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      KULTURELLA SKILLNADERS PÅVERKAN PÅ PSYKOTERAPI PROCESSEN  
      Iranskfödda, högutbildade kvinnors erfarenheter av psykoterapi  
 
                      Jila Eftekhari 

 
I takt med att människor rör sig över geografiska och kulturella gränser, 
kommer alltfler individer med olika kulturella bakgrund i kontakt med 
psykoterapi. Klienten och psykoterapeuten representerar sina 
sociokulturella kontexter och den interpersonella dynamiken som uppstår i 
vardagen förekommer även i psykoterapin. Syftet med denna studie var att 
få en fördjupad förståelsen för klienternas erfarenheter av kulturella 
skillnader i terapiprocessen. Frågeställningen var om den terapeutiska 
processen påverkas av kulturella olikheter samt om kulturskillnader utgör 
ett hinder i terapin. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes 
med sex kvinnor och analyserades utifrån induktiv tematisk analys. 
Resultatet visade att terapeuternas individualistiska kultur stod i kontrast 
till klienternas kollektivistiska kultur och orsakade missuppfattningar. 
Missförstånd påverkade den terapeutiska alliansen negativt. Klienterna 
utbildade terapeuterna för att hindra felbedömningar. Undervisningen 
innebar ökade kunskap -och förtroende men också en uppgivenhet hos 
klienterna pga. att den upptog mycket tid och hindrade ett fördjupat 
terapeutiskt samtal.  

 
 
Psykoterapi är ett unikt möte mellan två individer i en känslomässigt betydelsefull situation där 
man relaterar till varandra på olika plan. Psykoterapi är en förändringsprocess som skapas för att 
lindra symtom, förebygga framtida lidande, öka livskvalitén och främja anpassningsförmågan 
såväl i relationer som i arbete. Vi befinner oss i en tidsepok där människor rör sig mellan olika 
geografiska och kulturella gränser. Psykoterapirummet liksom samhället i stort är en arena där 
psykoterapeuter och klienter från olika kulturer möts. Klienten bär med sig sina värderingar, 
övertygelser och tro som utformar klientens attityd i förhållande till omgivningen. Attityden och 
värderingar som har sin grund i klientens kultur, är en viktig faktor i den sociala interaktionen. 
Kulturen kan ibland fungera som en barriär och hindra klienten från att kunna förmedla sina 
djupliggande känslor. Detta kan ibland ge upphov till missförstånd, feltolkningar, felbedömningar 
och negativ terapiutfall. Terapeuten är också i sin tur influerad av sina kulturella föreställningar 
som på ett medvetet och omedvetet plan kommuniceras till klienten och kan tänkas underlätta 
eller försvåra kommunikationen. Utöver etniska skillnader kan bl. a. kön, ålder och sexuell 
läggning påverka relationen och alliansen till psykoterapeuten (Vazquez, 2007). 
  
 

Psykoanalys och sociokulturell kontext 
Under de senaste decennierna har psykoanalytisk teori kritiserats för att den har negligerat den 
sociokulturella kontexten. Kritiken riktas mot synen på de psykiska och sociala, inre och yttre 
aspekterna av upplevelsen (Tummala-Narra, 2015). Lacan och post-lacanian perspektiv anser att 
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jaget utvecklas genom språk, kultur och interpersonell interaktion (Kristeva 1995 & Lacan 1998, 
refererat i Tummala-Narra, 2015). Dessa traditioner värderar de sociala sammanhangens roll som 
en viktig aspekt av psykoanalytisk psykoterapi och har bidragit till en rörelse mot erkännande av 
att externa och interna erfarenheter är oskiljaktiga. Relationella analytiker har utmanat terapeutens 
traditionella, historiska och apolitiska inställning och är istället aktivt engagerad i sociokulturella 
problem eftersom de speglas i det terapeutiska förhållandet. Olika psykoanalytiska traditioner, 
särskilt relationell psykoanalys, har börjat ta itu med frågor om social identitet, särskilt kön, ras, 
invandring, social klass, språk och tvåspråkighet, religion, sexuell läggning och fysiska 

funktionshinder. Comas-Díaz och Jacobsen (1991, refererat i Tummala- Narra, 2015) utvecklade 
konceptet etnokulturella överföring som betonar på vikten av att sociokulturella bakgrunder och 
terapeut/klientens verklighet påverkar den terapeutiska dynamiken.  
 
 

Individualistisk och kollektivistisk kultur 
I en studie av Von Hoorn (2015) som byggde på information från ca 45 tusen personer från 36 
länder framkom att individualism förknippas med en bredare förtroenderadie, medan 
kollektivismen är förknippad med en smalare tillitsradie. I kollektivistiska samhällen är folk 
benägna att ha förtroende för sina närmaste men är mindre villiga att utöka förtroendenivån till 
utanför egna gruppen. Människor i individualistiska kulturer är mer villiga att utöka sin 
förtroendenivå utanför egna gruppen. Individernas förtroendenivå bestämmer ens vilja att 
samarbeta med andra (Von Hoorn, 2015). Såväl individualism som kollektivism handlar om 
människor som lever vid sidan av varandra. Skillnaden mellan dessa kulturer är att i 
individualistiska samhällen tar individen hand om sin närmaste familj medan i kollektivistisk 
kultur är individen integrerade i gruppen och gruppens intresse går före det individuella intresset 

(Hofstede, 2001 refererat i Von Hoorn, 2015). I den kollektivistiska kulturen tenderar individen 
att vara emotionellt bunden till sin ingrupp (familjen) under hela sin livstid, de delar liknande 
värderingar och betraktas inte som egna individer. Medan i en individualistisk kultur uppmuntras 
individen till självständighet och den emotionella kopplingen till familjen är inte betydelsefull 
på samma sätt (Triandis refererat i Neuliep, 2009). 
 
Individer från kollektivistiska och individualistiska kulturer har olika preferenser gällande 
kommunikationsstil, vilket påverkar interaktionen mellan människor. Personer från den 
kollektivistiska kulturen använder sig av högkontextuell kommunikation vilket innebär en 
indirekt, underförstådd och abstrakt kommunikation samt känslor används för vägledning i 
kommunikationen. Kommunikationsstilen i den individualistiska kulturen är lågkontextuell, 
vilket betyder att den är direkt, tydligt och rätt fram och strävar efter öppenhet och exakthet (Hall 
1976, 1984).  
 
 
Sydasiatiska kvinnor och psykoterapi 
Tumma-Narra är en indisk-amerikansk psykologiforskare som har studerat bl. a. sydasiatiska 
invandrarkvinnors psykiska hälsa i USA. Hon skriver att förändring av familjekonstruktioner 
och könsroller förväntas vara en naturlig del av invandringsprocessen. Erfarenheter från 
sydasiatiska invandrarkvinnor som är uppvuxna i ursprungslandet och migrerat till USA visar 
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att de möter akulturativa stressorer som språk, kommunikationshinder, separation från vänner 
och familj och anpassning till nya kulturella normer. Gemensamt familjeliv är tradition i 
sydasiatiska länder och äldre män har en beslutsfattande roll medan yngre kvinnor har minst 
makt. Familjeenheten har en avgörande betydelse för identitetsutveckling (Tummala-Narra, 
2013). Kärnfamiljen är en typisk familjestruktur och det förväntas att tjejer och kvinnor 
upprätthåller en stark relation med familjen (Mehrotra & Calasanti, 2010 refererat i Tummala-
Narra, 2013). Invandringen medför stora förändringar och kvinnor från sydasiatiska länder 
upplever en såväl ökad känsla av sexuell frihet som ångest och frustration över förändringar av 
det kulturella idealet. Familjestrukturen förändras och kvinnor och mäns roll i familjen står i 
kontrast till hemlandets och detta komplicerar upplevelsen av maskulinitet och femininitet. 
Sydasiatiska kvinnors identiteter som vårdgivare för familjen och åldrande föräldrar som bor 
kvar i hemlandet, utmanas. Författaren betonar att identiteten är flytande och kulturella 
identiteter blir mer eller mindre framträdande i olika sammanhang. Självständighetsaspekter kan 
förkastas i situationer där integrationen av olika kulturella upplevelser känns som belastande 
eller omöjlig. Sociala identiteter (kön, kultur och religion) interagerar i akulturationsprocessen. 
Förhandlingar om socialidentitet i invandrarkontexten medför stress och bidrar till upplevelse av 
isolering och marginalisering. Stressen hanteras genom att betona på en eller flera specifika 
aspekter av identiteten för att uppnå önskad resultat (Sundar, 2008, refererat i Tummala-Narra, 
2013). Detta är en omedveten process som kan vara adaptiv för att överleva intrapsykiska och 
interpersonella konflikter som upplevs omöjliga att lösa men har en funktion av 
försvarsmekanism som stör identitetsbildningen. Individen kan uppleva stress till följd av brist 
på integration av olika aspekter av jaget och inte känna sig autentisk (Tummala-Narra, 2013). 
Hon menar att dessa förändringar har konsekvenser som bör kännas till i psykoterapeutisk praxis. 
Vikten av sociokulturell kontext i konceptualisering av psykisk ohälsa och psykoterapiprocessen 
uppmärksammas i psykodynamisk, feministiskt och mångkulturellt perspektiv. Samarbetet 
mellan psykoterapeut och klient och undersökning av patriarkala källor till emotionella problem 
och förlust av personlig kontroll, är viktig i ett feministiskt perspektiv. Terapeuten ska utveckla 
självmedvetenhet och ta hänsyn till sociokulturella sammanhang (Sue, 2002, refererat i 
Tummala-Narra, 2013). Flera teoretiker som integrerar mångkulturellt och psykoanalytiskt 
perspektiv uppmärksammar det sociala sammanhangets roll eftersom den påverkar det 
intrapsykiska och interpersonella livet och psykoterapiprocessen. De menar att sociala hierarkier 
och dynamik från samhället kan spegla sig i terapiförhållandet genom överföring och 
motöverföring (Altman, 2010, refererat i Tummala-Narra, 2013).  
 
