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Sammanfattning  

Bakgrunden till denna uppsats har varit nyfikenhet och intresse från min sida gällande 

om jämlik vård bedrivs inom vården. Syftet var att studera hur vården bemöter personer 

av olika etnicitet när det gäller det psykosociala stödet och vilka tolkningar som görs 

kring vården i det psykosociala stödet av utlandsfödda. Syftet var också att se hur 

vården kan skapa förutsättningar för ett bra bemötande till jämlik vård. Studien är 

kvalitativ i vilken fem yrkesverksamma personer som har samtalet som verktyg har 

intervjuats. Informanterna har olika grundutbildning men gemensamt för dem är att de 

alla behandlar psykisk ohälsa med hjälp av samtalet. Jag har lutat mig mot tidigare 

forskning som innefattar begreppen psykisk ohälsa, tvärkulturella möten, kulturella 

skillnader, kommunikation samt kunskap. Med hjälp av tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter har det empiriska materialet analyserats. Resultatet visade att 

vården anser att språket är den största kulturella skillnaden och den största utmaningen 

när det gäller mötet med personer som lider av någon form av psykisk ohälsa. Nyanser 

av sina tankar och känslor är svåra att uttrycka när man inte talar samma språk. 

Informanterna anser också att kunskapen gällande andra kulturer, normer och 

värderingar är för liten och att det behövs mer. För att kunna få en så jämlik vård som 

möjligt behöver vi kunna bemöta personer från andra kulturer där de är i sina normer 

och värderingar kring psykisk ohälsa. Man måste även kunna ge vård ur ett 

interkulturellt perspektiv vilket innebär att som behandlare måste man vara medveten 

om vilka specifika förutsättningar som finns i mötet med de som söker vård. 
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Abstract 

The background to this essay has been curiosity and interest from my side regarding 

equality care is conducted in health care. The purpose was to study how care addresses 

people of different ethnicity in terms of psychosocial support and what interpretations 

are made about the care of the psychosocial support of foreigners. The aim was also to 

see how care can create the conditions for a good response to equal treatment. The study 

is qualitative in which five professionals who have the interview as tools have been 

interviewed. The informants have different undergraduate education but common to 

them is that they all treat mental ill health with the help of the conversation. I have 

leaned against previous research that includes the concepts of mental ill health, 

intercultural meetings, cultural differences, communication and knowledge. With the 

help of previous research and theoretical starting points, the empirical material has been 

analyzed. The result showed that health care considers the language to be the biggest 

cultural difference and the biggest challenge in terms of the encounter with people 

suffering from some form of mental illness. Shades of their thoughts and feelings are 

difficult to express when not speaking the same language. The informants also consider 

that knowledge about other cultures, norms and values is too small and that more is 

required. In order to get such equal treatment as possible, we need to be able to meet 

people from other cultures where they are in their norms and values regarding mental 

health. One must also be able to provide care from an intercultural perspective, which 

means that as a therapist, one has to be aware of the specific conditions that exist in the 

meeting with those seeking care. 
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1. Inledning 

”Hälso- och sjukvården samt tandvården i Sverige, ska enligt lag vara jämlik” 

(Vårdguiden, 2015, s 1).  

 

”Vården ska också ges med respekt för alla människors lika värde” (Vårdguiden, 2015, 

s 1). 

 

Med jämlik vård menas att både bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor 

oavsett kön, ålder, bostadsort, funktionsförmåga, utbildning, social ställning, etnisk eller 

religiös bakgrund eller sexuell läggning. Det kan dock finnas olika faktorer som kan 

hindra vården att vara tillgänglig på olika sätt som till exempel geografiska, fysiska eller 

språkliga hinder (Vårdguiden, 2015). Enligt den svenska hälso- och sjukvårdslagen är 

målet en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen och de som har störst 

behov ska prioriteras. År 2008 kom lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med 

flera (2008:344) rätt till vård som inte kan anstå som tillexempel oro, ångest eller 

smärta. 

Det är många faktorer som påverkar hälsan och möjlighet till vård- och omsorg är 

viktigt för livskvaliteten. Hur ohälsa uppkommer är en komplex fråga med många svar. 

 

” En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga 

svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar 

har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid” (socialtjänstlagen, 

2001:453). 

 

Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som innefattar både lindrigare och 

svårare symptom som oro, nedstämdhet, sömnbesvär men också allvarligare symptom 

som uppfyller kriterier för psykiatrisk diagnos. Psykiska besvär påverkar 

funktionsförmågan i olika grader (Kunskapsguiden, 2016).  En stor andel av de som 

söker asyl i Sverige kommer från länder där det är krig och konflikter och många har 

varit utsatta för traumatiska livshändelser. Detta kan medföra nedsatt psykiskt och 

fysiskt välbefinnande. 

Våra normer och värderingar styr hur vi ser på och bemöter andra människor där vi har 

omedvetna föreställningar som kan leda till särbehandling och som riskerar att bidra till 

ojämlik vård och i värsta fall diskriminering eller kränkningar. I den nationella 

patientenkäten kommer det fram att gruppen utlandsfödda i högre grad känner sig 

kritiska till vårdens bemötande, delaktighet och information, bara 53,4% upplevde att 

det var bra (Vårdguiden, 2015). 

Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vi måste vara medvetna om 

vilka specifika förutsättningar som finns i mötet med patienten. De professionella måste 

ha insikt om hur deras egna föreställningar och kulturella referensramar färgar mötet 

med människor med olika etnisk bakgrund. Vården behöver reflektera över om de 

professionella behöver särskild kompetens samt hur hinder för en jämlik vård och 
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omsorg kan överbryggas. Den psykiska ohälsan är generellt större hos personer med 

utländsk bakgrund (Kunskapsguiden 2016). 

Sverige är ett mångkulturellt land och det bor nästan 1,7 miljoner utlandsfödda här. 

Bara under 2016 ökade invandringen till Sverige med 163 005 personer (Statistiska 

centralbyrån, SCB). Flera studier enligt socialstyrelsen (2009) visar också att hälsan är 

sämre för dessa människor jämfört med svenskfödda och att det tydligt visar att de i 

högre grad tillhör en socioekonomiskt svagare grupp. Studierna visar också att vården 

inte är jämlik och en av orsakerna är bland annat diskriminering (socialstyrelsen 2009).   

Detta ämne är högst aktuellt då många flyr för sina liv mot säkrare platser och en av 

platserna är Sverige. Uppkomsten av denna uppsats kom sig av att jag själv arbetar med 

psykisk ohälsa i primärvården och stöter ofta på patienter med olika etnisk bakgrund. 

Det finns många människor i Sverige med annan etnisk bakgrund som har en psykisk 

ohälsa. Det är därför viktigt att undersöka hur vården bemöter dessa och vilken kunskap 

det finns kring detta.  

 

1.1. Problemformulering 

 

Då Sverige är ett mångkulturellt land sker möten med patienter med annan kulturell 

bakgrund ofta inom vården. Patienter med annan kulturell bakgrund kan ha olika 

normer och värderingar kring psykisk ohälsa. Det kan också finnas skillnader i vilka 

förväntningar patienter och behandlare har på varandra. För yrkesverksamma med 

samtalet som verktyg i behandling av psykisk ohälsa är det viktigt att kunna förstå och 

möta personer där de befinner sig. Det torde därför finnas ett behov av mer kunskap om 

olika kulturer, hur bemötandet av psykisk ohälsa ser ut samt vilka förutsättningar som 

finns för jämlik vård. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen var att studera hur personer av olika etniciteter och andra kulturer 

än den svenska bemöts inom vården när det gäller det psykosociala stödet samt att 

studera vilka tolkningar som görs i samtalen kring det psykiska måendet. Syftet var 

också att beskriva hur sjukvården kan skapa förutsättningar och vilken kunskap som 

finns för ett bra bemötande till jämlik vård.  

 

1.3. Frågeställning 

• Hur upplever personal som arbetar med samtal inom vården att människor med 

annan etnisk bakgrund än svenskt beskriver sin psykiska ohälsa? 

• Vad är ett bra respektive problematiskt bemötande inom det psykosociala stödet 

enligt personal som arbetar med samtal inom vården?  
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• Vilka är informationskällorna när det gäller kunskaper inom sjukvården om 

bemötande och till jämlik vård inom det psykosociala stödet? 
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2. Litteraturgenomgång / tidigare forskning 

Jag har här valt att presentera olika kunskapsteman som berör detta ämne för att sen 

kunna knyta ihop det i min analys. Teman jag valt är psykisk ohälsa, tvärkulturella 

möten, kulturella skillnader, bemötande / stödets betydelse, kommunikation samt 

kunskap. Dessa val har gjorts då de är grundläggande för uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

Det stora antalet människor med annan etnisk bakgrund än svensk är en utmaning för 

vården i Sverige. Ökningen av människor med annat etniskt ursprung har påverkat 

hälso- och sjukvården på flera sätt och det är en stor utmaning inom bland annat 

primärvården som redan är ansträngd med personalbrist skriver Socialstyrelsen i ett 

pressmeddelande i slutet av 2016. Människor med olika etnisk bakgrund än svensk som 

söker vård har ofta psykiska reaktioner och tillstånd som är uttryck för en normal 

reaktion på en onormal händelse. Det handlar inte om den etniska bakgrunden i sig utan 

om människor som flytt från onormala händelser som tillexempel krig och olika 

trauman. Vården ställs inför möten med personer med olika typer av psykisk ohälsa och 

att den uttrycks på andra sätt då de kommer från olika kulturer och traditioner.         

Multipla förluster och bristfälliga möjligheter till socialt stöd leder till en starkt ökad 

risk för framtida psykisk ohälsa. Normala kris- eller sorgereaktioner och traumatiska 

stressreaktioner kan ge en avvikande symtomatologi och en noggrann psykologisk och 

psykiatrisk diagnostik är avgörande för att adekvat behandling ska kunna komma till 

användning. Man ser också att en modifiering av den traditionella psykoterapin kan 

komma att bli nödvändig (Michel et al. 2011). 

Bäärnhielm (2014) menar att nyfikenhet och ödmjukhet medverkar till god vård och till 

att överbrygga missförstånd och det kan då vara en startpunkt till en ny kunskap. Vi 

behöver vård för psykisk ohälsa som försöker att förstå människor utifrån deras unika 

historia, situation, levnadsvillkor och kulturella referensramar (ibid). 

 

2.1. Psykisk ohälsa 

Definitionen av psykisk hälsa är enligt WHO (världshälsoorganisationen) (2016) ett 

tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna 

möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra 

till det samhälle hon eller han lever i. Begreppet psykisk ohälsa används som en 

samlande beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär som till exempel oro och 

nedstämdhet. Allvarlig psykisk ohälsa är däremot ett psykiatriskt tillstånd som tar sig i 

uttryck i ett syndrom som kan verifieras utifrån olika diagnostiska kriterier. Ett sådant 

diagnossystem är WHO:s International Classification of Disease som officiellt är det 

ICD  som används för att ställa diagnoser i den svenska sjukvården (WHO, 2016). 

De psykiska besvären, som till exempel oro och nedstämdhet kan vara normala 

reaktioner på en påfrestande livssituation och är ofta övergående. Forskning visar att det 

är viktigt att inte sjukdomsförklara det som är normala reaktioner i livet, samtidigt som 

tidig identifiering av psykiatriska tillstånd kan påverka prognosen positivt. Psykisk 

ohälsa och sjukvårdsbehov i relation till tidigare upplevelser ökar sårbarheten (Ekblad et 

al. 2012). 
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Bäärnhielm (2014) skriver att psykisk ohälsa kan förstås på olika sätt. Man kan se det i 

medicinska termer och med ett medicinskt perspektiv, tolkas ur ett religiöst perspektiv 

eller som en ohälsa orsakad av otur, ödet eller andra faktorer. Kroppsliga ord och 

uttryck används för att signalera psykisk ohälsa och sjukdom. Det uppstår ofta 

missförstånd och feltolkningar i detta. Viktigt är ändå att komma ihåg att människan är 

en helhet och som behandlare behöver vi hela tiden se till såväl somatiska som det 

psykiatriska (ibid).  

