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Sammanfattning: 

Syfte: Studiens syfte består av tre delar, dels att undersöka vilka faktorer som är främjande 
för sjukgymnastiska och arbetsterapeutiska insatser ur ett kulturellt perspektiv, dels beskriva 
uppfattningar av sjukgymnastik som personer med annan kulturell bakgrund än den 
västerländska har samt beskriva kulturkompetensen hos sjukgymnaster. 
Undersökningsmetod: Litteratursökningar gjordes i databaserna Elin@örebro, PsycINFO, 
Medline, Medline In-Process, Ahmed och Cinahl. Då få träffar erhålls vid kombination av 
sökord för kulturkompetens och sjukgymnastik utökades sökningarna till att även omfatta 
arbetsterapi i den första delen av syftet. Sökorden som användes var physiotherapy, physical 
therapy, occupational therapy, cultural*, cultural competence, cultural competency, och 
cultural sensitivity.  
Resultat: Faktorer som är främjande för insatser ur ett kulturellt perspektiv kan vara 
personliga egenskaper hos terapeuten (sjukgymnast och arbetsteraput), faktorer i mötet mellan 
terapeuten och patienten samt faktorer på verksamhetsnivå. Det beskrevs även främjande om 
olika verksamheter kan samverka runt patienten. Personer med annan kulturell bakgrund än 
den västerländska i de inkluderade artiklarna hade uppfattningen att man får sjukgymnastisk 
behandling framför allt för muskuloskelettala åkommor men även andra omnämndes. Det 
beskrevs att inom sjukgymnastik finns kunskap om kroppens funktion och träning. Personerna 
förväntade sig att få behandling för sina besvär, råd till självträning samt bli förbättrade av 
åtgärderna. Man var generellt nöjda med insatserna som dock ansågs kunna bli mer kulturellt 
lämpliga. Sjukgymnasterna visade på en relativt låg kulturkompetens i artiklarna. 
Slutsats: Många av de faktorer som framkom i litteraturstudien kan överföras till kliniskt 
verksamma terapeuter för att främja insatser ur ett kulturellt perspektiv. Då få studier finns 
publicerade om sjukgymnasters kulturkompetens och om personers, med annan bakgrund än 
den västerländska, uppfattning om sjukgymnastik anses inte den delen av resultatet generellt 
överförbart och slutsatser ska dras med försiktighet. Kulturella frågor behöver synliggöras 
inom sjukgymnastkåren, på utbildningarna och ute i verksamheterna då den kulturella 
mångfalden i svenska befolkningen är stor. Det finns också ett behov av nationell forskning 
på området. 
 

Sökord: sjukgymnastik, arbetsterapi, kulturkompetens, uppfattning, litteraturstudie 



   

Kulturkompetens hos sjukgymnaster   
Anneli Johansson                                                              

III

Innehållsförteckning: 

 

Inledning 

1  BAKGRUND ................................................................................................................. 1 

1.1  KULTUR ............................................................................................................................. 1 
1.2  SJUKVÅRD OCH KULTUR ......................................................................................................... 2 
1.3  KULTURKOMPETENS INOM SJUKVÅRDEN ................................................................................... 2 
1.3.1  Etnocentrism .......................................................................................................... 2 
1.3.2  Kulturell kunskap .................................................................................................... 3 
1.3.3  Kommunikation ...................................................................................................... 3 

1.4  PROBLEMFORMULERING ....................................................................................................... 3 

2  SYFTE .......................................................................................................................... 4 

3  METOD ........................................................................................................................ 4 

3.1  SÖKNINGAR ........................................................................................................................ 4 
3.2  URVAL OCH GRANSKNING ...................................................................................................... 4 

4  RESULTAT .................................................................................................................... 5 

4.1  FAKTORER SOM ÄR FRÄMJANDE FÖR SJUKGYMNASTISKA OCH ARBETSTERAPEUTISKA INSATSER  
   UR ETT KULTURELLT PERSPEKTIV .............................................................................................. 8 
4.1.1  Främja relationen till patienter och anhöriga ........................................................ 8 
4.1.2  Personliga egenskaper hos terapeuten .................................................................. 8 
4.1.3  Samverkan mellan olika offentliga verksamheter ................................................. 9 
4.1.4  Den egna verksamhetens policy ............................................................................. 9 

4.2  UPPFATTNINGAR OM SJUKGYMNASTIK SOM PERSONER MED ANNAN BAKGRUND ÄN DEN  
   VÄSTERLÄNDSKA HAR .......................................................................................................... 10 
4.3  KULTURKOMPETENSEN HOS SJUKGYMNASTER .......................................................................... 11 

5  DISKUSSION .............................................................................................................. 12 

5.1  METODDISKUSSION ............................................................................................................ 12 
5.2  RESULTATDISKUSSION ......................................................................................................... 13 

6  SLUTSATS .................................................................................................................. 16 

7  REFERENSLISTA ......................................................................................................... 17 

 
 
Bilaga 1 



   

Kulturkompetens hos sjukgymnaster   
Anneli Johansson                                                              

1

Inledning 
Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och cirka 17 % av befolkningen har en utländsk 
bakgrund, d v s personen själv eller båda föräldrarna är födda utomlands (1). Sannolikheten är 
stor att sjukvårdspersonal möter patienter med annan kulturell bakgrund än den egna. 
Människor som invandrar till Sverige kan komma från kulturer med annorlunda synsätt och 
värderingar på många delar i livet. För att vara beredd i mötet med patienter från olika 
kulturer krävs kulturkompetens som definieras som en rad av beteenden, attityder och 
tillvägagångssätt som tillsammans gör det möjligt för verksamheter och personal att vara 
effektiva i mötet med patienter oavsett kulturell tillhörighet (2). Frågan är hur man kan 
beskriva sjukgymnasters kulturkompetens och vilka faktorer som främjar sjukgymnastiska 
insatser ur ett kulturellt perspektiv. Det kan också vara intressant att utforska vilka 
uppfattningar personer som har en annan kulturell bakgrund än den västerländska har om 
sjukgymnastik.  
 

1 Bakgrund 

1.1 Kultur 

Kultur är ett mångfasetterat begrepp som används i många olika sammanhang. I den här 
studien syftar kulturbegreppet på etnisk kultur och ur ett antroposofiskt perspektiv d v s synen 
på människan som en kultur och samhällsvarelse med ett gemensamt ursprung (3). Människor 
från en etnisk grupp delar vanligen språk och religion samt kommer från samma geografiska 
område (2,4).  
Det finns flera liknande definitioner på kultur (5,6). En definition på kultur är ”de regler, 
värden och symboler som delas av en grupp människor, t ex en etnisk grupp och som överförs 
från generation till generation”(7). Det sammanhang en människa växer upp i påverkar hennes 
förståelse av sig själv och verkligheten (8). Via sin kultur får man ett mönster för att tolka 
världen runt oss (4). En del av kulturens värderingar, regler och symboler är synliga för alla 
människor, som t ex klädval och maträtter, oavsett vilken kultur man tillhör medan andra är 
inte synliga och kan även vara omedvetna för kulturens medlemmar (6).  En kultur är inte 
statisk utan influeras av andra. Orsaker till det är idag till stor del på grund av ekonomisk 
globalisering, massmedia, turism och tillgången till internet (6). Det finns även kulturella 
skillnader mellan människor inom en större kultur. Det beror på individuella och 
socioekonomiska faktorer, olika utbildningsnivåer samt beroende på om personerna bor på 
landsbygden eller i storstäder (6,9).  
Människors ålderstadier är socialt konstruerade och innebörden samt vilka beteenden som 
anses lämpliga varierar mellan olika kulturer (6,8). Barndomen kan ses som en unik, skyddad 
och bekymmersfri tillvaro med egna värden eller som en träning inför vuxenlivet. Skillnader 
kan vara när barn kan börja utbildas, ta ansvar, arbeta utanför hemmet, fatta egna beslut, ha 
sexuella relationer mm. Hur man ser på barnuppfostran skiljer sig också åt. I Västeuropa 
(Sverige) är förmågan att t ex vara självständig viktig och barn uppmuntras tidigt till att klara 
sig själv vid t ex påklädning. I andra delar av världen t ex i Mellanöstern ses det som en 
kärlekshandling att ge barnen omvårdnad, det är också barnens rättighet att få ”skämmas 
bort”. Krav på självständighet vid t ex påklädning kommer då långt senare i ålder (4). 
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1.2 Sjukvård och kultur 

