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ABSTRACT 
 
Background: There are over 1,5 billion Muslims living on earth and the religion 
is one of the world´s most increasing. Sweden is a country with a cultural 
diversity where about 300 000 Muslims lived in 1999. Today, the requirement for 
knowledge about caring for Muslims and the need of culturally competent nursing 
care are increasing. 
Aim: The aim of this study was to define cultural factors which the nurse has to 
recognize to be able to give culturally competent care to the Muslim patient.  
Method: The method that has been used was a literature study based on 13 
articles. 
Results: The Sunrise Model, which illustrates Leininger´s theory of culture care 
diversity and universality, provides a theoretical framework for the study. The 
results are presented on the basis of Leininger´s three cultural factors; cultural 
values, beliefs and lifeways. Factors that where especially important to recognize 
for the nurse were the perception of health and illness, prayer, death, gender roles, 
family, clothing, diet and communication.      
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INLEDNING 
 

Sverige är ett mångkulturellt land, ett så kallat pluralistiskt samhälle, vilket enligt 

Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) innebär att människor med olika kulturer, 

politiska ideologier, religioner och livsåskådningar lever i samma värld, i samma land 

eller i samma miljö. Varje kultur har sina speciella föreställningar om bl.a. hälsa, 

sjukdom, död, barnuppfostran och familj.  

 

Inom vissa invandrargrupper, som t.ex. muslimer, har religionen ett starkt inflytande i 

kulturen (Angel & Hjern, 2004). Enligt Hammoud, White och Fetters (2005) finns det 

idag omkring 1,5 miljarder muslimer i världen och religionen är en av världens snabbast 

växande. År 1999 fanns 300 000 muslimer i Sverige, främst bland iranier, irakier, turkar 

och somalier (Lundquist, Nilstun & Dykes, 2003).  

 

Under år 2004 invandrade totalt 62 028 personer till Sverige, vilket är en minskning 

med 1767 personer jämfört med året innan. Den största gruppen år 2004 var asiater, 

främst från Iran, Irak, Kina och Thailand. Därefter kom de flesta invandrare från 

utomnordiska samt nordiska länder i Europa, varav de flesta var från Polen, Finland, 

Danmark och Norge. Statistiken visar att bland invandrare från Afrika var flertalet män, 

medan det från Asien invandrade fler kvinnor än män (SCB, 2004). Enligt Ekblad, 

Jansson och Svensson (1996) saknas en allmän definition av begreppet invandrare. I 

Sverige är det vanligt att alla som är födda i ett annat land eller är barn till dem som har 

fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförda i landet benämns som invandrare. Enligt 

SCB (2004) avser begreppet alla människor som flyttat till Sverige för permanent 

bosättning.  

 

Författarna har under sjuksköterskeutbildningens gång upplevt att det finns en 

osäkerhet bland sjukvårdspersonal vid bemötandet av patienter från främmande 

kulturer, som t.ex. muslimer, vilket väckte ett intresse för att beskriva kulturmöten i 

vården. Sjuksköterskan bör ha kunskap för att ge en professionell och individuell 

omvårdnad till alla patienter. Samtalet mellan sjuksköterskan och patienten, oavsett 

patientens kulturella ursprung, bör bygga på empati och hållas på en professionell nivå. 
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Sjuksköterskan bör vara beredd att kulturanpassa omvårdnaden för att kunna 

tillfredsställa patientens specifika behov. 

 

BAKGRUND 
 

Kulturbegreppet 
Ordet kultur kommer ursprungligen från latinets ”colere” som betyder att odla. 

Begreppet har definierats av många antropologer och socialpsykologer genom tiderna 

(Eriksen 2000). Helman (2000) tar upp Tylors (1871) definition, vilken enligt Helman 

är en av de äldsta och mest kända;  
 

That complex whole which includes knowledge, belief, 

art, morals, law, custom and many other capabilities 

and habits acquired by man as a member of society  

(Tylor i Helman, 2000, s. 2). 

 

Den norske antropologen Eriksen (2000) har gjort en liknande definition av begreppet 

och beskriver kultur som färdigheter, föreställningar och beteenden som en människa i 

ett samhälle tillägnar sig. Kultur kan alltså beskrivas som ett system av idéer, tankesätt, 

regler och meningar i människors liv samt ett mänskligt fenomen som bl.a. omfattar 

kunskap, trosföreställningar, övertygelser, konst, lagar, moral och seder. Människor 

inom en kultur har en gemensam livsform och likartade uppfattningar om vad som är 

normalt när det gäller beteenden och gemensamma värderingar och symboler (Barbosa 

da Silva & Ljungqvist, 2003; Ekblad, Jansson & Svensson, 1996; Keesing enligt 

Helman, 2000).  Sachs (1987) och Säljö (2000) menar att kultur är en medvetenhet som 

människor delar med varandra och som uppkommer genom kommunikation med andra. 

Begreppet kan även användas som ett samlingsnamn för de resurser som en individ har, 

dvs. idéer, värderingar samt kunskap, vilka kan användas dels i den sociala 

interaktionen och dels i den materiella omvärlden (Säljö, 2000). 

 

Helman (2000) anser att kulturen påverkar flera aspekter av människans liv som tro, 

beteenden, känslor, språk, religion, ritualer, familjestruktur, kostvanor, klädsel, 

kroppsbild, tidsbegrepp och attityder till sjukdom, smärta och andra former av lidande. 
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I vissa situationer har kulturen betydelse för en människas beteende medan individen i 

andra sammanhang påverkas mer av individuella faktorer, utbildnings- och 

miljöfaktorer samt socioekonomiska faktorer. 

 

Enligt Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) kan ordet kultur beskrivas som ett 

fenomen som omfattar flera komponenter som t.ex. människosyn, samhällssyn och 

verklighetssyn. Med människosyn menas en uppfattning av människans plats i 

verkligheten, och begreppet värderar människan i förhållande till den övriga världen. 

Samhällssyn förklarar hur strukturen i ett samhälle bör se ut samt medborgarnas syn på 

rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och samhället. Verklighetssynen ger ett 

svar på frågan om världen består av materia eller något andligt, t.ex. Gud, eller en 

kombination av dessa.  

 

Kulturella möten i vården 
En människas kultur är enligt Helman (2000) något som ofta missförstås eller 

missbrukas. När människors tro och beteenden skall beskrivas, bör generaliseringar 

undvikas eftersom de ofta leder till utveckling av stereotypa föreställningar, fördomar, 

kulturella missförstånd och diskriminering. Ett annat skäl till att inte generalisera är att 

kulturer ständigt befinner sig i en process av utveckling och förändring genom påverkan 

av t.ex. andra etniska folkgrupper i samhället. Även om det finns regler för hur en 

människa i en viss kultur bör bete sig, är det inte säkert att detta utförs i praktiken. 

Hanssen (1998) menar att även om norrmän, danskar och svenskar sägs tillhöra samma 

kultur finns det kulturskillnader inom grupperna vad gäller beteenden och synsätt på 

sjukdom. Alla araber är t.ex. inte muslimer och därför kan deras sjukdomssyn vara 

varierande. På samma sätt kan även arabiska muslimer ha samma tankesätt som svenska 

kristna när det gäller sjukdomsorsaker. Människor bör därför bli behandlade som 

individer och inte som anhängare av en viss kultur. 

 

Mötet med människor från andra kulturer kan präglas av antingen en kulturrelativistisk 

eller en kulturetnocentrisk inställning (Hanssen, 1998). Människor med 

kulturrelativistisk inställning anser att alla kulturer har olika kvaliteter som inte går att 

rangordna och att alla kulturer har ett värde. Kulturrelativisten är intresserad av att lära 
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sig om främmande kulturer och att förstå varför människorna tänker och handlar som de 

gör och vill varken påverka eller bedöma den andra kulturen. Ett begrepp som ofta ställs 

som motsats till kulturrelativism är kulturetnocentrism. Den som har en 

kulturetnocentrisk inställning anser att den egna kulturen är mer värdefull än andras och 

saknar förmågan eller viljan till att förstå andra kulturer vilket kan leda till feltolkningar, 

fördomar och konflikter (Eriksen, 2000; Hanssen, 1998). 

 

Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) menar att det i mötet mellan svenska 

sjuksköterskor och patienter med invandrarbakgrund kan uppstå antingen en 

kulturdialog eller en kulturkonfrontation. Med kulturkonfrontation menas att 

missförstånd uppkommer till följd av ömsesidiga fördomar grundade på etnocentrism 

och brist på kunskap om bl.a. varandras religioner, värderingar och livssyn. En 

kulturdialog innebär att sjuksköterskan och patienten förstår och respekterar vandras 

synsätt. Kommunikationen präglas av en god och meningsfull kommunikation, vilket 

inte uppnås i en kulturkonfrontation. Kulturkonfrontationen kan ha en positiv sida 

genom att den gör oss medvetna om viktiga delar av vår egen kultur som vi tidigare inte 

uppmärksammat, men den kan även bidra till att förstärka fördomar som är grundade på 

osäkerhet (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003). 