Människor som flyr krig eller katastrofer har ofta varit med om svåra händelser både 

innan, under och efter flykten och detta leder ofta till en ökad risk att utveckla en 

psykisk ohälsa. Det vanligaste är att de utvecklar en depression, ångest, stress eller 

posttraumatisk stress. Det kan dock vara svårt att nå fram till var och en som söker för 

psykisk ohälsa då det behövs utökade resurser och förbättrade behandlingsformer 

skriver Tell et al (2017) i sin forskningssammanställning. Sjukvården i Sverige behöver 

bli mer tillgänglig och utvecklas för att kunna leverera god vård till alla som utvecklat 

en psykisk ohälsa. Kompetensen behöver stärkas för att kunna leverera behandlingar till 

alla med psykisk ohälsa kopplat till bland annat trauma av olika slag (ibid). 

 

2.2. Tvärkulturella möten  

Möten med människor från andra kulturer innebär en utmaning på både gott och ont. 

Det kan lätt uppstå missuppfattningar och missförstånd samtidigt som möjligheten till 

kreativa samtal och utveckling finns (Allwood et al. 2000). Han menar vidare att en 

påföljd som kan bli är en vi-dom känsla. Mängder av studier i socialpsykologi visar att 

det är lätt att skapa en vi-känsla och att det kan få konsekvenser för hur vi ser på och 

behandlar människor som inte identifieras med gruppen, det vill säga dom andra. I 

dagens samhälle vill man ändå tro att man ser människor som kulturellt annorlunda i 

stället för dom andra, även om det fortfarande lever kvar till viss del (ibid). 

En viktig del i den kulturella förståelsen är hur man själv uppfattar den större 

befolkningsgruppen som man identifierar sig med, etnisk identitet. Den etniska 

identiteten är en viktig del i självförståelsen för de flesta människor. Vanliga kriterier 

för att identifiera etniska grupper är att de har ett gemensamt språk eller en gemensam 

religion (Allwood et al. 2000).  

Etnicitetsbegreppet debatteras och utvecklas ständigt. Etnicitet ska inte vara något 

bestående som man föds med eller föds i utan något som skapas och omskapas i vårt 

sociala liv, något som byggs upp och konstrueras beroende på möten och 

omständigheter men andra människor. På Nordiska muséet (2010) webbplats skriver 

Olsson (2000) om etnicitet, identitet och kultur och där anser man att det finns en 

skillnad mellan etnicitet och etnisk identitet där etnicitet idag används för att beskriva 

tillhörighet till en grupp som identifierar sig som skild från andra grupper vad gäller 

ursprung och kultur. Etnisk identitet betyder att en person tillhör en grupp som i större 

eller mindre utsträckning sympatiserar med dess kulturella normer. Den etniska 

tillhörigheten är inte den enda identiteten, andra saker som påverkar är till exempel kön, 

klass, sexualitet eller bostadsort. Det handlar om att inte klistra etiketter på varandra 

utan att beskriva olika gruppers relationer sinsemellan (ibid). 
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Sambandet mellan kultur, etnicitet och identitet är enligt forskning inte entydigt. Många 

studier visar att språk och identitet påverkar varandra ömsesidigt skriver Liebkind et al 

(2015) i sin artikel Identitet och etnicitet – och språk? Språket formar gruppidentiteten 

och gruppidentiteten påverkar språket och attityderna. Språket är av stor betydelse för 

en människas identitet men inte allt. Liebkind et al (2015) menar att även religion, 

hemort och historiska händelser eller myter också används flitigt för att definiera etniska 

identiteter. 

Goffman (2011) menar att det är vanligt att när en person vi inte känner dyker upp i vår 

närvaro så är första åsynen av personen tillräcklig för att kategorisera och fastställa 

egenskaper. Människor är upplärda att dela in andra människor i olika kategorier för att 

lättare kunna veta vilka sociala koder som ska användas. 

Vården eftersträvar jämlik vård och med det menas att både bemötande, vård och 

behandling ska ges på lika villkor oavsett kön, ålder, bostadsort, funktionsförmåga, 

utbildning, social ställning, etnisk eller religiös bakgrund eller sexuell läggning (1177). 

I en rapport från Landstinget i Sörmland (2011) kom det fram att hälsoproblemen, och 

då framförallt den psykiska ohälsan skiljer sig tydligt mellan människor med olika 

etnisk bakgrund än svensk och att det har att göra med vilket samhälle personen flyttat 

ifrån, tidigare social ställning/status, hur migrationsprocessen har hanterats och hur 

tillvaron i det svenska samhället blir. Den etniska identiteten, att tillhöra en grupp blir 

svagare på grund av bland annat mindre kontaktnät och språksvårigheter (ibid). 

 

2.3. Kulturella skillnader 

Inom vården finns det tendenser att ”kulturalisera” människor med annan etnisk 

bakgrund än svensk och beskriva det som kulturella skillnader än att lyssna på deras 

egna beskrivning av vad de uppfattar som sina problem skriver Lindqvist (2016) i sin 

avhandling. Hon menar vidare att man ofta pratar om människor med annan etnisk 

bakgrund än svensk som en enhetlig grupp när det gäller psykisk ohälsa och att det finns 

en risk att deras specifika problem blir glömda i helheten (ibid). 

I många andra delar av världen utgörs omvårdnaden av barn, gamla och sjuka av 

kvinnorna samt att männen har ett ekonomiskt ansvar för alla inom ramen för den 

utvidgade familjen, det är deras skyddsnät på alla plan. I gengäld förväntas den som 

kommer till Sverige att skicka hem pengar för att ta hand om andra. I Sverige ser det 

annorlunda ut, där avlastas man genom olika samhälleliga institutioner. Detta är av 

nöden tvunget då urbaniseringen och individualiseringen ställt människor utan 

möjlighet att få stöd av sina tidigare nätverk. Omsorgen har därför delvis blivit 

samhällets ansvar (Allwood et al. 2000). Den medicinska professionen och omsorgen i 

Sverige kan ses som en kontext som domineras av svenska normer och värdesystem. 

Det handlar då främst om värderingar kring vad som är normalt/onormalt samt om hälsa 

som motsats till sjukdom. Denna kontext stämmer inte alltid överens med hur man ser 

på frågor som rör psykisk ohälsa i andra kulturer, religioner och andra etniska 

bakgrunder och identiteter än svenskt utan kan innebära olika motsättningar (Rapport 

Landstinget Sörmland, 2011). 

Bäärnhielm (2014) menar att sjukdom och besvär förstås och uttrycks på olika sätt. Den 

kan förstås och uttryckas i medicinska termer men även tolkas som otur, ödet, ande 
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påsättning, straff, onda ögat eller andra faktorer. Här finns stora kulturella skillnader. 

Psykisk sjukdom kan ses som somatisk eller orsak av bristande sociala relationer. Hur 

man pratar om eller uttrycker sin psykiska ohälsa kan se olika ut mellan olika språk, 

kulturer, åldersgrupper och kön. En del beskriver mer psykosomatiska problem vilket 

innebär att man uttrycker psykisk ohälsa med fysiska symptom som till exempel ont i 

magen eller ont i huvudet. Bäärnhielm (2003) intervjuade i sitt avhandlingsarbete 

kvinnor som emigrerat från Turkiet till Sverige där det framkom att de hade svårt att 

förstå de medicinska ord och begrepp de mötte i vården. Kvinnorna gav till exempel 

ordet depression många olika betydelser som dåliga nerver, vara nevös, ha 

sömnsvårigheter, spänningar i kroppen eller uttröttad.  

 

2.4. Bemötande / stödets betydelse  

Bemötande som begrepp översätts ofta på engelska som treatment (behandling), vänligt 

bemötande med kind treatment. Det vi svenskar menar med bemötande skulle snarast 

översättas med relationship, att ha en relation till (Fossum et al. 2013).  

Ett bra bemötande kan vara svårt att definiera. Enligt Fossum et al. (2013) är det 

abstrakt och har synonymer som uppträdande och mottagande. Han menar att det 

handlar om hur vi tar emot en patient men också om artighet och att vara hjälpsam. Han 

menar vidare att även miljön har en stor roll för känslan av ett bra bemötande. Kontakt 

skapas redan när vi ser patienten och hälsar. Hälsningsproceduren i den direkta 

inledningen av samtalet slår an en grundton för mötet (Fossum et al. 2013). 

För att få en god kommunikation och ett gott bemötande i sjukvården behöver vi 

uppmärksamma betydelsen av kulturell, social och etnisk mångfald hos patienterna. Det 

handlar om språklig överenskommelse, ömsesidig förståelse, gemensamma koder, 

delade erfarenheter, normer och värderingar. Sjukvården i Sverige möter en mer 

heterogen befolkning där man har olika kulturer, religioner och erfarenheter från olika 

medicinska traditioner (Fossum et al. 2013). 

I svenska grundlagen finns ett skydd mot olika former av diskriminering och omfattar 

all diskriminering som sker på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 

religion med mera (Allwood et al. 2000). Allmänheten har i regel en negativ attityd 

gentemot människor med psykisk ohälsa och än mer gentemot människor med annan 

etnisk bakgrund som lider av psykisk ohälsa. Dessa negativa attityder beror oftast på 

okunskap som resulterar i fördomar och/eller missuppfattningar. När bemötandet har 

brustit handlar det ofta om att symptom inte har kunnat beskrivas. Formerna för mötet 

handlar om våra utgångspunkter där vi ofta inte är objektiva och neutrala utan mer 

personliga. Att lyssna är en aktiv process som innebär ständiga val för att fånga inslag i 

patientens berättelse, det handlar om samförstånd att förstå samma sak på samma sätt 

vid samma tillfälle. Om detta samförstånd kring problemet uppstår ökar chansen för 

patienten att symptomen minskat vid uppföljning efter en tid. Patienten upplever att 

bemötandet varit bra (Fossum et al. 2013). 
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2.5. Kommunikation 

Fossum et al. (2013) menar att ett gott bemötande innebär förståelse som i sin tur 

förutsätter en god kommunikation. Kommunikation i vården är en överföring av 

information skriver Fossum et al. (2013). Kommunikationen avser både det verbala 

uttrycket, kroppsspråket och bemötandet. Detta kan vara svårt att få till och det kan 

ligga många hinder på vägen. Lindqvist (2016) menar att psykisk ohälsa ofta påverkar 

förmågan att kommunicera, och om man då på grund av de kulturella skillnaderna på 

hur man ser på den psykisk ohälsan, att den är förknippad med mycket skam, kan det 

förhindra och förvränga hur man uttrycker sig. 

I dagens Sverige möts i allt större utsträckning människor från olika delar av världen, 

från olika samhällen och med olika kulturell bakgrund. Människor växer upp under 

olika förhållanden vilket gör att förståelsen av omvärlden skiljer sig vad gäller olika 

färdigheter som man utvecklar. Detta skapar svårigheter för kommunikationen mellan 

människor med olika bakgrund (Allwood et al. 2000). 