Lindner (7) beskriver att ”kulturell sensitivitet” innebär att personalen bemödar sig med att 
beakta kulturella skillnader och skaffar kunskap om de kulturer de möter. Att vara kulturellt 
sensitiv (här översatt från engelskans ”cultural sensitivity”) är viktigt för att man ska kunna 
arbeta preventivt, erbjuda effektiva interventioner så patienterna kan behålla eller förbättra 
hälsan (10). Wikberg et al (5) menar att sjukvårdpersonal ska använda sunt förnuft i det 
kliniska arbetet. Om patienten är från en annan kultur är det inte självklart att se hur insatserna 
borde ske eftersom det sunda förnuftet är baserat på den kultur som man växt upp i. 
Synen på sjukdom, hälsa och handikapp varierar mellan samhällen liksom mellan grupper 
inom ett samhälle och behöver därför beaktas även i ett kulturellt sammanhang (6,11). 
Att inom sjukvården möta patienter från andra kulturer än sin egen är inte problemfritt (5). 
Den åtgärd en patient förväntar sig kanske inte finns tillgänglig eller uppfattas som vård av 
vårdgivaren. Insatser som inte utgår från patientens egen kultur kan göra att patienten inte 
följer rekommendationer och därmed ge onödigt lidande. Det kan också leda till att patienten 
avbryter behandlingar eller undviker sjukvård över huvud taget (5,12). 
Om man har begränsade färdigheter i svenska språket påverkar det konsumtionsmönstret av 
sjukvården, t ex minskar telefonkontakter och vård utan tidsbeställning ökar (8). Patienter från 
andra kulturer än den västerländska har ibland inte kunskap om hur västerländsk sjukvård 
fungerar. De kan t ex handla om vilken tillgång av sjukvård och vad det är lämpligt att söka 
vård för. De kan också vara obekväma med byråkratins regler inom sjukvården (2). 
 
Förklaringsmodeller till sjukdom hänger samman med den sociala, religiösa, politiska och 
ekonomiska organisationen i samhället. I de flesta samhällen identifieras tre ”hälsosektorer”: 
den professionella, den folkliga och den traditionella medicinen. Den professionella sektorn 
bygger på ett vetenskapligt biomedicinskt förankrat synsätt. Den folkliga medicinen bygger 
på egenvårdsmedicin och den traditionella sektorn bygger på lekmän/kvinnor som sällan har 
en officiell legitimation från en vårdprofession (6,8,9). Leininger skiljer på ett liknande sätt 
mellan naturlig och professionell omsorg (13).  
Västerländsk och därmed svensk kultur ansluter sig i stort sett till den biomedicinska 
grundsynen på hälsa och sjukdom där man menar att den traditionella medicinen har ett 
begränsat förklaringsvärde (9). Patienter från andra kulturer än den västerländska kan behöva 
anpassa sig till en annan förklaringsmodell än sin ursprungliga när det gäller vård och 
behandling. De kan sätta sin tilltro till både den västerländska medicinen och den traditionella 
medicinen från den egna kulturen. Vid stress och osäkerhet tenderar patienter att lägga störst 
tilltro till bekanta tankar och föreställningar från sin bakgrund (11). 
 

1.3 Kulturkompetens inom sjukvården 

Det krävs kulturkompetens för att vårda patienter från andra kulturer än den egna (4,5). 
Kulturkompetent vård är en medveten anpassning av vården så att den är acceptabel för 
patientens egen kultur (14) och för den vårdpersonal som är kulturkompetent ökar 
möjligheten att lyckas med uppsatt målsättning för insatsen (10). 
Kulturkompetens innebär att man erkänner och respekterar patientens och de anhörigas 
värderingar, tankar och föreställningar som kan påverka beslut vid behandlingen (15). 
 

1.3.1 Etnocentrism 

Etnocentrisk betyder att människor har en tendens att sätta den egna kulturen i centrum och 
tolka samt värdera andra kulturer utifrån sin egen kulturs tolkningar och värderingar (8,9). 
Vårdpersonal utgår från sin egen kulturs uppfattningar och blir lätt etnocentrisk vilket kan 
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leda till fördomar (5,9). Det är viktigt att som vårdpersonal reflektera över sina egna 
värderingar, tankar och föreställningar samt hur de influerar på vården (16). En kultur är inte 
bättre än någon annan, de är bara annorlunda (2,14). 
Kulturkompetent vårdpersonal utvecklar en medvetenhet om sin egen existens, tankar, känslor 
och omgivning utan att låta de egna värderingarna få oönskad effekt på patienten (14).  
 

1.3.2 Kulturell kunskap 

För att kunna tillägna sig kunskaper om en annan kultur behövs förutom öppenhet och 
lyhördhet, en vilja att lära sig (4). Personliga drag som är utmärkande för att främja ett 
kulturellt möte kan vara att ha känsla för äventyr, tålamod, flexibilitet, tolerans av 
oliktänkande och skillnader samt humor och lyhördhet (11). 
För att kunna få kunskap om olika kulturer behöver man å ena sidan göra generaliseringar och 
vissa antaganden om skillnader mellan olika kulturer (17). Det problematiska å andra sidan i 
att diskutera kulturella skillnader är att se människor från en kultur ur ett stereotypt perspektiv 
vilket kan leda till kulturella missförstånd, förutfattade meningar och diskriminering (6,8).  
Förenklade, stereotypa föreställningar om andra kulturer kan skapa hinder i att ge patienten 
den hjälp han behöver (8). Patienter från andra kulturer än den dominerande kan lätt 
missförstås inom vården. Att ha en bred kunskap om kulturella tankar och föreställningar 
samt beteenden kan vara en startpunkt för att gå vidare och undersöka om mönstret stämmer 
in på den enskilda patienten. Vårdpersonal behöver både specifik och generell kulturell 
information för att kunna ge en kulturkompetent vård (14). Man kan få hjälp att förstå den 
enskilda patienten genom att föra en dialog med patienten ifråga (2,18). 
 

1.3.3 Kommunikation 

En central fråga inom vården är kommunikation. Om man inte talar eller förstår svenska 
språket kan det vara svårt att tillgodogöra sig information. Det uppstår lätt missförstånd. Att 
använda tolk är en lösning som också kan innebära svårigheter. Det behövs grundläggande 
kunskaper om hur man väljer och använder tolk (8,11). Det är också viktigt att patienten 
ifråga godkänner tolken (8). 
Varje samhälle har oskrivna regler för hur ett samtal förs. Om man bryter mot kulturens koder 
i samtalet kan förutom missförstånd och obehag osäkerhet uppstå. Även den icke-verbala 
kommunikationen varierar mellan olika samhällen. Ögon- och kroppskontakt, tystnader och 
tidsuppfattning tolkas och har olika betydelse i olika kulturer (10,11). Det finns också 
allmängiltiga signaler som skratt och gråt. 
 

1.4 Problemformulering 

Inom den verksamhet författaren arbetar möter personalen många patienter och anhöriga från 
olika kulturer. Personalens erfarenhet är att det kan uppstå mer problem vid kontakten med 
patienter från andra kulturer än den västerländska än med patienter i allmänhet, bland annat 
vid kommunikation och följsamhet av överenskomna och rekommenderad insatser. Orsaken 
kan vara att man just har olika kulturell bakgrund vilket också beskrivs i den här studiens 
bakgrund. Detta skapar frustration hos personalen och man diskuterar ofta hur ett samförstånd 
kan skapas med patienten och de anhöriga samt hur kommunikationen och insatserna ska 
kunna bli mer effektiva. Att öka den kulturella kunskapen har varit ett tema på 
internutbildningar för hela verksamheten. I det team som författaren tillhör arbetar man också 
sedan flera år på att öka kunskapen och kompetensen när det gäller bemötandet och insatser 
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för patienter med annan kulturell bakgrund än den västerländska. Med den här 
litteraturstudien söks kunskap om kulturkompetens hos sjukgymnaster. 
 

2 Syfte 
Studiens syfte består av tre delar, att:  

 Undersöka vilka faktorer som är främjande för sjukgymnastiska och arbetsterapeutiska 
insatser ur ett kulturellt perspektiv.  

 Beskriva uppfattningar om sjukgymnastik som personer med annan kulturell bakgrund 
än den västerländska har  

 Undersöka hur kulturkompetensen hos sjukgymnaster beskrivs. 
 

