen lades resultaten samman och underkategorier plockades ut. 

Steg 5: Av underkategorier bildades kategorier. 

Steg 6: Kategorierna delades sedan upp i två teman. 

Sammanställningen i matrisen genererade mönster och teman som underlättade 

urskiljandet av resultatet.  

   

6   ETISKA ASPEKTER 
Med etik i detta sammanhang menas att en diskussion har förts om något i denna studie 

är moraliskt rätt eller fel. Etiskt övervägande i urval och presentation av resultat bör 

alltid göras vid en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008). Alla artiklar som 

använts har granskats av etiska kommittéer och fått sitt godkännande. Strävan, har 

under uppsatsutförandet, varit att hålla översättningar så nära originalspråket som 

möjligt. 
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7   RESULTAT 
Materialet kategoriserades och underkategoriserades under analysens gång enligt 

Friberg (2006). Processen medförde att det ur materialet kunde urskiljas två teman. 

Utöver dessa kunde tre respektive två kategorier med tillhörande underkategorier 

urskiljas. Resultatet har därför utformats med dessa som utgångspunkt, se tabell 3. 

Tabell 3. Artiklarnas bidrag till resultatets teman 

Art. 
Nr. 

Uppfattningar om den kulturellt särskilda 
patienten 

Kulturspecifikt bemötande i 
vården 

 Kulturellt 
specifika 

beteenden 

Anhörigas 
medverkan 

Kommunika- 
tion 

Kulturell 
medvetenhet 

Hantering av 
kulturella 

möten 

1 X X X    

2 X X X X X 

3   X X   X 

4     X X X 

5 X     X X 

6 X     X X 

7 X X X X X 

8 X X X X X 

9     X X X 

10 X X X X X 

 

7.1 Uppfattningar om den kulturellt särskilda patienten 

Samtliga tio artiklar belyste att det mångkulturella samhället medförde situationer som 

på olika sätt påverkade vården och ställde krav på vårdgivare i mötet med patienter från 

andra kulturer än den egna (Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000; Hultsjö & Hjelm, 

2005; Høye & Severinsson, 2010; Jirwe, Gerrish & Emami, 2010; Leishman, 2004; 

Leishman, 2006; Lundberg & Bäckström, 2005; Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 

2008a; Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2008b; Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson, 

2010).  

7.1.1 Kulturellt specifika beteenden  

Annorlunda beteenden relaterat till kulturer ledde enligt flera av studierna till att hinder 

och komplikationer i relationen mellan patient och sjuksköterska på olika sätt uppstod 
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(Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Høye & Severinsson, 

2010; Jirwe, Gerrish & Emami, 2010; Leishman, 2006; Lundberg, Bäckström & 

Widén, 2005; Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2008b). Kulturellt specifika beteenden 

kunde i sin tur delas upp i underkategorierna; Beteenden relaterade till värderingar och 

traditioner, uttryck relaterat till känslor och smärta samt oväntade beteenden ökade 

risken för att skapa fördomar. 

 

Beteenden relaterade till värderingar och traditioner innefattade bland annat den 

upplevda bristen på kunskap och felaktiga förväntningar på det svenska 

sjukvårdssystemet som många invandrare hade. Detta gjorde enligt Hultsjö och Hjelm 

(2005) att missförstånd och bristande samarbetsförmåga mellan personal och patient 

ibland blev följderna. Hultsjö och Hjelm beskriver att även åsikter och uppfattningar 

om hälsa och ohälsa ofta var annorlunda i andra kulturer, något som ansågs försvåra 

bemötandet för vårdpersonalen. Detta på grund av att personalens kunskapsbrist kring 

de kulturella uppfattningarna gjorde att de inte visste hur situationerna skulle hanteras. I 

studien framkom även att traditionella värderingar i samband med sjukhusvistelser var 

något som kunde skapa problem i omvårdnaden. I många kulturer var till exempel olika 

slags ceremonier vanligt att hålla kring den sjuke individen, vilket skapade situationer 

som personal hade svårt att hantera. Studien beskriver vidare att uppfattningar kring 

mat och hälsorisker upplevdes skapa vissa problem i vårdrelationen. Att vissa patienter 

valde att inte äta viss mat eller att under vissa perioder fasta i kombination med 

bristande kunskap om behovet av kost och dryck vid sjukdom ledde till frustration hos 

sjuksköterskan och togs upp i flera av artiklarna (Hultsjö & Hjelm, 2005; Jirwe, Gerrish 

& Emami, 2010; Lundberg, Bäckström & Widén, 2005;).  

 

I två av studierna uttrycktes könsuppfattningar också försvåra vårdsituationen, då 

individer i vissa kulturer enbart gick med på att vårdas av en sjukvårdare av samma 

kön, liksom muslimska kvinnors vilja att bära heltäckande kläder under vårdbesöket 

(Hultsjö & Hjelm, 2005; Høye & Severinsson, 2010). Hierarkiska uppfattningar om 

sjukvårdspersonal hos vissa kulturer ledde ofta till känslor av irritation och underläge 

hos sjuksköterskan gentemot läkare, menade Hultsjö och Hjelm (2005). 

 

Uttryck relaterat till känslor och smärta beskrevs i flera av artiklarna som annorlunda 

hos många patienter från andra kulturer (Høye & Severinsson, 2010; Lundberg, 
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Bäckström & Widén, 2005; Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2008b). Vissa patienter 

upplevdes till exempel ha en lägre smärttröskel än andra och krävde i relation till detta 

mer uppmärksamhet från personalen (Lundberg, Bäckström & Widén, 2005).  Pergert 

et al. (2008b) beskrev att känslouttryck relaterade till smärta, sorg, ilska och frustration 

upplevdes som överväldigande och svåra att hantera för sjuksköterskan, då de skiljde 

sig mycket från de egna normerna. Sjuksköterskors kulturella förberedelse upplevdes 

ofta inte tillräcklig för att de skulle kunna tillfredsställa patienterna i situationerna som 

uppstod. Förberedelserna innefattade i studien utbildning, tidigare erfarenheter och 

kännedom om tänkbara reaktioner och känslouttryck i samband med vårdrelaterade 

situationer. När detta överskuggades av oväntade beteenden blev situationen enligt 

studien svårhanterad. Pergert et al. visade att situationer där patienter eller anhöriga 

uttryckte ilska och frustration i vissa fall kunde leda till att sjuksköterskan kände sig 

hotad och skrämd. I studien togs även upp, att traditioner i vissa kulturer innebar 

uttryck som skrik, glädje- och sorgerop, något som kunde störa andra patienter. Detta 

stred mot sjuksköterskans ansvar för vårdmiljön och genererade ett dilemma mellan det 

individbaserade och det professionella förhållningssättet.  