 

Kulturell kompetens       
Idag talas det ofta om kulturell kompetens, vilket kan beskrivas som en förmåga att 

förstå och möta individer från andra kulturer. Detta innebär att vårdpersonal som arbetar 

med människor från andra kulturer bekantar sig med människornas seder, bruk, 

tankesätt och språk. Språket är nödvändigt för förståelse och kan göra oss 

uppmärksamma på hur olika människor uppfattar verkligheten. Ökad kunskap om det 

specifika för en viss kultur kan göra sjuksköterskan bättre förberedd på att t.ex. 

människors verklighetsuppfattning kan variera, vilket kan leda till ett bättre bemötande 

(Ekblad et al., 1996). Kulturell kompetens kan således definieras som en utvecklande 

process som är beroende av den egna reflektionen, självmedvetenheten samt ett 

accepterande av olikheter. Anpassad träning i kulturell kompetens kan förändra 

attityder, beteenden och handlingar samt ge träning i kommunikationen mellan 

människor och kulturer (Webb & Sergison, 2003). Bemötandet i vården bör bygga på 
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kunskap om kulturellt arv och kulturella attityder och beteenden. För att kunna ge 

kulturkompetent omvårdnad bör sjuksköterskan tänka på att varje individ är kulturellt 

unik och påverkad av sina tidigare erfarenheter (Giger & Davidhizar, 2004). 

 

Holistisk omvårdnad 
Helhetssyn på vården 
Termen holism kommer från grekiskans ”holon” och används ofta synonymt med det 

svenska ordet helhetssyn. En helhetssyn på vården innebär att personalen tar hänsyn till 

patientens alla dimensioner, dvs. kropp, själ och ande. Det kan också innebära att 

patientens alla behov som har betydelse för hans/hennes upplevelse av hälsa och 

sjukdom uppfylls. Patienten bör ses som en fysisk varelse med psykiska, sociala, 

andliga och kulturella behov (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003; Mauk & Schmidt, 

2004; Rashidi & Rajaram, 2001). Rashidi och Rajaram (2001) anger att holistisk 

omvårdnad är en konst som inkluderar empati samt är en naturlig väg till en god relation 

mellan två parter där båda bibehåller sitt människovärde och integritet. 

 

I Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad (SOSFS 1993:17) samt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) anges att hälso- och sjukvården skall bygga på en 

humanistisk människosyn, alla människors lika värde och ett genomtänkt etiskt 

förhållningssätt. All omvårdnad bör ges på lika villkor utifrån individens behov, 

oberoende av ålder, kön, utbildning, ekonomi, etnisk bakgrund och religion. Eftersom 

varje möte är unikt bör omvårdnaden utformas individuellt och patienten ges möjlighet 

att delta i sin egen omvårdnad. 

 

Transkulturell omvårdnad 
Leiningers transkulturella omvårdnadsteori 
Madeleine Leininger är sjuksköterska och professor i omvårdnad och antropologi samt 

grundare av Culture Care Diversity- och Universalityteorin. Hennes forskningsarbete 

bygger på omkring fyrtio års studier och ger en referensram för att förstå kulturell 

mångfald och humanistisk omvårdnad. Transkulturell omvårdnad definieras av 

Leininger som ett område där sjuksköterskan bör uppmärksamma kulturella faktorer: 
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Transcultural nursing is a formal area of study and practice in 

nursing focused upon comparative holistic cultural care, health 

and illness patterns of individuals and groups with respect to 

differences and similarities in cultural values, beliefs, and 

practices with the goal to provide culturally congruent, 

sensitive, and competent nursing care to people of diverse 

culture  
(Leininger, 1995, s. 4). 

 

Syftet med Leiningers omvårdnadsteori var att utforska mänskliga kulturella likheter och 

olikheter för att fördjupa sjuksköterskans omvårdnadskompetens. Det är viktigt för 

sjuksköterskan att uppmärksamma att kulturella faktorer som kulturella värden, tro, 

levnadssätt och livsstil kan förbättra omvårdnaden. Teorin riktas mot att beskriva, 

förklara, översätta och förutse fenomen som kan relateras till omvårdnad och kultur för 

att därefter identifiera och dokumentera specifik omvårdnadskunskap. Parallellt med 

denna teori utvecklade Leininger den så kallade Sunrise-modellen (Bilaga 1) som 

illustrerar teorins alla faktorer (Leininger, 1995). 

 

Sunrise-modellen 

Sunrise-modellen (se Bilaga 1) illustrerar en soluppgång som symboliserar målet med 

Leiningers (1995) teori; att upptäcka ny och lysande kunskap. Syftet med denna modell 

var att ge en vägledning till sjuksköterskan i utvecklingen av ett holistiskt synsätt på den 

kulturella omvårdnaden. Leininger hävdar att kunskap om patientens kulturella värden, 

tro, levnadssätt och livsstil ingår i det holistiska tänkandet samt är faktorer som påverkar 

den sociala och kulturella samhällsstrukturen. Kulturella värden ses som grunder för den 

transkulturella omvårdnaden eftersom de har ett stort inflytande på det mänskliga 

beteendet, tänkandet och sättet att handla. Att upptäcka och förstå kulturella värden i en 

grupp är av stor vikt då dessa faktorer påverkar patientens reaktion i mötet med 

främlingar. Även patientens samarbete med sjuksköterskan påverkas av kulturella 

värden. Vidare poängterar Leininger vikten av att studera kulturella levnadssätt och 

livsstilar, värden och tro för att förstå individers specifika omvårdnadsbehov i en grupp 

(Leininger, 1995). 
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Modellen kan studeras från vilket håll som helst beroende på läsarens intressen och varje 

komponent bör också studeras på djupet för att identifiera omvårdnadsaspekter och förstå 

människor i sin kontext. Utöver kulturella värden, tro, levnadssätt och livsstil innehåller 

Sunrise-modellen andra faktorer som teknologiska, religiösa, filosofiska, släktrelaterade, 

sociala, politiska samt ekonomiska. En del komponenter i den sociala strukturen kan vara 

mer dominanta i vissa kulturer än andra, exempelvis kan religionen och släktrelationen 

vara viktiga faktorer för arabiska muslimer medan teknologin och ekonomin kan ha 

större betydelse för europeiska amerikaner.  Leinigers teori och Sunrise-modellen har 

varit en av de mest använda vid utvecklingen av transkulturell kunskap och förståelse av 

de arabiska muslimernas världssyn, historia och sätt att uttrycka hälsa. Leininger skriver 

att teorin kan underlätta för sjuksköterskan vid beslut angående t.ex. arabiska muslimska 

patienter samt i hennes praktiska utförande av kulturspecifik omvårdnad av dessa 

individer (Leininger, 1995). 

 

Islam 
Grunder i islamsk tro 
Islam har sitt ursprung i både kristendom och judendom. Dessa utgör tillsammans 

världens tre monoteistiska religioner, vilket innebär att de troende endast tror på en 

Gud. Var och en av de monoteistiska religionerna härstammar från Mellanöstern och 

har därefter spridit sig i världen och utvecklats (Barbosa da Silva, 2003; Giger & 

Davidhizar, 2004). Islam är ursprungligen ett arabiskt ord som betyder ”att ge sig hän” 

eller ”överlämna sig”. Religionens grundare är profeten Muhammed som föddes i 

Mecka på den arabiska halvön ca 570 e.Kr. Den islamska tron bygger på läran om 

Allah, muslimernas ende Gud och världens allsmäktige skapare. Ett typiskt muslimskt 

böneutrop är ”det finns ingen Gud utom Allah. Muhammed är Guds budbärare”, även 

känt som trosbekännelsen. Religionen har ett starkt inflytande på både kulturen, den 

offentliga livsformen och lagstiftningen (Hanssen, 1998).  

 

De fem grundpelarna i islam är enligt Ekblad et al. (1996) och Hanssen (1998): 
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1) Trosbekännelsen – erkännandet att Allah är den ende guden och att profeten 

Muhammed är hans sändebud. 

2) Tidebönen – sker fem gånger om dagen enligt speciella mönster. Innan bönen 

bör en muslim tvätta ansiktet, händerna, armhålorna och fötterna 

3) Fastan – äger rum under fastemånaden/Ramadan, nionde månaden enligt den 

muslimska månkalendern och innebär att muslimer tar avstånd från mat, dryck 

och sexuellt umgänge från gryningen till solnedgången. 