3 Metod 
En systematisk litteraturstudie har valts som metod till studien (19). 
 

3.1 Sökningar 

När arbetet med databassökningar till litteraturstudien började konstaterades att vid sökningar 
om kulturkompetens i kombination med sjukgymnastik fanns få artiklar som uppfyllde syftet, 
sju stycken, se bilaga 1. Därför utökades litteraturstudien till att omfatta artiklar inom både 
sjukgymnastik och arbetsterapi i den del av syftet som undersöker främjande faktorer för 
insatser ur ett kulturellt perspektiv. Både sjukgymnastik och arbetsterapi är 
rehabiliteringsyrken som har många beröringspunkter.  
Sökningarna genomfördes under augusti 2008 i databaserna Elin@Örebro, PsycINFO, 
Medline, Medline In-Process, Ahmed och Cinahl via biblioteket på Örebros Universitet. 
Databaserna täcker in områdena arbetsterapi och sjukgymnastik (19). Sökorden som har 
används och kombinerats är: physical therapy, physiotherapy, occupational therapy, cultural*, 
cultural competence, cultural competency och cultural sensitivity. Samma sökord har inte 
används vid samtliga sökningar i databaserna. Sökningen i databasen Cinahl och med 
sökorden occupational therapy och cultural* gav 327 träffar. I PsycINFO gav sökorden 
cultural* och physical therapy / physiotherapy  470 träffar samt cultural* och occupational 
therapy 1327 träffar. Många av dessa artiklar berörde andra kulturbegrepp än det etniska, 
därför byttes cultural* ut och cultural competence, cultural competency och cultural 
sensitivity användes i stället. Resultatet från sökningarna presenteras i bilaga 1. 
Inklusionskriterier till studien:  

- Artiklar på engelska eller svenska 
- Abstrakt finns tillgängligt i databaserna 
- Studier som rör kliniskt verksamma arbetsterapeuter och sjukgymnaster 
- Tidsbegränsning från och med 1995 

Exklusionskriterier: 
- Artiklar avseende enbart områdena psykiatri, neuropsykiatriska diagnoser eller 

geriatrik 
 

3.2 Urval och granskning 

Vid genomgång av sökresultaten lästes först titel och sedan abstrakt på träffarna. De artiklar 
som uppfyllde studiens syfte och inklusionskriterier lästes i sin helhet. Vid osäkerhet lästes 
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artikeln i sin helhet. Vid manuell sökning inom ämnet erhölls ingen artikel. När dubbletter 
räknats bort återstod 13 artiklar. 
Av de 13 inkluderade artiklarna hade tio stycken kvalitativ ansats (20,21,22,24,25,27,29,30, 
31,32). De granskades och analyserades med avseende på kvalitet enligt Forsberg et al 
”Checklista för kvalitativa artiklar”. De tre artiklarna med kvantitativ ansats (23,26,28) 
analyserades enligt Forsbergs et al ”Checklista för kvantitativa artiklar - kvasi-experimentella 
studier” (19). En artikel (26) hade både en kvantitativ och kvalitativ ansats, där den kvalitativa 
gav ökad förståelse av resultatet. De kriterier som bedömdes var syftet med studien, 
urvalsmetod, urval och undersökningsgrupp, vald metod för studien, dataanalys, resultatets 
trovärdighet, pålitlighet samt överensstämmelse. Utvärderingen av studien och slutsatsen 
bedömdes också enligt de använda protokollen. 
 
För att analysera artiklarnas resultat användes tre analysfrågor utifrån syftets olika delar: 

1.  Vilka faktorer är främjande för sjukgymnastiska och arbetsterapeutiska insatser ur ett 
kulturellt perspektiv? 

2.  Vilka uppfattningar har personer från annan kulturell bakgrund än den västerländska 
om sjukgymnastik? 

3.  Hur beskrivs kulturkompetensen hos sjukgymnaster? 
 
Artiklarna lästes noggrant flera gånger. Det innehåll i artiklarnas resultat som stämde mot 
analysfrågorna placerades in under respektive fråga i en tabell under arbetets gång. Mängden 
resultat till första analysfrågan var stor så innehållet kategoriserades även in i underrubriker. 
  

4 Resultat  
De 13 inkluderade artiklarna presenteras i Tabell 1 med författare, år, ursprungsland, syfte, 
metod, deltagare och resultat. De presenteras efter den ordningsföljd de kommer upp i 
resultatet. Efter tabellen presenteras resultatet utifrån studiens syfte och analysfrågor. 
 
Tabell 1. Översikt av de inkluderade artiklarna. 

Författare, 
år, land, 
ref nr 

Syfte 
 

Metod Deltagare Resultat 

Nelson A. et 
al, 
2007, 
Australien,  
(20) 
 

Vad utgör en socialt och 
kulturellt lämplig 
arbetsterapi för barn från 
urbefolkning, från både 
vårdgivar- och 
vårdtagarperspektiv? 

Kvalitativ metod 
Del 1: 
Fokusgrupper, 
djupintervjuer 
Del 2: enkät med 
semistrukturerade 
frågor 

Del 1:25 personer, 
föräldrar, 
sjuksköterska, 
lärare, rektor 
assistenter, kulturell 
kontaktperson 
Del 2: 50 svar från 
arbetsterapeuter 
varav två experter 
på området. 

Fem teman identifierades som praktiska 
strategier. Tre presenteras här. Behov 
att: 
1. Utveckla effektiva relationer. 
2. Utveckla den personliga 
kompetensen hos arbetsterapeuten. 
3. Samarbeta mellan olika institutioner 
och serviceinrättningar. 

Nelson A, et 
al,  
2006, 
Australien, 
(21) 

Vad utgör en socialt och 
kulturellt lämplig 
arbetsterapi för barn från 
urbefolkning från både 
vårdgivar- och 
vårdtagarperspektiv? 

Blandad metod. 
Del 1: enkät med 
semistrukturerade 
frågor 
Del 2: 
Fokusgrupper, 
djupintervjuer 

Del 1: 50 svar från 
arbetsterapeuter 
varav två experter 
på området. 
Del 2: 25 personer, 
föräldrar, 
sjuksköterska, 
lärare, rektor 
assistenter, kulturell 
kontaktperson 

Fem teman. Två presenteras här: 
1. Utveckla förståelse för patienters 
bakgrund och arbetsterapeutens egen 
bakgrund. 
2. Behov finns att få och ge kunskap 
mellan patienter och arbetsterapeuter. 
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Författare, 
år, land, 
ref nr 

Syfte 
 

Metod Deltagare Resultat 

Bassett S, et 
al 
2002 
Nya Zeeland 
(22) 

Undersöka och förstå 
personer från maorifolkets 
erfarenheter av att vara 
sjukgymnastikpatienter 
 

Fenomenologisk 
metod 
semistrukturerade 
intervjuer 

Sex vuxna 
patienter från 
Maorifolket på 
Nya Zeeland 

Generellt fanns goda erfarenheter från 
sjukgymnastiken och de upplevde sig ha 
samarbete med sjukgymnasterna utifrån 
kvaliteten på behandlingen, effektiv 
kommunikation och hur de blev bemötta. 
Det var viktigare att bli respekterad som 
en person än att sjukgymnasten hade 
formell kunskap om deras kultur. 

Phipps J 
1995 
Australien 
(23) 

Undersöka arbetsterapeuters 
erfarenheter från arbete med 
patienter från icke 
engelskspråkig bakgrund. 
Frågeställning: Vilka 
strategier används för att 
erhålla en kulturellt 
inkännande vård? 

Enkät 65 
arbetsterapeuter 

14 kategorier av strategier framkom. De 
mest förekommande var användning av 
tolkar, patientcentrerad målsättning, 
uppmuntra att familjen blir engagerad, ge 
tydlig information om behandlingen och 
egen utbildning i kulturella frågor. 

Watts E, et 
al,  
2002,  
Australien, 
(24) 
 

Beskriva de specifika 
strategier som 
arbetsterapeuter uppfattar 
som kulturellt 
ändamålsenliga och kan 
underlätta det praktiska 
arbetet med urinvånare i 
avlägsna och 
landsbygdsområden i 
Queensland, Australien.  

Fenomenologisk 
metod. 
semistrukturerade 
intervjuer 

Åtta 
arbetsterapeuter 

Praktiska strategier: 
Effektiv kommunikation med patienten 
och anhöriga, samarbete med andra 
serviceinrättningar och betonar rollen av 
samarbete med urinvånares 
kontaktpersoner eller personal med 
ursprung från befolkningen. 
Effektiva resurser var övning på 
”kulturella möten” och möjlighet att 
använda ”de kulturella översättarna”. Få 
information om olika kulturer. 