 

Att oväntade beteenden ökade risken för att skapa fördomar behandlades i Ekblad, 

Marttila och Emilssons (2000) och Pergert, Ekblad, Enskär och Björks (2008b) studier. 

Betydelsen av att som sjuksköterska återta kontrollen var viktig i situationer där 

känslouttryck blev så överväldigande att kontrollen tappades. Detta gjordes genom att 

till exempel försöka rationalisera och förstå varför patienten betedde sig som den 

gjorde. När känslouttryck från patienter inte kunde göras förståeliga och betydelsefulla 

kunde det leda till att stereotyper och fördomar skapades hos sjuksköterskan. Detta 

upplevdes i sin tur försämra vårdrelationen med nästa patient med samma kulturella 

bakgrund som den tidigare (Pergert et al.).  

7.1.2. Anhörigas medverkan 

Många kulturer medförde en tradition där anhöriga och närstående fanns i närheten av 

patienten under sjukhusvistelsen. Detta upplevdes ofta skapa problem och hinder i 

vården och var ett återkommande inslag i de lästa artiklarna (Ekblad, Marttila & 

Emilsson, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Høye & Severinsson, 2010; Jirwe, Gerrish & 

Emami, 2010; Lundberg, Bäckström & Widén, 2005; Samarasinghe, Fridlund & 

Arvidsson, 2010). Till anhörigas medverkan utlästes underkategorierna; Många 
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besökande anhöriga vid samma tillfälle och traditionella värderingar om att vara 

delaktig i vården. 

 

Många besökande anhöriga vid samma tillfälle uttrycktes i flera artiklar leda till 

svårigheter (Ekblad, Mattila & Emilsson, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Samarasinghe, 

Fridlund & Arvidsson, 2010). I grupporienterade kulturer upplevdes individen 

beroende av sina anhöriga och skyldigheter om att finnas till för varandra fanns, vilket 

gjorde att de anhöriga var aktiva och involverade i patientens vård (Ekblad et al., 2000). 

Att många familjemedlemmar fanns runt patienten gjorde det, enligt Samarasinghe et 

al. (2010) studie, ofta svårt att fokusera på den enskilde individen, då även de anhöriga 

krävde sjuksköterskans uppmärksamhet. Høye och Severinsson (2010) beskrev i sin 

studie att många anhöriga runt patienten även ledde till att de ibland upplevdes stå i 

vägen för sjuksköterskan i omvårdnadssituationerna och fick av denne vid vissa 

tillfällen knuffas undan. Vidare skrev de om hur sjuksköterskan hade svårt att hålla 

sjukvårdsmiljön behaglig för samtliga patienter när många anhöriga runt vissa patienter 

tog upp plats på avdelningen. I vissa fall var de anhöriga enligt Lundberg, Bäckström 

och Widén (2005) högljudda och kunde störa andra patienter på avdelningen. Detta 

ledde till personliga konflikter hos sjuksköterskan.  

 

Traditionella värderingar om att vara delaktig i vården handlade om att anhöriga ville 

vara involverade och få information om den vård som gavs. Detta upplevdes enligt 

vårdpersonal i två av studierna som en svårighet att bemöta (Høye & Severinsson, 

2010; Lundberg, Bäckström & Widén, 2005). Många familjer med olika kulturell 

bakgrund uppfattades enligt en artikel se det som sin skyldighet och tog för givet att de 

skulle vara delaktiga i vården av sin anhörige. De hade även svårigheter att lämna över 

patienten i händerna på vårdpersonal, vilket skapade konflikter för sjuksköterskan. 

Detta då rollen som vårdansvarig stred mot vetskapen om det kulturellt baserade 

behovet hos anhöriga om att involveras i vården (Høye & Severinsson, 2010). Trots att 

engagemanget från anhöriga ofta var av välmening, så upplevdes även en risk finnas 

för att relationen mellan patienten och sjuksköterskan inte kunde utvecklas på grund av 

att anhöriga tog över situationen (Jirwe, Gerrish & Emami, 2010).   
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7.1.3 Kommunikation 

Att kommunikationsproblem ofta uppstod i den transkulturella vården var något som 

togs upp i flera av artiklarna och kunde på flera sätt försvåra omvårdnadsarbetet 

(Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Høye & Severinsson, 

2010; Jirwe, Gerrish & Emami, 2010; Lundberg, Bäckström & Widén, 2005; Pergert, 

Ekblad, Enskär & Björk, 2008a; Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson, 2010). 

Kommunikation delades upp i underkategorierna; Stora kommunikationsproblem i den 

transkulturella vården och tolkar. 