Begreppet identitet har olika innebörd utifrån olika teoriers synvinkel och Eriksson (2002) ser 
identitet som individens utveckling från historiska och samhälleliga perspektiv. Utifrån sin 
stadieteori definierar han identiteten som en känsla av sammanhang som varje individ skapar i 
en samhällelig, historisk och kulturell kontext.  
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Kulturkompetens 
Kulturkompetens är ett diskuterat begrepp bland forskare och kliniker som är intresserade av 
etniska minoritetsfrågor (Sue, 1998). Sue menar att ökade kulturkompetens är en förutsättning för 
effektivt arbete med människor i olika kulturella grupper. Genom sin forskning visade Sue (1998) 
att kulturkompetens innebär att erkänna andra kulturgrupper, kunna arbeta effektivt med dem och 
utveckla förmågor som vetenskaplig medvetenhet, dynamisk dimensionering och flexibilitet i 
generalisering. En vetenskaplig medveten psykoterapeut bildar hypoteser snarare än drar tidiga 
slutsatser, utvecklar kreativa sätt att testa hypoteser och agerar utifrån förvärvad information samt 
undviker medvetet att dra förhastade slutsatser baserade enbart på klientens kulturella bakgrund. 
Genom dynamisk dimensionering visar terapeuten förmåga i att veta när man ska generalisera och 
inkludera och när individualisera och exkludera. Stereotypier är en av de största svårigheterna i 
interpersonliga och interetniska relationer och även om terapeuten undviker att använda 
stereotypier, kan de påverka deras tankar och beteende. Vid stereotypier förväxlas individens 
egenskaper med de egenskaper som tillskrivs gruppen och terapeuten kan göra det motsatta 
misstaget att ignorera kulturella gruppegenskaper som kan påverka individen. Flexibilitet i 
generalisering möjliggör undvikande av stereotyper samtidigt som kulturens betydelse uppskattas. 
Vid dynamisk dimensionering kan terapeuten placera klienten i ett korrekt sammanhang oavsett 
om klienten har egenskaper som är typiska för eller excentriska för klientens kulturgrupp. Den 
tredje viktiga färdigheten i området är kulturell expertis vilket innebär att använda kulturspecifika 
experter som känner till kulturerna och har förmågan att översätta sina kunskaper till effektiva 
interventioner. Dessa experter har specifika kunskap om den kulturgrupp som de arbetar med och 
förstår sociopolitiska påverkan på olika kulturgrupper (Sue, 1998).  
  
I två metaanalyser som genomfördes av Soto, Alberto, Smith, Timothy, Griner, Derek, 
Domenech Rodríguez, Melanie, Bernal, Guillermo (2018) fann de att psykologisk behandling 
kunde ha större effekt när de anpassades till klientens kultur och när terapeuten var 
mångkulturellt kompetent. Studien definierar kulturell anpassning som systematiska 
förändringar där man använder språk, kultur och sammanhang på ett förenligt sätt med klientens 
värderingar och kulturella mönster (Bernal, Jiménez-Chafey och Domenech Rodríguez, 2009, 
Cardemil, 2010, refererat i Smith et. al., 2018). Språk, metaforer, personer, innehåll, mål, 
metoder, koncept och sammanhang i psykoterapi är mottagliga för kulturell anpassning (Bernal, 
Bonilla & Bellido, refererat i Smith et al., 2018). Kulturkompetens innebär medvetenhet och 
kunskap och färdigheter (Arredondo et al., 1996, Sue, Arredondo, & McDavis, 1992, refererat i 
Smith et el., 2018). Kulturell medvetenhet syftar till terapeutens förmåga att erkänna olikheterna 
i kulturell bakgrund och antagande som påverkar psykoterapiprocessen. Kulturell kunskap 
innebär att terapeuten visar förståelse för olika gruppers normer samt unika upplevelser och 
kulturell färdighet avser terapeutens förmåga i att engagera sig i klienter och anpassa bedömning 
- och behandlingsmetoderna till klientens kulturella behov (Smith et el., 2018). 
  
Det finns flera tillvägagångssätt som bygger på befintliga psykoanalytiska bidrag för att utöka 
befintliga konceptualiseringar av kulturell kompetens (Tummala-Narra, 2015). 
Hon räknar upp några områden som är viktiga att tänka på i psykoterapiprocessen. a) Utökande 
av självreflektion i syfte att inkludera utforskning av effekterna av tidigare trauma och 
negligering av sociokulturella problem i psykoanalysen om nuvarande och framtida 
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psykoanalytisk teori och praktik. b) Erkännande av terapeuten och klientens inhemska kulturella 
berättelse och de medvetna och omedvetna betydelserna och motivationer som följs med dessa 
berättelser. c) Erkännande av kontextens roll i språkbruk och affektuttryck i psykoterapi. 
Ursprungliga berättelser och kulturbaserade förklaringar av utveckling, hälsa och patologi är 
nära kopplade till språk och affektiv erfarenhet. Psykoanalytisk psykoterapi, är starkt beroende 
av språk och verbalt uttryck av affektivt material. Det Psykoanalytiska perspektivet understryker 
att psykoterapi kan fungera som ett övergångsutrymme (Winnicott, 1971, refererat i Tummala-
Narra, 2015) vilket överbryggar gamla och nya språk och kulturella erfarenheter. d) 
Uppmärksamma att klientens och terapeutens erfarenhet av socialt förtryck - och stereotypier 
om den andre påverkar den terapeutiska processen och resultatet. e) Erkännande av att själva 
kulturen är dynamisk och individer förhandlar om komplexa, tvärkulturella identifikationer på 
både kreativa, adaptiva och självdestruktiva sätt, vilket framgår av användningen av försvar 
(Tummala-Narra, 2015). 
  
I en empirisk studie som var det första i sitt slag, undersöktes 20 psykoanalytiskt skolade 
psykologers perspektiv på kulturell kompetens inom psykoterapi. Resultatet visade att kulturell 
kompetens innebar uppmärksamhet på en komplex utvecklingsprocess för att delta i 
sociokulturella frågor. Deltagarna tyckte att medvetna och omedvetna processer som formas av 
sociokulturella realiteter och socialt förtryck påverkade dynamiken mellan terapeuten och 
klienten (Tummala-Narra, Claudius, Letendre, Sarbu, Teran & Villalba, 2018). Terapeuternas 
erfarenhet visade att dynamiken och naturen i sociokulturella kontext är komplex. De tyckte att 
terapeuterna måste undvika kategorisk förståelse av individer och kulturgrupper eftersom den 
minimerar komplexiteten i klienternas upplevelser. Terapeuternas personliga effektiva 
erfarenhet hjälpte de att förstå klienternas kamp mot förtryck.  De upptäckte att de hade motstånd 
mot vissa områden som t ex ras och klass som väckte obehag hos dem pga. deras bristande 
kunskap i dessa områden. Studien visade att överföring och motöverföring i terapirummet 
återspeglar sociokulturella kontexter (Tummala-Narra et al.,2018). 
  
Resultatet av en kvalitativ studie som genomfördes av Rogers-Sirin, Lauren, Melendez, Frances, 
Rafano, Chritie, Zegarra & Yessica (2015) visade att om klienten upplevde terapeuten som 
kulturell kompetent kunde detta leda till större förtroende för terapeutens förmåga att hjälpa till 
trots kulturell skillnad. Exempel på kulturspecifik kompetens var öppenhet för att lära känna 
klienternas kultur. a) Klienterna uppskattade terapeutens erkännande av sin begränsade kunskap 
och deras försök att lära sig. b) användning av kultur på ett lämpligt sätt, klienterna fann det 
hjälpsam när terapeuten tog upp hur kulturella skillnader påverkade terapin. c) vetskapen om när 
kulturen inte var relaterad till den presenterade frågan t ex när terapeuten klargjorde att en 
personlig fråga inte var relaterad till ras kände klienterna sig till freds. c) visat tålamod och stöd 
inför klienternas initiala tvekan i terapi som ledde till att klienterna kände sig trygga och 
respekterade. d) visad empati, som alla andra terapeutiska sammanhang var en viktig del av 
positiv upplevelse av terapin. Studien visade även att vissa typer av terapeutiska sätt har särskilt 
stor påverkan på invandrarklienter på grund av mikroaggressioner som Sue (2010, referat i 
Rogers-Sirin et al., 2015) beskrev i sin forskning. Dessa mikroaggressioner begås av välvilliga 
personer. Terapeutens mikroaggressioner ledde till klientens förvirring och undran om huruvida 
kulturella bias bidrog till deras negativa erfarenhet av terapi. Studiens exempel på kulturell 
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inkompetens var a) brist på tydlighet om vad terapi kunde medföra, b) hur terapin skulle fungera, 
c) förväntningar på klienten och terapeutens uppgift, d) förväntan på att klienten skulle börja 
prata om sig själv var oklart och det ledde till förvirring hos invandrarklienter, e)diskriminering 
och mikroaggressioner som sändes ut direkt och indirekt och väckte obehag hos klienten, f) 
antaganden om tillräcklig kulturell kunskap som var felaktiga och ledde till försämrad allians, 
g)patologiserande av kulturella skillnader, vilket ledde till osäkerhet hos klienter. Studien 
bekräftade tidigare forskningsresultat om vikten av kulturell kompetens för en effektiv 
behandling (Rogers-Sirin et al., 2015). 
 