Bassett S F, 
et al 
2002 
Nya Zeeland 
(25) 

Att undersöka uppfattningen 
av sjukgymnastik hos 
personer från Tongafolket  

Deskriptiv 
kvalitativ metod 
semistrukturerade 
intervjuer 

20 vuxna personer 
från 
Tongafolket på 
Nya Zeeland 

Söker sjukgymnastik framför allt för 
muskuloskelettala problem och 
idrottsskador. 
Trots en hög nivå av belåtenhet med 
sjukgymnastiken ansåg 18 av 20 att 
sjukgymnastiken kan bli mer kulturellt 
lämplig och tillgänglig. Det finns likheter 
mellan Tongafolkets traditionella 
medicin och sjukgymnastik. 

Masin H, 
1995 
USA 
(26) 

Beskriva hur kunskap om 
och attityder till 
sjukgymnastik uppfattas vid 
tidig intervention till barn 
med utvecklingshandikapp 
bland Cuba-amerikanska 
och Afroamerikanska 
mödrar. 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod. 
Enkät, intervjuer 

Enkät till 64 
mödrar. 
Uppföljande 
intervjuer med 20 
familjer. 

Båda grupperna var nöjda med 
sjukgymnastiken och den ansågs effektiv. 
Det var en signifikant skillnad mellan 
grupperna i förståelse av målen, 
behandlingsteknikerna och 
hjälpmedelsanvändningen där Cuba-
amerikanerna hade högre förståelse. 
Skillnaderna kan vara kulturellt 
relaterade. 

Munoz JP, 
2007,  
USA, 
(27) 

Undersöka processen när 
kulturkompetent vård ges 
genom att få fram 
beskrivning av 
kulturkompetent vård från 
erfarna praktiker som 
arbetar med patienter från 
olika kulturer. 
 

Grounded Theory 
Telefonintervjuer, 
enkät 

Tolv 
arbetsterapeuter 

Kulturellt inkännande vård är en 
föreställning om interaktion mellan fem 
av varandra beroende komponenter: 1. 
Skaffa kulturell kunskap 2. Bygga upp 
sin kulturella medvetenhet 3. Tillämpa 
kulturell skicklighet 4. Engagera sig i 
människor från olika kulturer 5. Utforska 
kulturell mångfald samt en 
kontextberoende komponent som visar 
omgivningsfaktorernas influens. 
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Författare, 
år, land, 
ref nr 

Syfte 
 

Metod Deltagare Resultat 

Jaggi A, et al 
1995 
England 
(28) 

Att bedöma 
sjukgymnasternas generella 
kunskap om Bangladeshisk 
kultur. Lyfta fram problem 
som sjukgymnasterna möter 
vid behandling av patienter 
från Bangladesh och att 
söka möjliga lösningar. 

Kvantitativ metod 
Enkät 

100 sjukgymnaster 
68 svar  

Kontakt med människor från 
Bangladesh ökar medvetenheten om 
deras kultur och seder men resulterar 
inte i mindre problem vid 
sjukgymnastikbehandlingen. 
Kommunikationen sågs som största 
problemet. Använda tolkar och 
utbildning/träning i kulturell 
medvetenhet sågs som lösningar.  

White N, et 
al, 
1999 
Nya Zeeland 
(29) 

Att undersöka uppfattningen 
av sjukgymnastisk 
behandlingen hos personer 
från Maorifolket  

Kvalitativ metod. 
semistrukturerade 
intervjuer 

19 personer från 
Maorifolket, Nya 
Zeeland 

Man träffar sjukgymnast vid besvär från 
leder, muskler, ryggsmärta, 
andningsgymnastik. Det finns likheter 
mellan traditionell Maouri-medicin och 
sjukgymnastik. Sjukgymnastiken kan bli 
mer kulturellt lämplig. 
Förståelsen av sjukgymnastik var god. 

Gray M, et al 
2003 
Nya Zeeland 
(30) 

Identifiera skillnader i 
attityder mellan 
arbetsterapeuter som avlagt 
examen i ”Cultural safety 
course” från en 
arbetsterapiutbildning 
(examinerade efter 1993) 
och andra arbetsterapeuter 
(examinerade före 1993). 

Kvalitativ metod 
semistrukturerade 
intervjuer 

13 arbetsterapeuter 
varav sex avlagt 
examen (efter 
1993) i ”Cultural 
safety course” 

Resultatet föreslår att personlig mognad 
och livserfarenheter påverkar attityder 
till ”Cultural safety-concept” för 
arbetsterapeuter. 

Jorgensen P, 
1999 
Danmark 
(31) 

Beskriva och analysera det 
holistiska konceptet kropp 
och hälsa utifrån 
forskningsfrågorna: 1. Vad 
vet sjukgymnasterna om 
patientens kulturella och 
sociala perspektiv av livet? 
2. Hur använder 
sjukgymnasterna 
kulturell/social information 
angående patientens liv? 

Kvalitativa 
fallstudier. 
Kliniska 
observationer och 
intervjuer 

Sju patienter och 
sju sjukgymnaster 

I praktiken var lite information om 
patientens kulturella/sociala aspekter 
väsentlig för sjukgymnasterna och de får 
informationen från olika källor. Vid 
överrapportering till kollega har 
träningsbehovet högsta prioritet. 
Sjukgymnasterna rapporterar att 
information om kulturella/sociala 
aspekter är viktiga i relationen till 
patienterna men i praktiken använder 
sjukgymnasterna den pedagogiskt för att 
övertyga patienterna om vikten av 
regimen. 

Lee T S, et al 
2006 
Australien 
(32) 

Identifiera uppfattningar, 
attityder och övertygelser 
hos en grupp sjukgymnaster 
till patienter med icke-
engelskspråkig bakgrund. 

Kvalitativ metod. 
semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer 

Sex sjukgymnaster 1. Stereotypa övertygelser om patienter 
2. Självuppfattning om att vara 
kulturellt skicklig och expert 
3. Assimilerande värderingar hos 
sjukgymnasterna. Resultaten var 
överensstämmande bland deltagarna. 
Svårigheterna att behandla dessa 
patienter var problematisk för 
sjukgymnasterna särskilt vid tidsbrist p 
g a hög arbetsbelastning. 
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4.1 Faktorer som är främjande för sjukgymnastiska och 
arbetsterapeutiska insatser ur ett kulturellt perspektiv 

En del av faktorerna som beskrivs hör till flera av underrubrikerna och presenteras därför mer 
än en gång. För att underlätta läsbarheten har terapeut valts som samlingsbegrepp för 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 
 

4.1.1 Främja relationen till patienter och anhöriga 

De faktorer som presenterades i artiklarna inkluderade bl a att patienter önskade bli 
respekterade som individer oberoende av kulturell tillhörighet (20,21,22,23) och terapeuter 
beskrev det som lämpligt att ha en patientcentrerad målsättning (23). 
Omgivningsfaktorer från patienters bakgrund kan påverka mötet och om terapeuten tar hänsyn 
till dem är det gynnsamt (21,23,24,25). Ett exempel var att träffa patienten i en miljö där hon 
är trygg eller att tillåta en anhörig vara med i behandlingsrummet. Om mötet sker i en för 
patienten trygg omgivning kan känslan av maktlöshet minska (24). Det kan vara viktigt att 
engagera flera av patientens anhöriga (23) också vid behandling av barn, när familjen lever i 
en utökad familjesituation där flera personer ansvarar för vården (26). 
I studien av Nelson et al (20) beskrevs att kontinuitet när det gäller terapeuten, främjar 
relationen till barnet och familjen. Att lägga tid på att etablera en god kontakt och relation i 
början av besöket för att sedan komma till syftet beskrevs som effektivt utnyttjande av tiden 
på sikt (20,24). Att skapa en god kommunikation mellan patient och terapeut samt att 
terapeuten gör sig förstådd beskrevs också som främjande för att skapa en god relation 
(20,25). När patienter och anhöriga samt mödrar till barn är delaktiga i insatserna vid t ex 
planering och utförande av träningsprogram förbättras relationen mellan patient, anhörig och 
terapeut och förståelsen av insatserna ökar (20,26). I studien av Phipps DJ (23) beskrev en 
terapeut att man kan uppmuntra patienter att eftersträva att bli oberoende av andra som en 
strategi för att minska kulturella barriärer. 
 