 

De stora kommunikationsproblemen i den transkulturella vården ledde enligt flera av 

artiklarna till att informationsutbytet mellan patient, anhöriga och sjukvårdspersonal 

många gånger blev försämrat (Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000; Hultsjö & Hjelm, 

2005; Høye & Severinsson, 2010; Jirwe, Gerrish & Emami, 2010; Lundberg, 

Bäckström & Widén, 2005; Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson, 2010). Detta 

skapade dilemman för sjuksköterskan, som i sin yrkesroll är ansvarig att lämna 

information till patienten och försäkra sig om att denne har förstått (Høye & 

Severinsson, 2010). En av artiklarna belyste att kommunikationsproblemen i vissa 

vårdmöten även upplevdes leda till att omvårdnaden blev opersonlig och mekanisk, 

vilket kunde försämra utvecklingen av en relation mellan patienten och sjuksköterskan 

på grund av att ingen av de involverade kunde göra sig förstådda och uttrycka sina 

tankar och känslor (Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2008a). Enligt Samarasinghe et 

al. (2010) upplevde sjuksköterskor det ibland svårt att prata med patienter och anhöriga 

om känsliga ämnen, då de inte visste hur öppet det var att i kulturen prata om vissa 

områden. Två av studierna beskrev att sjuksköterskan vid vissa tillfällen kunde undvika 

att ge sig in i situationer där patienten var från en annan kultur, på grund av att 

kommunikationssvårigheterna ledde till rädsla för att göra misstag (Jirwe et al., 2010; 

Leishman, 2004). Inom akutsjukvården visade Hulstjö och Hjelm (2005) att det ibland 

upplevdes finnas stora problem att veta om individer som ringde till akutmottagningen 

verkligen behövde akutsjukvård, då det inte kunde göra sig förstådda på svenska. 

Personalen upplevde det även svårt att förstå hur allvarligt patientens läge var då många 

invandrare ansågs kommunicera på ett intensivt sätt. De olika problem som uppstod i 

relation till kommunikationshinder skapade ofta frustration hos sjukvårdspersonal då de 

inte ansåg sig kunna ge den vård patienten behövde, enligt Ekblad et al., 2000). 
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Tolkar sågs ofta som det bästa sättet att kommunicera genom när patient och 

sjukvårdspersonal inte kunde göra sig förstådda på grund av skilda språk (Jirwe, 

Gerrish & Emami, 2010; Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2008a). Trots betydelsen 

och behovet av att ha tolkar närvarande i många vårdsituationer uppfattades dem ofta 

svåra att få tag på enligt två studier, i synnerhet tolkar med tillräcklig kunskap (Hultsjö 

& Hjelm, 2005; Lundberg, Bäckström & Widén, 2005). Även ekonomiska faktorer 

beskrevs som en orsak till att tolkar sällan användes (Jirwe et al, 2010; Samarasinghe, 

Fridlund & Arvidsson, 2010). I de fall där patienter inte kunde kommunicera på 

majoritetsspråket fanns ibland anhöriga tillgängliga för att tolka, framförallt när en 

professionell tolk inte fanns tillgänglig. Detta belystes i ett flertal studier. I vissa fall 

kunde anhöriga som tolkar fungera bra men i andra fall upplevdes de tolka selektivt och 

lämnade då sjukvårdspersonalen osäkra på om allt som patienten sagt kom fram och 

vice versa (Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000; Høye & Severinsson, 2009; Jirwe, 

Gerrish & Emami, 2010). Sjukvårdspersonal kunde ibland notera hur patientens barn 

fick ta ett stort ansvar för föräldrarna i vårdsituationen, då barnen var de enda i familjen 

som kunde översätta (Hultsjö & Hjelm, 2005; Leishman, 2004; Pergert, Ekblad, Enskär 

& Björk, 2008a).  

7.2 Kulturspecifikt bemötande i vården 

Flera av studierna visade att vårdarbetet på olika sätt påverkades av influenser från 

olika kulturer. Kunskap hos vårdpersonal tillsammans med organisatoriska riktlinjer 

och strategier för det transkulturella arbetet beskrevs som avgörande för hur arbetet 

lades upp och hur situationerna hanterades (Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000; Hultsjö 

& Hjelm, 2005; Jirwe, Gerrish & Emami, 2010; Leishman, 2004; Leishman, 2006; 

Lundberg, Bäckström & Widén, 2005; Pergert, Ekblad, Enskär och Björk, 2008a; 

Pergert, Ekblad, Enskär och Björk, 2008b; Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson, 

2010). 

7.2.1 Kulturell medvetenhet 

Flertalet studier visade att sjukvårdspersonal upplevde en bristande kunskap och 

medvetenhet i transkulturell omvårdnad (Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000; Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Jirwe, Gerrish & Emami, 2010; Leishman, 2004; Leishman, 2006; 

Lundberg, Bäckström & Widén, 2005; Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2008a; 

Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2008b). Ur kulturell medvetenhet urskildes 
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underkategorierna; Bristande kulturell kunskap hos sjuksköterskor och kulturell 

utbildning i sjuksköterskeutbildningen.  

 

I två av studierna framkom att bristande kulturell kunskap hos sjuksköterskor 

upplevdes vanligt och att behovet av en ökad medvetenhet sågs som allt större (Ekblad, 

Marttila & Emilsson, 2000; Leishman, 2004). Begränsad kunskap om beteenden 

relaterade till olika kulturer beskrevs av Hultsjö och Hjelm (2005) ofta orsaka 

svårigheter för sjukvårdspersonal som hade svårt att veta hur situationerna skulle 

hanteras. Att ha bristande kunskap i kulturellt betingade uttryck och beteenden 

relaterade till känslor och smärta upplevdes av deltagarna, i Pergert, Ekblad, Enskär 

och Björks (2008b) studie, leda till konflikter och frustration hos både patient och 

sjuksköterska. Sjuksköterskestudenter i en annan studie upplevde det svårt att förstå sig 

på olika gester och kroppsspråk hos patienter vilket ofta orsakade missförstånd. De 

upplevde även att den generella kulturella kunskapen var bristfällig trots att de såg 

vikten av att besitta en sådan kunskap (Lundberg, Bäckström & Widén, 2005). 

Att sjukvårdspersonal såg ett stort behov av ökad kulturell medvetenhet inom vården 

framkom i flera av artiklarna (Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000; Hultsjö & Hjelm, 

2005; Jirwe, Gerrish & Emami, 2010; Leishman, 2004; Leishman, 2006; Pergert, 

Ekblad, Enskär & Björk, 2008b;). Kulturell medvetenhet ansågs enligt Jirwe et al. 