Bäärnhielm (2014) skriver att interkulturell kommunikation handlar om kommunikation 

mellan personer från olika kulturella grupper där den ene försöker att förmedla ett 

budskap och den andre försöker att tolka det. Det handlar om att försöka komma bakom 

ordets yta för att försöka förstå vad som sägs. Bäärnhielm (2014) skriver vidare att som 

behandlare behöver man våga känna sig trygg i situationer där man inte alltid förstår 

vad patienten försöker att kommunicera och samtidigt behålla önskan om att vilja förstå. 

Det finns många olika faktorer som hindrar kommunikationen. Många patienter vet inte 

hur man söker vård, vad man kan få hjälp för och var (Bäärnhielm, 2014). Fossum et al. 

(2013) menar att både patient och anhöriga ska bli bemötta på ett professionellt och 

värdigt sätt där man till exempel bär tydliga namnskyltar som visar vem man är och 

vilket uppgift man har.  

Bäärnhielm har i sin intervjuundersökning (2003) där hon intervjuade en grupp  

turkiskfödda kvinnor om hur de såg på sina besvär som de sökte vård för och kom fram 

till att för alla kvinnor innebar mötet med vården nya begrepp och förklaringar av sina 

besvär där de kunde söka för fysisk värk och som här förklarades som depression eller 

ångest. Stress och oro, sjukdom och kriser kan påverka kommunikationen då vi ska 

uttrycka oss på ett främmande språk.  

Littlewood och Lipsedge (1993) skriver att när man kommunicerar med ett stort 

kulturellt avstånd är det lätt att tolka patientens besvär i kroppsliga termer i stället för 

emotionella. Det är svårt att fånga den emotionella dimensionen då kommunikationen 

ofta är snabb och kortfattad. Om det istället ges tid och utrymme för patientens 

berättelse så är det lättare att uppmärksamma de emotionella och relationella aspekterna. 

Ord som refererar till kroppen kan ha flera betydelser och innebörd. 

Olika språk ger skilda möjligheter och begränsningar. Ord och begrepp kan ha olika 

språkliga och kulturella betydelser där känslouttryck kan behöva långa förklaringar, det 

räcker inte med att översätta ord för ord. Berättelsen ger patienten utrymme att beskriva 

sin situation och sina besvär utifrån sin referensram och med egna ord. Där flätas 

information om besvär och sjukdom samman med upplevelser, uttryck och tolkningar 

(Fossum et al. 2013). 

Bäärnhielm (2014) menar att lidande och besvär beskrivs i olika ord av olika kulturer 

och har många olika betydelser. Hur lidande och besvär formas till symptom och hur 
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patienten berättar det påverkas av sociala och kulturella faktorer och av den omgivande 

kontexten. Människor i till exempel stress kan ha flera sätt att reagera på, reaktion och 

beteende är resultatet av flera samverkande faktorer som biologiska, psykologiska, 

kognitiva och sociokulturella orsaker. Upplevelser och förnimmelser tolkas mot 

kulturellt färgade automatiska sätt att tänka och förstå (ibid). 

Som behandlare i det psykoterapeutiska samtalet är det viktigt att vara medveten om att 

omedvetna känslor och reaktioner kan förekomma i samtalet hos både behandlare och 

patient. Behandlaren behöver vara uppmärksam på detta då det annars kan styra 

samtalet, till exempel om man som behandlare känner stor sorg vid berättelser om tortyr 

eller ilska över att detta händer mot andra människor. Man kan också känna 

misstänksamhet att har detta verkligen hänt. Viktigt är att lyssna på varje berättelse och 

inte lägga in sina egna värderingar (Bäärnhielm 2014).  

 

2.6. Kunskap 

Vården i Sverige möter en allt mer mångkulturell befolkning. Bäärnhielms avhandling 

(2003) visar att det är viktigt att behandlaren tar del av människors sjukdomsförståelse, 

personalen måste ha stöd i organisatoriska och kliniska modeller för att kunna anpassa 

arbetet till den mångkulturella befolkningen och i att bemöta och behandla psykisk 

ohälsa i primärvården. Skillnader i sjukdomsförståelse kan leda till 

kommunikationssvårigheter samt brister i bemötande och vård. Att skapa känsla av 

sammanhang mellan upplevelse samt tidigare och ny sjukdomsförståelse är av betydelse 

för den enskilde patientens återhämtningsförmåga (Bäärnhielm, 2003). 

Fossum et al. (2013) menar att interkulturell kommunikation i sjukvården är en 

utmaning som innebär en risk för missförstånd men också en möjlighet till en fördjupad 

förståelse och nytänkande. Han menar att det behövs mer handledning, utbildning och 

utrymme för etiska diskussioner för att göra det lättare för enskilda behandlare att skapa 

en bra kommunikation och ett gott bemötande av patienter i mångkulturella vårdmiljöer 

(Fossum et al. 2013). 

Allwood et al. (2000) menar att inom vården är det viktigt att vi skaffar oss en 

förförståelse om olika kulturer, religioner och livsstilar. Kunskap är första byggstenen 

till en bro mellan oss och för att förstå en annan människa från en annan kultur fordras 

förutom öppenhet, lyhördhet också en vilja att lära och även att vi skaffar oss god 

kännedom om kulturbakgrund och socialisationshistoria. Alla människor är bärare av 

tolkningsmönster och det är genom dem vi tolkar och upplever andra. Ett 

tolkningsmönster är en människas socialisationsprocess, ett system av roller, normer 

och värden där man ofta omedvetet tolkar sina upplevelser som ger mening för en själv 

och världen omkring sig. För att kunna ha förmågan att på ett spontant och vanemässigt 
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ha kulturell kompetens. Orsaken till att det ibland blir missuppfattningar är inte ovilja 

utan okunskap då sjukvårdspersonal och patient med annan etnisk bakgrund har olika 

idéer om sjukdom och sjukdomsorsaker och hur de ska bemötas och behandlas. Det blir 

en fråga om vilken specialist man ska sätta sin tillit till, det blir en fråga om förtroende. 

Svenska sjukvården måste inse att man måste övertyga patienterna att våra metoder 

fungerar och därigenom få ett byte av lojalitet för att vinna förtroende. Det krävs en 
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attityd av att visa intresse förutsättningslöst, lyhört lyssna och försöka förstå (Allwood 

et al 2000). 

Socialstyrelsen (2010) skriver i sin rapport att den allt större variationen i etnisk och 

kulturell bakgrund, religion, normer och värderingar innebär att vi behöver mer 

kompetens. Det behövs enligt socialstyrelsens rapport mer utbildningsinsatser där syftet 

är att stärka den interkulturella kompetensen i mötet med människor med olika etnisk 

bakgrund. Det finns ett stort forskningsbehov där syftet är att säkra kunskap om hur 

olika instrument, metoder och insatser fungerar för människor med olika etnisk 

bakgrund samt ett behov av att samla befintlig kompetens då man kommit fram till att 

den inte används tillfredsställande. Det saknas ett samordnat ansvar för att samla och 

sprida sådan kunskap (Socialstyrelsen, 2010). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna som jag tar hjälp av för analysen är normer och 

interkulturellt förhållningssätt. Dessa teorier tolkar och förklarar mina resultat 

tillsammans med det empiriska materialet. Jag valde dessa då olika kulturer är 

komplexa och skiljer sig åt på många sätt. Den formar människan och skiljer sig åt 

beroende på var man kommer ifrån och vilket levnadsmönster man lever i.  

Det västerländska samhället har en individualistisk kultur medan många andra personer 

med annan etnisk bakgrund har en kollektivistisk kultur. Med detta menas att i 

tillexempel Sverige så finns det en uppfattning om vikten att vara oberoende gentemot 

andra människor, att inte vara underordnad eller i skuld vare sig det handlar om 

ekonomi, känslolivet eller sociala förhållanden. Sverige är världsledande i antalet 

singelhushåll och medborgarna har en starkare relation till staten för sin frihet, sin 

försörjning samt vård och omsorg än vad man har till den egna familjens förutsättningar 

(Popenoe, 2003). 

I många andra kulturer lever man efter att så länge familjen är intakt, trygg och hel är 

man någon istället för ingen. Att tillhöra en grupp, kultur eller religion kan också vara 

en dubbelhet då det på samma gång kan ge en känsla av ensamhet eller upplevas vara 

avvikande (Popenoe, 2003). Utifrån mina frågeställningar och syfte vill jag med dessa 

teorier belysa vikten av att det bör finnas kunskap kring hur olika normer och 

värderingar i sin tur påverkar känslan av sammanhang i samhället och kring hur 

människor hanterar sin psykiska ohälsa så vi kan få en så jämlik vård som möjligt utan 

diskriminering.  

 

3.1. Normer  

De oskrivna reglerna som styr hur vi beter oss i olika sammanhang kallas för normer 

och de formar oss människor på olika sätt genom livet. Normer och värderingar binder 

också samman människor inom olika kulturer. Då en norm pekar mot vad som anses 

”normalt” styrs den av föreställningen om det ”icke normala”, sådant som är 

annorlunda. Detta styr vilka förväntningar människor har på uppförande och agerande 

(Bromseth & Darj, 2010). Normer styr människan dels i olika sociala situationer men 

den verkar också som ett socialt sammanhållande kit. Att bryta mot normen innebär att 

det blir svårare att förhålla sig till varandra och att den sociala gemenskapen försvinner. 

Normer kan delas in i både formella normer och informella normer. Formella normer är 

sådant som skrivs ner till exempel lagar och ordningsregler medan informella normer 

mer är sunt förnuft (Elmeroth, 2012).  

Normalitet är aldrig homogen, alla i ett samhälle har aldrig till fullo samma normer. Det 

finns alltid avvikelser och med det menas att det finns olika normer samtidigt och att det 

finns motstridiga uppfattningar och tolkningar kring normer. Trots att normen alltid är 

närvarande är den situationsberoende, de normer som gäller i ett sammanhang gäller 

inte alltid i ett annat. Vissa normer gäller tillexempel i hemmet och andra i vården och 

de styr hur människor agerar i olika sammanhang. I ett samhälle finns många olika 

sammanhang och kulturer parallellt vilket skapar ett ständigt prövande av normerna. Det 
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annorlunda märks och hotar det normala men möjliggör också förändring (Svensson, 

2007). 

Den gemenskap vi tillhör ger oss kulturellt accepterade handlingsalternativ som 

vägleder oss i mötet med andra. Värderingarna uttrycker det som är rätt och fel för hur 

vi ska uppträda mot varandra och detta för att vardagslivet ska fungera så friktionsfritt 

som möjligt och inte ställa människor i utanförskap och ensamhet (Bäärnhielm, 2014). 

Olika grupper kan ha skilda normsystem vilket ibland kan bli svårt att följa i alla 

sammanhang. Grupper med ett eget normsystem kan vara normbrytare utifrån en 

samhällsnorm medan samhällsnormen kan vara normbrytande inom gruppen (Bromseth 

& Darj, 2010). Det är genom det avvikande i normen som det normala får sin form, det 

är därför svårt att konkretisera vad som är norm och normalt. Normalitet görs genom att 

likhet och skillnad mellan personal och patienter på olika sätt synliggörs och markeras. 

(Svensson, 2007). 

När man arbetar för lika vård handlar det om att skapa en förståelse, tolerans och empati 

för människor med annan etnisk bakgrund och som kan ha andra normer och 

värderingar. Man behöver inte acceptera men man behöver försöka förstå och även 

ifrågasätta dom (Bäärnhielm, 2014). De som faller utanför normen tvingas ofta förklara 

sig och sin livsstil (Bromseth & Darj, 2010).  