4.1.2 Personliga egenskaper hos terapeuten 

Terapeutens kunskap i kulturella frågor beskrivs gynna insatserna (23). Kulturell kunskap kan 
erhållas t ex genom patientkontakter, litteraturstudier och genom att delta i formella 
utbildningar (20,21,25,27,28). Den enskilde patienten kan vara en källa till kunskap både om 
sig själv och när det gäller sin egen kultur (20,27).  
En medvetenhet hos terapeuten om patientens bakgrund och att behoven är baserade på egna 
värderingar, ger en ökad förståelse för patienter (21,26). Reflexioner om terapeutens egen 
bakgrund är ytterligare en faktor som kan gynna insatserna ur ett kulturellt perspektiv (27). En 
medvetenhet om sin personliga kommunikationsstil (verbal och kroppslig) beskrivs också 
som en gynnsam faktor, hur beskrivs dock inte närmare i artikeln (24). I studien av White et al 
(29) ställs frågan om terapeutens etnicitet spelar någon roll. De anger att yrkeskompetensen är 
den viktigaste faktorn. Att kunna välja en kvinnlig eller mannlig terapeut beskrivs också som 
en främjande faktor för patienten. 
 
Personliga erfarenheter av kontakt med människor från andra kulturer än den egna, 
erfarenheter från egna resor eller självupplevd diskriminering var faktorer som beskrevs öka 
förståelsen för personer från andra kulturer än den egna (21,30). Att som privatperson delta i 
olika kulturella arrangemang kan också ge kulturell kunskap för terapeuten (21,27). I studien 
av Gray et al (30) beskrevs att den personliga mognaden kan öka terapeutens förståelse i 
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kulturella frågor. En personlig mognad kan växa fram vid erfarenhet av förändringar i 
sjukvården och av egna erfarenheter i livet. 
Personliga egenskaper hos terapeuten som flexibilitet, att inte vara dömande, accepterande, 
nyfiken och att vilja lära nytt, är faktorer som beskrevs öka kulturkompetensen (20,27). 
Studien av Nelson et al (21) beskrev att terapeuter behöver utveckla sina personliga 
egenskaper för att vara kulturellt lyhörda dock utan att ge några exempel.  
För att insatserna ska bli gynnsamma ur det kulturella perspektivet behöver terapeuterna 
tillämpa sin kulturkompetens kliniskt (24,27), exempel som gavs var att använda tillgängliga 
tolkar för att förbättra kommunikationen (23,28) eller att ge patienterna extra tid för att 
bekanta sig med ett material de inte känner igen från sin kultur (24). Det beskrevs som 
gynnsamt att verbalt förklara för patienten vad man gör (25,28), anpassa rösten, undvika 
fackspråk (25) samt lära sig några hälsningsfraser på olika språk (23). När terapeuten ger 
information till patienten beskrevs det gynnsamt om informationsmaterialet är anpassat och 
förståeligt för mottagaren (22,23) och att gå igenom t ex ett träningsprogram praktiskt är 
ytterligare ett exempel (24). Annat som beskrevs var att använda sig av kulturella berättelser 
(27). Om terapeuten kan utforma interventionerna så de blir kulturellt anpassade och upplevs 
lämpliga av patienten blir det gynnsamt (24,27).   
 

4.1.3 Samverkan mellan olika offentliga verksamheter 

Samverkan med andra institutioner och serviceinrättningar som kommuner, skolor och andra 
organisationer beskrevs främja insatserna (23). Föräldrarnas förlägenhet att behöva söka vård 
kan t ex minskas om ett besök kan förläggas på barnets skola. Det minskar samtidigt 
transporten av barnen vilket i sin tur kan minska antalet uteblivna besök (20,24). 
Genom teamarbete och rapportering mellan personalen kan patienter och anhöriga slippa möta 
så många från personalgruppen vilket kan kännas obekvämt och som att befinna sig i 
underläge (24). Om terapeuten känner till stödgrupper för patienter från olika kulturer är det 
gynnsamt om terapeuten introducerar dem (23). 
 

4.1.4 Den egna verksamhetens policy 

Många faktorer som beskrevs främjande för de terapeutiska insatserna fanns inom den egna 
verksamheten och organisationen (29). 
Förslag som beskrevs var närhet till vården (22) vilket gör den mer tillgänglig då man 
undviker transportbehov till mottagningar (20,21), att göra hembesök eller möta patienten där 
de önskar att besöket sker (25) för att de ska känna sig trygga (24), vilket i sig ökar 
närvaron/utnyttjandet av vården (21). Flera av artiklarna (21,24,25,29) beskrev att 
marknadsföring och information om sjukgymnastik och arbetsterapi till samhället i stort 
behövs, men också till patienter och anhöriga. Det kan göras både på offentliga platser och i 
lokaler samt hos dem som skickar remissen. För att barn och föräldrar inte ska behöva känna 
sig utpekade för sitt vårdbehov kan terapeuten träffa barnen i små grupper (20,24). 
White el al (29) beskriver att utifrån socioekonomiska faktorer kan patientavgifter vara 
belastande och därför kan låga avgifter vara avgörande för om man utnyttjar vården. I samma 
studie ansågs att uppföljande regelbundna kontroller hos terapeuten var kulturellt lämpligt för 
patienterna. I studien av Nelson et al (20) gavs förslag om drop-in tider samt att inte straffas 
för uteblivna besök som främjande faktorer. 
Att det inom verksamheten finns terapeuter med olika kulturell bakgrund nämndes som en 
gynnsam faktor (27,28). I studien av White et al (29) var det en informant som ansåg att 
någon i personalen skulle kunna tala dennes eget språk. Även administrativ personal från 
minoritetskulturer kan underlätta kontakten med vården, den språkliga kommunikationen 
samt öka den kulturella förståelsen (25). 
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På verksamhetsnivån beskrevs också faktorer inom kommunikationen som främjande för 
insatserna. Det handlar om att förbättra interaktionen med patienter (21,22,23,24,25,27). 
Exempel på förslag var att använda lättförstålig information som visuellt stöd, (t ex bilder och 
skriftliga träningsprogram) eller arbetsmaterial och uppgifter som är kulturell lämpliga. Ett 
annat exempel var vid utformningen av träningsprogram eller behandling för afro-
amerikanska barn tänka på att samspelet i leken kan vara viktigare än leksakerna (26). Det 
kan också behövas längre besökstider för att ge patienter möjlighet till att vänja sig med olika 
arbetsmaterial (24).  
Verksamheten och personalen behöver ta ställning till om de bedömningsinstrument som 
används är kulturellt lämpliga och kommer att fungera eller om kompletteringar med andra 
metoder t ex observationer behövs (21,24,27). Tillgången till tolk var en faktor som ansågs 
förbättra kommunikationen (29). Om det fanns med en kontaktperson från patientens kultur 
som ”kulturell översättare” under besöken skulle det vara gynnsamt ur ett kulturellt perspektiv 
(20,21,24). 
Att arbetsgivaren erbjöd terapeuterna formell utbildning i att öka sin personliga kulturella 
medvetenhet och kunskap kan ge effekter som gör insatserna mer kulturellt lämpliga (24,28). 
Andra förslag var också att det gavs möjlighet till kollegialt stöd från erfarna kollegor och att 
arrangera workshops (21,23,24). Om klimatet på arbetsplatsen var sådan att mångfald 
accepterades kan det främja insatserna så de kan bli mer kulturellt lämpliga (29). Miljön på 
mottagningen kan påverka patienter och anhöriga t ex kan planscher och tavlor på väggarna 
samt leksaker från olika kulturer finnas till barnen i väntrum. Om information och blanketter 
finns tillgängliga på olika språk visar det på kulturell mångfald inom verksamheten (25,27). 
Det gavs också förslag på nationell nivå att få ett ökat antal studenter från etniska minoriteter 
(Maorifolket) att söka till sjukgymnastutbildningen och på så sätt få en etnisk spridning inom 
yrkeskåren (25). 
 