4) Allmosan – muslimerna betalar 2,5% av sin årliga inkomst till behövande. 

5) Pilgrimsfärden – varje muslim bör någon gång under sitt liv vallfärda till Mecka. 

 

Koranen är islams heliga skrift och namnet betyder uppläsning (recitation). Innehållet är 

uppdelat i 114 olika kapitel (suror) och är mestadels hämtat från kristna och judiska 

källor. Enligt muslimsk tro har Koranen utgått direkt från Gud och förmedlats genom 

Muhammed. Skriften utgör Guds vägledning till människorna (Hanssen, 1998). Första 

suran inleds med följande vers: 
 

I Guds, den barmhärtige Förbarmarens namn! 

1 Lov och pris hör Gud till, all världens Herre, 

2 Den barmhärtige förbarmaren, 

3 Domedagens Konung! 

4 Dig dyrka vi, och dig anropa vi om hjälp; 

5 Led oss på den rätta vägen, 

6 Deras väg, vilka du bevisat nåd, 

7 Vilka ej drabbats av vrede och som ej fara vilse! 

(Första suran: Inledning till skriften. Från Mecka. 
Koranen, 1979, s. 1). 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med detta arbete var att belysa kulturella faktorer som sjuksköterskan bör ha 

kunskap om för att ge en kulturkompetent omvårdnad av muslimska patienter.  

Författarna har utgått från följande frågeställningar: 

 

1. Vilka aspekter på tro är centrala för muslimska patienter? 
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2. Vilka kulturella värden är centrala för muslimska patienter? 

3. Vilka aspekter på levnadssätt och livsstil är centrala för muslimska patienter? 

 

METOD 
 
Som metod valdes ett så kallat teoretiskt arbete dvs. en litteraturstudie, vilket innebär att 

uppsatsen omfattar teori hämtad från artiklar och litteratur. I en litteraturstudie ingår att 

samla in, ordna, omstrukturera och göra egna analyser och synteser av information som 

andra redan har samlat in (Nyberg, 2000).  

 

Under litteraturstudiens gång kommer författarna i kontakt med ett brett fält av material 

och bör därför begränsa sitt syfte. Denna form av studie är lämplig för 

sjuksköterskestudenter och kliniskt verksamma sjuksköterskor som söker 

evidensbaserad forskning (Polit & Beck, 2004). 

 

Litteratursökning  
En systematisk sökning innebär att systematiskt gå igenom databaser för att söka 

artiklar och rapporter med hjälp av specifika sökord som kombineras med varandra för 

bästa resultat. Genom en sökning i databaser hittas vanligtvis fler källor än genom att 

enbart söka i det egna högskolebiblioteket. Det finns olika sätt att söka information. I 

början av en studie brukar författarna söka manuellt efter lämplig litteratur på 

högskolebiblioteket; detta kallas för en osystematisk sökning eller informationssökning. 

Metoderna är även ett komplement till varandra och den ena behöver inte vara bättre än 

den andra (Nyberg, 2000). Den systematiska litteratursökningen genomfördes i 

databaser på högskolebiblioteket i Vänersborg samt på biblioteket på Norra Älvsborgs 

Länssjukhus. Tretton av de artiklar som användes i studien erhölls på detta vis. Ett antal 

artiklar fanns inte tillgängliga i högskolans bibliotek och därför fick en beställning från 

andra bibliotek i Sverige göras. En osystematisk sökning gjordes även i 

högskolebiblioteket samt i referenslistor till andras arbeten där ytterligare två artiklar 

blev funna.  
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I denna studie har den systematiska litteratursökningen utförts med sökorden culture, 

nurse, Islam, patient, cultural diversity, transcultural nursing, cultural competence, 

ethics och Sweden (se Bilaga 2). Databaserna som användes var Cinahl och PubMed. 

Enligt Polit och Beck (2004) är Cinahl en av de mest användbara elektroniska 

databaserna för sjuksköterskor, då den innehåller över 420 000 dokument från år 1982 

och framåt.  

 

Urval 
Ett av kriterierna för att en artikel skulle godkännas av författarna inför studien, var att 

den skulle vara publicerad under de senaste tio åren, 1995 till 2005. Ett annat krav var 

att artikeln skulle vara vetenskaplig, vilket till viss del visade sig vara svårt att uppfylla. 

Flera av artiklarna som användes var diskussionsartiklar dvs. icke-vetenskapliga. 

Författarna ansåg att dessa artiklar var användbara då dess innehåll stämde överens med 

de vetenskapliga studiernas resultat. Enligt Hanson (2002) kännetecknas en 

vetenskaplig artikel av att den uppfyller följande kriterier:  

 

1) Tillförlitligt publicerad – artikeln bör vara publicerad i en vetenskaplig tidskrift, 

vara av god kvalitet samt utformas efter särskilda krav. 

2) Vetenskapligt granskad (peer-reviewed) – tidskriften har ett råd av granskare 

(referee). 

3) Tillgänglig – artikeln bör vara tillgänglig för forskare och finnas i databaser eller 

kataloger i bokhandlar, bibliotek eller på Internet. 

 

För att författarna skulle kunna tillgodogöra sig innehållet i artiklarna krävdes att de var 

publicerade på engelska och svenska samt fanns tillgängliga i pdf-format eller tidskrifter 

som fanns på högskolan. Innehållet i artiklarna skulle kunna relateras till studiens syfte 

och vara relevant för allmänsjuksköterskans områden. Några av de funna artiklarna 

valdes bort av författarna på grund av att de inte uppfyllde ovanstående kriterier.  

 

I Bilaga 3 redovisas de artiklar som använts i resultatet med en kort beskrivning av 

innehållet i varje artikel. Artiklarna delades in i olika kategorier; originalartiklar, 

översiktsartiklar (review articles) och diskussionsartiklar, samt fallstudier (case study). I 
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en originalartikel redovisas resultatet från en forskningsstudie för första gången och de 

olika stegen i forskningsprocessen beskrivs utförligt i artikeln. En översiktsartikel 

organiserar, integrerar och utvärderar tidigare studier och belyser på det viset 

problemområden samt forskningens framsteg (Hanson, 2002). En fallstudie är en 

undersökning på en mindre grupp där fallet kan vara en individ, en grupp individer, en 

organisation, institution eller en situation (Patel & Davidson, 2003; Polit & Beck, 

2004). De artiklar som användes i resultatet och inte uppfyllde kraven på 

vetenskaplighet benämns som diskussionsartiklar och innehåller en sammanfattning av 

olika litteratur och forskning inom området. 

 

Analys 
Alla artiklar lästes och bearbetades av båda författarna var för sig med utgångspunkt i 

studiens syfte och faktorerna tro, kulturella värden och levnadssätt/livsstil i Leiningers 

Sunrise-modell. Relevanta textavsnitt markerades och försågs med kodord för att 

underlätta för författarna att senare sortera och kategorisera resultatet. Därefter gjordes 

en gemensam analys av datainsamlingen. Enligt Nyberg (2000) bör författarna först 

skaffa sig en översikt över artikelns innehåll genom att skumläsa, för att sedan välja ut 

och fördjupa sig i det som är relevant för studien. Vidare anger Nyberg att om två 

personer skriver tillsammans är det lämpligt att de turvis läser igenom litteraturen och 

sedan gemensamt funderar på kategorier och analyserar sig fram till ett resultat.  

 

Studiens trovärdighet stärktes genom att båda författarna tolkade resultatet i artiklarna 

på ett likvärdigt sätt och hade en gemensam uppfattning om artiklarnas innehåll. Genom 

att bearbetningen av artiklarna skedde på ett noggrant och korrekt sätt, stärktes även 

tillförlitligheten i litteraturstudien (Patel & Davidson, 2003). 

 

Etiska överväganden 
I en litteraturstudie bör enligt Forsberg och Wengström (2003) alla artiklar som ingår 

vara granskade av en etisk kommitté eller innehålla noggranna etiska överväganden. 

Detta har tagits hänsyn till i denna studie då alla vetenskapliga studier som använts varit 

granskade och etiskt godkända. Alla resultat i litteraturstudien har presenterats oavsett 

författarnas personliga åsikt, vilket enligt Forsberg och Wengström är etiskt korrekt. 
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RESULTAT  
 

Studiens syfte var att belysa kulturella faktorer som påverkar sjuksköterskans möte med 

muslimska patienter. Författarna i denna studie har utgått från Leiningers (1995) 

transkulturella omvårdnadsteori och resultatet presenteras med utgångspunkt i den del 

av Sunrise-modellen som tar upp tro, kulturella värden, levnadssätt och livsstil. 