(2010) ge ett större självförtroende till att tackla obekanta situationer och skapade 

möjligheter till en bättre kommunikation. Det kunde även leda till 

omvårdnadssituationer präglade av värme och öppenhet samt att en förståelse för andra 

kulturer kunde skapas, menade Pergert, Ekblad, Enskär och Björk (2008a). Brist på 

kunskap beskrevs däremot kunna leda till att fördomar skapades och att 

sjukvårdspersonal drog sig undan från situationer där kulturella krockar kunde uppstå. 

Sjuksköterskor upplevde att en viss kunskap var grundläggande för att fullt ut kunna 

acceptera och respektera kulturellt avvikande beteenden (Pergert et al., 2008b). 

Lundberg, Bäckström och Widén (2005) belyste att sjuksköterskestudenter upplevde 

sig ha insikt i alla patienters rätt till lika vård. De kände sig dock osäkra i 

vårdsituationer med kulturellt särskilda patienter och hade ett behov av kunskap kring 

deras beteenden för att kunna erbjuda kulturellt kompetent och individanpassad vård. 

En risk med utbildning om olika kulturer sågs emellertid i två studier. Detta då det 

kunde leda till generalisering och att individtänkandet hamnade i skymundan. Det 

upplevdes därför viktigt att en aspekt på den enskilda individen i den kulturella 
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utbildningen också bör finnas. Att bli medveten om sina egna värderingar och sin egen 

kulturella tillhörighet ansågs vara ytterligare en viktig aspekt för att få förståelse för 

andra individer (Ekblad et al., 2000; Pergert et al., 2008a). 

 

Kulturell utbildning i sjuksköterskeutbildningen ansågs enligt flera av artiklarna vara 

bristfällig. Sjuksköterskestudenter upplevde att de inte fullt ut kunde förstå kulturer hos 

patienter som skiljde sig från den egna. Detta visade sig i situationer relaterade till 

språk, kommunikation, bemötande av närstående och reaktioner på kulturellt betingade 

beteenden (Lundberg, Bäckström & Widén, 2005). Bristfälliga kunskaper i 

transkulturell kommunikation beskrevs av Jirwe, Gerrish och Emami (2010) som något 

som ledde till sämre självförtroende i situationer där detta krävdes. Som följd drog 

studenterna sig ibland undan från transkulturella omvårdnadssituationer. Sjuksköterskor 

i en studie upplevde att de fått lite eller ingen utbildning i kulturell medvetenhet under 

sin sjuksköterskeutbildning (Leishman, 2006). De ansåg dessutom att den lilla 

utbildning som de erhållit var så bristfällig att den inte kunnat appliceras i praktiken, 

vilket även stämde överens med resultatet från Leishman (2004). 

7.2.2 Hantering av kulturella möten 

Strategier, upplevelser och idéer om hur den transkulturella vården skulle bedrivas för 

att hålla en hög kvalitet fanns beskrivet i flera av artiklarna (Ekblad, Marttila & 

Emilsson, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Jirwe, Gerrish & Emami, 2010; Leishman, 

2004; Leishman, 2006; Lundberg, Bäckström & Widén, 2005; Pergert, Ekblad, Enskär 

& Björk, 2008a; Pergert Ekblad, Enskär & Björk, 2008b; Samarasinghe, Fridlund & 

Arvidsson, 2010). Följande underkategorier representerade hantering av kulturella 

möten; Kommunikation sågs som ett verktyg för att komma över kulturella hinder, en 

ökad kulturell medvetenhet var en strategi, öppen och tillåtande atmosfär, 

organisatoriska och strukturella riktlinjer var önskvärt och personal med annan 

kulturell bakgrund som resurs 

 

Kommunikation sågs som ett verktyg för att komma över kulturella hinder. Pergert, 

Ekblad, Enskär och Björk (2008a) visade i sin studie att kommunikationen upplevdes 

viktig i sjukvården för att kunna dela information med patienten, både medicinsk och 

omvårdnadsrelaterad men även för att kunna utveckla en omvårdnadsrelation. 

Författarna belyste att olika strategier, som till exempel kroppsspråk, beröring och 
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ansiktsuttryck fanns för att använda kommunikation som ett verktyg. Om kulturella 

hinder kunde överkommas kunde det leda till att personal försågs med kunskap och 

förståelse inför liknande situationer i framtiden, samtidigt som förmågan att hantera 

situationerna förbättrades. 

 

En ökad kulturell medvetenhet var en strategi för en transkulturell omvårdnad som var 

individanpassad och där kulturella hinder kunde överskridas (Ekblad, Marttila & 

Emilsson, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Jirwe, Gerrish & Emami, 2010; Leishman, 

2004; Leishman, 2006; Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2008a; Pergert Ekblad, 

Enskär & Björk, 2008b). Det upplevdes även som ett sätt att undvika fördomar, 

generalisering och rädsla för att möta patienter från andra kulturer, menade Pergert et 

al. (2008b). För att som sjukvårdspersonal förstå andra kulturer och kunna acceptera 

och anpassa sig till annorlunda beteenden och åsikter ansågs det enligt två studier 

viktigt att även vara medveten om den egna kulturen och de egna värderingarna 

(Ekblad et al., 2000; Pergert et al., 2008a).  

 

I Ekblad, Marttila och Emilssons (2000) studie framkom att det, för att främja en 

individanpassad vård upplevdes viktigt av sjukvårdspersonal med en öppen och 

tillåtande atmosfär mellan patienter, anhöriga och personal. Detta till exempel genom 

att ha områden på sjukhusavdelningar där patienter kunde umgås med varandra och 

komma ifrån patientsalarna. Att samtala med och lyssna på patienters och anhörigas 

behov var också viktigt.  