 

3.2. Interkulturellt förhållningssätt 

Ett allt vanligare begrepp som används inom olika sammanhang och framför allt inom 

sjukvården är interkulturell kommunikation som används för att betona att det är en 

rörelse, en påverkans- och förändringsprocess, en interaktion mellan människor med 

varierande kulturell bakgrund (Spowe, 2007). Här strävar man efter en bra fungerande 

interkulturell kommunikation mellan sjukvården och patienten och för att öka den 

möjligheten krävs det att man har förmågan att kommunicera i interkulturella situationer 

och att kunna förhålla sig till en mångfald av kulturella kontexter (Lorentz & Bergstedt, 

2006).  Att lära sig mer om det mångkulturella, globala och postmoderna i vårt samhälle 

är en väg mot ökad integration och bort från främlingsfientlighet och dold rasism. Det är 

också en process från dekonstruktion till interkulturell medvetenhet och det innebär 

bland annat att analysera och problematisera våra egna uppfattningar om kulturella 

skillnader. Genom att låta olika kulturer mötas kan vi nå en förståelse av det annorlunda 

och där målet är interkulturell kompetens (ibid). 

Bennett (1998) beskriver interkulturell kompetens som förmågan att kommunicera på 

ett effektivt och adekvat sätt i olika kulturella sammanhang. Det kräver  kulturkunskap, 

motivation och färdigheter. En interkulturellt kompetent person är en person som lyckas 

undvika alltför stora missförstånd i mötet med människor från andra kulturer. Stier 

(2009) menar att den första skevheten är att man nästan alltid inriktar sig på skillnader 

mellan människor och i allt för liten utsträckning på likheter. 

Det interkulturella lärandet sker i mötet med det obekanta och kan förändra synen på oss 

själva och våra normer. Här krävs det att vi är mottagliga för förändring och att vi 

jobbar för att aktivt hantera de situationer som uppstår i mötet med det nya. 
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Interkulturellt lärande handlar om att förstå andra perspektiv för att kulturella gränser 

ska kunna överskridas. Det handlar också om att vara lyhörd och kunna reflektera över 

det okända, att ha ett samspel mellan en reflekterande öppenhet till omvärlden och en 

reflekterande lojalitet till sina egna normer och den egna samhällssynen. Detta för att 

kunna interagera med andra människor och kunna utveckla ett kritiskt förhållningssätt 

mot sina egna fördomar om andra. Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv 

innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet 

med människor. De professionella behöver ha insikt om hur de egna föreställningarna 

och kulturella referensramarna färgar mötet. Ett interkulturellt perspektiv betyder också 

att man reflekterar över ifall de professionella behöver särskild kompetens och om det 

behövs särskild information, anpassning eller utbud till människor från andra kulturer 

och hur de kan överbryggas (Bäärnhielm, 2014). Kulturkompetens beskrivs som den 

kunskap sjukvården behöver för att kunna se likheter och olikheter så väl inom som 

mellan kulturer. Detta för att inte behöva känna sig hjälplösa och ineffektiva i sitt arbete 

med människor från olika kulturer med varierande uppfattningar, värderingar och idéer 

inom vården (Leininger & McFarland, 2006). 
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4. Metod  

I denna studie har jag använt mig av fenomenen kulturella skillnader, bemötande och 

kunskap som blev det pussel som skulle läggas och då behöver metodstrategin byggas 

kring detta för att kunna samla in data, bevis och argument.  

Jag har valt att göra en studie baserad på kvalitativ metod just för att mitt syfte med 

studien var att studera hur personer av olika etniciteter och andra kulturer än den 

svenska bemöts, vilka tolkningar som görs i samtalet samt vilken kunskap som finns för 

ett bra bemötande inom vården när det gäller det psykosociala stödet. Jag har utgått från 

intervjupersonernas uppfattningar och åsikter för ett försök att uppfatta den sociala 

verkligheten och det som händer i den samtidigt som jag själv lever i denna verklighet 

vilket då överensstämmer väl med den kvalitativa ansatsen och en abduktiv 

slutledningsform. 

Metoden som använts var semistrukturerade intervjuer som utgår från en intervjuguide 

som mall. Semistrukturerade intervjuer valdes på grund av att informanterna då kunde 

ges en större chans att uttrycka sig fritt och jag kunde ställa följdfrågor som passade 

utifrån de svar som framkom. Detta för att kunna förstå den sociala verkligheten samt 

fokusera på hur den enskilde individen tänker. Kvalitativa intervjuer eller även kallade 

semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuprocessen är mer flexibel (Bryman, 

2008). Tonvikten måste ändå ligga på hur intervjupersonen uppfattar och tolkar 

frågorna, det vill säga de upplevelser som anses vara viktiga vid en förklaring och 

förståelse av händelser, mönster och beteenden (ibid).   

Enligt Bryman (2008) finns det tre vanliga forskningsansatser, induktiv, deduktiv och 

abduktiv och de beskriver hur teori och empiri ska behandlas i relation till varandra. Vid 

induktiv forskningsansats utgår forskaren från sina observationer och stödjer dessa med 

hjälp av teori medans vid deduktiv forskningsansats utgår forskaren från teorin och 

utifrån denna härleds hypoteser och idéer (Bryman, 2008). Vid abduktiv 

forskningsansats menar Patel och Davidsson (2003) att det är ett samspel mellan 

induktiv och deduktiv forskningsansats (Patel och Davidsson, 2003). 

Jag har använt mig av en växling mellan teori och empiriska data för att samla in och 

analysera materialet, det vill säga ett abduktivt tillvägagångssätt vilket är en systematisk 

kombination av olika delar i forskningsprocessen (Sohlberg, 2013). Denna 

forskningsansats valdes då denna metod bättre tillämpas inom mitt ämnesval då jag vill 

röra mig mellan induktiv forskningsansats och deduktiv forskningsansats för att till slut 

få till en slutledningsform och hypotes. 

 

4.1. Urval  

Med studiens syfte som utgångsläge ville jag ta del av de yrkesprofessionellas 

erfarenheter och kunskap inom vården för att mina forskningsfrågor skulle kunna 

besvaras. Därför riktade jag mitt intresse mot personer som har samtalet som verktyg 

det vill säga både kuratorer, arbetsterapeuter och psykoterapeuter. Jag använde mig av 

ett målinriktat urval (Bryman, 2008) då jag visste vilka typer av yrkesprofessionella jag 

önskade att intervjua samt av snöbollsurvalet (ibid). Bryman (2008) menar att ett 
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målinriktat urval  innebär en önskan om att intervjua personer som är relevanta för 

forskningsfrågorna. Gällande snöbollsurvalet menar Bryman (2008) att det är en 

urvalsprocess där forskaren får tag i ett mindre antal människor som är relevanta för 

undersökningen och använder sen dessa för att få tag i ytterligare informanter. Det 

används även vid undersökning av fenomen som inte är kopplade till organisationer 

som till exempel specifika arbetsplatser och jag önskar intervjua personer med 

erfarenheter och kunskap av psykisk ohälsa gällande personer med annan etnisk 

bakgrund från samhället i stort.  

 

4.2. Datainsamling  

 

Utifrån bekvämlighetsprincipen (Bryman, 2008) mailade jag ut information (se bilaga 

1) kring mitt syfte med intervjuer samt med frågan om vilka som kunde tänka sig att 

ställa upp till två vårdcentraler och öppenpsykiatrin. Jag ville träffa informanterna 

personligen då jag tror att det ger mer i ett personligt möte där jag har möjlighet att 

validera att jag förstått och tolkat dem rätt samt att jag har möjlighet att ställa 

följdfrågor för att tydliggöra vad de menar. I samtalet ges man också möjlighet att ställa 

frågor till mig och berätta om saker jag inte har tänkt på. Det var svårt att få personer att 

ställa upp på grund av tidsbrist inom vården. Tillslut blev det en kurator på vårdcentral 

samt en arbetsterapeut och två sjuksköterskor inom öppenpsykiatrin. Jag fick även via 

min egen yrkeshandledare inom mitt arbete förslag på en psykoterapeut som kunde 

ställa upp på en intervju.  

Då mitt syfte med uppsatsen var att studera hur personer av olika etniciteter och andra 

kulturer än den svenska bemöts inom vården, vilka tolkningar som görs i samtalet, vilka 

förutsättningar och kunskap som finns när det gäller det psykosociala stödet för ett bra 

bemötande till jämlik vård så sökte jag personer att intervjua som hade samtalet som 

verktyg, därav de olika yrkeskategorierna. Det är ju idag inte bara en yrkeskategori som 

har samtalet som sitt verktyg. 

Syftet med uppsatsen var att studera hur personer av olika etniciteter och andra kulturer 

än den svenska bemöts inom vården när det gäller det psykosociala stödet samt att 

studera vilka tolkningar som görs i samtalen kring det psykiska måendet. Syftet var 

också att beskriva hur sjukvården kan skapa förutsättningar och vilken kunskap som 

finns för ett bra bemötande till jämlik vård.  

Ingen pilotstudie gjordes innan intervjuerna av informanterna. Enligt Bryman (2008) är 

det önskvärt med pilotstudie för att säkerställa att frågorna fungerar som man tänkt och 

att även undersökningen i sin helhet blir bra. Han menar dock att de är mer viktiga i en 

enkätstudie då det där inte finns någon intervjuare att fråga vid oklarheter av frågorna 

(Bryman, 2008).  

Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen och olika platser. Samtycke om frivillig 

medverkan, studiens syfte och att det är konfidentialitet som råder skrevs på innan 

intervjuerna (se bilaga 2). Som stöd vid intervjusamtalet hade jag en intervjuguide (se 

bilaga 3). Samtalen spelades in med hjälp av röstmemon i min mobiltelefon för att inte 

missa något och varade mellan 30-40 minuter.  
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Jag eftersträvade ett så bekvämt och harmoniskt intervjusamtal som möjligt vilket 

medförde att jag inte följde intervjuguiden till punkt och pricka utan hoppade mellan de 

olika temana och dess frågor beroende på svaren jag fick av informanterna samt ställde 

följdfrågor. Informanterna fick bestämma var intervjuerna skulle äga rum för att det 

skulle bli så smidigt som möjligt för dem. Alla intervjuer utfördes på informanternas 

arbetsplatser, på deras kontor. 

 

4.3. Analys  

Inför analysen av det empiriska materialet fanns redan några teoretiska utgångspunkter i 

form av tidigare forskningen som gjorts i det valda ämnet. Utifrån forskningen valdes 

sen några begrepp ut som blev till hjälp av utformningen av intervjuguiden. Begreppen 

jag använde mig av i det empiriska materialet var psykisk ohälsa, transkulturella möten, 

kulturella skillnader, bemötande – stödets betydelse, kommunikation och kunskap.  

För att sen kunna identifiera mönster och återkommande teman i intervjuerna användes 

den tematiska analysen som är en allmän analysmetod som används inom olika 

inriktningar för alla slags kvalitativa frågeställningar. Den innebär att strukturera 

materialet under olika teman och sammanfatta resultatet utifrån det (Bryman, 2008). 

Intervjuerna transkriberades och skrevs rent ord för ord i ett enskilt Word-dokument och 

lästes grundligt många gånger. Nästa steg var att med märkpenna markera de delar av 

texten som besvarade frågeställningarna, detta för att på ett enkelt sätt kunna hitta 

upprepade mönster eller formuleringar i de olika intervjuerna. Nyckelord skrevs ner i 

kanten för vad informanterna berör. Efter det letas det efter teman där jag utgår från 

mina frågeställningar. Teman som framkom här var kulturella skillnader, bemötande-

normer och värderingar samt brist på kunskap och förståelse för andra kulturer. Den 

tematiska analysen av intervjuutskrifter innebär många marginalanteckningar och att det 

sen succesivt blev en utveckling till de teman man ska använda sig av. Olika avsnitt av 

utskrifterna kan på så sätt föras samman till vissa rubriker (Bryman, 2008). Temana 

sammanställdes för att senare kunna sammanställa resultat där även citat valdes ut till 

varje tema för att komplettera beskrivningarna av de teman som valdes. Materialet 

tolkades därefter med hjälp av teoretiska utgångspunkterna normer och det 

interkulturella perspektivet. 