 

Kulturell barriär 
Kultur och psykoterapi är dynamiska processer (Fung & Ted Lo, 2017). Kulturell förståelse och 
mening är kontinuerligt sammansatt av terapeuten och klienten genom en dialog (Qureshi, 2005, 
refererat i Kenneth Fung & Ted Lo, 2017). Kulturfaktorer kan börja fungera före det första 
kliniska mötet (t ex kulturellt informerade idéer om terapi), longitudinellt under hela 
behandlingen och/eller till och med efter avslutning (t ex kulturella förväntningar på förhållandet 
efter avslutande) (H. T. Lo & Fung 2003, refererad Fung & Ted Lo, 2017). I tvärkulturella möten 
kan kommunikationen vara den första barriären. Utöver språktolkning innefattar överväganden 
val av ord, komplexitet i språk, icke-verbal kommunikation och kommunikationsstilar (Fung & 
Ted Lo, 2017). 
 
Sue & Sue (1977) hänvisar till tidigare studier som identifierar flera huvudvariabler som 
påverkar en effektiv psykoterapi. En viktig variabel är språkbarriär som är en källa till 
missförstånd mellan klienten och psykoterapeuten. Klienter som är tvåspråkiga och/eller tillhör 
”lägre samhällsgrupper” t ex afroamerikaner som är uppvuxna i andra kulturella miljö och 
använder afroamerikanskt språk kan inte kommunicera med terapeuten på det sätt som man 
förvänta sig dvs. standard engelska. Klientens bristande språkkunskap kan uppfattas som att 
klienten är icke samarbetsvillig, negativ, brister i begreppsmässigt tänkande och är icke-verbal. 
Terapeuten gör denna bedömning enbart på basis av klientens språkuttryck.  
Kulturella värderingar är en annan barriär som nämns i artikeln (Sue & Sue, 1977). Enligt 
författarna består kulturen av alla saker som människor har lärt sig, tror och värderar. Det är 
övertygelser och färdigheter som varje människa intar under sin utveckling. Trots att författarna 
fokuserar på positiva aspekter av minoritetsgruppers anpassning till värdlandets kultur, anser de 
att detta skapar problem för minoritetsgrupper. 
Vidare menar forskare att västerländska kulturer tillämpar en form av kulturell rasism. Dess 
grundläggande manifestation ser man i: a) Stark tro på överlägsenhet i konst, språk och religion 
av en grupp av befolkningen nämligen vita amerikaner.  b) Tro på att underlägsenhet av alla 
olika kulturella värderingar (vilket inte är vit). c) Att försöka påtvinga önskade normer, 
övertygelser och uppföranden från den dominanta (vita gruppen) till minoritetsgruppen. På detta 
sätt försöker de att få minoritetsgrupper från tredje världen att ta till sig de dominerande 
kulturella värderingar medan deras egna kulturarv ses som något handikappande, något att 
skämmas för och undvika. Deras olikhet betraktas som avvikande och patologisk (Sue & Sue, 
1972b refererad i Sue & Sue, 1977). Forskarna beskriver att psykoterapeutens egna värderingar 
kommuniceras och överförs i terapiprocessen. Detta leder till att psykoterapeuten upplevs som 
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avvisande och inte villig att förstå klientens bakgrund och kulturella uppfostran. I vissa kulturer 
(kinesisk och japansk) betraktas individens intima, sociala och personliga problem som hela 
familjens och därmed avslöjar man inte personliga saker för främlingar och utomstående. 
Terapeuten kan tolka detta som att klienten är inhiberad, blyg och passiv. Författarna lyfter upp 
ostrukturerade och tvetydiga aspekter av terapisituationen som kan upplevas som en okänd 
mystifierande process som kan leda till ångest och förvirring. Kommunikationsmönster dikteras 
av kulturen och i vissa kulturer uppfostras man att respektera myndighetsfigurer och äldre och 
”inte tala förrän talat till”. Terapiprocessen kräver att kommunikation flyter från klient till 
terapeut. När en klient som tillhör en minoritetsgrupp tillbeds att börja samtalet, kan klienten 
uppleva det som obehagligt och svara med korta fraser och uttryck. Terapeuten kan tolka 
beteendet som negativt medan i verkligheten är det ett tecken på respekt (Sue & Sue, 1977). 
 
 
Terapeutisk allians 
Bordin (1979) anser att den terapeutiska alliansen beskriver terapeutens och patientens 
engagemang i den terapeutisk processen och förhållandet som utvecklas interpersonell genom 
deras gemensammas arbete mot patientens mål. Han menar att den terapeutiska alliansen består 
av tre delar: mål (överenskomna mål för terapi), uppgifter (sättet att uppnå målen) och bindningar 
(förhållandet mellan klient och terapeut).  
 
Vasquea (2007) har identifierat variabler som kan störa och förbättra utfallet av psykoterapi 
med etniska minoritetspopulationer och tycker att den terapeutiska alliansen är den viktigaste 
faktorn för effekten av terapi. Den terapeutiska alliansen definieras som kvalitén på 
engagemang mellan terapeut och klient, vilket återspeglas i deras arbete och terapeutens bidrag 
är viktig i detta engagemang (Orlinsky, Ronnestad & Willutzki, 2004, refererat i Vasquea, 
2007). Man bör uppmärksamma att terapeutiska förhållanden med klienter av 
minoritetsgrupper kräver speciella övervägande (Vasquea, 2007). En positiv terapeutisk allians 
uppstår när terapeuten anpassar sig till klientens kultur i syfte att underlätta bygganden av 
relation, terapimål och uppgifter för att komma fram till målen (Comas- Diaz 2006).  
 
Terapibortfall hos minoritetsgrupper är stor (Casas et al., 2002; Center for Mental Health 
Services, 1998; U.S. Department of Health and Human Services, 2001, refererat i Vasquea, 
2007). En möjlig förklaring till bortfallet är att klienter av etniska minoriteter inte upplever 
allians med terapeuten. Kulturella missförstånd och missförstånd mellan psykoterapeut och 
klient är en av orsakerna (American Psychological Association, 2003, refererat i Vasquea, 
2007). Artikelförfattaren antar att den interpersonella dynamiken som uppträder i vardagen 
också kan förekomma i terapirummet. Hon använder termen ”mikroaggressioner” som avser 
att förmedla kraftdynamik i interaktioner i tvärkulturella möten som förmedlar attityder och 
överlägsenhet: att en priviligierad person är bättre än en färgad person som är mindre intelligent, 
kapabel och mindre värdig (Fouad & Arrendondo, 2007; Sue, 2003, refererat i Vasquea, 2007). 
Enligt författaren begås mikroaggressioner ofta av välmenade personer som håller egalitära 
övertygelser men är inte medvetna om egna negativa attityder och stereotyper om färgade 
människor (Fouad & Arrendondo, 2007, refererat i Vasquea, 2007). Författaren menar att 
tidigare forskning visat på kulturens roll inom den terapeutiska processen och föreslagit 
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speciellt modifiering såsom uppmärksamhet vid förståelse av klientens röst, utveckling av 
förtroende och trovärdighet (Vasquea, 2007). 

  
 
Språk i psykoterapi 
Det valda språket i psykoterapi är mer än ett kommunikationsmedel och flera processer pågår 
under ytan i terapi med flerspråkiga individer (Espín, 2013). Ordets uttrycksfulla kraft anses vara 
viktig för att skapa emotionella uttryck och kognitiva kombinationer i terapi. Ord som talas på 
ett annat språk för att beskriva känslor kan inte överföra individens intrapsykiska verklighet och 
känslornas verbala och icke-verbala uttryck varierar mellan olika kulturer. Espín (2013) menar 
att likvärdiga betydelser är enklare att uppnå för konkreta ord än för ord som uttrycker känslorna. 
Oliva M. Espín är själv tvåspråkig psykoterapeut och i en artikel ger hon en utförlig beskrivning 
av sina erfarenheter av terapi med tvåspråkiga klienter. Hon tycker att invandrarnas minne av 
uppväxten som har spenderats i ursprungslandet kan vara mer laddad och detaljerad när den 
uttrycks på modersmålet. Hon betonar på att det första språket blir det emotionella språket 
oavsett vilket flyt som finns i det andra språket. Berättelser om emotionella erfarenheter och 
representationer av självidentitet är beroende av kulturella och språkliga faktorer och 
språkförändring är ett av de svåraste problemen som invandraren genomgår. En av de mest 
kraftfulla delarna av invandrares erfarenhet är språkförlust och dess medföljande känsla för 
identitetens förlust och omvandling. Espín (2013) ser även en fördel med ett nytt språk som ger 
invandraren en möjlighet att skapa ett nytt jag. Det nya språket skapar möjligheten att utforska 
och diskutera ämnen som inte är acceptabla i modersmålet. Det underlättar även arbetet genom 
tidiga konflikter via nya uttryckssätt som inte har varit tillgängliga i första språket. Psykoterapi 
sker genom relation och språk är en viktig del av den mänskliga relationen (Espín, 2013)   
  
  
Minoritetsgrupper och psykoterapi utfall 
Sue (1998) har genom en 10 års uppföljning studerat olika faktorer som påverkar psykoterapi 
utfall och tittat närmare på tre olika typer av psykoterapimatchningar. 
Faktor 1: etnisk matchning; då klient och psykoterapeut har samma etnisk och språklig bakgrund.  
Matchning gav mindre avhopp men terapiresultateten var inte lika effektiv hos samtliga grupper. 
Sue (1998) betonar att etniska och språkliga matchningar inte är någon garanti för kulturell 
matchning och etnicitet är snarare en demografisk variabel än en psykologisk variabel. Faktor 2: 
etnisk specifika tjänster då psykiatriska mottagningar försökte tillgodose minoritetsgruppers 
kulturella behov såsom flexibilitet i tid, tillgång till tvåspråkig personal och användandet av 
klinternas kulturella seder i interventioner. Klinter som ingick i ett sådant program hade mindre 
avhopp i terapin. Faktor 3: kognitiv matchning. Vid kognitiv matchning delar klient och 
psykoterapeut värderingar och tankesätt. Vid sådan matchning hade klienterna bättre uppfattning 
om session -och behandlingsmål och behandlingsresultatet var bättre.  
 