 

Organisatoriska och strukturella riktlinjer var önskvärt, något som framkom i flera av 

studierna. Att ledare inom vården prioriterade och lade tid och resurser på kulturell 

kompetensutveckling ansågs viktigt för att kvaliteten i vården skulle höjas (Pergert et 

al., 2008a). Utbildning, träning och reflektion kring transkulturell omvårdnad sågs som 

grundläggande för att komma över transkulturella hinder. Viljan och nyfikenheten för 

kulturell kunskap och medvetenhet beskrevs i två studier finnas hos sjukvårdspersonal 

men organisatoriska, strategiska och ekonomiska faktorer uppfattades som hinder för 

detta (Lundberg, Bäckström & Widén, 2005; Pergert et al, 2008a). Behovet av tolkar 

upplevdes vara stort i den transkulturella omvårdnaden enligt Jirwe, Gerrish och 

Emami (2010) och Pergert, Ekblad, Enskär och Björk (2008a). Situationer där tolkar 

var svåra att få tag på kunde orsaka problem i vårdrelationen och gjorde att arbetet 
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stannade upp. Organisatoriska riktlinjer kring detta sågs därför som en förutsättning för 

att förbättra situationen (Hultsjö & Hjelm, 2005; Pergert et al., 2008a).  

 

Att använda personal med annan kulturell bakgrund som resurs upplevdes enligt en 

artikel ibland kunna vara ett bra sätt att undvika komplikationer i vårdsituationer. 

Personalen kunde dels tolka mellan patienter och annan personal. En förståelse för 

kulturer och beteenden relaterade till dessa fanns dessutom vilket gjorde att personal 

med annan kulturell bakgrund sågs som en länk i det transkulturella arbetet (Ekblad, 

Marttila & Emilsson, 2000).  

 

Syftet med denna studie är att beskriva kulturell medvetenheten hos vårdpersonal och 

hur det påverkar vården. De artiklar som använts visade ett sammantaget resultat på att 

det mångkulturella samhälle som idag blivit ett faktum, på olika sätt påverkar vården. 

Påverkan upplevdes i många fall leda till komplikationer och hinder i relationen mellan 

patient och vårdpersonal. Den kulturella medvetenheten hos vårdpersonal ansågs 

bristfällig, vilket var en av anledningarna till att dessa problem uppstod. 
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8   DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Att göra en litteraturstudie innebär att ta reda på befintlig forskning inom ett visst 

område för att få en uppfattning om vad som studerats (Friberg, 2006). Polit och Beck 

(2010) belyser att det dessutom är ett bra tillvägagångssätt för att finna evidensbaserad 

fakta, då resultatet formas utifrån tidigare gjord forskning.  

 

I denna uppsats har studier från 2000-talets första decennium använts. Forsberg och 

Wengström (2008) uttrycker dock att forskning är en färskvara och att en 

litteraturstudie ej bör göras på äldre forskning än tre till fem år. Denna studie hade i 

första hand Skandinavien som geografiskt område. Detta för att komma så nära det 

svenska sjukvårdssystemet som möjligt. Sökresultatet upplevdes dock snävt och därför 

breddades årsgränsen till år 2000. Av samma anledningar inkluderades två studier från 

Storbritannien. Hade denna studie gjorts med ännu äldre forskning, kan det tänkas att 

studier från enbart Skandinavien hade kunnat användas och överförbarheten hade då 

möjligtvis blivit bättre. Det ansågs dock värdefullt att få ett så aktuellt synsätt som 

möjligt. Om studier från fler länder använts hade resultatet möjligtvis blivit något 

annat, samtidigt som det också riskerats att ej bli enhetligt. 

 

Tio artiklar försämrar möjligen resultatets rimlighet då antalet artiklar är för litet för att 

kunna applicera resultatet på verkligheten. Antalet ansågs dock lagom för tidstillgången 

till denna studie. Materialet var tillräckligt för att få fram ett resultat samtidigt som det 

var av hanterbar mängd. Att samtliga av artiklarna var av medel eller bra kvalitet enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) höjde dessutom resultatets trovärdighet. 

 

Två av studierna är gjorda ur ett sjuksköterskestudentperspektiv. Då Leiningers 

omvårdnadsteori riktar sig mot både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter ansåg 

uppsatsförfattarna att dessa kunde inkluderas.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det viktigt att i litteratursökningen använda 

sökord som besvarar syftet. Efter att ha testat olika sökordskombinationer hittades 

lämpliga sökord för denna studie. Med andra sökord kan det tänkas att sökresultaten 
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sett annorlunda ut men då sökorden formades utifrån syftet och problemformuleringen, 

ansågs studiens resultat bli trovärdigt. 

 

Samtliga artiklar var skrivna på engelska och då detta inte är modersmålet för någon av 

uppsatsförfattarna upplevdes att noggrann genomläsning med lexikon som hjälp 

krävdes, för att misstolkningar och felaktiga översättningar skulle undvikas. Med hjälp 

av Friberg (2006) gjordes bearbetningen av det aktuella materialet för denna studie, för 

att på så sätt undvika att inte allt material skulle redovisas. Hela analysarbetes gjordes 

med syftet som utgångspunkt. Detta minskade risken för att materialet skulle bedömas 

subjektivt. 

8.2 Resultatdiskussion 

Som teoretisk referensram för denna uppsats användes Leiningers transkulturella 

omvårdnadsteori och den tillhörande Soluppgångsmodellen, som förtydligar teorins 

dimensioner. Leiningers transkulturella omvårdnadsteori framhåller att vårdpersonal 

utan kulturell medvetenhet inte kan erbjuda en fullt professionell vård. Det 

mångkulturella samhället påverkar på olika sätt vården och brist på kunskap hos 

personalen kan leda till komplikationer och hinder i relationen med patienten 

(Leininger & McFarland, 2006). De artiklar som använts i denna studie visade ett 

sammantaget resultat på att hinder på olika sätt uppstod i den transkulturella vården. 

Den kulturella medvetenheten hos vårdpersonal ansågs dessutom bristfällig, vilket var 

en av anledningarna till att dessa hinder uppstod. 