Följande faktorer framkom; syn på hälsa och sjukdom, bönen, döden, könsroller, familj, 

klädsel, kost och kommunikation. Dessa faktorer sorterades in under temarubrikerna tro, 

kulturella värden samt levnadssätt och livsstil och presenteras i resultatet utifrån 13 

vetenskapliga samt icke-vetenskapliga artiklar, se Bilaga 3.  

 

Tro 
Syn på hälsa och sjukdom 
Enligt muslimsk tro är det Allah som botar sjukdomar med hjälp av läkarens insatser 

(Ott, Al-Khadhuri & Al-Junaibi, 2003). 
 

Guds, den barmhärtige förbarmarens namn! 

Som botar mig, då jag är sjuk, 

(Tjugosjätte suran: Skalderna. Från Mecka. 

Koranen, Vers 80, 1979, s. 281). 

 

Rassool (2000) anger att sjukdom, lidande och död ses som en del av livet och en 

prövning från Allah. Muslimer betraktar sjukdom som straff för sina synder och döden 

ses som en inledning till mötet med Gud. Trots att sjukdomar betraktas som ett straff 

från Gud, är muslimerna ändå inte motståndare till att söka sjukvård eftersom de ser 

läkekonst som en gåva från Gud till människorna. Vidare menar Rassool att sjukdom är 

en upplevelse som ingår i Allahs lärdom till människorna. Den bör inte betraktas som 

en fiende, utan snarare som en händelse i kroppen som ger balans och rening på det 

psykiska, fysiska och andliga planet. Hälsa och sjukdom betraktas som en del av det 

mänskliga livet och bönen är en räddning vid båda tillstånden. Ott et al. (2003) 

framhåller vikten av att upprätthålla hälsa och leva ett hälsosamt liv genom kost, 

träning, arbete och bön i den islamska kulturen. 
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Bönen 
Bönen, som är en av de fem grundpelarna i den islamska tron, har stor betydelse för 

trogna muslimer. En muslim bör be fem gånger om dagen med ansiktet vänt mot Mecka 

och detta kan ske antingen hemma, i en moské eller på arbetsplatsen, vanligtvis på en så 

kallad bönematta (Lawrence & Rozmus, 2001). Tidpunkterna för bönetillfällen skiljer 

sig beroende på årstiden; den första bönen bör ske innan soluppgången, två böner på 

eftermiddagen, en bön direkt efter solnedgången och den sista bönen vid mörkrets 

inbrott (Narrayanasamy & Andrews, 2000). Bönen bör utföras stående eller sittande i 

olika kroppspositioner och rituella rörelser som t.ex. bugningar och knäfall (Lawrence 

& Rozmus, 2001). I artiklarna av Lawrence och Rozmus (2001) samt Rashidi och 

Rajaram (2001) framkommer att renlighet i samband med bön är av vikt. Den 

muslimske patienten bör därför tvätta händer, mun, näsa, öron och fötter med rent vatten 

innan bönen.  

 

Inför bönestunden kan sjuksköterskan assistera den muslimska patienten genom att 

förse honom/henne med rent vatten (Lawrence & Rozmus, 2001). Sjuksköterskan kan 

även underlätta för patienten genom att hjälpa honom/henne att tvätta sig, hitta en plats 

där han/hon kan be ostörd vid behov och placera patienten i position med ansiktet vänt 

mot Mecka (Ott et al. 2003). Rashidi och Rajaram (2001) föreslår att sjuksköterskan 

kan hjälpa patenten genom att placera en lapp på dörren till patientens rum som visar att 

patienten helst vill vara ifred under bönen, som vanligtvis tar ca femton minuter att 

genomföra. Sjuksköterskan bör också samtala med patienten för att få en inblick i 

patientens böneschema och på det viset försäkra sig om att medicindelningen och 

ronden inte krockar med patientens bönetid. Enligt Ross (2001) kan bön fem gånger om 

dagen vara av vikt för muslimska patienter i livets slutskede. Om patienten är 

sängliggande bör sjuksköterskan därför hjälpa honom/henne att lägga sig i rätt position 

vid dessa tillfällen. 

 

Döden 
När en muslim är döende börjar familjen vanligtvis förbereda begravningsprocessen i 

ett tidigt skede (Ross, 2001). Gartrad och Sheikh (2002) poängterar att enligt muslimska 

traditioner bör kroppen begravas inom tre till fyra timmar efter att döden inträffat. 
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Enligt Ross (2001) bör nära släktingar av samma kön ta hand om den avlidne. En 

noggrann tvättning av kroppen utförs med hjälp av vatten och löv. Tvättningen tar ca en 

timma och omfattar händer, armar, mun, näsborrar och fötter, dvs. de kroppsdelar som 

även tvättas innan en böneritual. En avliden muslim bör ha på sig vita kläder eller vara 

insvept i vita lakan när han/hon begravs, ögon och mun bör vara slutna, benen raka och 

ansiktet vänt mot Mecka. Trosbekännelsen, som också är det första som en nybliven 

fader viskar i den nyföddes öra, läses upp för den döende. Enligt Gartrad och Sheikh är 

det inte ovanligt att över 200-300 personer besöker den avlidnes familjs hem. Ofta visar 

de närmaste släktingarna respekt genom att inte äta något förrän kroppen är begraven. 

Kremering är enligt islamsk tro utesluten. En trogen muslim tror på ett liv efter döden, 

och syftet med döden är att uppnå evigt liv i paradiset (Gartrad & Sheikh, 2002). 

 

I studien av Lundqvist et al. (2003) framkom att flera av de intervjuade muslimska 

kvinnorna önskade att en sjuksköterska skulle vara närvarande i livets slutskede. När en 

patient är döende bör sjuksköterskan se till att parfymera rummet samt att inga 

menstruerande kvinnor befinner sig där eftersom det anses orent att menstruera (Ross, 

2001). Gartrad och Sheikh (2002) poängterar att om inga släktingar är närvarande, kan 

sjuksköterskan vända patienten mot Mecka. Vid samma tillfälle bör sjuksköterskan 

också försäkra sig om att patientens fötter inte är vända mot Mecka eftersom det kan 

oroa närstående då patienten ligger i fel position.  

 

Kulturella värden 
Könsroller 
I Koranen anges att mannen bör ansvara för ekonomin och vara familjens överhuvud. 

Kvinnans huvudsakliga roll är att ta hand om familjen och vara till stöd för mannen, 

men detta behöver inte vara något hinder för henne att ha ett arbete vid sidan om 

familjen. Vanligtvis är det mannen i familjen som fattar beslut och kvinnan förväntas 

vara vårdande (Lawrence & Rozmus, 2001). Enligt Koranen bör den muslimska 

kvinnan inte visa upp sin kropp för en främmande man. I en studie av Underwood, 

Shaikha och Bakr (1999) gör en av de intervjuade kvinnorna följande reflektion; 
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We strongly belive that Allah will be merciful to women who are 

modestly clad. The Qu´ran teaches that the believing women 

should restrain their look and guard their private parts…they 

should not display their beauty or their embellishments  
(Underwood, Shaikha & Bakr, 1999, s. 288). 

 

Vid kroppsliga undersökningar bör sjuksköterskan se till att den muslimska kvinnliga 

patientens anständighet bibehålls genom att endast blotta det område av kroppen som 

skall undersökas. Eftersom en muslimsk kvinna inte bör vara ensam med en främmande 

man bör sjuksköterskan vara närvarande vid undersökningar som utförs av manliga 

läkare (Lawrence & Rozmus, 2001). Hammoud et al. (2005) poängterar att 

sjuksköterskan bör ta reda på om kvinnan är gift innan en gynekologisk undersökning 

utförs, eftersom den muslimska kvinnan förväntas vara oskuld fram till den dag hon 

gifter sig och gynekologiska undersökningar kan orsaka komplikationer om kvinnan är 

oskuld. Sjuksköterskan bör också undvika samtal angående sexualitet pga. att detta 

anses vara privat och därför kan genera patienten.  

 

I den islamska kulturen är omskärelse av pojkar vanligt och detta sker oftast redan i 

spädbarnsåldern. Proceduren är högt skattad av muslimerna och en icke- omskuren man 

betraktas oftast som invalid (Ott et al. 2003). Vissa mödrar har en önskan att få sina 

söner omskurna redan innan utskrivningen från BB. Enligt islamsk tro är omskärelse av 

flickor/kvinnor förbjuden, vilket inte alla islamska kulturer tar hänsyn till (Hammoud et 

al. 2005). Lawrence och Rozmus (2001) anger att kvinnlig omskärelse är speciellt 

vanligt i afrikanska länder söder om Sahara. I dessa kulturer ses kvinnlig omskärelse 

som en symbol för stolthet och kulturell tillhörighet (Hammoud et al. 2005).  