 

4.4. Reliabilitet och validitet 

Validiteten och reliabiliteten är viktiga kriterier när det gäller hur man bedömer 

kvaliteten i en undersökning. När det gäller validiteten är det en fråga om huruvida man 

mäter det man avser att mäta, om resultatet uppfyller studiens syfte (Bryman, 2008). 

Det har bifogats bilagor och metoddelen har beskrivit studiens tillvägagångssätt 

utförligt. På detta sätt får studien en transparens vilket innebär att läsaren kan följa vad 

som gjorts och därigenom kunna bedöma studiens kvalitet och relevans i förhållande till 

forskningsfrågorna. Genom noggrannhet vid databearbetningen och ett konsekvent 

kritiskt tänkande kan en högre grad av validitet och reliabilitet uppnås i denna studie. 
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Reliabiliteten handlar om resultatet blir detsamma i fall undersökningen genomförs på 

nytt, det har att göra med forskningens tillförlitlighet (Bryman, 2008). De som 

intervjuades gav sitt samtycke och man får utgå ifrån att svaren de gav var ärliga. Då 

följdfrågor fanns i intervjuerna kan man säga att validiteten ökades men ledande frågor 

undveks för att intervjuaren inte skulle kunna påverka resultatet på något vis. 

Generaliserbarheten av resultatet kommer att vara begränsad då urvalet är ganska litet. 

För en god generaliserbarhet krävs att urvalet är tillräckligt stort (Bryman, 2008).  

 

4.5. Etiska aspekter 

 

De beslut som har fattats under studiens gång har stöd i Vetenskapsrådets (2017) fyra 

huvudkrav för forskningsstudier. Dessa huvudkrav är konfidentialitets-, informations-, 

samtyckes- och nyttjandekravet och kraven är till för att skydda de personer som deltar i 

forskningsstudien och bör uppfyllas för att studien ska hålla en god etisk kvalité 

(Vetenskapsrådet, 2017). Konfidentialitetskravet säkrades på så vis att informanterna 

fick information om att inga personuppgifter skulle finnas med så ingen skulle gå att 

identifiera. Alla uppgifter som riskerar att identifiera informanterna har ersatts eller 

tagits bort i transkriberingen. Gällande informationskravet så skickades ett brev till 

informanterna där all information om studiens syfte fanns och att det var frivilligt att 

delta. Gällande samtyckeskravet fick informanterna skriva på en samtyckesblankett för 

att säkerställa att de förstått vad det innebär att medverka till denna studie och att de när 

som helst kan avbryta. Nyttjandekravet uppfylldes genom att de uppgifter som samlades 

in endast användes för forskningsändamålet vilket informanterna informerades om. 

Jag har inte haft några etiska frågetecken kring att intervjua yrkesverksamma inom 

vården då de alla är väl insatta i vad tystnadsplikt innebär och de har alla någon gång 

under sina yrkesverksamma år själva skrivit uppsatser och är insatta i vad de fyra 

huvudkraven för forskningsstudier innebär. 
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5. Resultat & Analys 

Utifrån analys av materialet som transkriberats framkom tre teman som var gemensamt 

för de olika informanterna i sina beskrivningar av mötet med människor från olika 

kulturer med någon form av psykisk ohälsa. Dessa teman var följande: kulturella 

skillnader – språket, bemötande – normer och värderingar samt brist på kunskap och 

förståelse för andra kulturer. Resultatet baseras på det empiriska insamlade materialet 

från fem intervjuer som analyserats utifrån tidigare forskning och teori. 

I resultatdelen kommer informanterna att presenteras som informant 1, informant 2 och 

så vidare. 

 

5.1. Kort beskrivning av informanterna 

Informant 1, man som arbetar som kurator på vårdcentral sedan 2007. Utbildad 

socionom samt har KBT steg 1 utbildning. 

Informant 2, kvinna som arbetar som psykiatrisjuksköterska inom psykiatri öppenvård 

sedan 2005. 

Informant 3, kvinna som är arbetsterapeut i botten men arbetar nu med samtal inom 

psykiatrins öppenvård. Har  KBT steg 1 utbildning sedan 2009. 

Informant 4, kvinna som arbetar som psykiatrisjuksköterska inom psykiatri öppenvård 

sedan 2005.  

Informant 5, man som arbetar som psykoterapeut med fokus på trauman sedan 2014. 

Utbildad socionom med vidare utbildningar inom området och arbetade redan på 1980 

talet inom flyktingkrismottagning inom primärvård.  

 

5.2. Kulturella skillnader  

Att komma till ett nytt land med annan etnisk bakgrund och med en annan kultur, andra 

normer och regler samt att inte förstå språket och hur man uttrycker sig är en utmaning 

för människan (Allwood et al 2000). Etnicitet används här för att beskriva en 

tillhörighet till en grupp som definierar sig som skild från andra vad gäller ursprung och 

kan syfta till geografisk härkomst där vikten ligger på socialinteraktion och social 

organisation, inte på det kulturella innehållet. Kultur står för en livsstil med särskilda 

seder och bruk, normer, ideal, värderingar och verklighetsuppfattningar (Cornell & 

Hartman, 1998). 

I Sverige är det kommun, landsting och andra myndigheter som delar på ansvaret för att 

man ska få rätt stöd och känna sig delaktig i vårat välfärdssystem. I många andra länder 

är det den egna familjen som är skyddsnätet på alla plan då de inte har ett välutbyggt 

välfärdssystem (Allwood et al 2000). När det kommer till den psykiska ohälsan så finns 

det stora kulturella skillnader. Det uttrycks och förstås på olika sätt, både i medicinska 

termer men kan även tolkas som otur, ödet eller något straff (Bäärnhielm 2003). 
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Gemensamt för alla informanter är att de anser att språket är en stor kulturell skillnad. 

”Om man har ett gemensamt språk är det lättare att samtala kring nyanser i tillexempel 

känslor än om man använder sig av tolksamtal”. En annan faktor som informanterna är 

överens om är hur personer med annan etnisk bakgrund än svensk och har en annan 

kultur uttrycker sin psykiska ohälsa.  

 

Ångest och depression inte är så mycket kulturell skillnad, det är mer hur 

man sätter ord på den. Många uttrycker sin ångest som smärta i framför 

allt hjärtat, att de har något fel på hjärtat. De vill inte kännas vid en 

psykisk åkomma som ångest (informant 1). 

 

Michael et al (2011) skriver att det kroppsliga och uttryck för det fysiska finns överallt 

och ofta uttrycker patienten då att de har ont på grund av spänningar som till exempel 

visar sig är depression eller ångest. Patienterna mår dåligt på något sätt och det blir ett 

gediget arbete för att få reda på varför man mår dåligt, att hitta ord och sätta ord, känna, 

tänka och lyssna. Inom vården träffar man ofta personer med annan etnisk bakgrund 

som beskriver att de har ont i själen eller ont i kroppen, att man uttrycker det kroppsliga 

istället för känslor och tankar, det är lättare att ta på och beskriva i ord. Det är tabu i 

vissa kulturer att prata om psykisk ohälsa som ångest, depression och olika trauman och 

när språket inte räcker är det lättare att beskriva det kroppsliga istället för nyanser av 

känslor. Som tidigare forskning visar så är det personer med annan etnisk bakgrunds 

sätt att uttrycka sina psykiska reaktioner och tillstånd då det är deras normala reaktion 

på onormala händelser som de varit med om (Michel et al, 2011).  

 

 

Det är stora kulturella skillnader i den psykiska ohälsan och det som 

skiljer sig markant från den svenska kulturen är att det finns en stor skam 

och skuld i att vara psykiskt sjuk. De vill absolut inte att någon ska få 

reda på att de pratar om detta utan vill att man ska säga att de lider av 

någon somatisk sjukdom. Allra helst vill de att ingen vet att de är här 

(informant 2). 

 

Citatet beskriver det tidigare forskning (Bäärnhielm, 2014) lyfter fram och som även 

informanterna uttrycker att man ska överväga till exempel att inte skicka hem kallelser 

för då kanske någon får veta att de går i samtal, anhöriga till exempel maken vet inte om 

att de har en psykisk ohälsa. Personalen får bara skicka sms och patienterna kommer 

och hämtar remiss om de ska på provtagning. Informanterna upplever här att det inte är 

accepterat i vissa av de kulturella bakgrunder som de kommer i kontakt med att ha en 

psykisk åkomma. ”Psykisk ohälsa är dåligt, familjen kallar dom för dåre eller att de är 

besatta av något”. Informanterna menar att patienter med annan etnisk bakgrund har ett 

annat sätt att se på psykisk ohälsa. Patienterna uttrycker sig i termer av att man tappat 

förståndet. De uttrycker sig ofta också mer högljutt och upplevs mer hysteriska. 

Informanterna beskriver att kvinnor kan till exempel ligga på golvet och skrika ut sin 

sorg, att vara dramatisk är inte konstigt för människor med annan etnisk bakgrund som 



20 
 

de möter. Informanterna menar också att det är vanligt att man ska låta mycket när man 

uttrycker en negativ känsla, det är inte normalt för svenskar.  

May (2013) menar att detta är en känsla av samstämmighet och bekvämlighet som de 

upplever tillsammans. Denna tillhörighet handlar om relationen som uppstår mellan 

personen och den sociala omgivningen. 

Att identifiera sig med sin grupp är viktigt men det är också viktigt att de 

yrkesverksamma med samtalet som verktyg kan se olikheterna på ett bra sätt, se 

människor som kulturellt annorlunda så det inte blir en vi-dom känsla (Allwood et al 

2000). 

 

Våra värderingar inte får läggas in i bemötandet, de har upplevt saker vi 

inte kan sätta oss in i. Även om man har svårt att tro på det de berättar 

för att det handlar om omänskliga saker som svår tortyr måste vi visa 

respekt och intresse att försöka förstå och hjälpa (informant 5). 

 

Mycket forskning visar att kulturella skillnader handlar om olika värderingar men 

framför allt om olika uppfattningar om verkligheten. Popenoe (2003) menar att kultur är 

som ett isberg där det synliga och det medvetna som mat, kläder, ritualer och vanor 

finns ovanför vattenytan och det osynliga och undermedvetna som föreställningar, 

antaganden och känslor finns under vattenytan. Det är viktigt att förstå att alla är 

kulturella varelser rakt igenom i olika beteenden, värderingar, tankar och känslor och 

även hur man uttrycker sig oavsett vilket språk man använder (Popenoe, 2003). 

Informanterna säger att ”vi kan inte relatera till allt eller sätta oss in i allt, andra kulturer 

har en annan syn på saker och det är då viktigt att få patienten att förstå att de inte är 

galna, det är omständigheterna som gjort att man mår så här och som gör att man tycker 

att man är onormal”. Informanterna menar att de som går i samtal måste svara upp mot 

sin släkt, sin kultur. ”Att må psykiskt dåligt är förknippat med skamkultur då de inom 

olika kulturer ofta anser att man är besatt eller fått en förtrollning på sig av högre 

makter”. Informanterna berättar vidare att man kan vara besatt av en ond gud, Jinner 

som ofta finns inom den arabiska kulturen eller att man fått en förbannelse på sig, att 

man blir straffad på grund av att man uppträtt på ett onaturligt sätt. Det är deras 

religiösa kultur. I Sverige finns mer en skuldkultur där man själv är ansvarig för sina 

handlingar. Informanterna har märkt att det är svårt att stå i två kulturer, sin egen och 

den svenska. Detta skapar ofta stress- och utmattningssymptom samt stressrelaterade 

sjukdomar som ångest och depression. De får inte ihop båda kulturerna.  