8.2.1 Uppfattningar och beteenden 

I Leiningers teori beskrivs uppfattningar om hälsa och sjukdom som något som är 

kulturellt betingat och påverkar en individs världsbild. Detta påverkar i sin tur 

patientens beteende i en vårdsituation (McFarland, 2006). Annorlunda uppfattningar 

om hälsa och sjukdom upplevdes enligt uppsatsförfattarna finnas mellan olika kulturer. 

Skilda uppfattningar kunde leda till att den vård som patienten behövde inte kunde ges 

på grund av missförstånd eller ovilja från patientens sida. Resultatet överensstämde 

även med Wikberg och Bondas (2010) studie. Beteenden och känslouttryck skilde sig 

ofta mellan patienter från olika kulturer och gick ibland emot det som personalen var 

van vid. Det kunde handla om uttryck relaterat till smärta, sorg eller ilska och kunde 

skapa frustration hos vårdpersonal då uttrycken upplevdes svåra att hantera. Finnström 
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och Söderhamn (2006) skrev i sin studie om att just känslor hos patienter från andra 

kulturer än majoritetens, uttrycktes på andra sätt, vilket kunde skapa svårigheter i 

vårdrelationen. 

8.2.2 Betydelsen av sociala relationer 

Leiningers Soluppgångsmodell beskriver bland annat sociala relationer som något som 

formar en individs världsbild och kulturella tillhörighet. Det är något som måste 

respekteras av sjukvårdspersonal för att en kulturellt kompetent och individanpassad 

vård ska kunna ges (McFarland, 2006). Det uppfattades många gånger av vårdpersonal 

enligt författarna till denna studie som självklart för anhöriga att finnas hos patienten 

och att vara delaktig i vården, något som även togs upp i Wikberg och Erikssons (2008) 

studie. Det skrevs där att vårdrelationen handlar om att, utöver patienten, även 

involvera familj och anhöriga. Trots detta så upplevdes besökande anhöriga hos 

patienten i denna studie som ett problem i vårdsituationer. Detta på grund av att de ofta 

var många till antalet och kunde störa andra patienter men också för att de upplevdes 

störa sjuksköterskans arbete och ta fokus från patienten. Ur ett patientperspektiv 

beskrev Wikberg och Bondas (2010) att patienter upplevde en ensamhet och saknad av 

sina anhöriga när de inte fick vara närvarande och upplevde i relation till detta en 

bristande respekt från personalen.  Enligt uppsatsförfattarna skapades en inre konflikt 

för sjuksköterskan då det professionella förhållningssättet, genom riktlinjer om 

tidpunkter för besök och antal besökande anhöriga stred mot många kulturers 

traditioner om anhörigas närvaro under sjukhusvistelser. Även Hanssen (2004) tog upp 

detta, att en inre slitning uppstod hos sjuksköterskan när respekten uppfattades 

bristande av patienter när de inte fick handla utifrån sina traditioner och viljor.  

8.2.3 Kommunikation – Tillgång och hinder 

Kommunikation är en komponent i Leiningers Soluppgångsmodell och är något som 

kan framhäva likheter och olikheter individer emellan. I relation till detta är det av 

betydelse att kommunikationshinder som uppstår på grund av olikheter kan 

överkommas för att skapa en omvårdnad i enlighet med den transkulturella 

omvårdnadsteorin (McFarland, 2006). I denna studie framkom enlig uppsatsförfattarna 

att kommunikation i form av samtal, kroppsspråk, ansiktsuttryck och beröring i vissa 

fall sågs som en strategi för att överkomma kulturella hinder, något som även 

konstaterades av Maier-Lorentz (2008) och Wikberg och Eriksson (2008). 
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Kommunikation ansågs även viktig för att skapa en god vårdrelation, något som bland 

annat togs upp i Wikberg och Bondas (2010), som skrev att patienter upplevde respekt, 

tillit och omtanke när vårdpersonal tog sig tid och lyssnade på patienten. Utan 

kommunikation kunde detta inte uppnås, vilket enligt denna studie ofta blev ett faktum. 

I linje med Wiking, Saleh-Stattin, Johansson och Sundquist (2009) konstaterades 

nämligen att kommunikationssvårigheter ofta skapade hinder som var svåra att 

överkomma. Kommunikationsproblem sågs som ett av de största problemen i den 

transkulturella vården och kunde göra den mekanisk och opersonlig. Det kunde även 

leda till att missförstånd mellan vårdpersonal, patient och anhöriga vid många tillfällen 

uppstod. Enligt Leiningers teori (Leininger & McFarland, 2006), liksom ett flertal 

studier skulle detta kunna motverkas om kommunikationshindren kunde överkommas. 

Även arbetsklimatet kunde enligt dessa studier förbättras med bättre dialoger och 

interaktioner mellan patient och vårdpersonal (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006; 

Jirwe, Gerrish, Keeney & Emami, 2009; Thomas & Cohn, 2006).  

 

Leiningers omvårdnadsteori belyser att information och utbildning är en 

tvåvägskommunikation som bör eftersträvas för att kunna uppnå en så god vård som 

möjligt (McFarland, 2006). I denna studie uppmärksammade uppsatsförfattarna att det 

var vanligt att detta inte uppnåddes, då kommunikationsproblemen ledde till att 

informationsutbytet mellan patient och vårdgivare blev lidande. Detta togs även upp i 

Wikberg och Bondas (2010) studie, där det skrevs att information alltid måste ges till 

patienter för att de ska kunna göras delaktiga i vården. Utan information kunde 

patienterna dessutom uppleva rädsla och frustration över att inte ha kontroll över 

situationen. Hanssen (2004) tog, i sin studie, upp vikten av att sjuksköterskan ger 

patienter adekvat, individualiserad information så att egna beslut utefter denna ska 

kunna fattas.  