 

Familjen 
Familjen är grunden i det islamska samhället och symboliserar fred och säkerhet. Barn 

bör enligt islamsk tro visa stor respekt för sina föräldrar och inte heller lämna sina hem 

före giftermål (Ott et al. 2003). När en muslim ligger på sjukhus har hans/hennes 

närstående enligt Rashidi och Rajaram (2001) ett kulturellt och religiöst ansvar att 

besöka den sjuke. Det är vanligt att ett flertal av patientens släktingar och vänner är 

närvarande i patientens rum under sjukhusvistelsen. Familjens närvaro kan minska 
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patientens stress samt ge tröst och stöd till den sjuke vilket är faktorer som påverkar 

tillfrisknandet positivt (Rashidi & Rajaram, 2001). De närstående bör läsa högt ur 

Koranen eftersom böneuppläsning anses vara botande (Lawrence & Rozmus, 2001). I 

en studie av Lundberg, Bäckström och Widén (2005) angav en av de intervjuade 

sjuksköterskestudenterna att hon upplevde att muslimska patienters närstående var 

högljudda, vilket kunde störa eventuella icke-muslimska patienter i samma rum. Rashidi 

och Rajaram (2001) menar dock att besöksförbud inte bör sättas in eftersom det kan 

orsaka social och psykologisk stress hos patienten.  

 

I artikeln av Rashidi och Rajaram (2001) föreslås att sjuksköterskan kan erbjuda ett 

besöksrum där patienten och hans/hennes närstående kan samlas. Lawrence och 

Rozmus (2001) anger att även sjuksköterskan kan använda rummet då hon behöver vara 

ensam med patienten vid eventuella undersökningar och samtal. Sjuksköterskan bör 

även tänka på att alla patienter inte uppskattar att ha mycket folk runt omkring sig då de 

vistas på sjukhus, trots att de är muslimer. Enligt studien av Lundqvist et.al (2003) kan 

kvinnor med barn i livet slutskede uppleva besök som jobbigt och därför bör endast den 

närmaste familjen komma på besök med hänsyn till de andra patienterna. 

 

Hammoud et al. (2005) anger att patientens samtycke bör inhämtas på de sätt som 

kulturen tillåter. Ibland förväntar sig den muslimska kvinnan att vårdgivaren konsulterar 

hennes man och helst utan hennes närvaro. Sjuksköterskan bör därför ha baktanken att 

den kvinnliga patienten kan undvika att ge svar på en del frågor angående hennes 

omvårdnad då mannen inte är närvarande. 

 

Klädsel 
Enligt den islamska tron bör varje kvinna klä sig på ett sätt som innebär att hennes 

huvud, armar och ben täcks. Kläderna bör heller inte vara transparanta eller åtsittande, 

speciellt inte vid närvaro av främmande män och barn som inte tillhör den egna 

familjen. Trots detta förekommer variationer av klädstil inom religionen (Hammoud et 

al. 2005). Strikt religiösa kvinnor bär ofta en lång svart klänning som täcker hela 

kroppen samt en slöja som täcker håret. Det finns även vissa kulturer inom islam som 

kräver att kvinnan täcker ansiktet när hon vistas utomhus (Narrayanasamy & Andrews, 
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2000). I studien av Underwood et al. (1999) anges att slöjan är en symbol för kvinnans 

anständighet och kvinnan bör inte visa sin kvinnlighet eller attrahera någon annan man 

än sin egen.   

 

Sjuksköterskan bör tänka på att respektera den muslimska kvinnliga patientens behov 

när det gäller klädsel. Därför bör patienten erbjudas en täckande och långärmad 

sjukhusdräkt för att kunna dölja så många områden av kroppen som möjligt. Hon bör 

också tillåtas att använda sin privata slöja/schal (Turkoski, 2005).    

 

Levnadssätt och livsstil 
Kost  
Den islamska traditionen bygger på stränga dietföreskrifter som anger att allt kött bör 

vara slaktat på ett rituellt heligt sätt, så kallat halal, vilket anses främja hälsan. Fisk, 

lamm och nötkött anses vara halal och är därför tillåtet att äta medan griskött, blodigt 

kött samt alkohol betraktas vara haram dvs. orent och är förbjudet enligt islam 

(Lawrence & Rozmus, 2001). Den muslimska individen bör följa vissa regler vad gäller 

kost även under fastemånaden (Ramadan) då det endast är tillåtet att äta och dricka 

nattetid (Rassool, 2000). Om det inte är möjligt att anpassa sjukhusmaten efter 

patientens behov bör han/hon tillåtas att ta med mat från sitt eget hem eller att äta en 

vegetarisk rätt som avdelningen erbjuder (Lundberg, Bäckström & Widén, 2005). Enligt 

Lawrence och Rozmus (2001) bör sjukhuspersonalen eftersträva att anpassa den 

muslimska patientens behandling under Ramadan. Sjuksköterskan bör också informera 

patienten om att fastan inte behöver innebära något problem för att behandlingen skall 

kunna fullföljas. I studien av Lundberg et al. (2005) upplevde en av de intervjuade 

sjuksköterskestudenterna att det kan irritera personalen på sjukhuset om patienten inte 

vill äta den mat han erbjuds.  
 

…sometimes we as caregivers become irritated when he or she 

eats very badly the hospital food. 

                         (Lundberg, Bäckström & Widén, 2005, s. 259). 

 

Enligt en undersökning av Cortis (2004) bland sjuksköterskor som vårdade pakistanska 

patienter på ett engelskt sjukhus framkom det att få sjuksköterskor hade kunskap om 
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muslimska patienters kost. Flera av de intervjuade nämnde att de trodde att patienterna 

var vegetarianer pga. att de inte åt griskött och få sjuksköterskor visade sig ha 

kunskaper om vad halal samt haram innebar. 

 

Kommunikation  
För att underlätta kommunikationen mellan sjuksköterska och patient bör en relation 

skapas. Sjuksköterskan bör också ha kunskap om både verbal och icke-verbal 

kommunikation (Hammoud et al., 2005). Enligt studien av Lundberg et al. (2005) ansåg 

flera sjuksköterskestudenter att det största problemet i mötet med patienter från 

främmande kulturer var kommunikationen. Patienter som inte tillhör samma kultur kan 

ha olika kroppsspråk och gester vilket kan leda till missförstånd. Studenterna upplevde 

också en svårighet i att kommunicera med patientens släktingar för att ge information 

om eventuell behandling.  

 

Sjuksköterskestudenterna i studien av Lundberg et al. (2005) upplevde att patienterna 

från vissa islamska kulturer hade lägre smärttröskel och uttryckte smärta på ett 

annorlunda sätt än svenska patienter. Studenterna observerade även att dessa patienter 

krävde mer läkarkontakt och medicinsk behandling.  

 

I vissa muslimska kulturer är det enligt Lawrence och Rozmus (2001) förbjudet att 

kroppsligt vidröra någon av motsatt kön som inte tillhör familjen, till och med en klapp 

på axeln kan uppfattas som kränkande. Den kvinnliga sjuksköterskan bör även tänka på 

att försöka undvika beröring när hon utför omvårdnad av en manlig patient. Om 

patienten däremot är kvinna, uppfattas beröringen vanligtvis inte som något problem. 

 

För att underlätta kommunikationen med den muslimska patienten kan sjuksköterskan 

ta hjälp av en tolk vid samtal. Tolken bör förstå de båda språken som skall översättas 

samt medicinsk terminologi. Han/hon bör även vara insatt i kulturella faktorer såsom 

familje- och könsroller och om möjligt vara av samma kön som patienten (Hammoud et 

al. 2005).  
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DISKUSSION  

 

Metoddiskussion  
Författarna valde att genomföra en litteraturstudie vilket ansågs vara en lämplig metod 

för studiens syfte. Denna typ av studie gav möjlighet att få ta del av material från en 

längre tidsperiod än den empiriska. Tidsperioden ansågs vara för begränsad för att 

genomföra en empirisk studie. En litteraturstudie gav också möjlighet att komma i 

kontakt med internationella källor som omfattade både sjuksköterskor och patienter av 

båda könen, i alla åldrar och från olika kulturer. Ämnet valdes utifrån personligt intresse 

och författarna ansåg att de skulle ha nytta av resultatet i sitt kommande arbete. I 

artikelvalet gjordes inga begränsningar vad gäller ålder, kön och nationalitet, vilket gav 

ett omfattande resultat och en bred bild av de patientgrupper som förekommer.  

 

PubMed ansågs vara den mest användbara databasen för de valda sökorden, vilket 

författarna i förväg kom fram till då de provsökte i ett antal databaser. Författarna 

genomförde därför de första sökningarna i PubMed vilket resulterade i sju artiklar. 