Bäärnhielm (2014) menar att kommunikationen här är viktig, att försöka komma bakom 

ordens betydelse när de berättar sin berättelse. Hon menar vidare att det är viktigt att vi 

som behandlare känner oss trygga i situationer där vi kanske inte alltid förstår men att vi 

behåller viljan att försöka förstå andra kulturer. Stier (2009) beskriver att det finns en 

skevhet här, att man nästan enbart inriktar sig på skillnader mellan människor och i 

alltför liten utsträckning på likheter. Vi är ju alla människor oavsett kultur, etnicitet eller 

social bakgrund och har alla likartade behov. 
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5.3. Bemötande – normer och värderingar 

Bemötande handlar om hur vården tar emot patienter och hälsningsproceduren slår an 

en grundton för mötet. För att få till en bra kommunikation i mötet behöver man kunna 

se människors olikheter, den etniska mångfalden. Negativa attityder beror oftast på 

okunskap och det blir då lätt fördomar och missuppfattningar (Fossum et al. 2013).  

Gemensamt för alla informanter är att de anser att en del är nöjda och andra inte över 

vårdens bemötande. Det är lite beroende på vad de söker vård för, vad problemet är. 

Informanterna menar att det är skillnad till exempel om en person som förlorat stora 

delar av sin familj, som flytt och har familjen kvar någon annanstans. ”De kanske lever 

under hot och man vet inte var dom är”. ”Självklart mår man inte bra av detta men vad 

har man då för förväntningar på vården”? ”Kan man hjälpa personen på det sätt den 

önskar”? ”Upplevs det då som bra eller dåligt bemötande”?  

Forskning visar att när det kommer till bemötande är det svårt att klart definiera vad 

som menas. Viktigast är att vården inte lägger in sina egna värderingar, normer och 

fördomar i ett bra bemötande (Bäärnhielm, 2014). Även om normen alltid är närvarande 

är den situationsberoende och Svensson (2007) menar att man behöver vara 

uppmärksam på att de normer som gäller i ett sammanhang inte alltid gäller i ett annat. 

Olika grupper kan ha skilda normsystem vilket ibland kan vara svårt att följa i alla 

sammanhang. Fossum et al, (2013) menar att begreppet bemötande är abstrakt och har 

synonymer som uppträdande, mottagande, behandling men också svar och yttrande. Det 

handlar även om respekt för självbestämmande och integritet. Ett bra bemötande är att 

vara en god lyssnare och ha förmåga till empati. Man ska också komma ihåg att alla 

som flyr och kommer från en annan kultur inte har en psykisk ohälsa, många önskar 

bara berätta sin historia (ibid).  

 

Man upplever ett missnöje i bemötande om man nekar till exempel 

mediciner, de har en annan syn på det. Man kommer då ofta i en verbal 

konflikt. Det finns också ett missnöje i bemötandet när deras symptom 

inte kan beskrivas så vi förstår, de känner sig inte förstådda (informant 

2).  

 

Informanterna beskriver att från vissa andra kulturer tar man till det man behöver i 

stunden och om det är narkotikaklassad medicin så gör det inget. Informanterna menar 

att inom svensk vård finns inte den synen på mediciner. ”Här jobbar vården mer för att 

komma till insikt med problemet och inte bara bedöva”. Informanterna beskriver att 

detta tar ofta mycket tid att förklara och alla accepterar det inte i alla fall. Här finns ett 

motstånd att överbrygga. Ett samtal kan då ofta ta mer tid och det krävs ofta fler samtal. 

Informanterna menar att det är viktigt att först låta patienterna berätta utan att avbryta. 

”Är man stressad missar man saker i samtalet och det tar längre tid att få allians”. 

Informanterna berättar också att det är viktigt att vara tränad att ställa de rätta frågorna i 

bemötandet. Att till exempel ta reda på hur patienterna kommit hit, var det planerat eller 

har man flytt hit hals över huvud. ”Om man kommer från ett krigshärjat land kanske 

man gjort en tidsresa från bondesamhälle till vår tid. Om man då också anar rigiditet, 

sträng religiös mentalitet kan man också ana en ohälsa att tänka fritt. Här kommer då 

mycket skam och skuldkänslor in”.  
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Svensson (2007) menar att normalitet och normativitet uttrycks ständigt i samhällen och 

detta ställer människor i utanförskap. Passar man inte in i normen anses man vara 

onormal. Det gäller att man har en empatisk förståelse av vad det innebär för någon att 

uppleva något och att vi försöker att sätta oss in i andra människors erfarenheter. Ibland 

är det svårt att både förstå och ibland även att tro på det som har hänt, vad människor 

från krigsdrabbade länder varit med om. Vi bor i ett skyddat och förskonat land i 

Sverige. Bäärnhielm (2014) menar att det är här den interkulturella kommunikationen 

kommer in som handlar om att kunna kommunicera mellan olika kulturer. Det handlar 

om att försöka komma bakom ordens yta för att försöka förstå. Vi befinner oss i olika 

världar och som behandlare utgår vi från en medicinsk referensram medan patienten 

utgår från sina personliga erfarenheter (ibid). 

Informanterna menar att ”ofta berörs vi som arbetar inom vården i mötet med 

människor från andra kulturer men att de ändå måste vara professionella, det får inte 

påverka behandlingen”. ”Man måste göra sitt jobb, man får inte bli cynisk eller 

avstängd”. ”Det är okej att bli berörd, okej att visa det, att det här tar på mig också”. 

 

Kommunikation handlar om att uttrycka känslor starkare både verbalt 

och kroppsligt. Det är viktigt att försöka förstå deras koder och normer, 

att försöka komma bakom de högljudda skriken eller vad det står i att de 

kastar sig på golvet eller gestikulerar yvigt med armarna. En del patienter 

från andra kulturer tror att svenska personer inte förstår för att här i 

Sverige har man det så bra. Man har inte samma problem här som var de 

kommer ifrån (informant 4). 

 

Bäärnhielm (2014) menar att ett bra bemötande förutsätter också en bra kommunikation, 

och det handlar både om det verbala uttrycket och om kroppsspråket. Som behandlare är 

det viktigt att försöka förstå vad som sägs bakom det verbala ordet i kombination av 

kroppsspråket. Det är också viktigt att känna sig trygg i att man inte alltid förstår utan 

att det ibland räcker att man har viljan att förstå.  

När man som behandlare kommunicerar med ett stort kulturellt avstånd är det lätt att 

man tolkar patientens besvär i kroppsliga termer istället för emotionella. Därför är det 

viktigt att ge dessa patienter mer tid och utrymme för sin berättelse (Littlewood och 

Lipsedge, 1993). 

Gemensamt för informanterna är att de anser att det är skillnad på vad man som 

behandlare har i verktygslådan när man ska behandla psykisk ohälsa när man inte har ett 

gemensamt språk. Kognitiv beteendeterapi (KBT) som är ett verktyg i Sverige för att 

behandla psykisk ohälsa är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att 

använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem 

(Socialstyrelsen, 2010).  De behandlingsmetoder som ryms inom KBT utgår från en 

persons problem och upplevelser och det är då svårt utan det gemensamma språket, man 

håller sig ofta till grundläggande beteende interventioner. Informanterna menar att det 

ibland är svårt att veta vad människor med ett annat språk och från andra kulturer vill 

och då är frågan om det är att man inte hittar språket eller att personen har en annan 

kulturell ide om vad man förväntas få hjälp med. 
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5.4. Brist på kunskap och förståelse för andra kulturer 

Skillnader i sjukdomsförståelse kan leda till kommunikationssvårigheter och brister i 

bemötande och vård. Det är viktigt att skapa en känsla av sammanhang mellan 

upplevelse samt tidigare och ny sjukdomsförståelse för att få en bra återhämtning 

(Bäärnhielm, 2003). I detta arbete behövs mer handledning, utbildning och utrymme för 

etiska diskussioner för att den enskilde behandlaren ska kunna skapa en bra 

kommunikation och ett bra bemötande (Fossum et al, 2013). Kunskap är första 

byggstenen till en bro mellan olika kulturer. Det är idag större variationer i etnisk och 

kulturell bakgrund, religion, normer och värderingar som innebär att vi behöver mer 

kompetens (Socialstyrelsen, 2010). 

Alla informanter är överens om att det behövs mer kunskap och utbildning men också 

att det behövs mer personer inom det professionella som kommer från andra kulturer. 

Att få en större mångfald inom alla yrkesområden. 

 

Det finns stora brister i vår kunskap och framför allt när det gäller 

utarbetandet av olika behandlingsverktyg. Vissa behandlingsverktyg är 

formade ur en västerländsk kultur och stämmer inte för alla kulturer. Det 

blir en språklig skillnad och förväntningarna är olika på vad vården ska 

erbjuda. Det kan bli en kulturkrock i hur vi gör och hur man gör i deras 

land (informant 1). 

 

Informanterna beskriver en konkret sak inom behandling av psykisk ohälsa som är 

verktyget BI (Brief Intervention) som är ett snabbare arbetssätt där man fokuserar på 

beteenderelaterade problem med få besök, de finns inte översatta på olika språk och är 

inte anpassade till andra kulturer. Det blir svårare att ha det arbetssättet med denna 

grupp av människor där man jobbar med det enkla att till exempel förstå ångest, få 

sömnråd och så vidare. För även om personer med annan etnisk bakgrund har andra 

trauman i bagaget så kan detta vara ett bra handfast verktyg (BI) om det fanns på flera 

språk. Robinson & Reiter (2007) menar att det blir lätt en språklig skillnad och 

förväntningarna är olika på vad vården ska erbjuda. 

Jämlik vård är här svårt när man inte har det gemensamma språket eller samma 

utbildningsnivå och så vidare. Hälso- och sjukvården ska eftersträva jämlik vård så 

långt det är möjligt, att se varje individen från där den befinner sig. Våra normer och 

värderingar får inte styra så det leder till diskrimineringar eller kränkningar, alla har 

samma värde oavsett bakgrund (Vårdguiden, 2015). Det finns dock studier som visar att 

vården är inte alltid jämlik och att en av orsakerna är just diskriminering 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

Det behövs mer kunskap och utbildning kring kulturella skillnader, vi vet 

för lite. Vi har dålig  kunskap gällande förståelse för olika kulturer, 

religioner och livsstilar. Vi vet ofta inte ens vad som händer i det landet 

de flyr ifrån (informant 3). 
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Reneland som är projektledare inom familjemedicinska institutet (Fammi, 2006) 

påpekar i sin rapport att inom kompetens och kunskap finns det mer att jobba för inom 

alla områden. Kompetensutvecklingen bör innehålla inte bara baskunskap utan också 

kompetensförstärkning och kompetensförnyelse. Med kompetensförstärkning menar 

hon att man ska bygga ny kunskap utefter tidigare förståelse och att detta borde finnas 

kontinuerligt i verksamheterna som till exempel kontinuerlig handledning och 

föreläsningar (Fammi, 2006). Informanterna säger själva att den individuella 

handledningen samt de tvärprofessionella mötena är viktiga. Där kan man lyfta bland 

annat etiska dilemman och kulturella skillnader. ”Man ser med olika ögon från olika 

professioner och man har ett bra stöd i yrkesgrupperna då man inte bara har olika 

yrkesroller utan även har personer med olika etnisk bakgrund i yrkesgruppen”. 