I en metaanalys som genomfördes av Cabral, RaquelR; Smith, Timothy (2011) har författarna 
tittat på tre variabler; 1) individers preferenser för en terapeut av sin egen ras/etniska grupp, 2) 
klienters uppfattningar om terapeuter tvärs över ras/etnicitet och 3) terapiutfall tvärs över 
ras/etnisk matchning. Resultatet visade på en måttligt stark preferens för en terapeut av den egna 
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rasen/etniska gruppen. De fann en tendens hos klienterna att uppfatta terapeuter av den egna 
rasen/etniska gruppen något mer positivt än andra terapeuter. En ras/etnisk matchning mellan 
terapeut och klient hade ingen effekt på terapiresultatet. Studien konstaterar att psykisk ohälsa 
bland olika minoritetsgrupper är lika utbredd som bland vita amerikaner och europiska 
amerikaner men allt färre personer av minoritetsgrupper söker vård för psykisk ohälsa. 
Otillfredsställda psykiska hälsobehov anges som en stark orsak, vilket i sin tur har gett upphov 
till ökning av studier om mångkulturell kompetens hos vårdpersonal (Ponterotto, Casas, Suzuki, 
& Alexander, 2009, refererat i Cabral et al., 2011). 
 
Resultatet från denna metaanalys bekräftar Sue (1998) som poängterar att matchning inte är 
tillräcklig för ett positivt behandlingsresultat och det kan vara viktigt för vissa men långt ifrån 
alla. Ras/etnisk matchning av terapeut och klient har större relevans för den kognitiva 
heuristiken av preferenser och uppfattningar om terapeuter än för behandlingsresultatet. 
Individer tenderar generellt att välja en terapeut av egen ras/etniskgrupp, som de tror att delar 
deras världsbild, men under den terapeutiska processen gör ras/etnicitet en liten skillnad i 
terapiutfallet. Forskarna anser att terapeuter som skaffar kunskap och färdigheter i 
mångkulturalitet kan arbeta med likheter och skillnader för att förstärka den terapeutiska 
alliansen (Cabral et al., 2011). 
  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för klienternas erfarenheter av kulturella 
skillnader i terapiprocessen. I ett längre perspektiv syftar studien till att underlätta 
kommunikationen mellan klienter och psykoterapeuter. Den första frågeställningen var om den 
terapeutiska processen påverkas av kulturella olikheter och i så fall hur. Den andra 
frågeställningen var om kulturella olikheter utgör ett hinder i processen och, om så är fallet, hur. 
 
 
 

Metod 
  
 
Undersökningsdeltagare 
I studien intervjuades 6 iranskfödda kvinnor mellan 49 - 66 år gamla. Samtliga hade bott i 
Sverige i minst 20 år och hade akademisk utbildning med en minst treårig högskoleutbildning 
och alla, utom en som hade gått i pension, arbetade. De var bosatta i Stockholmsområdet och 
urvalet skedde genom författarens iranska nätverk. Några av deltagarna var bekanta till 
författaren och några andra rekryterades genom deras bekantskapskretsar. För att skydda 
deltagarnas anonymitet togs all bakgrundsdata som kunde göra identifikationen möjligt, bort. 
Urvalskriterier för deltagande i studien var kvinna, född i Iran, minst 18 år gammal, första 
generationen invandrare med akademisk utbildning, frånvaro av allvarlig psykopatologi samt att 
hon har arbetat/arbetar i Sverige. 
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Ingen av deltagarna hade erfarenhet av psykoterapi i Iran. Motivet bakom deras psykoterapi 
varierade och alla hade avhandlat viktiga livsfrågor i psykoterapin. Psykoterapilängden var 
mellan 10 och 140 sessioner och vissa av dem hade gått terapi i olika omgångar. Informanterna 
hade fått behandling av åtta olika terapeuter varav sex var etnisk svenska och de andra hade 
polskt respektive iranskt ursprung. Fyra av terapeuterna var psykologer som arbetade inom 
offentlig sektor och två var psykiatriker och psykoterapeuter (två av kvinnorna hade gått i terapi 
hos två olika privatpraktiserande terapeuter). Samtliga terapeuter förutom en (som var 
privatpraktiserande psykoterapeut) var kvinnor. Vid intervjutillfället hade fem av kvinnorna 
avslutat sina psykoterapier.  
  
Datainsamling 
Intervjuerna var kvalitativa semi-strukturerade och genomfördes på svenska av författaren med 
samtliga deltagare. En intervjuguide (se bilaga 1) fastställdes i förväg och den hade en öppen 
hållning. Under intervjun kunde intervjuaren klargöra alla frågor och ställa följdfrågor, även om 
de inte ingick i de ursprungliga frågorna. I de fall där intervjupersonen spontant berättade om ett 
område innan frågan ställdes avstod intervjuaren från att ställa den specifika frågan som berörde 
området. En pilotintervju genomfördes i syfte att prova ut intervjuguiden och material från 
pilotintervjun inkluderades i studien. Inför intervjuerna fick informanterna skriftlig information 
om intervjun via mejl där de erbjöds att ta del av uppsatsens slutversion. Intervjupersonerna var 
fria i att välja intervjuplatsen och samtliga intervjuerna ägde rum i ostörd miljö. Muntligt 
samtycke och specifikt samtycke för ljudinspelning togs emot. Intervjuerna genomfördes mellan 
mars och april 2019, tog 35–50 minuter i anspråk och spelades in via smartphone för att sedan 
transkriberas. Två av intervjuerna (varav en pilotintervju) fick kompletteras genom telefonsamtal 
efter att intervjuerna hade slutförts. En av intervjuerna togs bort eftersom den inte bidrog med 
data som var relaterade till studiens syfte.   
  
 
Analys 
Den metod som användes för dataanalys var tematisk analys. Braun och Clark (2006) beskriver 
tematisk analys som en metod som används för att identifiera, analysera och rapportera mönster 
inom samlat datamaterial. Det organiserar och beskriver datasatsen på en detaljerad nivå och 
tolkar olika aspekter av forskningsämnet (Boyatzis, 1998). En tematisk analys kan utföras på ett 
induktivt eller deduktivt sätt (Braun & Clark, 2006). En deduktiv analys grundar sig i ett 
teoretiskt ramverk medan en induktiv analys utgår ifrån det data som har samlats in och forskaren 
arbetar utan förutbestämda gränser. Analysen i denna studie utgick ifrån en induktiv ansats och 
från insamlade data (bottom-up) eftersom området inte är särskilt väl utforskat i Sverige. 
Utifrån studiens induktiva ansats bedömdes en explorativ inriktning med en öppen hållning vara 
passande. Förståelse för det studerade fenomenet skulle växa fram genom en öppen kodning och 
tematisering. 
 
Tematisk analys genomförs på en semantisk eller latent nivå (Braun och Clark, 2006). I ett 
semantiskt tillvägagångssätt identifieras teman inom datasamlingens uttryckta eller externa 
betydelse och analytikern letar inte efter något annat än vad en deltagare har sagt. Medan analys 
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på en latent nivå försöker hitta de underliggande antagande och idéerna. Kodning och 
tematisering i denna studie har utförts på en semantisk nivå. 
  
En tematisk analys utmärker sig ytterligare genom det epistemologiskt perspektiv som tas (Braun 
& Clark, 2006). Man kan lägga ett konstruktivistisk eller realistisk/essentialistisk perspektiv på 
materialet.  Med ett realistiskt synsätt kan forskaren teoretisera motivation, erfarenhet och 
mening på ett rakt sätt eftersom relationen mellan mening, erfarenhet och språk i stort sett 
betraktas som enkelriktad. Medan ur ett konstruktivistiskt perspektiv strävar man efter att 
teoretisera den sociokulturella kontexten och mening och erfarenhet konstrueras i samverkan 
med språket. En tematisk analys som bedrivs inom en konstruktivistisk ram strävar inte efter att 
fokusera på motivation eller individers psykologier utan istället fokuserar man på den 
sociokulturella kontexten. Perspektivet i denna studie var både essentialistisk och 
konstruktivistisk eftersom författaren var intresserade av informanternas erfarenheter av 
kulturella skillnaders påverkan på psykoterapiprocessen och kulturen är sammankopplade med 
den sociala vardagen.  Braun & Clark (2006) anser att det inte finns några hårda regler i 
förhållande till perspektivtagandet och olika kombinationer är möjliga. 
  