4.2 Uppfattningar om sjukgymnastik som personer med annan 
bakgrund än den västerländska har 

I studierna av Bassett et al (25) och White et al (29) beskrevs att inom sjukgymnastik fanns 
kunskap om rörelser, kroppens funktion och om träning. Behandlingsmetoder som 
informanterna till största delen kände till var massage, akupressur, traktion och beröring. De 
visste också att man inte behandlar med läkemedel inom sjukgymnastiken (22,25,29). Smärta 
ansågs som en nödvändig del i helandeprocessen (22). 
Uppfattningar om varför man sökte sjukgymnastisk behandling angavs vara på grund av 
muskuloskelettala åkommor (25,29), idrottsskador (25) och degenerativa tillstånd(22). 
Neurologiska åkommor, mödravård och thoraxbesvär var andra orsaker (25). Informanterna 
beskrev också att de sökte efter att ha fått en remiss för sjukgymnastisk behandling (22,29) 
eller för att få massage (29). I artikeln av White el al (29) var det två personer som inte visste 
varför man söker sjukgymnastisk behandling. 
I studien av Masin (26) jämfördes förståelsen av sjukgymnastik mellan Cuba-amerikanska 
och Afro-amerikanska mödrar till barn med utvecklingshandikapp och där Cuba-
amerikanerna hade signifikant större (p >0,05) förståelse för syftet med sjukgymnastik, 
behandlingen i hemmet och på skolan för barnen samt användningen av hjälpmedel. Det 
förklarade författaren med ett högre deltagande vid planeringsmöten och i hemträningen för 
barnen. 
De förväntningar på sjukgymnastiken som beskrevs, var att få diagnos och förklaringar på 
symtom, råd till egenträning (22,25), behandling (22,29), återfå normal funktion (22,25), att 
bli botad från sina problem och att gradvis bli bättre och att få smärtlindring (25). De personer 
som inte har träffat sjukgymnast ännu var skeptiska till om behandlingen skulle ha effekt eller 
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hade inga förväntningar (22). I Bassett et al´s studie (25) upplevde informanterna att deras 
förväntningar blev uppfyllda och de var nöjda med behandlingen. Det missnöje som 
uttrycktes var förklaringen till behandlingar, en person var missnöjd med att sjukgymnasten 
var manlig, ytterligare en person i den studien var missnöjd med att inte själv kunna tala 
engelska. 
I studien av Bassett et al (22) var alla informanter nöjda med behandlingsresultatet, de fick 
information och kände sig delaktiga vid beslut och vid behandling. I Masins studie (26) var 
informanterna generellt nöjda med sjukgymnastikens effektivitet. De upplevde vidare att 
sjukgymnastiken hade förbättrat barnets och familjens liv. 
Det var en signifikant skillnad (p> 0,05) mellan Cuba-amerikanska och Afro-amerikanska 
mödrar där Cuba-amerikanerna känner en större tillfredsställelse med sjukgymnastiken och 
kände sig mer delaktiga (26). De Afro-amerikanska mödrarna beskriver att de fick mer 
respons från terapeuten på sina förslag vid målformuleringar. Resultatet visade att de också i 
större omfattning gav förslag vid målformuleringar än de Cuba-amerikanska mödrarna. Dock 
hade båda grupperna låga värden på deltagande vid målformulering och det förklarades av att 
mödrarna inte var medvetna om sin roll som samarbetspartner vid de sjukgymnastiska 
insatserna för barnen. 
I studien av Bassett et al (25) och White et al (29) ansågs att sjukgymnastiken kunde bli mer 
kulturellt lämplig. (Förslagen presenteras under rubrik 4.1). Informanterna såg likheter mellan 
traditionell medicin hos Maori- och Tongafolken och sjukgymnastik. Den skillnad de beskrev 
var att sjukgymnastiken upplevdes mer vetenskaplig, avancerad i tekniker och att man har 
apparatbehandlingar (25). Man ansåg också att vilken lämplig person som helst kan studera 
till sjukgymnast medan traditionella Tonga healingmetoder förs vidare genom generationer. 
 

4.3 Kulturkompetensen hos sjukgymnaster 

 I Jaggi et al´s studie (28), som jämförde sjukgymnaster i två vårddistrikt i England, skattade 
sjukgymnasterna sin egen kunskap om Bangladeshisk kultur. Trettioåtta procent av 
sjukgymnasterna ansåg sig ha förståelse av kulturen. Kunskapen skattades från noll till fem 
poäng där fem poäng stod för den högsta kunskapspoängen. Det fanns sjukgymnaster på alla 
poängnivåer men en femtedel av sjukgymnasterna skattade 0 poäng. Det var en signifikant 
skillnad i kunskapspoäng mellan sjukgymnaster som arbetade i primärvård eller på sjukhus 
(p>0,05), där primärvårdsgymnasterna skattade högre poäng. Vidare fann man samband 
mellan höga kunskapspoäng och antalet besök av patienter från Bangladesh per vecka samt 
anställningstid i det område där det fanns högst procent invånare från Bangladesh. Höga 
kunskapspoäng gav dock inte mindre problem vid kommunikation med patienterna. 
Sjukgymnasternas information och kunskap om patienterna i Jorgensens studie (31) var låg. 
Informationen om patientens kulturella och sociala aspekter visade sig inte väsentlig för 
sjukgymnasterna. Den information de hade fick de från olika källor. Den kulturella kunskapen 
om patienten användes i pedagogiskt syfte för att övertyga patienten om vikten av aktuella 
regimer. De såg den fysiska men inte den sociologiska aspekten av patienten. 
I studien av Jaggi et al (28) uttryckte en hög procent av sjukgymnasterna ineffektivitet i 
kommunikationen samt svårigheter att genomföra en undersökning och att utvärdera 
behandling för patienter från Bangladesh. Det framkom en signifikant skillnad (p>0,05) där 
sjukgymnasterna i området där det fanns fler invånare från Bangladesh fann det svårt att 
kommunicera effektivt med patienten och att de var ofta frustrerande vid behandlingar av 
patienter från Bangladesh. De uttryckte också en större tidsåtgång för behandlingen men de 
ansåg inte att det var skillnad i compliance mot andra patienter. Det fanns en tvetydlighet i om 
det var skillnad på att behandla kvinnor och män. Däremot svarade sjukgymnasterna att barn 
var lättare att behandla i jämförelse med vuxna. Sjukgymnasterna från primärvården 
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förväntad sig mer svårigheter vid behandlingen då de var beroende av verbal information från 
patienter på grund av mindre tillgång till journaler. 
Studien av Jorgensen (31) visade att sjukgymnasterna kontrollerade kommunikationen med 
patienterna. De tog en dominant roll och var experten i mötet visade studien.  
Lee et al (32) beskriver att sjukgymnasterna hade stereotypa föreställningar om patienterna t 
ex vid uttryck för smärta och passivitet under behandlingen. De uppfattade sig själva som 
kulturella experter vilket kan leda till felaktiga antaganden om patienterna. Författaren 
beskrev också att det fanns assimilerande värderingar bland sjukgymnasterna. 
 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Systematisk litteraturstudie valdes som metod till studien, trots att få artiklar inom det 
kulturella perspektivet och sjukgymnastik finns publicerade som svarar till syftet. Inklusionen 
av både sjukgymnastiska och arbetsterapeutiska artiklar i den del av syftet som undersöker 
främjande faktorer för insatser ur ett kulturellt perspektiv, gjorde att fanns ett underlag för att 
göra en systematisk litteraturstudie inom ramen för denna C-uppsats. Sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter arbetar med förebyggande insatser, habilitering och rehabilitering i 
hälsofrämjande syfte inom olika områden i samhället. De har sina olika och tydliga 
specialkunskaper men med många beröringspunkter (33,34). Det finns många gemensamma 
utbildningar, både kliniska och akademiska för arbetsterapeuter och sjukgymnaster (34). 
Kliniskt samarbetar sjukgymnaster och arbetsterapeuter runt patientens olika 
funktionsproblem som sittande, förflyttning och hjälpmedel. Båda jobbar med förskrivning av 
hjälpmedel och har ofta förskrivningsrätt på samma hjälpmedel. Det finns ett flertal kliniska 
bedömningsinstrument som används av båda yrkesgrupperna t ex för barn Movement ABC, 
PEDI och Peabody. Yrkesgrupperna kan också ha samma arbetsuppgifter men inom olika 
verksamheter. Den del av syftet som inkluderar både sjukgymnastiska och arbetsterapeutiska 
artiklar handlar inte om yrkesspecifika metoder utan hur terapeutens insatser till patienter från 
olika kulturer kan främjas ur ett kulturellt perspektiv och jag anser det motiverat med denna 
inklusion. 

Exklusionskriterierna sattes upp då det fanns artiklar inom arbetsterapi men inte inom 
sjukgymnastik i ämnesområdena psykiatri, neuropsykiatri och geriatrik samt för att avgränsa 
studien i omfattning.  

De databaser och sökord som var aktuella diskuterades vid starten med bibliotekarie på 
Universitetssjukhuset i Örebro och handledare vilket är att rekommendera och valda databaser 
täcker in områdena arbetsterapi och sjukgymnastik (19).  