 

Enligt Leiningers teori är det viktigt att hitta vägar för att överkomma transkulturella 

hinder (McFarland, 2006). Relaterat till detta visade denna studie att ett sätt att lösa 

kommunikationsproblem i vårdsituationer var att använda tolkar, vilket även sågs som 

viktigt i Wikberg och Bondas (2010) studie. Ekonomiska och politiska faktorer är 

enligt den transkulturella omvårdnadsteorin påverkande faktorer i utövandet av en 

transkulturell vård (McFarland, 2006). Trots betydelsen av tolkar, begränsade resurser 

och strukturella riktlinjer användandet av dem.  
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Hadziabdic, Heikkilä, Albin och Hjelm (2009) skrev om tolkar som en nödvändig 

resurs i den transkulturella vården men att det samtidigt kunde vara ett hinder, då vissa 

patienter inte kände sig förtrogna med att berätta allt för vårdpersonal i tolkens närvaro. 

Det upplevdes också som att somliga tolkar inte översatte allt som sades mellan patient 

och vårdpersonal, något som även framgick i denna studies resultat.  

8.2.4 Vikten av ett individcentrerat förhållningssätt 

McFarland (2006) framställer ett individcentrerat förhållningssätt som en av 

byggstenarna i Leiningers omvårdnadsteori. Att individcentrera vården och besitta 

kulturell kunskap är betydelsefullt för att kunna erbjuda en kulturellt anpassad och 

professionell vård. Detta underströks även i Jirwe, Gerrish, Keeney och Emamis (2009) 

och Wikberg och Bondas (2010) studier, som i linje med den transkulturella 

omvårdnadsteorin beskrev att en tillfredställande omvårdnad kunde uppnås genom ett 

professionellt förhållningssätt, individbaserad omtanke, närvaro samt respekt för kultur 

och religion. Denna typ av omvårdnad kunde dock inte garanteras enligt 

uppsatsförfattarna. I resultatet framkom att den individanpassade vården ofta blev 

lidande av de kulturella hinder som uppstod. Detta berodde dels på att anhöriga fanns 

runt patienten och krävde uppmärksamhet från sjuksköterskan och dels att 

kommunikationsproblem och brist på kulturell kunskap hos sjukvårdspersonal gjorde 

att vårdrelationer var svåra att skapa. Vikten av en relation mellan vårdpersonal och 

patient togs upp i två andra studier, där omvårdnaden inte ansågs komplett utan en 

relation byggd på kulturella och sociala aspekter (Hasnain, Connell, Menon & 

Tranmer, 2011; Wikberg & Eriksson, 2008), något som alltså skulle bli en svårighet 

utifrån denna studies resultat.  

 

För att i enlighet med Leiningers teori kunna bedriva en omvårdnad genomsyrad av 

transkulturell medvetenhet bör alltså fokus ligga på individen och dennes livsvärld 

(Leininger & McFarland, 2006). I relation till den tanken visade denna studie att det 

utan detta fokus fanns en risk för att vårdpersonal generaliserade och skapade fördomar 

om patienter med en viss kulturell bakgrund. Även i Wikberg och Bondas (2010) studie 

framkom att vårdpersonal ofta generaliserade patienter med samma kulturella bakgrund 

som patienter de tidigare vårdat. Generaliseringen var enligt uppsatsförfattarna även 

kopplat till kulturell kunskap och sågs som en risk både med och utan denna. Med detta 

menades att brist på kunskap kunde göra att uppfattningar och beteenden från patienter 
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med en viss kulturell bakgrund fick utgöra exempel för samtliga individer från samma 

kultur. Vårdpersonal kunde dock utifrån tidigare kunskap, ha en förutfattad mening om 

hur en viss kultur ”borde” känna, tycka och bete sig. Det ansågs därför viktigt att 

fokusera på individen och inte enbart kulturen, vilket alltså överensstämmer med 

Leiningers teori.  

8.2.5 Ingen professionell vård utan transkulturell medvetenhet 

Kulturell kunskap och medvetenhet genomsyrar Leiningers omvårdnadsteori och är 

primärt för en omvårdnad i samstämmighet med teorin (Leininger & McFarland, 2006). 

Detta ansågs även grundläggande enligt författarna till denna studie. Det sågs, precis 

som i den transkulturella omvårdnadsteorin som en strategi för att komma över 

kulturella hinder och bidrog till en förståelse för kulturellt betingade företeelser hos 

patienter, något som även konstaterades av Wikberg och Eriksson (2008). Även Maier-

Lorentz (2008) belyste vikten av att ha en förståelse för andra kulturer, för att kunna 

erbjuda en professionell, kulturellt anpassad vård.  

 

Trots betydelsen av att besitta kunskap, framkom det i flera av artiklarna i denna studie 

att vårdpersonal upplevde en bristande kunskap och kulturell medvetenhet i möten med 

patienter från andra kulturer än den egna. Detta gjorde att en god vård ofta ansågs svår 

att erbjuda dessa patienter. Resultatet stämde överens med en annan studie, där över 

hälften av deltagarna hävdade att de inte höll en tillräckligt hög kvalitet på den 

transkulturella vården (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006). I ytterligare en studie 

beskrevs det att den bristande kunskapen gjorde det svårt för vårdpersonal att förstå 

patienternas kulturella behov (Hasnain, Connell, Menon & Tranmer, 2011).  

 

En förståelse för individers olikheter skulle kunna skapas med kunskap, detta i enlighet 

med Leiningers teori (Leininger & McFarland, 2006). Det skulle generera att rädslan 

för att möta företeelser relaterade till andra kulturella värderingar och uppfattningar kan 

undvikas och göra att vårdpersonal kan konfrontera dem istället för att undvika dem. En 

sådan förståelse tycktes enligt uppsatsförfattarna saknas hos många i 

sjukvårdspersonalen, som ofta upplevde situationer som uppstod i den transkulturella 

vården som svåra att hantera, vilket kunde skapa frustration och konflikter mellan 

patienter, anhöriga och personal. Det kunde även leda till att personal drog sig för att 

konfronteras med patienter från andra kulturer, på grund av att deras uppfattningar och 
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beteenden kunde upplevas skrämmande. Oftast var detta relaterat till 

kommunikationsproblem och brist på förståelse hos personalen. Dessa problem tog 

även Wikberg och Eriksson (2008) upp, som konstaterade att sjuksköterskor ofta kände 

en frustration när språkproblem, kulturella värderingar och uppfattningar hos patienter 

från andra kulturer krockade med de egna.  