Informanterna menar också att när det finns utbildningsläkare från andra länder eller 

som studerat utomlands inom vården så underlättar det då många är flerspråkiga och har 

ett annat tankesätt. Här finns då en öppenhet och en allmän kunskap som man måste ta 

tillvara på då det är mycket kring olika kulturer och religioner. Informanterna trycker 

också på vikten av att öka kunskap genom att bjuda in föreläsare från andra kulturer till 

exempel gällande hedersmord och HBTQ. Man får heller inte vara rädd för att ställa 

frågor som hur löser ni saker i ert land? Så här gör vi här i Sverige. 

 

Det är svårt att tillgodose alla, att ha den breda kunskapen och det blir 

bara övergripande kunskap. Det handlar om en kostnad för vården men 

önskvärt vore om man hade ett par kuratorer i länet med olika 

språkkunskaper som man kunde remittera till (informant 1). 

 

Med kompetensförnyelse menar Reneland (2006) att man behöver öka förmågan genom 

det löpande arbetet men även genom att kunna ta till sig nya uppgifter och oväntade 

problem som kan uppstå i det kliniska arbetet. Man behöver kunskap om människors 

yttre och inre värld och samspelet däremellan, det psykosociala kunskapsområdet 

(Fammi, 2006). Informanterna säger att de har överlag dålig koll på olika kulturer och 

religioner, det blir lätt att man drar alla över en kam. Man har inte koll på vad som 

händer i olika länder. Det har varit en stor ström av invandrare den sista tiden och 

vården är inte generellt förberedda för detta men måste bli och då gäller det att veta vad 

man pratar om.  

Informanterna menar också att vi behöver få ta del av andra människors historia och 

kultur, vården kan lära sig mycket av patienterna genom att prata om hur sjukvård 

fungerar i andra kulturer. Det behövs också mer personal med kulturella olikheter för att 

lära av varandra. En del kulturer ger stöd i psykisk ohälsa andra inte. Vården behöver 

mer kunskap kring detta för att kunna hjälpa på ett bättre och mer effektivt sätt. 

Reneland, 2006 menar vidare att i den takt som den psykosociala kompetensen håller på 

att byggas ut så behövs det även bedrivas forsknings- och utvecklingsarbete inom olika 

områden (Fammi, 2006).  
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6. Sammanfattning och diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar. Studiens 

syfte var att studera hur vården bemöter personer från olika kulturer när det gäller det 

psykosociala stödet och vilka tolkningar som görs kring vården i det psykosociala stödet 

av utlandsfödda. Syftet var också att se hur sjukvården kan skapa förutsättningar för ett 

bra bemötande till jämlik vård. Jag kommer också att kort och kritiskt diskutera 

metoden för att avsluta med en beskrivning av förslag på vidare forskning. 

Studien visar att normer och värderingar kopplat till det interkulturella lärandet kan 

förändra synen på oss själva och våra normer men att det krävs att vi är öppna för 

förändring och att vi jobbar aktivt för att hantera de situationerna som uppstår i mötet 

med det nya. Studien visar också att bemötandet, mer kunskap och utbildning är viktiga 

saker att utveckla inom vården för personer med annan etnisk bakgrund när det gäller 

den psykiska ohälsan. 

Det normala hittas inte bara i studier av individer och befolkning utan även i fråga om 

hur vi tänker och handlar finns normaliteten och den upprätthålls av våra egna 

värderingar och normer (Svensson, 2007). Viljan att hjälpa människor handlar ofta om 

viljan att bistå dom som inte har tillgång till det som betraktas som normalt. Därmed är 

socialt arbete en normaliseringspraktik, en verksamhet som strävar efter det normala. 

Att förmå människor att agera och bete sig på ett visst sätt kan ha en negativ klang men 

är egentligen inte beroende av handlingen i sig utan av de normer som behandlaren har 

(Svensson, 2007).  

 

6.1. Resultatdiskussion 

 

• Hur upplever personal som arbetar med samtal inom vården att människor med 

annan etnisk bakgrund än svenskt beskriver sin psykiska ohälsa? 

 

Definitionen av psykisk hälsa är enligt WHO (världshälsoorganisationen) (2016) ett 

tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna 

möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra 

till det samhälle hon eller han lever i. Att komma till ett nytt land med en annan kultur, 

andra normer och värderingar samt att inte förstå språket är en utmaning för alla. När 

det sen kommer till den psykiska ohälsan finns det stora kulturella skillnader som 

uttrycks och förstås på olika sätt skriver Bäärnhielm (2014). Man kan se det både i 

medicinska termer men även tolkas som otur, ödet eller ett straff. Språket är ett stort 

hinder när det kommer till att försöka finna ord på nyanser av till exempel känslor. Det 

är oftast lättare att beskriva en fysisk åkomma som till exempel smärta. Att beskriva 

fysiska symptom är lättare och inte så skamfyllt. Lindqvist (2016) menar att både hur 

man ser på psykisk ohälsa samt att det är förknippat med skam kan förhindra och 

förvränga hur man uttrycker sig. 
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Informanterna beskriver att det finns en känsla av skam inför den psykiska ohälsan hos 

patienter som de möter från vissa andra kulturer än den svenska. Det är något dåligt och 

familjen säger att de tappat förståndet eller blivit straffade för något de gjort. Patienter 

med annan etnisk bakgrund måste svara upp mot sin släkt och kultur. Det är svårt att få 

ihop två kulturer, sin egen och den svenska. Detta skapar ofta stress- och 

utmattningssymtom samt stressrelaterade sjukdomar som ångest och depression. Som 

behandlare inom vården måste man komma ihåg att många har mycket traumatiskt i 

bagaget, saker som kanske är svårt att sätta sig in i. Patienternas sätt att uttrycka hur de 

mår är enligt informanterna ofta på ett hysteriskt sätt eller att de har med sig en sträng 

religiös mentalitet och inte får tänka fritt, de trycker undan i rädsla för familjen eller en 

högre gud. Personer från vissa andra kulturer använder sig också mycket av gester och 

kroppen när de uttrycker vad de vill. Littlewood och Lipsedge (1993) beskriver att det 

är lättare att som behandlare tolka patientens besvär i kroppsliga termer istället för 

emotionella när man kommunicerar med ett stort kulturellt avstånd. Fossum et al. 

(2013) menar att kommunikation avser både det verbala uttrycket, kroppsspråket och 

bemötandet. När bemötandet brustit handlar det ofta om att symptom inte kunnat 

beskrivas. Bäärnhielm (2014) menar att det handlar om att komma bakom ordet yta och 

försöka förstå vad som sägs. Ord och begrepp kan ha olika språkliga och kulturella 

betydelser. Som behandlare utgår vi från en medicinsk referensram medan patienten 

utgår från sina personliga erfarenheter (Bäärnhielm, 2014). 

Bäärnhielm (2003) beskriver att trots hög stressbelastning så kan man klara sig bra 

psykiskt. Känslan av sammanhang som beskrivs som det sammanlagda resultatet av vårt 

genetiska arv, vår barndom, uppväxt och livserfarenheter så är det viktigt att i deras sätt 

att uttrycka sin psykiska ohälsa att vi som behandlare är lyhörda att höra vad som sägs 

bakom ordet eller kroppsspråket. Bäärnhielm (2003) menar att skapa känsla av 

sammanhang mellan upplevelse samt tidigare och ny sjukdomsförståelse är av betydelse 

för den enskilde patientens återhämtningsförmåga. 

Informanterna beskriver också att ”vi inom vården måste komma ihåg att alla som söker 

vården inte har psykisk ohälsa utan vill bara berätta sin historia, var de kommer ifrån 

och vad de varit med om”.  

 

 

 

• Vad är ett bra respektive problematiskt bemötande inom det psykosociala stödet 

enligt vården? 

 

Resultatet visar att alla informanter är överens om att i ett bra bemötande är det viktigt 

att inte lägga in sina egna värderingar i mötet. Att vara en god lyssnare och att ha 

förmågan till empati. Detta är grundläggande i alla möten med andra människor oavsett 

från vilken kultur man kommer. Det handlar om att behandla alla med respekt och att 

inte diskriminera eller kränka någon, alla har lika värde. Goffman & Matz (2011) menar 

dock att det är vanligt att när en person man inte känner dyker upp i ens närvaro så är 

första åsynen av personen tillräcklig för att kategorisera och fastställa egenskaper. 

Människor är upplärda att dela in andra människor i olika kategorier för att lättare kunna 

veta vilka sociala koder som ska användas. Fossum et al. (2013) menar att det handlar 
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om språklig överenskommelse, ömsesidig förståelse, gemensamma koder, delade 

erfarenheter, normer och värderingar. Han menar vidare att som behandlare i det 

psykoterapeutiska samtalet är det viktigt att vara medveten om detta. 

I resultatdelen kom det fram att i bemötandet läggs det ofta in de professionellas normer 

och värderingar. Informanterna menar att normer och värderingar är det som binder 

samman olika kulturer. Gemensamt för alla informanter är dock att de anser att de flesta 

är nöjda över vårdens bemötande men att det ibland kan vara svårt för behandlarna att 

leva upp till allas förväntningar. Det tar då mer tid och fler samtal att förklara hur 

vården i Sverige fungerar. ”Vi måste ändå vara lyhörda och lyssna på deras erfarenheter 

annars missar vi alliansen och det blir ett dåligt bemötande”. Informanterna beskriver 

också att man ofta berörs av deras berättelser och att det är okej att bli berörd men det 

får inte påverka behandlingen. Man får inte bli cynisk eller avstängd.  

 

 

 

 

• Vilka är informationskällorna när det gäller vårdens kunskaper om bemötande 

och jämlik vård inom det psykosociala stödet? 

 

Informanterna beskriver att som behandlare inom vården kan man inte relatera till allt 

eller sätta sig in i allt. ”Det är dock viktigt att som behandlare känna sig trygg i 

situationer där man inte alltid förstår men har viljan att försöka förstå”. Informanterna 

menar att kunna identifiera sig med en grupp är viktigt men det är också viktigt att man 

kan se olikheterna på ett bra sätt så det inte blir vi och dom. Kulturella värderingar 

handlar om olika värderingar men framförallt om olika uppfattningar om verkligheten. 

Vi är alla kulturella varelser rakt igenom i våra beteenden, värderingar, tankar och 

känslor. Fossum et al (2010) skriver att i arbetet kring psykisk ohälsa och personer från 

andra kulturer behövs mer handledning, utbildning och utrymme för etiska diskussioner 

för att den enskilde behandlaren ska kunna skapa en bra kommunikation och ett bra 

bemötande. Resultatet visar att informanterna är överens om att detta stämmer och att 

det är något som behöver förbättras. De upplever att de överlag har dålig koll på olika 

kulturer och religioner, ”det blir lätt att man drar alla över en kam”. Informanterna 

menar också att det behövs en större kulturell mångfald inom alla yrkesområden i 

vården för att kunna möta och behandla människor från olika kulturer och med olika 

etnicitet. 