  
Databearbetning.  
Tematisk analys enligt Braun & Clark (2006) genomförs i sex olika faser. I den första fasen 
bekantar forskaren sig med materialet. I fas två hittas initiala koder, i fas tre letar forskaren efter 
teman, i fas fyra granskas teman, i fas fem definieras och namnges teman och i den sjätte fasen 
skrivs rapporten. 
  
I den första fasen bekantade sig författaren med materialet genom att lyssna på den inspelade 
intervjun och därefter transkriberades intervjuerna i sin helhet. Information som skulle kunna 
bidra till identifiering av informanterna ändrades eller togs bort. Icke verbal kommunikation 
såsom längre pauser och skratt noterades. I nästa fas läste författaren igenom de utskrivna 
intervjuerna flera gånger och noterade yttrande som var relevanta för frågeställningen. 
Uttalandena markerades som en kod (siffror) vid marginalen. Alla citat som kodades med samma 
siffra kopierades och klistrades i separata datafiler. I fas tre, identifiering av tema, sorterades de 
olika koderna i potentiella teman. För att underlätta tematiseringsprocessen skevs en kort 
beskrivning av varje kod, t ex nr 3: olika syn på familjen. Koderna skrevs under samlande 
rubriker, förhållandet mellan olika koder identifierades och därefter utkristalliserades teman och 
underteman. I den fjärde fasen granskades tema och underteman och vissa undertema kopplades 
ihop, t ex uppfattningen om familjekonstellation kopplades ihop till kollektivistiskt perspektiv 
eftersom uttalandena innehöll samma mening. I den femte fasen förfinades och definierades två 
huvudteman genom att författaren försökte hitta ett organiserat sammanhang mellan tema och 
underteman och i den sjätte fasen skrevs den slutliga analysen i en löpande textrapport. 
  
  
Förförståelse 
Författaren till denna studie är psykolog med psykodynamisk inriktning och har sitt ursprung i 
Iran. Hon har själv erfarenhet av psykoterapi både i egenskap av klient och psykoterapeut. 
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Författarens erfarenhet av hur kulturella skillnader påverkade hennes egenterapi skiljde sig åt 
mellan hennes första och andra terapi. Vid första terapin hade den psykodynamiskt inriktade 
terapeuten en strikt neutral hållning och kulturella skillnader vare sig upplevdes eller 
uppmärksammades. Vid andra terapiomgången var psykoanalytikern nyfiken, öppen och frågade 
om kulturspecifika ämnen. Författaren fick svara och ibland kunde det upplevas tidskrävande 
men det utgjorde inte något hinder. Uttalanden från terapeuten som kunde påminna om 
mikroaggressioner förekom, författaren uppmärksammade och diskuterade det och terapeuten 
var öppen och lyssnande. Sammantaget var kognitiv matchning med terapeuten (delade 
grundläggande värderingar) viktigare än etnicitet och kulturell gemenskap, för författaren. Under 
den aktuella studien har terapeuten varit medveten on sin förförståelse och strävade efter ett 
objektivt perspektiv. Förförståelsen användes för att ställa relevanta följdfrågor i 
intervjusituationen, uppfatta nyanserna i intervjusituation och analys av materialet. Alla nyanser 
i varje steg såsom utformning av intervjuguide, intervju, rapportering och bearbetning av 
materialet beaktades. Under intervjun ställdes öppna frågor för att undvika att bli för ledande. 
Samtliga intervjupersonerna tillfrågades om de hade påverkats i sina svar just för att författaren 
ställde frågarna. Fem av kvinnorna svarade nej, en av dem svarade att hon och författarens 
gemensamma kulturella bakgrunder underlättade att hon kunde utrycka sig fritt.   
  
 

Etisk övervägande 
Etiska riktlinjer gällande informationskrav om studiens syfte, frivillig medverkan och 
konfidentiell behandling av deltagarnas svar användes som underlag i denna studie. Det fanns 
inte någon beroendeställning mellan deltagarna och författaren. Deltagarna fick skriftlig 
information via mejl samt muntlig information vid intervjutillfället. Muntligt samtycke till 
deltagande i studien - och särskilt samtycke till ljudinspelning av intervjuerna hämtades. 
Deltagarna erbjöds att ta del av den slutgiltiga versionen av studien. Ljudinspelningen raderades 
efter att studien var klar. Personliga data som skulle kunna identifiera deltagarna togs bort. 
Deltagarnas anonymitet prioriterades vid val av citat som belyste teman. Deltagande i studien 
och intervju om terapiprocessen skulle kunna innebära en risk för att gamla konflikter kunde 
dyka upp. Denna risk beaktades genom att författaren informerade sig om att intervjupersonerna 
hade stabilt och stödjande nätverk och ingen av dem led av allvarlig psykisk ohälsa. Utifrån 
denna utgångspunkt skulle nyttan med tillförande av ny kunskap i området vara större och risken 
för negativa konsekvenser av intervjun skulle vara mindre. (Vetenskapsrådet, 2017).  
 

 
Resultat 

  
Studiens resultat har sammanfattats i två huvudteman som innefattar sju underteman. 
Individualistisk och kollektivistisk kultur; synen på familjen, upplevelse av identitet, fördomar  
Terapeutisk allians; trygg bas, terapiförväntningar, klienten utbildar terapeuten, språket 
 
Dessa teman beskrivs utförlig och fördjupas nedan. 
 
  



 

13  

1.     Individualistisk och kollektivistisk kultur 
 
Deltagarnas upplevelse av deras tillhörighet i en kollektivistisk kultur och hur detta har påverkat 
deras önskningar och värderingar, var framträdande i samtliga intervjuerna. Studien visar att 
individen i den kollektivistiska kulturen uppfattar sig som en i mängden och kollektivets behov 
ställs alltid främst och inte sällan underminerar det individuella behovet. Individen har skyldighet 
att tillmötesgå gruppens normer och beroendet till andra människor i gruppen är starkt normativt. 
Kontrasten mellan klienternas kollektivistiska kultur och terapeuternas skandinaviskt 
individualistiska kultur gav upphov till diskussioner och missförstånd mellan klienterna och 
terapeuterna. Enligt deltagarna utgick terapeuterna från sina individualistiska perspektiv där 
individens behov och mål överträffar gruppens krav. Den svenska individualismen där normen 
anger att människorna utgår ifrån valfrihet och ansvar och att varje individ har individuella 
skyldigheter och rättigheter krockade med den kollektivistiska kultur som studiens deltagare, 
kommer ifrån. Deltagarna beskriver att inom deras kulturellram uppfattas varje framsteg i gruppen 
som en triumf för hela kollektivet och individs felaktiga handlingar upplevs som skam för hela 
gruppen.   
  

När jag sa till honom att det här inte går att prata om den här i allmänhet, man kan 
inte gå vidare till myndigheterna eftersom hela gruppen går under frågetecken och 
hela gruppens existens blir problematisk, hade han svårt att förstå den här. Det 
var många exempel som hamnade i den här individualistisk och kollektivistiska 
synsättet. 

 
 
Synen på familjen 
Den kollektivistiska kulturen beskrivs som starkt familjeorienterad. Det finns en förväntan om att 
ställa upp för varandra och familjemedlemmarna är sammansvetsade. Bilden och definitionen av 
kärnfamiljen skiljer sig från familjebilden i Sverige. Äldre som besitter erfarenhet förväntas att 
respekteras och har ofta en auktoritär roll i familjen. En av deltagarna berättade att hennes mormor 
hade stark påverkan på hennes familj eftersom modern var enda dottern och de var känslomässigt 
beroende av varandra.   
  

Jag tänkte hela tiden att familjesituationen i Iran, att där i Iran det inte finns 
kärnfamilj, kärnfamiljen som mamma, pappa och syskon. Det är mormor, morfar, 
farföräldrar, morföräldrar, mammas systrar och bröder som räknas som 
kärnfamilj och sen om det händer någonting i familjen det är en jättestor grupp 
som måste engageras, alla ska engagera sig för att lösa det här problemet, vilket i 
sin tur kommer och påverkar den som drabbades i familjen på kulturellt sätt (…) 
Det var så jobbigt för mig att förklara att vi inte är kärnfamilj, det är alla andra 
som kom och blev berörda. 

  
Deltagarna lyfte fram de olika rollerna i familjen, synen på barnuppfostran samt hur det 
kollektivistiska perspektivet påverkade deras vardagsliv. Deras egen uppfostran präglades av 
att bortse från de individuella behoven och respektera auktoriteten. En annan skiljelinje 
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mellan den individualistiska terapeuten och den kollektivistiska klinten var synen på 
barnuppfostran och barnens rättigheter och relation till fäder samt synen på konflikthantering 
i parrelationer. Terapeuternas uttalanden uppfattades som främmande när de undrade varför 
deltagarna inte revolterade mot sina fäder och varför de var så styrande i deras 
barnuppfostran. Terapeuternas reflektioner om potentiella separationer från 
familjemedlemmar vid konflikter i parrelationer uppfattades också som främmande. 
  