Sökorden valdes efter orienterande databassökningar och bedömdes lämpliga i förhållande till 
syftet. Sökord som provats och finns med i litteraturen om kulturkompetens inom sjukvård är 
transcultural, intercultural, cross-cultural cultural awareness, cultural acknowledge, ethnicity 
och diversity (5). I kombination med sjukgymnastik och arbetsterapi gav de inga träffar på 
artiklar som uppfyller denna studies syfte. 
Tidsbegränsningen från 1995 sattes för inklusion i studien då antalet artiklar blev få om ett 
snävare intervall hade valts.  
Utifrån detta förfaringssätt bedöms de artiklar som finns i databaserna och passar in på 
studiens frågeställningar och inklusionkriterier ha identifierats. En svaghet med denna 
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litteraturstudie är att det bara är en författare, det rekommenderas flera för att bias och 
felaktiga tolkningar ska undvikas (35). 
 
Kvalitetsgranskningen gjordes enligt checklistor från Forsberg et al (19 bilaga 3,4) och 
samtliga artiklar ansågs ha bra vetenskaplig kvalitet för att inkluderas i studien. De hade 
samtliga ett klart beskrivet: syfte och urvalsförfarande, mätmetod, metod för datainsamling- 
och analys samt ett resultat och en slutsats som är trovärdigt. I de tre kvantitativa artiklarna 
användes studiespecifika enkäter. Forsberg el at(19) skriver att resultatet från studier där en 
studiespecifikenkät används för första gången ska tolkas med försiktighet.  I artikeln av Masin 
(26) konstruerades enkäten och testades i en pilotstudie och validiteten hade granskats och 
godkänts av tre erfarna sjukgymnaster. I Phipps (23) och Jaggi (28) studier var enkäterna 
använda i tidigare studier vilket höjer validiteten på enkäterna. 
 

5.2 Resultatdiskussion 

En del av resultaten i studien är inte generellt överförbara då de är kopplade till politiska 
beslut och sjukvårdsystemens uppbyggnad, vilket skiljer sig åt mellan olika länder. Vidare är 
kulturkompetens ett mångfacetterat och komplicerat område att forska på och därför är 
spridning på frågeställningarna i litteraturen stor. De inkluderade artiklarna gör att syftet kan 
besvaras.  
Att författaren är uppvuxen i den västerländska kulturen kan naturligtvis spegla av sig i 
uppsatsen. 
Nio av artiklarna kommer från Australien och Nya Zeeland. Det kan bero på den 
västerländska koloniseringen av länderna med diskriminering av ursprungsbefolkningen till 
följd och där den västerländska kulturen fortfarande dominerar. Nya Zeeland har också 
lagstiftat om att erkänna ”bikulturismen” inom vården och sjukgymnaster måste då praktisera 
enligt ”cultural safety”- konceptet, ett kulturkompetent perspektiv (15). 
 
Resultatet visar att det finns faktorer på olika vårdnivåer som inverkan på om vården som 
sjukgymnaster ger blir kulturellt inkännande, dels personliga faktorer hos sjukgymnasten och 
relationen till patienten dels faktorer inom den egna verksamheten och samverkansfaktorer 
med andra verksamheter. Detta finns också beskrivet av Wikberg (5). Betancourt et al (36) 
beskriver att i USA finns olikheter i vården mellan olika etniska grupper och att orsakerna 
finns på olika vårdnivåer. På organisationsnivå speglar inte chefer och vårdpersonal 
befolkningens etnicitet och det kan visa sig bl. a. genom att policybeslut och vårdens struktur 
inte är kulturellt inkännande för minoritetsgrupper.  
 
En bra relation mellan patient, anhörig och terapeut beskrivs i resultatet som en faktor som 
främjar insatserna. Det gäller dock i mötet med alla patienter att terapeuten har en god relation 
men den kan kompliceras om terapeuten och patienten kommer från olika kulturer. Allwood 
(4) beskriver att ju mindre som är gemensamt i hur man uppfattar verkligheten (och ju mindre 
parterna delar rollförväntningar) desto svårare att få en lyckad kommunikation, socialt 
samspel och behandling till stånd.  
I en studie av Tucker et al (37) från USA visar resultatet att patienter, (från två 
minoritetsgrupper och en grupp med västerländsk bakgrund, låga inkomster i alla tre 
grupperna), ansåg att kulturellt sensitiv vård i relationen mellan patient och läkare innehöll 
följande faktorer: 1. Personlig färdighet hos läkaren. 2. Individualisering av behandlingen. 3. 
Effektiv kommunikation. 4. Teknisk kompetens (klinisk skicklighet). 
I resultatet från den här studien lyfter Masin (26) fram att mödrar till barn med 
funktionshinder får en ökad förståelse av sjukgymnastiken när de själva är delaktiga vid 
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planeringen och genomförandet av insatserna. Detta talar för vikten av en god relation för att 
skapa förutsättningar för patienternas delaktighet. Cooper et al (38) fann att patienter från 
etniska minoriteter är mindre aktivt engagerade som samarbetspartners med läkare i 
behandlingen vid jämförelse med majoritetsbefolkningen. Samtidigt visade studien att 
patienter från etniska minoriteter skattar att läkare är signifikant mindre 
engagerade/deltagande än vad patienter från den vita majoritetsbefolkningen skattar.  
Detta talar också för att kunna möta behoven hos patienter från andra kulturer än den 
västerländska behövs kulturkompetens, att terapeuten är lyhörd för och respekterar kulturella 
skillnader, att de har en vilja att bemöta patienterna så de upplever att de blir förstådda och att 
deras behov blir respekterade även ur ett kulturellt perspektiv.  
Om sjukgymnasten och patienten kommer från olika kulturer kan det lätt bli kulturkrockar 
och missförstånd (4). Sjukgymnastyrket har sina rötter i den västerländska medicinen och 
professionen har en historia med liten kulturell mångfald bland kliniker och intar en 
etnocentrisk position i västerländsk medicin. I USA finns också uppgifter om att de flesta 
sjukgymnaster är kvinnor som kommer från vit medelklass och har således de värderingarna 
med sig in i mötet med patienten (39,40). 
 
I studien av Basset et al (25) ges förslaget att få ett ökat antal studenter från minoritetskulturer 
att söka till sjukgymnastutbildningar som en främjande faktor för att sjukgymnastiken ska bli 
kulturellt sensitiv och i resultat framkom också att kulturell mångfald bland personalen kan 
vara en gynnsam faktor.  Kraemer (40) skriver att vårdpersonal kommer att behöva bli mer 
kulturkompetenta i och med att den kulturella mångfalden i befolkningen ökar. Wikberg (5) 
fann i sin litteraturgenomgång att en kulturell mångfald bland personalen främjar en mer 
flexibel och öppen inställning till andra kulturer på arbetsplatsen. På organisationsnivå 
beskrivs också att vårdinstitutionens engagemang för kulturell mångfald kan påverkas bl.a. 
genom strategier och resursfördelningar om det finns en kulturell mångfald bland personalen. 
Min uppfattning är att vårdpersonalen i Sverige inte speglar befolkningens kulturella 
mångfald och att det är viktigt att beslutsfattande organ synliggör frågan inom sjukvården 
samt inom utbildningar av vårdprofessioner. 
 
Det är väldokumenterat i litteraturen att kommunikation är en viktig faktor vid vårdande av 
patienter från andra kulturer än den egna. På verksamhetsnivå visar resultatet i min studie att 
kommunikationen förbättras om det finns lättförstålig information på olika språk och 
tolkanvändning kommer också fram som en främjande faktor i resultatet. I studien av Bohlin 
(9) beskrev familjerna till barn med funktionshinder att det hade stor betydelse att de fått 
informationen via tolk. Där tolkanvändningen fungerade upplevde föräldrarna att de fått den 
nödvändiga informationen från början och kände sig trygga med kontakterna. De beskrev 
också att de önskat få skriftlig information på sitt hemspråk. I Lindners studie (7) framkom 
vikten att anlita en tolk som förutom rätt språk talar rätt dialekt och är professionell i 
bemötandet. Det blir då också viktigt att terapeuterna är lyhörda och frågar patienten om 
vilken tolk de önskar till mötet för att kommunikationen ska fungera. 
Att använda en ”kulturell översättare” beskrivs också som en gynnande faktor i studiens 
resultat. På samma sätt skriver Hunt (41) att en ”kulturell medlare” kan vara till hjälp vid 
kommunikationen mellan vårdgivaren och patienten och dess familj för att identifiera 
kulturella frågor och förhandla fram en ökad förståelse. Det är ett område att utforska hur man 
inom svenska verksamheter skulle kunna hitta personer som kan fungera i denna roll.  
Tucker et al (37) skriver att den fysiska miljön kan göras mer kulturellt lämplig om det finns 
patientmaterial på olika språk, planscher på väggarna och att musik spelas från olika kulturer, 
vilket också framkommer i mitt resultat. Av de här förslagen är en del enklare att ordna som t 
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ex vilka leksaker och prydnad på väggarna som finns i ett väntrum medan andra förslag 
behöver tas upp på en högre beslutsnivå. 
 