Därefter gjordes en sökning i Cinahl, där ytterligare fem artiklar blev funna tillsammans 

med ett antal av de artiklar som redan hittats i PubMed. Vissa sökord som användes, 

t.ex. Muslim och Islam, visade sig ge ungefär samma resultat som t.ex. cultural 

diversity och därför återkom artiklarna flera gånger. 

 

Under studiens gång upptäcktes att endast ett begränsat antal vetenskapliga artiklar 

fanns att tillgå och ett av kraven på litteraturstudien var att den skulle vara baserad på 

vetenskaplig litteratur. Därför ansågs i efterhand att en empirisk studie skulle ha 

underlättat för författarna att uppfylla kravet på vetenskaplighet. Då detta upptäcktes 

hade mer än halva tidsperioden förflutit och författarna ansåg att det var för sent att 

ändra metod och genomföra en ny studie. Rassool (2000) påpekar att det finns få 

europeiska studier som behandlar omvårdnad av muslimer, vilket också författarna 

upplevde då de hade svårigheter att finna vetenskapliga artiklar dvs. empiriska studier. 

Även Leininger (1995) understryker att det finns få studier av omvårdnad av arabiska 

muslimer. Att flera av artiklarna som ingick i studien var icke-vetenskapliga upplevdes 
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inte enbart som något negativt då innehållet i det material som fanns tillgängligt gav 

svar på arbetets syfte och frågeställningar. Författarna upplevde också en hög grad av 

överensstämmelse i innehållet i de vetenskapliga och icke-vetenskapliga artiklarna, 

vilket styrker resultatets trovärdighet. Alla vetenskapliga studier som använts har varit 

granskade och godkända av en etisk kommitté. De icke-vetenskapliga artiklar som inte 

innehöll någon granskning, upplevdes ändå etiskt korrekta och stämde innehållsmässigt 

överens med de vetenskapliga artiklarna. 

 

Vidare anser författarna att de har uppfyllt studiens syfte som var att belysa kulturella 

faktorer som påverkar sjuksköterskans möte med muslimska patienter utifrån Leiningers 

(1995) kulturella faktorer.  

 

Resultatdiskussion 
I denna diskussionsdel kommer varje tema från resultatet att bearbetas var för sig. 

 

Syn på hälsa och sjukdom 

Sjukdom betraktas som ett straff från Allah för de synder som en människa har begått 

under sitt liv (Rassool, 2000). Under en sjukhusvistelse kan sjuksköterskan ibland 

komma i kontakt med situationer då en patient tror sig ha begått flera synder och därför 

är orolig. Sjuksköterskan bör ge stöd och låta patienten prata ut samt hjälpa 

honom/henne att komma ur denna oro. Detta kan innebära att sjuksköterskan behöver 

förändra sitt tankemönster och anpassa sig till faktorer i den muslimska tron. Hon kan 

t.ex. ta hjälp av den syn på hälsa och sjukdom som enligt Rassool (2000) är vanlig bland 

många muslimer: att sjukdom är en del av det mänskliga livet samt en upplevelse som 

enligt Allah inte bör ses som en fiende utan snarare som en händelse i kroppen som ger 

psykisk, fysisk och andlig balans. Sjuksköterskan kan även uppmana patienten att be 

samt ta hjälp av en imam, dvs. en muslimsk präst.  

 

Bönen 
I resultatet framkom det att renligheten i samband med bönen har betydelse för den 

muslimska patienten och att sjuksköterskan bör assistera patienten om han/hon inte har 
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möjlighet att genomföra alla moment som ingår i böneritualen. På varje avdelning bör 

det finnas ett enskilt rum som kan användas av vilken patient som helst då han/hon 

behöver vara ifred för att be i lugn och ro.  

 

Hur mycket tid bör sjuksköterskan avsätta för att hjälpa den muslimska patienten med 

böneritualen? Författarna anser att detta bör ske utan att övriga patienter på 

vårdavdelningen blir drabbade. Situationer kan uppkomma där sjuksköterskan ibland 

måste välja vilken patients behov som bör prioriteras för tillfället, t.ex. när en patient 

befinner sig i döendeprocessen samtidigt som en annan patient är i behov av hjälp med 

förberedelsen inför bönen. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) anger att vården 

skall ges på lika villkor för hela befolkningen och med respekt för människovärdet och 

att den som har det största behovet skall ges företräde till sjukvården. Detta innebär en 

ständig prioritering av omvårdnad oavsett patientens kultur, religion, kön och ålder. 

 

Döden 
Enligt muslimska traditioner bör kroppen begravas inom tre till fyra timmar efter att 

döden inträffat. Kroppen rengörs och blir insvept i vita lakan av den dödes närstående. 

 (Gartrad & Sheikh, 2002). I svensk sjukvård är det inte alltid möjligt att få dödsfallet 

konstaterat inom den förväntade tiden. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om vissa 

åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall (SOSFS 1996:29) får endast läkaren 

fastställa dödsfallet samt utfärda dödsbeviset och orsaksintyget. Vid förväntade dödsfall 

kan sjuksköterskan få delegation att fastställa dödsfallet genom att göra en 

undersökning av den avlidne. Den ansvariga läkaren har en skyldighet att i efterhand 

godkänna genomförandet av undersökningen. Att låta närstående tvätta och göra i 

ordning den avlidne bör inte innebära något problem för sjukvårdspersonalen.  

 

Gartrad och Sheikh (2002) anger att om inte patientens närstående befinner sig på plats 

kan sjuksköterskan hjälpa honom/henne att vända sig med ansiktet mot Mecka. 

Sjuksköterskan bör också försäkra sig om att patientens fötter inte är vända mot Mecka 

eftersom det kan oroa närstående då patienten ligger i fel position. Det kan vara svårt för 

en person som själv inte är muslim att veta åt vilket håll Mecka ligger. Sjuksköterskan 
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kan i första hand ta hjälp av patientens närstående. Om närstående inte befinner sig på 

plats kan sjuksköterskan söka svar på sina frågor i lämplig litteratur.  

 

Eftersom alla sjuksköterskor inte har erfarenhet av omvårdnad av patienter från 

främmande kulturer kan kanske en plansch med anvisningar över den praktiska 

omvårdnaden för patienter med olika religioner vara till hjälp på vårdavdelningen. 

Sjuksköterskan bör dock inte ta för givet att alla muslimer är lika när det gäller religiöst 

beteende. Det är t.ex. inte självklart för alla muslimer att behandlas enligt de allmänna 

anvisningar om islam som finns beskrivna i litteraturen. Författarna anser att en plansch 

kan vara till hjälp om den används på ett etiskt korrekt sätt, men den kan även bidra till 

stereotypa föreställningar och generalisering. I första hand bör sjuksköterskan därför 

diskutera med patienten för att klargöra vad han/hon har för önskemål. Planschen bör 

endast utnyttjas då patienten inte kan redogöra för sig själv eller då närstående inte 

befinner sig på plats.  

 

Ross (2001) anger att den döende patientens rum bör vara parfymerat samt att inga 

menstruerande kvinnor befinner sig i rummet eftersom det anses orent att menstruera. 

Bör en menstruerande sjuksköterska förmedla detta direkt till patienten, eller bör hon 

informera arbetskamraterna för att eventuellt få en ersättare? Detta borde vara en privat 

angelägenhet som lätt kan döljas och inte heller behöver avslöjas. Patienter från andra 

kulturer bör till en viss del anpassa sig efter den svenska vårdkulturen då det inte alltid 

är möjligt för sjuksköterskan att tillgodose patientens olika kulturella krav. Parfymer 

bör enligt författarna vara helt uteslutet då det kan orsaka allvarliga konsekvenser som 

t.ex. allergiska reaktioner, både bland sjukvårdspersonal och patienter.  

 

Könsroller 

I studien av Underwood, Shaikha och Bakr (1999) framkom att den muslimska kvinnan 

enligt Koranen inte bör visa upp sin kropp för en främmande man. Hanssen (1998) 

motsäger detta och menar istället att det handlar om en inlärd tradition som är en följd 

av samhället och inte någon religiös regel. I artikeln av Lawrence och Rozmus (2001) 

angavs att sjuksköterskan bör vara närvarande vid undersökningar som utförs av 

manliga läkare, vilket är vanligt förekommande i den svenska sjukvården då 
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sjuksköterskan assisterar läkaren och samtidigt kan ge stöd till patienten oavsett 

kulturell bakgrund. Sjukvårdspersonalen bör ta hänsyn till att muslimska kvinnor kan 

förvänta sig att sjuksköterskan är av kvinnligt kön. Detta kan innebära ett dilemma om 

endast manliga sjuksköterskor finns tillgängliga och fallet är akut. Patienten bör därför, 

i de fall där detta är möjligt, tillfrågas innan undersökningen sker. I de fall då patienten 

inte kan svara bör sjuksköterskan vända sig till patientens närstående om detta är 

möjligt. Dessa kan därefter erbjudas att närvara vid eventuella undersökningar. Hur kan 

sjuksköterskan lösa den situation som uppstår då patienten inte kan svara och inga 

närstående finns på plats?  