Jag skrattade och sa det är inte så lätt som du tror. Det är inte så. Vi har en annan 
kultur och vi kommer att kämpa för livet, vi har bott ihop, vi har varit gifta i 
många år... Vi har kämpat och vi har barn och barnbarn och jag tänker inte bara 
på mig själv. Jag tänker att mina barnbarn ska säga vår mormor och morfar bor 
tillsammans och då får de en bild av den som vi har. Så det är inte som svensk 
kultur där man först och främst tänker på sig själv och tänker att jag bestämmer 
själv och jag gör som jag vill. Väldigt enkelt kan de skiljas men vi kämpar lite 
till och lite till och för det mesta det lönar sig och man får tillbaka det. 
  

En av kvinnorna hade erfarenhet av en terapeut som själv hade bakgrund i en kollektivistisk 
kultur. Hon upplevde att kommunikationen mellan de fungerade annorlunda, det uppstod 
mindre missförstånd och att hon inte behövde kontinuerligt förklara sig. 

 
 

Upplevelse av identitet  
Deltagarnas beskrivningar av sig själva visade att deras självbild - och identitet hade starkt 
präglats av sociala interaktioner i den kollektivistiska kulturen. De identifierade sig utifrån roller 
som skapades och förstärktes av kollektivet. Genusidentiteten beskrevs starkt styras av kulturen 
som till stor del präglas av religionen, vilket hindrade kvinnors frihet i deras vardagsliv. 
Möjligheter till att utrycka sin identitet på varierande sätt var små och dikterades av det styrande 
religiösa styrsystemet, detta upplevdes ofta som en påtvingad identitet. En av intervjupersonerna 
beskriver hur terapeuten har svårt att föreställa sig hur könsskillnaderna begränsade vardagslivet 
för kvinnor i Iran.   
  

Man är inte själv som en individ särskild starkt utan man är mor, man är fru, man 
är syster, man är dotter till någon och det kanske jag känner att det kanske jag 
har inte lärt mig att jag är en individ och det finns andra i olika sammanhang 
som har någon relation till mig, utan att man känner att jag var syster till någon… 
jag var fru till någon… jag har varit dotter till mina föräldrar, mina föräldrar 
existerar inte nu och så vidare så det blir det liksom ett tomrum där självklar. 

  
En annan deltagare upplevde roller som hon tilldelades av sin familj som påtvingade, vilket 
gav upphov till inre konflikter. Familjen försökte tillskriva henne en annan identitet än det 
hon önskade och det hade varit ett samtalsämne i hennes terapi.  

  
Jag pratade med psykologen angående kravet och det dåliga samvete som iranska 
föräldrar ger barnet. De kan inte förstå det heller. De frågade på vilket sätt, vilket 
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krav och det värsta är kravet som speciellt föräldrarna försöker att ha på sina 
döttrar. Det är mycket skillnad mellan familjer som har tjejer och killar och 
familjer som har bara tjejer. Jag är från en sådan familj med systrar. Pappa sa till 
mig att du ska vara förebild för dina systrar och när jag berättade det för 
psykologen, två psykologer, att han sa så, de sade vad bra, vilken push, men det 
var inte push för mig. Det var lite förnedring för mig. 
  

Studien visade att kvinnorna influerades av den individualistiska kulturen som uppmuntrar 
till självständighet, självreflektion och strävan efter att tillgodose de egna behoven. Flera 
berättade att deras identitet förändrades från t ex ”en svag kvinna” till en ”starkare kvinna” 
och från att hela tiden sätta familjens behov före sig själva till att de åkte iväg och gjorde 
saker för egen skull. Reflektionerna skedde i interaktion med terapeuten.   
  
  
Fördomar 
Deltagarna rapporterade att de hade upplevt fördomar och stereotypier från terapeutens sida 
som väckte negativa känslor hos dem. Fördomarna gällde generaliseringar och tillskrivningar 
av egenskaper till t ex iranska män vilken var en ogrundad uppfattning. En av kvinnorna 
upplevde att terapeutens övertygelse och kategorisering hindrade hen från att kunna 
empatiskt sätta sig i kvinnas upplevelse av det trauma som hon hade varit utsatt för. Hon 
kände sig inte bekräftad av terapeuten.  
  

Terapeuten sa att i muslimska länder är det männen som bestämmer, männen 
som har olika fruar, och de kan gifta sig med en ung tjej. 
  

Studien visade att fördomar förekom även hos studiens deltagare. Exempelvis hindrade 
föreställningar om att samtal om kulturskillnader kan tyda på bristande assimilation. En av 
deltagarna berättade exempelvis att hon undvek att uppmärksamma och diskutera kulturens 
påverkan på henne för att hon tänkte att det kunde tyda på bristande assimilation från hennes 
sida.  

Så att man vill på något sätt kanske känna, säga att jag inte känner skillnader, 
jag är anpassade till samhället och jag klara av det men det är därför om någon 
skulle nämna så skulle jag rätta till och säga att den inte beror på kulturen utan 
det beror på t ex personligheten. 
  

 
 
2. Terapeutisk allians 
  

En förtroendefull och nära relation mellan terapeut och klient är en förutsättning för att klienten 
ska våga utforska sina erfarenheter, tankar och känslor. I en terapeutisk allians uppstår en 
ömsesidig och personligt förtroende mellan terapeut och klient och de utvecklar en relation med 
varandra. I den terapeutiska alliansen skapas även en empatisk förståelse och terapeuten visar, via 
sin kommunikation, att hen har förstått klientens känslor. Terapeuten har en icke dömande 
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hållning och accepterar klienten som hen är. Deltagarna i denna studie hade förväntat sig att kunna 
kommunicera förutsättningslöst och öppet kunna delge sina problem, vilket hade kunnat bidra till 
en terapeutisk allians. Studien visade att majoriteten av deltagarna inte lyckades skapa en tillitsfull 
relation till sina terapeuter. De kände sig missförstådda, ibland avvisade och distanserade sig 
emotionellt från terapeuten. En anledning till denna hållning angavs vara terapeuternas bristande 
förståelse för kulturella skillnader. Studiens deltagare upplevde att terapeuterna utgick från 
generella förklaringsmodeller och närmade sig inte deras problematik på djupet. Terapeutiska 
alliansen påverkades av att deltagarna försökte utbilda terapeuterna för att undvika 
felbedömningar och rollerna blev omvända i terapin. Flera upplevde att kontakten med terapeuten 
stannade av på ett tidigt stadium och det blev med tiden allt mindre möjligt att fördjupa terapin. 
De upplevde att terapeuterna inte visade engagemang i att utforska deras problem som enskilda 
individer och i att lära känna dem.  
 

Det verkar så det är lite schablonmässiga förklaringar, råd som man använder och 
säger och då kan jag tycka att nej det här funkar inte på det sättet om jag har fastnat 
(…) jag har fastnat, det kanske beror på mig och inte på djupet av den sorgen och 
det är det som ska liksom på något sätt kanske analyseras eller jag ska få en 
tankeställare och säger att det liksom varför skulle jag kunna liksom bearbeta det, 
på vilket sätt och det där tror jag, det kommer den här kulturella skillnaden och 
även personlighet. 
  

 
Trygg bas 
Den emotionella distansen som upplevdes mellan respondenterna och terapeuterna rapporterades 
hindra informanterna från att känna sig trygga i psykoterapisituationen. Arbetsklimatet mellan 
klient och terapeut uppfattades inte som gott och flertalet upplevde att de inte lyckades att knyta 
an till terapeuten. Studiens deltagare beskrev att de inte kände sig välkomna och accepterade 
utifrån deras egna förutsättningar, de upplevde inte att terapirummet blev den trygga basen för 
deras utforskande. Några av dem hade initialt förtroende för terapeuterna men blev besvikna när 
de inte lyckades utveckla och bevara förtroendet genom hela terapiprocessen. 
  

Jag blev mer reserverad… vi kom inte närmare, vi kom inte på djupare nivå av 
terapin utan jag backade och blev mer reserverad och tog inte upp saker. 

 
 
Terapiförväntningar 
Studiens deltagare hade inte några erfarenhet av psykoterapi från Iran, först i Sverige kom de i 
kontakt med psykoterapeuter. Terapeuternas etniska bakgrund hade initialt ingen betydelse för 
deltagarna, de hade däremot tydliga önskningar om att psykoterapi skulle hjälpa de att hantera 
deras livsproblem. De hoppades kunna utveckla en fördjupad relation till terapeuten, kunna 
kommunicera förutsättningslöst och öppet kunna delge samt arbeta med sina problem. De 
förlitade sig på psykoterapeutens kompetens och förväntade sig att terapeuterna skulle hjälpa de 
att komma till nya insikter. De hoppades på att terapeuten aktivt skulle kunna lyfta fram och hålla 
fokus på de problem som de behövde arbeta med. 
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Jag tyckte att kvalitén blev sämre eftersom man förväntar sig när man tar upp ett 
problem ska leda till någon lösning eller några förslag och alternativ men jag tycker 
att vi blev fast vid förklaring av problemet. 

  
Studien visade att deltagarna förväntade sig en aktiv, mer ledande terapeutisk hållning. 
Terapeutens tystnad och neutrala hållning upplevdes som passivitet och uppfattades ofta som inte 
produktiv i terapin. Många hade förväntat sig djupare samtal och mer aktiva analyser från 
terapeutens sida, snarare än beteendemodifierande interventioner. 
  

Från början ville jag ha lite närmare kontakt, fråga åtminstone hur det går med dig 
idag eller inte bara sitta och skriva, vara tyst. För det mesta var de jätte tysta och 
skrev bara och sen också när jag berättar som medmänniska visar med gester eller 
prat, oj vad hemsk exempelvis. Jag fick inte de här. 