I resultatet framkom att samverkan mellan olika institutioner och myndigheter för att ge 
patienter det stöd och den vård de behöver är främjande ur ett kulturellt perspektiv. Det kan 
jämföras med familjerna i Bohlins studie (9) som uttrycker att de är nöjda med de stödinsatser 
de fått men anser att samordningen mellan t ex sjukvård, skola och kommuners omsorg skulle 
behöva ske smidigare. Detta skulle öka förståelsen för familjen behov och effektivisera 
insatserna istället för att man arbetar på var sitt håll. I Lindners studie (7) framkom dessutom 
att föräldrar till barn med funktionshinder upplevde att de bollades fram och tillbaka när de 
försökte ta reda på vem som kunde hjälpa till med behoven.  
 
En del av faktorerna som framkom som främjande för de terapeutiska insatserna ur ett 
kulturellt perspektiv är för oss som terapeuter självklara i mötet med alla patienter, t ex att se 
patienten som en individ och ha en patientcentrerad målsättning oavsett kulturell bakgrund, att 
verbalt förklara vad man gör eller att praktiskt gå igenom ett träningsprogram. 
 
I studien av Jaggi (28) framkom att höga kunskapspoäng om en kultur inte gav mindre 
problem i mötet med patienten. Det blir här tydligt att det behövs mer än kulturell kunskap för 
att ge en god vård ur ett kulturellt perspektiv. Lee´s studie (32) visar på låg kulturkompetens 
hos sjukgymnasterna. Det kan jämföras med resultatet Henriksson (42) fann i sin studie om 
kulturkompetens inom primärvården i Sverige att graden av den kulturella kompetensen var 
relativt låg enligt Campinha-Bacote´s bedömningsinstrument. Personer som var mer 
samvetsgranna och noga, mindre neurotiska och har högre utbildning var mer benägna att bli 
kulturkompetenta. Leavitt (2) uttalar sig om att många sjukgymnaster befinner sig på en nivå 
där man börjar bli medveten om dels svagheter i sin kliniska praktik och dels den egna 
kulturkunskapen samt har börjat söka efter lösningar till förändringar. När det gäller graden 
av kulturkompetens saknas studier på sjukgymnaster i Sverige. 
 
I Jorgensens studie (31) tog sjukgymnasterna inte hänsyn till den sociokulturella aspekten av 
patienten och i Jaggis studie (28) upplevde sjukgymnasterna en frustration vid behandlingar 
av patienter från Bangladesh. På samma sätt visar Wikberg (5) i sin litteraturgenomgång att 
vårdare som är motståndare till vårdande av patienter från andra kulturer ignorerar specifika 
behov och kan ge rutinmässig, uppgiftscentrerad och enbart fysisk vård. Det beskrivs vidare 
att vårdare kan känna sig frustrerade, stressade, hjälplösa, ängsliga, maktlösa mm när de 
vårdar patienter från andra kulturer. De upplevde sig inte kunna kommunicera ordentligt med 
patienterna, förklara eller ta reda på hur de kände och vad de upplevde och det här kan också 
tendera till att vården blir uppgiftscentrerad.  
 
Av resultatet i min studie framkommer att det ansågs viktigare att sjukgymnasten hade klinisk 
kompetens än hade ”rätt” etniskt ursprung. Kulturkompetens ersätter inte att vara kliniskt 
kompetent. Är sjukgymnasten kulturkompetent betyder det inte att man därför är en kliniskt 
kompetent sjukgymnast. Kulturkompetens är en viktigt supplementär skicklighet som alla 
vårdgivare behöver oavsett profession och var man jobbar (6).  
 
När det gäller uppfattningen om sjukgymnastik som personer från kulturer med annan 
bakgrund än den västerländska visar resultatet att patienterna var generellt nöjda med de 
sjukgymnastiska insatser de fått.  I Bohlins studie (9) framkom också att familjerna var nöjda 
och tacksamma. Fortsättningsvis framkom en osäkerhet om de vågar ifrågasätta experterna 
och det fanns en osäkerhet om vad som förväntades av föräldrarna. De hade inte heller alltid 
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kommit underfund med vilka spelregler som gällde, varken officiella eller outtalade sociala 
koder. Även i Lindners studie (7) uttrycktes svårigheter att veta vilka vägar man ska ta för att 
få information och stöd. Här finns behov av att terapeuter är tydliga i sin information och med 
innebörden av sina insatser, arbetar för att skapa ett tillåtande klimat och ger patienten 
tillräckligt med tid vid besöken för att patienter ska våga ta upp oklarheter. Tidigare 
erfarenheter av myndighetsförtryck kan göra att personer är rädda att stöta sig med 
vårdgivaren och därför varit obenägna att klaga. I studien av Sadeq et al (43) undersöktes i 
vilken utsträckning primärvårdspatienter var tillfreds med sjukgymnastiken vid ett sjukhus i 
Kuwait. Där framkom också att majoriteten av patienterna var nöjda men Sadeq et al lyfter 
också fram benägenheten att inte vilja uttrycka negativa åsikter offentligt.  
 
Uppfattning om och förväntningar på sjukgymnastik kan kopplas till personliga erfarenheter 
av sjukgymnastik. Det finns individuella skillnader för personer oavsett kulturell tillhörighet. 
Men för personer med en annan kulturell bakgrund än den västerländska tillkommer fler 
komponenter att ta hänsyn till. Den förklaringsmodell till sjukdom och hälsa som en person 
har med sig från sin kultur har en stor påverkan också på hennes uppfattning av och 
förväntning på sjukgymnastiken. Även graden av integrering i den dominerande kulturen 
påverkar synen på insatser och behandling, även här är det stora skillnader mellan personer. 
 

6 Slutsats 
Det finns många faktorer som främjar terapeutens insatser ur ett kulturellt perspektiv. 
Faktorerna finns på olika nivåer inom sjukvården, i mötet mellan terapeuten och patienten, på 
verksamhetsnivå där policybeslut fattas men också på nationell nivå med politiska beslut som 
grund. Av de faktorer som presenteras i den här litteraturstudien kan en stor del vara 
överförbara och användbara för kliniskt verksamma terapeuter. 
Det finns få studier publicerade om sjukgymnasters kulturkompetens och uppfattningar om 
sjukgymnastik från personer med annan bakgrund än den västerländska så generella slutsatser 
ska dras med stor försiktighet från resultatet. Det finns dock andra studier publicerade som har 
kommit fram till likande resultat vilket stärker denna studies resultat.  
Sverige har idag en befolkning där ca 17 % har en utländsk bakgrund så det är angeläget att 
frågorna runt kulturkompetens inom sjukgymnastiken lyfts fram inom den nationella 
forskningen. Det finns också ett stort behov av att synliggöra frågor om kulturkompetens 
inom sjukgymnastkåren och på sjukgymnastutbildningarna. På verksamhetsnivå är det viktigt 
att frågorna uppmärksammas då policybeslut och riktlinjer har en stor genomslagskraft i 
verksamheten. 
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Bilaga 1: Sökmatris 
 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Urval 
(dubbletter) 

Elin@Örebro -Cultural* and physical therapy 
-Cultural* and physiotherapy 
-Cultural* and occupational therapy 

21  
32 
93 

0 
4 (1) 
6 (1) 

Psycinfo -Cultural competence or competency or 
sensitivity and physical therapy or 
physiotherapy 
- Cultural competence or competency or 
sensitivity 
and occupational therapy 

31 
 
 
103 

0 
 
 
1(1) 

Medline -Cultural* and physical therapy or 
physiotherapy 
- Cultural* and occupational therapy 

76 
 
111 

0 
 
3 (3) 

Amed -Cultural* and physiotherapy or physical 
therapy 
-Cultural* and occupational therapy 

77 
 
145 

5 (2) 
 
2 (2) 

Cinahl -Cultural* and physiotherapy or physical 
therapy 
-Cultural competence or cultural 
competency or cultural sensitivity and 
occupational therapy 

189 
 
128 

5 (4) 
 
4 (3) 

Medline 
(in-process) 

-Cultural* and physiotherapy or physical 
therapy 
-Cultural* and occupational therapy 

6 
 
6 

0 
 
1 (1) 

  Summa: 31(18) 
31-18 = 13 

 
När dubbletter räknats bort återstod 13 artiklar. 
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