 

Leiningers teori beskriver enligt McFarland (2006) ekonomiska och politiska faktorer 

som bidragande komponenter i den transkulturella vården. I teorin tas även utbildning, 

administrativa och sociala strukturer upp som komponenter som påverkar omvårdnaden 

både för patient och vårdpersonal. Det kan dels påverka den enskilda individens sätt att 

uppfatta världen, men även hur den transkulturella vården bedrivs, där utbildning, 

resurser och strukturella riktlinjer främjar en professionell vård. I motsägelse till detta 

visade denna studie att sjukvårdspersonal i många fall saknade riktlinjer och rutiner på 

arbetsplatsen vad gäller den transkulturella vården och dess dimensioner, vilket även 

konstaterades i Berlin, Johansson och Törnkvists (2006) studie. Brist på stöd och 

resurser för att bedriva en transkulturell vård från personal med högre positioner på 

arbetsplatsen upplevdes ytterligare försvåra det transkulturella arbetet. Detta styrktes av 

Maier-Lorentz (2008) och Wikberg och Eriksson (2008), som menade att brist på stöd 

från arbetsgivare ledde till frustration i det transkulturella arbetet.  

 

För att kunna bedriva en vård i enlighet med Leiningers teori om transkulturell 

omvårdnad bör problemet med en bristande kulturell medvetenhet hos 

sjukvårdspersonal nå en vändning (Leininger & McFarland, 2006). Leiningers 

Soluppgångsmodell åskådliggör de komponenter som tillsammans bidrar till olika 

kulturers världsuppfattning. Genom att ta hänsyn till dessa och utveckla en omvårdnad 

med förståelse för komponenterna så skulle kvaliteten på den transkulturella 

omvårdnaden kunna höjas. Medvetenhet om skillnader mellan olika kulturers 

värderingar, livsstilar, beteenden, sociala, religiösa och filosofiska faktorer är enligt 

teoretikern viktiga att besitta för sjuksköterskan i den transkulturella vården. Utifrån 

teorin så skulle denna medvetenhet kunna skapas genom utbildning, ekonomiska och 

politiska komponenter. Genom att sedan vårda patienter med ett individcentrerat 

förhållningssätt, kulturell kunskap och ett etiskt tänkande skulle en god transkulturell 

omvårdnad kunna bedrivas. Det skulle medföra att en professionell vård som är 

individuellt och kulturellt anpassad garanteras. 
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8.3 Slutsats 

Slutsatsen av denna studie är att de hinder och komplikationer som präglar den 

transkulturella vården ofta är relaterade till den kulturella okunskap som många i 

vårdpersonalen upplever. Trots att denna typ av kunskap anses viktig att besitta, så 

betvivlas alltså den kulturella kompetensen av personalen. De upplever ett stort behov 

av riktlinjer, stöd från arbetsledare och framför allt kunskap inom området. Enligt 

Leiningers transkulturella omvårdnadsteori kan en god transkulturell omvårdnad inte 

bedrivas utan kulturell kunskap och förståelse hos vårdpersonalen. En transkulturell 

vård är enligt teorin även en individbaserad vård. Att individanpassa vården och 

erbjuda vård på lika villkor för alla individer, oavsett ras, religion eller politisk åsikt är 

även ett mål i den svenska Hälso- och sjukvårdslagen. För att inom vården kunna arbeta 

i enlighet med Leiningers teori och för att uppfylla Hälso- och sjukvårdslagens mål är 

det därför av stor vikt att strategier, utbildning och stöd för den transkulturella vården 

främjas. 

8.4 Klinisk betydelse 

Av litteraturen som använts till denna studie har det framgått att det saknas riktlinjer för 

transkulturell omvårdnad och att sjukvårdspersonal upplever brist på stöd och 

utbildning från arbetsgivare. Detta leder till att vårdpersonal känner sig hämmade och 

att deras arbete ej håller den nivå de skulle vilja. För att framtidens sjukvård ska kunna 

hålla en hög standard är det av stor betydelse att detta förändras och att transkulturell 

omvårdnad ska ingå i sjuksköterskeutbildningsplaner och att riktlinjer skapas på 

arbetsplatser, detta både för vårdpersonal och patienters skull. 

8.5 Förslag på vidare forskning 

För att ta fram riktlinjer för en god transkulturell omvårdnad behövs en heltäckande 

bild av hur den transkulturella vården upplevs idag. Därför behövs det tas hänsyn till 

både vårdpersonals och patienters erfarenheter och åsikter. Uppsatsförfattarnas 

uppfattning är att det finns betydligt fler studier gjorda utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv. Fler studier utifrån ett patientperspektiv är därför av betydelse. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Kvalitetsbedömning 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod, 

hämtad ur Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: en 

bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 

156-157 

Beskrivning av studien 

- Tydlig avgränsning/problemformulering? 

- Patientkarakteristiska: Antal, ålder, man/kvinna 

- Är kontexten presenterad? 

- Etiskt resonemang 

- Urval: Relevant? Strategiskt? 

- Metod för: Urvalsförfarande, datainsamling och analys tydligt beskrivet? 

- Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt? Råder data- och analysmättnad? 

- Kommunicerbarhet: Redovisas resultatet klart och tydligt? Redovisas resultatet i 

förhållande till en teoretisk referensram? 

- Genereras teori? 

Frågorna ovan bevarades med Ja/Nej/Vet ej  

Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

Ett poäng tilldelades en delfråga som ansågs, för den aktuella studien, besvarad positivt. 

Motsvarande gav en delfråga som besvarades inadekvat eller negativt noll poäng. Den 

sammanlagda poängen räknades om i procent av den totala, möjliga poängsumma. Därefter 

bestämdes en gradering av kvaliteten. 

Bra: 80 – 100 % Medel: 60 – 79 % Dålig: 40 – 59 % 
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