 
 
 
 

Klienten utbildar terapeuten  
Terapeuternas bristande kunskap om den kollektivistiska kulturen beskrevs bidra till att 
deltagarna intog en utbildande roll i terapin. Man ägnade mycket tid åt att förklara de kulturella 
motiven bakom vissa av sina handlingar. Upplevelsen under terapin var ofta att det fanns risk för 
felbedömningar och feltolkningar av olika förlopp och erfarenheter som delgavs.  Det fanns också 
en oro om att terapeuterna skulle uppfatta deltagarna som annorlunda och avvikande från normen. 
Deltagarna tog ofrivillig lärarrollen för att minska missförstånd, upplevelsen var att de därmed 
fick mindre tid för fördjupade terapeutiska samtal. 
  

Jag tyckte att från början var det roligare eller mer givande men senare upptäckte 
jag att terapeuten hade svårt att förstå vissa av mina handlingar eller samtal som 
jag har haft med närstående personer och jag var tvungen att förklara mig, jag var 
tvungen att berätta om bakomliggande faktorer som gör att jag reagerade så eller 
förväntade sig folk att jag ska reagera på det här sättet och inte andra sätt. Det tog 
ganska lång tid att förklara och det blev mindre terapi utan blev mer skildring av 
olika kulturer och hur de här kulturerna kan påverka människan uppfattning. 

  
En av deltagarna beskrev att hon hade förväntat sig bekräftelse från terapeuten efter att hon hade 
berättat om sina traumatiska minnen, men istället fick hon förklara hur och varför hon påverkades 
på ett visst sätt. Den utbildande rollen tröttade ut en av deltagarna och hon intog en passiv och 
tillbakadragen roll eftersom hon upplevde att terapeuten inte skulle förstå ändå. Medan en annan 
deltagare upplevde att förklaringarna bidrog till terapeutens ökade kunskap och hen blev mera 
utforskande i sin hållning. 
  

Det handlar om att han har svårt att förstå mig inte pga. mig utan pga. mitt sätt att 
tänka eller när han ställer fråga svarar jag på ett sätt som inte passade hans 
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uppfattning. Då upptäckte jag att det blev min roll på något sätt att jag fick ansvaret 
för att förklara mig hela tiden och jag tycker att det här hjälpte faktiskt. Det här 
hjälpte men som sagt vi gick inte så mycket djupt i själva terapin. 
  

 
Språket 
Deltagarna i studien hade inte några svårigheter i att tala det svenska språket under sina terapier, 
men upplevde ändå att terapeuterna inte riktigt kunde förstå dem. Frasen ”hon/han kunde inte 
förstå mig” förekom ofta hos de flesta av deltagarna. Av berättelserna framgick att deltagarna 
upplevde att de inte förmådde förmedla sina känslor till terapeuten. 

  
Det här nyckelordet saknade jag ibland när jag pratade med dem. Att ibland med 
bara ett ord på persiska jag kan komma med meningen direkt ja jag menar det här. 
Men när jag pratar svenska saknar jag det här nyckelordet och man måste komma 
med massor av meningar för att psykologen förstår mig. 

  
Studien visade att intervjupersonerna inte upplevde att kommunikationen väckte känslor hos 
terapeuterna i terapin. Det talade språket hade varit begränsat och det krävdes långa 
beskrivningar för att kunna förmedla emotionella, historiska och geografiska upplevelser.  
 
 
  

Diskussion 
  

Syftet med föreliggande studie var att fördjupa förståelsen för iranskfödda, högutbildade kvinnors 
erfarenheter av kulturella skillnader i terapiprocessen. Studien avsåg att undersöka om och hur 
den terapeutiska processen påverkas av kulturella skillnader. Vidare ämnade studien undersöka 
om och hur den kulturella olikheten utgör ett hinder i terapiprocessen. För att besvara dessa frågor 
utfördes intervjuer som analyserades med tematisk analys. Två huvudteman (med respektive 
underteman) skapades: Individualistisk och kollektivistisk kultur samt terapeutisk allians. Nedan 
diskuteras resultaten i relation till tidigare forskning. Det bör noteras att deltagarnas förståelse av 
vad som hände i terapin är deras uppfattningar och bör förstås och tolkas utifrån detta. 
  
 
Individualistisk och kollektivistisk kultur 
Resultaten från denna studie bekräftar den sociokulturella kontextens inverkan på den 
psykoterapeutiska processen. Deltagarna i studien representerar sina medvetna och omedvetna 
processer som har formats av deras sociokulturella verklighet. Skillnaden mellan individualistisk 
och kollektivistisk kultur som företräds av terapeuter och klienter är en av studiens huvudfynd. 
Studiedeltagarna tillhör en kollektivistisk kultur som underminerar den individuella behoven 
medan psykoterapeuterna ingår i en individualistisk kultur där individens behov överträffar 
gruppens önskningar och krav. Dessa olika bakgrunder påverkar psykoterapin genom att den ger 
upphov till missförstånd mellan terapeuter och klienter. Terapeuterna utgick ifrån sina 
individualistiska perspektiv och klienterna upplevde att terapeuterna inte kunde se den 
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sociokulturella bakgrundens påverkan på dem. Deltagarna såg till att tillgodose barn, familj och 
släktens behov i första hand, deras inställning till problemlösningar präglades av kollektivets 
behov och detta stod i kontrast till terapeuternas individorienterade lösningar. Detta fynd stämmer 
överens med tidigare teorier om etnokulturell överföring som menar att sociokulturella 
bakgrunder och terapeut/klient verklighet påverkar den terapeutiska dynamiken (Comas-Diaz och 
Jacobsen,1991, refererat i Tummala- Narra, 2015). Tidigare forskning visar att i den 
kollektivistiska kulturen är individen integrerade i gruppen, de delar liknande värderingar och 
gruppens intresse går före det individuella intresset (Hofstede, 2001 refererat i Von Hoorn, 2015). 
I en individualistisk kultur tenderar individer att tävla i stället för att samarbeta, det privata 
intresset går före det gemensamma medan i en kollektivistisk kultur har gruppens välbefinnande 
en central roll än individens och samarbete värderas högt (Samovar et al., 2010).  
 
  
Deltagarna i denna studie representerar en kultur där familjemedlemmarna och släkten är 
sammansvetsade, det finns förväntan om att respektera äldre vilka betraktas som auktoriteter och 
konflikter hanteras med hänsyn till kollektivets intresse. Trots det geografiska avståndet från släkt 
och ursprungsfamiljen kvarstår det starka bandet och känslan för ansvarstagandet tycks vara stark. 
Deltagarnas upplevda verklighet som verkar stå i kontrast till svenska samhällets individualistiska 
normer, upplevs som en utmaning och ger upphov till inre konflikter. Dessa inre motsättningar 
togs upp i terapin i syfte att bearbeta dess negativa effekter på deltagarna och i dialog med 
terapeuterna hitta lösningar för nyorientering. Deltagarna upplevde att terapeuterna vare sig var 
medvetna om eller försökte att undersöka komplexiteten i deras sociokulturella sammanhang. 
Resultatet är i linje med tidigare forskningsresultat som visar att terapeuterna saknar kulturell 
medvetenhet -och kunskap som syftar till terapeutens förmåga att erkänna olikheterna i kulturell 
bakgrund och antagande som påverkar psykoterapiprocessen (Smith et al., 2018). En av 
terapeuterna som själv hade erfarenhet av en kollektivistisk kultur visade kulturell känslighet -
och bättre förmåga att engagera sig i klienten, vilket i sin tur underlättade kommunikationen och 
reducerade missförståndet. Detta bekräftar Smith et al. (2018) som beskriver kulturell kunskap 
som visad förståelse för olika gruppers normer samt unika upplevelser. De menar att terapeuter 
som besitter kulturell färdighet engagerar sig i klienter och anpassar bedömning och 
behandlingsmetoderna till klientens kulturella behov. Tidigare forskningsresultat bekräftar att om 
klienten upplevde terapeuten som kulturell kompetent kunde detta leda till större förtroende för 
terapeutens förmåga att hjälpa till trots kulturell skillnad (Rogers-Sirin et al., 2015). 
  
Forskning visar att individer i en kollektivistisk kultur tenderar att vara bunden till sin familj under 
hela sitt liv och betraktas inte som egna individer (Triandis, 2009). Familjeenheten har en 
avgörande betydelse för identitetsutveckling (Tummala-Narra, 2013). Den erhållna resultat från 
denna studie visar att familjens samt samhällets religiösa värderingar har haft stort inflytande på 
deltagarnas identitetsupplevelse och de försökte att förmedla det till sina terapeuter. Terapeuternas 
reaktioner upplevs som dels icke-förstående, dels misstolkande och dels uppmuntrande. De 
upplevs att ha svårt att förstå vidden av sociala interaktionernas påverkan på deltagarnas 
genusidentitet och undviker att fördjupa sig i det. Ett hinder som uppstår i terapisituationen är att 
terapeuterna betraktar deltagarna som egna individer och anpassar behandlingen till denna 
betraktelse medan deltagarnas identitetsuppfattning bygger på tidigare relationer som de har svårt 
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att frigöra sig ifrån. Samtidigt rapporterar flera deltagare att interaktion med terapeuterna har 
påverkat deras identitetsupplevelse. De har influerats till att reflektera över vikten av att ta vara 
på egna behov och uppnå en känsla av att vara ”en starkare kvinna” med stärkt självbild och ökad 
självständighet. Fyndet ger stöd för Tummala-Narras (2013) argument som tycker att identiteten 
är flytande och kulturella identiteter blir mer eller mindre framträdande i olika sammanhang. 
  