 I resultatet framkommer det också att de olika behandlingsverktyg som idag finns 

behövs på olika språk för att kunna nå ut till fler människor och att det på så vis blir en 

mer jämlik vård. Michael et al (2011) skriver att man ser att en modifiering av den 

traditionella psykoterapin kan komma att bli nödvändig då både normala kris- eller 

sorgereaktioner samt traumatiska stressreaktioner kan ge en avvikande symtomatologi 

och en noggrann psykologisk och psykiatrisk diagnostik är avgörande för att en adekvat 

behandling ska komma till användning. Tell et al (2017) menar också att det behövs 

utökade resurser och förbättrade behandlingsformer då det kan vara svårt att nå fram till 

var och en som söker för psykisk ohälsa. 

Utifrån de tre temana, kulturella skillnader, bemötande - normer och värderingar samt 

brist på kunskap och förståelse för andra kulturer som framkom så kan man se en röd 
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tråd genom hela studien mellan tidigare forskning och empirin. Reneland (2006) menar 

att kompetensutveckling bör innehålla inte bara baskunskap utan också 

kompetensförstärkning och kompetensförnyelse, att man behöver bygga ny kunskap 

utefter tidigare förståelse.  

Jag tolkar att kulturella skillnader påverkar vårdpersonalens bemötande och att man 

behöver mer kunskap kring detta. Man kan också se hur viktig kommunikationen är 

oavsett om det handlar om ord eller kroppsspråk, att man måste lyssna och vara lyhörd i 

bemötandet. Risken finns när man kommunicerar med ett stort kulturellt avstånd att 

man tolkar patientens besvär i kroppsliga termer istället för emotionella. Det är svårt att 

fånga den emotionella dimensionen då kommunikationen ofta är kortfattad och det är 

svårt att finna gemensamma metaforer för sina känslor när man har ett annat språk. 

Jag tolkar också att det är viktigt att kunna se världen med andra glasögon för att kunna 

få en bättre förståelse för att man har olika uppfattningar om verkligheten så personal 

och patienter inte pratar förbi varandra, det blir annars kulturkrockar som egentligen 

inte skulle behövas. Om personal och patienter kan se varandras olikheter kan vi få 

förståelse även för det som finns under isberget som alla föreställningar, antaganden och 

känslor. Alla föds in i en kultur och det betyder att vi alla behöver bli mer ödmjuka 

inför det. För vad är normalt och vilka är normerna? Vad är en sanning? Att förstå är 

inte det samma som acceptera men det är viktigt att kunna se olikheterna. Sverige 

kanske inte är bäst? Det behövs byggas en bro för att kunna förstå var andra kommer 

ifrån och framför allt vad de kommer med. 

Det framkommer från studien att det behöver finnas vård och omsorg utifrån ett 

interkulturellt perspektiv, att bli mer medvetna om vilka specifika förutsättningar som 

kan finnas i mötet mellan människor från olika kulturer. Lorentz & Bergstedt (2006) 

skriver att genom att låta olika kulturer mötas kan patienter och personal nå en 

förståelse av det annorlunda och där målet är interkulturell kompetens. Bäärnhielm 

(2014) menar att det interkulturella lärandet sker i mötet med det obekanta och kan 

förändra synen på oss själva och våra normer, att förstå andra perspektiv för att 

kulturella gränser ska kunna överskridas.  

Jag tolkar att de professionella behöver få mer insikt om hur egna föreställningar och 

kulturella referensramar färgar detta möte. Hinder man kan se inför jämlik vård är bland 

annat språksvårigheter och att information inte finns tillräckligt på olika språk. Men 

även att man ibland behöver anpassa insatser efter målgruppens behov då de kan 

komma med trauman som personal har svårt att sätta sig in i och då kanske har ett annat 

behov i behandlingen för sin psykiska ohälsa. 

Ett önskvärt scenario vore att olika kulturer och människor med olika etnicitet mer kan 

acceptera varandras olikheter, det handlar om både människors och samhällets 

inställning till allas olikheter. Detta för att få en mer jämlik vård på lika villkor.  

 

6.2. Metoddiskussion 

I metodavsnittet presenterar jag hur min arbetsprocess gått till för att försöka öka 

studiens transparens. Den kvalitativa metoden valdes för att den är mer användbar till att 

beskriva tankar, funderingar och att kunna förmedla informanternas kunskap i ämnet. 

Utifrån studiens syfte och frågeställning skapades en intervjuguide för att säkra 
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validiteten och informanterna gavs möjlighet att berätta fritt om sina tankar kring varje 

fråga. Svaren från informanterna bör bli likvärdiga om en studie utförs vid ett senare 

tillfälle av en annan forskare. Önskvärt är dock att de yrkesverksamma som har samtalet 

som verktyg har mer kunskap inom ämnet samt bättre förutsättningar för ett bra 

bemötande där man bättre kan hantera olika normer och värderingar och att det har 

blivit en mer jämlik vård. Då skulle resultatet kunna bli lite annorlunda. Målet var inte 

att framställa resultat som går att återskapas i en liknande studie utan att få en ökad 

förståelse för hur personer av olika etniciteter och andra kulturer bemöts inom vården 

när det gäller det psykosociala stödet och vilka tolkningar som görs kring vård i det 

psykosociala stödet av personer som uppfattas vara av annat etniskt ursprung än svenskt 

och har en annan kultur. Målet var också att se hur sjukvården kan skapa förutsättningar 

och vilken kunskap som finns för ett bra bemötande till jämlik vård. vilka kunskaper det 

finns kring hur psykisk ohälsa uttrycks i andra kulturer och hur de bemöts av vården i 

Sverige, om det finns en jämlik vård. 

Resultatet jag fick från studien överensstämde med tidigare forskning. Jag fann många 

intressanta saker men kan inte säga att jag fann något unikt. Resultatet bekräftade mer 

att det behövs mer kunskap kring olika kulturer och psykisk ohälsa. 

Att använda sig av en kvalitativ metod har både för-och nackdelar. Nackdelen med 

metodvalet är att urvalet blir mindre då transkriberingen och bearbetningen av data är 

mer tidskrävande (Bryman, 2008). Fördelen med den kvalitativa metoden är att jag fick 

längre utsagor och beskrivningar av informanterna kring de olika temana. Jag gavs 

möjlighet att ställa följdfrågor och få bekräftelse om att vi var överens om svaren. Om 

jag istället använt mig av en kvantitativ metod med enkäter hade det begränsat 

svarsalternativen till något jag redan bestämt, vilka svarsalternativ som kan ges runt en 

fråga (Bryman, 2008). Jag tror att erfarenheter bättre kan synliggöras med mitt val av 

metod. 

 

6.3. Förslag på vidare forskning 

Denna studie har visat att vi behöver mer kunskap och förståelse kring psykisk ohälsa, 

hur den uttrycks och hur vi på bästa sätt ska bemöta den när det gäller människor från 

andra kulturer med annan etnicitet. Studien har också visat att språket och hur vi 

kommunicerar ofta är ett hinder då vi inte alltid förstår varandra, det blir ett stort 

kulturellt avstånd med olika normer, värderingar och förväntningar på vården. Om vi 

kan se varandras olikheter kan vi få en bättre förståelse för människan bakom oavsett 

kön, ålder, etnisk eller religiös bakgrund. Detta i strävan för att få en mer jämlik vård. 

Baserat på det jag nu vet och fått reda på i denna studie skulle det vara intressant och 

givande att göra om studien om några år för att se var de professionella i yrket står i 

frågorna. Det skulle vara intressant om framtida forskning kan undersöka om och hur 

vår kunskap om andra kulturer och deras psykiska ohälsa har utvecklats, om det är mer 

jämlik vård gällande till exempel bemötande, vård- och behandling oavsett kön, ålder, 

etnisk eller religiös bakgrund.  
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”Om jag vill lyckas föra en annan människa mot ett bestämt mål måste jag först finna 

henne där hon är och börja just där. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå 

mer än hon gör men först och främst förstå vad hon förstår” (Sören Kierkegaard). 
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Bilaga 1 

Information till respondenterna 

Hej mitt namn är Lena Halla-aho.                                                                                             

Jag jobbar som kurator inom Primärvården och läser nu Magisterprogrammet på 

Karlstads universitet. Har kommit fram till uppsatsarbetet och ska skriva om bemötande 

och kunskap kring personer med annan etnisk bakgrund som söker för psykisk ohälsa. 

Min tanke är att intervjua personer som kommer i kontakt med dessa i sitt arbete. Det 

insamlade materialet kommer endast att användas för forskningsändamål till denna 

uppsats. 

Syftet med intervjustudien är att studera hur vården bemöter personer av olika etnicitet 

när det gäller det psykosociala stödet och vilka tolkningar som görs kring vård i det 

psykosociala stödet av utlandsfödda samt hur sjukvården kan skapa förutsättningar för 

ett bra bemötande till jämlik vård. 

Deltagandet är frivillig och man kan avbryta när man vill. Jag kommer att spela in 

intervjuerna för att jag senare ska kunna veta exakt vad som sagts i intervjun och därför 

kommer jag att behöva ert samtycke. Samtyckesblankett att skrivas på kommer att tas 

med vid intervjutillfället. 

En intervju är tänkt att ta ca 30-45 minuter. Inspelningarna kommer att raderas och 

intervjuutskrifterna kommer att sparas och analyseras. Informanternas identitet kommer 

att skyddas i utskrifterna genom att jag kommer att kalla personerna för informant 1,2 

och så vidare.  
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett 

Jag samtycker härmed till att frivilligt medverka i denna studie. Jag är medveten om att 

jag när som helst kan avbryta min medverkan utan att det ifrågasätts. Jag har 

informerats om studiens syfte och om hur informationen kommer att användas. Det är 

endast studiens skribent som kommer att ta del av materialet i form av inspelning och 

transkribering. Jag är medveten om att konfidentialitet råder, vilket innebär att min 

identitet inte på något sätt kommer att avslöjas i studien och att obehöriga ej kommer 

kunna ta del av personliga uppgifter som lämnas. Materialet kommer att redovisas i 

form av en D-uppsats som slutligen kommer att bli offentlig. 

 

 

Ort och Datum 

…………………………………………………………………………… 

Informantens signatur 

…………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

• Berätta lite om dig själv. Ålder, kön, yrke, bakgrund? Vad jobbar du med idag? 

Hur länge har du jobbat här? 

 

• Sjukdom och besvär kan beskrivas på olika sätt, märker du av de kulturella 

skillnaderna kring detta?  
 

• Hur beskrivs den psykiska ohälsan av patienter med annan etnisk bakgrund? 

Kan du ge exempel? 

 

 

• Hur upplever du att patienter med annan etnisk bakgrund ser på vårt bemötande i 

vården? Betyder bemötande samma sak för oss? 

 

• Vad är ett bra bemötande enligt dig i kontakten med patienter med annan etnisk 

bakgrund? 

 

 

• I mötet med patienter är det viktigt att vara medveten om omedvetna känslor och 

reaktioner, att inte lägga in sina egna värderingar. Hur hanterar du det i mötet 

med patienter med annan etnisk bakgrund som kanske varit med om onormala 

händelser? 

 

• I vården är det ofta ont om tid och denna patientgrupp kan behöva mer tid när 

hen ska uttrycka sig. Hur skulle du beskriva att du hanterar det? 

 

 

• Är det svårt att kommunicera med patienter från olika kulturer? Och i så fall på 

vilket sätt? 

 

• Skillnader i sjukdomsförståelse kan leda till kommunikationssvårigheter. Vården 

ska sträva efter att vara så jämlik som möjligt. Är den det när det gäller denna 

patientgrupp? Utveckla. 

 

• Vad har du för kunskap och utbildning när det gäller mötet med patienter från 

andra kulturer? Finns det kulturell kompetens i vården? 

 

• Behövs det mer utbildning kring psykisk ohälsa, bemötande och hur man 

kommunicerar med patienter från andra kulturer? Utveckla. 
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