 

Enligt Hammoud et al. (2005) bör sjuksköterskan undvika samtal angående sexualitet 

pga. att detta anses vara privat och därför kan genera patienten. Detta kan leda till 

problem då vissa sjukdomstillstånd som t.ex. cancersjukdomar och könssjukdomar 

kräver frågor som berör sexuella ämnen. Sjuksköterskan bör kunna utföra detta på ett 

professionellt sätt och därför anser författarna att ämnet bör tas upp i ett tidigt skede i 

sjuksköterskeutbildningen. Det bör också tas hänsyn till vem som tillfrågar patienten 

om privata ämnen. Patienten bör känna tilltro till den sjuksköterska han/hon samtalar 

med för att lättare kunna förmedla sina tankar och känslor. Samtalet bör ske i en lugn 

och ostörd miljö där båda kan sitta bekvämt och samtala med varandra.  

 

Författarna var intresserade av att studera muslimska patienters syn på manliga 

sjuksköterskor, då yrket är relativt vanligt bland män i dagens svenska sjukvård. Ämnet 

fick dock uteslutas ur resultatet då inga studier inom området blev funna.  

 

Familjen 
Rashidi & Rajaram (2001) hävdar att under patientens sjukhusvistelse har familjen och 

närstående ett religiöst ansvar att besöka den sjuke, vilket författarna anser vara positivt. 

I studien av Lundberg et al. (2005) framkom att muslimska patienters närstående 

upplevdes som högljudda och orsakade att icke-muslimska patienter kände sig störda. 

Hanssen (1998) menar att hög röstvolym är typiskt för araber och andra muslimska 

folkgrupper. Det rekommenderas därför att det finns besöksrum på avdelningen eller att 
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antalet besökare begränsas med hänsyn till de andra patienterna vilket också Rashidi 

och Rajaram (2001) poängterar i sin artikel.  

 

Resultatet visade att den muslimska kvinnan kan förvänta sig att information eller 

eventuella frågeställningar riktas till mannen och inte henne pga. att han anses vara 

familjens överhuvud (Hammoud et al., 2005; Lawrence & Rozmus, 2001). Detta kan 

tolkas som att den muslimska kulturen inte respekterar den kvinnliga patientens 

autonomi. Eftersom den svenska Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) anger att 

vården skall bygga på respekt för patientens självbestämmande kan en konflikt uppstå 

vilket kan innebära ett dilemma för sjuksköterskan då hon inte kan avgöra vem hon ska 

prata med. Bör sjuksköterskan gå efter den svenska Hälso- och sjukvårdslagen och 

samtala direkt med den muslimska patienten eller bör hon rikta samtalet till maken och 

på det viset anpassa sin omvårdnad efter muslimsk syn? Är den vård som anges i Hälso- 

och sjukvårdslagen verkligen kulturkompetent?  

 

Klädsel 
Resultatet visade att de flesta muslimska kvinnor brukar eftersträva att täcka huvud, 

armar och ben när de klär sig. Det framgick även att kläderna inte bör vara åtsittande, 

speciellt inte vid närvaro av främmande män och barn som inte tillhör den egna familjen 

(Hammoud et al., 2005). I den svenska hälso- och sjukvården bör det inte vara något 

större problem att tillgodose detta behov då vården skall bygga på respekt och 

självbestämmande. Turkoski (2005) menar att sjuksköterskan kan tillåta den kvinnliga 

patienten att använda en privat slöja/schal samt erbjuda henne en täckande och 

långärmad sjukhusdräkt för att dölja så många områden av kroppen som möjligt. Detta 

bör sjuksköterskan lätt kunna uppfylla då det på svenska sjukhus vanligtvis förekommer 

flera varianter och modeller av sjukhuskläder. 

 

Kost 
Det framkom i resultatet att islamska patienter bör följa vissa dietföreskrifter som 

baseras på reglerna för rent och orent. Patienten bör undvika så kallad haram-kost, dvs. 

griskött, blodigt kött och alkohol medan han/hon bör eftersträva att äta halal-kost som 

innebär att köttet är slaktat på ett traditionsenligt sätt vilket anses vara hälsosamt 
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(Hanssen, 1998). I de fall då sjuksköterskan anser sig ha otillräcklig kunskap om 

muslimsk kost, föreslår författarna att hon kan kontakta en dietist för att få svar på 

eventuella frågor. Om patienten känner oro för att få haram-kost anser författarna att 

sjuksköterskan tillsammans med kökspersonalen och dietisten kan erbjuda patienten en 

noggrann beskrivning av innehållet i kosten. Det är därför av betydelse att 

sjuksköterskan och kökspersonalen på sjukhuset har god kontakt för att kunna 

tillfredställa patientens önskemål. Vårdpersonalen bör eftersträva att patienten känner 

sig trygg och säker på den kost han/hon erbjuds samt att sjuksköterskan har kunskap 

inom detta område. På det viset kan missförstånd och matvägran undvikas, vilket kan 

medföra att eventuellt förekommande irritation från personalens sida minskar. 

 

Kommunikation 
Enligt studien av Lundberg et al. (2005) ansåg flera sjuksköterskestudenter att det 

största problemet i mötet med patienter från främmande kulturer var kommunikationen. 

Detta kan försvåra för sjuksköterskan då hon behöver ställa frågor för att kunna utföra 

omvårdnaden. Missförstånd kan uppstå när patienten och hans/hennes närstående skall 

informeras. Hammoud et al. (2000) poängterar att sjuksköterskan bör ställa öppna 

frågor samt undvika att ställa frågor som enbart kan besvaras med ja eller nej eftersom 

det kan innebära negativa konsekvenser om en patient skulle svara fel på en viktig 

fråga.  

 

Ett alternativ för att minska kommunikationssvårigheterna kan vara att anlita en tolk 

som talar patientens språk. Hanssen (1998) menar att en tolk bör förhandsbeställas inför 

varje möte med en patient som talar ett främmande språk. Författarna anser att patienten 

i första hand skall tillfrågas innan en beställning sker för att patienten inte skall känna 

sig nedvärderad pga. att det tas för givet att han/hon inte är svensktalande.  

 

Enligt Hanssen (1998) skiljer sig olika kulturer ifrån varandra när det gäller icke-verbal 

kommunikation, t.ex. skakar turkar på huvudet när de menar ja och nickar när de menar 

nej, medan araber skakar på huvudet då de inte förstår vad som sägs. Detta kan vara 

svårt för en oerfaren sjuksköterska att veta och därför rekommenderas, om osäkerhet 
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uppstår, att patienten uppmanas att förtydliga kommunikationen genom att t.ex. använda 

sig av andra gester och bilder. 

 

Betydelsen av transkulturell omvårdnad 
Författarna upplevde ibland en svårighet att placera in de faktorer som upptäcktes i 

litteraturstudien under temagrupperna tro, kulturella värden samt levnadssätt och livsstil 

då Leininger (1995) inte gav någon exakt definition av begreppen. Exempelvis kunde 

klädsel tillhöra både kulturella värden samt levnadssätt och livsstil medan syn på hälsa 

och sjukdom kunde placeras in under samtliga teman.  

 

Sunrise-modellen ger en bild av vad som är värdefullt att känna till inom transkulturell 

omvårdnad. Författarna i denna studie har konstruerat en modell som kan vara ett 

förtydligande av innehållet i den del av Sunrise-modellen som belyser kulturella 

faktorer. Den nya modellen illustrerar att tro, kulturella värden, levnadssätt och livsstil 

är faktorer som påverkar sjuksköterskans möte med muslimska patienter. Denna modell 

kan vara lämplig att använda sig av i sjuksköterskeutbildningen där transkulturell, 

kulturkompetent och holistisk omvårdnad borde vara obligatoriska ämnen för 

framtidens sjuksköterskor som skall vårda patienter i ett mångkulturellt samhälle. 

 
 

Figur 2. Kulturella faktorer som sjuksköterskan behöver ha kunskap om för att ge en 

kulturkompetent omvårdnad av muslimska patienter.  
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Kunskap om fler religioner samt traditioner hade varit önskvärt i 

sjuksköterskeutbildningen då detta skulle underlätta för sjuksköterskan att kunna ge den 

bästa möjliga omvårdnaden, vilket är målet inom sjuksköterskeprofessionen.  

 

KONKLUSION  

 
I denna studie har Leiningers (1995) transkulturella omvårdnadsteori använts som 

referensram. Det framkom att tro, kulturella värden, levnadssätt och livsstil är kulturella 

faktorer som påverkar sjuksköterskans möte med muslimska patienter. Av resultatet har 

författarna dragit följande slutsats:  

• Sjuksköterskan bör ha kunskap om att syn på hälsa och sjukdom, bönen, döden, 

könsroller, familj, klädsel, kost och kommunikation är faktorer som är värdefulla 

att känna till i mötet med muslimska patienter och att patientens uppfattning om 

dessa faktorer kan variera och se annorlunda ut än hennes egen. 

• Kunskap inom transkulturell omvårdnad är av värde för att minska 

generaliseringar och fördomar som kan uppstå till följd av okunskap. Därför bör 

sjuksköterskeutbildningen innehålla en grundlig introduktion till bemötandet av 

patienter från främmande kulturer. 

• Kulturkompetent omvårdnad av muslimska patienter innebär ofta en balansgång 

med Hälso- och sjukvårdslagen. Samtidigt som den svenska sjuksköterskan bör 

eftersträva att följa lagar och förordningar, bör hon också ta hänsyn till 

patientens kulturella och religiösa behov trots att dessa ibland motsäger lagen. 

• Sjuksköterskan bör visa känslighet i kommunikationen med muslimska patienter 

och vara medveten om kulturella skillnader i verbal samt icke-verbal 

kommunikation. 

• Leiningers transkulturella omvårdnadsteori och Sunrise-modellen ger en 

vägledning till kulturkompetent omvårdnad och kan hjälpa sjuksköterskan att få 

kunskap inför mötet med den muslimska patienten. 

 

Förslag på fortsatt forskning är studier där muslimska patienters upplevelse av svensk 

sjukvård undersöks. Vidare vill författarna uppmana till forskning om hur rasism och 
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diskriminering av patienter och vårdpersonal från främmande kulturer kan förebyggas. 

Författarna tror att det i framtiden kommer att bli vanligare med sjuksköterskor från 

främmande kulturer i Sverige och därför kommer omvårdnaden innebära ett positivt 

utbyte av information mellan olika kulturer. I flera artiklar som bearbetades framkom att 

det finns behov av ny forskning inom transkulturell omvårdnad, vilket kommer att 

underlätta omvårdnaden för framtidens sjuksköterskor i ett mångkulturellt samhälle.
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Bilaga 1. Sunrise-modellen                

 1



 

Bilaga 2. Översikt över använda databaser, sökord, sökordskombinationer och antal 
träffar 
 
Sökning i Cinahl 
 
 

Sökord 
 

Antal träffar 
 

Antal valda artiklar 

1 Culture 4809  
2 Nurse eller Nurses  19397  

3 Islam eller Muslim 413  
4 Patient eller Patients 1209  
5 Cultural diversity 2256  
6 Transcultural nursing 2087  
7 Cultural competence 1611  
8 Ethics 8353  
9 Sweden 4724  
10 1+2+3+9 0  
11 1+2+4 0  
12 1+2 83  
13 2+3 13  
14 2+4 0  
15 3+6 42 4 
16 3+5 13  
17 3+7 13 1 
18 3+8 6  
 

Sökning i PubMed 
 Sökord Antal träffar 

 
Antal valda artiklar 

1 Culture  517190  
2 Muslim 2495  
3 Nurse eller nurses eller nursing 440007  
4 Sweden 47030  
5 Ethics 109684  
6 Islam 2109  
7 Transcultural nursing 2288  
8 Cultural diversity 5427  
9 Patient 1188792  
10 Cultural competence  1463  
11 1+2+3 42 2 
12 1+3+4 68  
13 4+7 21 1 
14 2+3+5 3  
15 3+4+6 1  
16 8+9 1585 2 
17 3+6+8 10  
18 1+3+6 40 2 
19 3+10 213  

 2



 

Bilaga 3. Författare, titel, syfte, metod/artikelform i litteraturstudiens artiklar 
 

Författare, 
publ. år  

Titel Syfte  Metod  
 

Cortis, J-D. 
(2004). 

Meeting the 
needs of minority 
ethic patients. 

Att undersöka 
sjuksköterskors erfarenhet 
av omvårdnaden av 
pakistanska patienter på 
ett engelskt sjukhus. 

Originalartikel. 

Gatrad, R. & 
Sheikh, A. ( 
2002). 
 
 
 

Palliative care for 
Muslims and 
issues after death. 
 

Att diskutera den 
palliativa vården bland 
aktivt trogna muslimer i 
södra Asien och United 
Kingdom.   
 

Diskussionsartikel. 
 
 

Hammoud, M.,  
White, C. &  
Fetters, M. 
(2005). 
 

Opening cultural 
doors: Providing 
culturally 
sensitive 
healthcare to 
Arab American 
and American 
Muslim Patients. 
 

Att ge en översikt över 
den arabiska kulturen 
samt en inblick i den 
islamska religionen för att 
assistera personal som ger 
sjukvård till dessa 
grupper.   

Översiktsartikel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lawrence, P. & 
Rozmus, C. 
(2001). 

Culturally 
sensitive care of 
the Muslim 
patient. 

Artikeln belyser kulturella 
faktorer som är viktiga för 
sjuksköterskan att känna 
till då hon ska utföra 
kulturell omvårdnad. 

Fallstudie. 

Lundberg, P-C., 
Bäckström, J. & 
Widén, S. (2005). 

Caregiving to 
patients who are 
culturally diverse 
by Swedish last-
year nursing 
students. 

Att beskriva svenska 
sjuksköterske-studenters 
upplevelser av omvårdnad 
till patienter med skilda 
kulturer. 

Originalartikel. 
107 studenter fick 
besvara en enkät 
med öppna frågor 
om deras 
upplevelser. 
Därefter blev 15 av 
studenterna 
intervjuade.  
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Författare, 
publ. år  

Titel Syfte  Metod  

Lundqvist, A., 
Nilstun, T. & 
Dykes, A-K. 
(2002). 
 

Neonatal End- 
Of- Life Care in 
Sweden: The 
views of Muslim 
women. 

Att undersöka hur 
muslimska kvinnor ser på 
den svenska 
neonotalvården i livets 
slutskede.  
 

Originalartikel.  
Elva muslimska 
kvinnor fick besvara 
en enkät med öppna 
och slutna frågor 
angående 
omvårdnad före och 
efter förlossningen 
samt efter barnets 
död.   

Narayanasamy, A. 
& Andrews, A. 
(2000). 

Cultural impact 
of islam and the 
future directions 
of nurse 
education. 

Att ge en vägledning till 
den islamska kulturens 
inflytande över 
framtidens 
sjuksköterskeutbildningar.

Översiktsartikel. 

Ott, B-B. & Al-
Khadhuri, J. 
(2003). 
 

Preventing ethical 
dilemmas: 
Understanding 
islamic health 
care practices. 

Artikeln ger en inblick i 
omvårdnaden av en 
muslimsk cancersjuk 
flicka och föräldrarnas 
upplevelse av detta.  

Fallstudie. 
 
 
 
 

Rashidi, A. & 
Rajaram, S. 
(2001). 

Culture care 
conflicts among 
Asian- Islamic 
immigrate women 
in US hospitals. 

Diskuterar faktorer i den 
muslimska patientens tro 
som sjuksköterskan 
behöver känna till för att 
inte kulturkonfrontationer 
ska uppstå. 

Diskussionsartikel. 
 
 
 
 
 

Rassool, H. 
(2000). 
 

The crescent and 
Islam: Healing, 
nursing and the 
spiritual 
dimension. Some 
considerations 
towards an 
understanding of 
the Islamic 
perspectives of 
caring. 

Att ge en översikt över 
den islamska kulturens 
syn på andlighet, 
omvårdnad, hälsa och 
sjukdom, etiska koder 
samt islamskt 
hälsobeteende och 
praktiskt handlande. 

Översiktsartikel. 
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Författare, 
publ. år  

Titel Syfte  Metod  

Ross, H-M. 
(2001). 

Islamic tradition 
at the end of life. 

Artikeln belyser det mest 
basala inom islamsk 
kultur och tro för att 
vägleda sjuksköterskan 
som ger omvårdnad till 
döende muslimska 
patienter och deras 
familjer. 

Diskussionsartikel. 
 
 
 
 
 

 

Turkoski, B-B. 
(2005). 

Ethical support 
for culturally 
sensitive health 
care. 

Artikeln ger instruktioner 
för omvårdnad av 
kvinnliga muslimska 
patienter. 

Fallstudie. 

Underwood, S-M., 
Shaikha, L. & 
Bakr, D. (1999). 

Veiled yet 
vulnerable: Breast 
cancer screening 
and the muslim 
way of life. 

Att undersöka hur islamsk 
tro påverkar muslimska 
kvinnors syn på 
bröstcancer-screening. 

Originalartikel. 
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