Flera forskare (Fouad & Arrendondo, 2007; Sue, 2003, refererat i Vasquea, 2007) använder 
termen ”mikroaggressioner” som avser att förmedla kraftdynamik i interaktioner i tvärkulturella 
möten, vilket förmedlar attityder och överlägsenhet. Resultatet från denna studie bekräftar att 
deltagarna upplevde att terapeuterna uttryckte antaganden och stereotyper som baserades på 
otillräcklig kunskap om deltagarna kulturella bakgrund. Detta i linje med tidigare forskning kan 
tolkas som terapeuternas mikroaggressioner vilket utgjorde ett hinder i psykoterapin. 
Fördomsfulla budskap fick deltagarna att bli återhållsamma i sina berättelser och sluta prata om 
sina upplevelser. Studien visar även att fördomar förekommer från deltagarnas sida som genom 
att förneka kulturella skillnader försöker ge ett assimilerat intryck. Detta kan tolkas som en barriär 
från klientens sida. 
  
Terapeutisk allians 
Studiens resultat visar att brister i den terapeutiska alliansen utgjorde ett hinder i terapiprocessen. 
Deltagarna uttrycker att de hade en önskan om att komma nära terapeuterna. Om vi utgår ifrån att 
terapeutisk allians skapas genom att terapeuten uppmärksammar, lyssnar samt bekräftar klientens 
känslor och tankar kring sig själv och sina problem så kommer klienten att känna sig sedd och 
hörd. Deltagarna upplevde inte någon känslomässig bindning till sina terapeuter. De uppgav 
terapeuternas missförstånd och bristande engagemang i utforskande av kulturella skillnader som 
möjliga förklaringar till uteblivande av allians. Resultatet i föreliggande studie bekräftar tidigare 
studier som definierar den terapeutiska alliansen som kvalitén på terapeuten och klientens 
engagemang som reflekteras i deras arbete och terapeutens bidrag till alliansen är en viktig del av 
detta engagemang (Orlinsky, Ronnestad, & Willutzki, 2004, refererat i Vasquea, 2007). 
Tidigare forskning visar att terapibortfall hos minoritetsgrupper är stor (Casas et al., 2002; Center 
for Mental Health Services, 1998; U.S. Department of Health and Human Services, 2001, refererat 
i Vasquea, 2007). En möjlig förklaring till bortfallet är att klienter av etniska minoriteter inte 
upplever allians med terapeuten. Kulturella missförstånd och missförstånd mellan psykoterapeut 
och klient är en av orsakerna (American Psychological Association, 2003, refererat i Vasquea, 
2007). 
  
Ett annat hinder som framträdde i resultatet var bristande tillit för terapeuterna. En förtroendefull 
relation utvecklas i en miljö som bjuder på trygghet och öppenhet. Deltagarna rapporterade om 
att de ville kunna vara öppna. Informanterna upplevde inte sig välkomna och accepterade, 
terapeuternas neutrala hållning uppfattades som kall och okänslig. Denna atmosfär bidrog till 
deltagarnas distanserade hållning i terapirummet och därav lyckades de inte utforska sina inre 
problem. Deltagarna uppgav terapeuternas bristande förståelse som en anledning till denna 
distans. Detta bidrog till att deltagarna förlorade den initiala förtroende som förekom i början av 
terapin. Detta fynd bekräftar Sue & Sue (1977) forskning som beskriver att psykoterapeutens egna 
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värderingar kommuniceras och överförs i terapiprocessen. Detta leder till att psykoterapeuten 
upplevs som avvisande och inte villig att förstå klientens bakgrund och kulturella uppfostran.    
  
Första mötet med en psykoterapeut kan vara osäker, skrämmande och samtidigt mycket 
förväntansfull. Att möta en psykoterapeut i en främmande kultur och prata om sina mindre 
smickrande sidor kan kännas ångestfylld. Deltagarna i denna studie var förväntansfulla inför 
terapin och hade förhoppningar om att kunna etablera en terapeutisk allians. Informanterna litade 
på terapeuternas kompetens att de skulle hjälpa deltagarna med att hantera deras livsproblem. 
Tidigare forskning visar att kulturfaktorer kan börja fungera före det första kliniska mötet (t ex 
kulturellt informerade idéer om terapi), longitudinellt under hela behandlingen och/eller till och 
med efter avslutning (t ex kulturella förväntningar på förhållandet efter avslutande) (H. T. Lo & 
Fung 2003, refererad Fung & Ted Lo, 2017). En överraskning från denna studie är att 
terapeuternas etniska bakgrund inte hade någon betydelse för deltagarna. Ingen av de hade strävat 
efter en kulturell matchning utan de hade hoppats på att få träffa en kompetent terapeut. Detta 
fynd går emot tidigare forskning som visar att individer tenderar generellt att välja en terapeut av 
egen ras/etnisk grupp, som de tror att delar deras världsbild, men under den terapeutiska processen 
gör ras/etnicitet en liten skillnad i terapiutfallet (Sue, 1998).     
  
Terapeuternas bristande kunskap om den kollektivistiska kulturen har olika konsekvenser för 
terapin. Studieresultatet visar att deltagarna befarade felbedömningar, vilket gjorde att de intog 
ett undervisande roll i terapisituationen och ägnade mycket tid åt att undervisa terapeuterna. 
Tidigare forskning bekräftar att kulturella skillnader kan påverka bedömningens validitet, den 
terapeutiska alliansen och behandlingens effektivitet (Sue, 1998). Även Tummala- Narra (2015) 
uppmanar psykoterapeuterna att erkänna att kulturella skillnader kan påverka bedömningens 
validitet, den terapeutiska alliansen och terapins effektivitet. Den undervisande ställningen 
upplevdes som ett hinder genom att det tog terapitiden som skulle ägnas åt fördjupade samtal i 
anspråk. Den aktiva undervisande rollen upplevdes i viss mån som omvända roller och ledde till 
att några av deltagarna drog sig tillbaka och gav upp idén om en fördjupad terapi. Det 
framkommer även att undervisningen bidrog till terapeutens ökade kunskap, terapeuten blev 
utforskande, vilket ökade förtroendet för hen. Detta bekräftar Rogers-Sirin et al., (2015) 
forskningsresultat som visade att klienterna uppskattade terapeutens erkännande av sin 
begränsade kunskap och deras försök att lära sig. När terapeuterna saknade kunskap om klientens 
kultur uppskattade klienterna att terapeuten tog initiativ till att lära sig. En ödmjuk erkännande av 
begränsad kunskap i kombination med en uppriktig ansträngning att informera sig snarare än att 
förvänta sig att klienten skulle lära dem betydde mycket för klienterna (Rogers-Sirin et al., 2015). 
 
Resultatet från studien visar att trots att deltagarna inte hade några svårigheter i att tala det svenska 
språket under sina terapier, upplevdes kommunikationssvårigheter som ett hinder i 
terapin.  Språket används för att tänka, uttrycka och verbalisera individens upplevelser. Via 
språket försökte deltagarna berätta om sina inre föreställningsvärldar - och mentala tillstånd. 
Deltagarna upplevde att de inte lyckades kommunicera sina känslor. Resultaten ger stöd för Espín 
(2013) argumentet som menar att ord som talas på ett annat språk för att beskriva känslor kan inte 
överföra individens intrapsykiska verklighet och känslornas verbala och icke-verbala uttryck 
varierar mellan olika kulturer. Även andra tidigare forskning bekräftar att i tvärkulturella möten 
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kan kommunikationen vara den första barriären. Utöver språktolkning innefattar överväganden 
val av ord, komplexitet i språk, icke-verbal kommunikation och kommunikationsstilar (Fung & 
Ted Lo, 2017). Deltagarnas kollektivistiska kulturella tillhörighet och terapeuternas 
individualistiska kultur speglar sig även i kommunikationen. Resultatet visade att deltagarna 
behövde uttrycka sig i långa meningar för att kunna göra sig förstådda. Detta överensstämmer 
med Hall (1976; 1984) teorier som tycker att personer från den kollektivistiska kulturen använder 
sig av högkontextuell kommunikation vilket innebär en indirekt, underförstådd och abstrakt 
kommunikation. Kommunikationsstilen i den individualistiska kulturen är lågkontextuell, vilket 
betyder att den är direkt, tydligt och rätt fram. 
 
Metoddiskussion 
Studien bygger på kvalitativa intervjuer med induktiv tematisk analys. Metodvalet bedömdes vara 
lämplig utifrån studiens syfte och frågeställning. Författarens förförståelse har beaktats i 
datainsamling, bearbetning -och analys av material och tolkning av resultat. Ett problem med bias 
som kunde uppstå i urvalsgruppen var att deltagarna inte skulle kunna tacka nej till deltagande i 
studien och detta i sin tur skulle kunna påverka datainsamling och resultatet. Författaren var 
medveten om en sådan risk, informerade samtliga deltagare och betonade på vikten av att 
medverkan i intervju var frivilligt. Ett av de tillfrågade tackade nej, vilket tydde på att det inte 
fanns några hinder i att tacka nej till deltagande i studien.   
 

Studiens validitet 
Barun & Clark (2006) lyfter fram vikten av att analysera vilken inverkan författarens förförståelse 
och teoretisk utgångspunkt har haft på olika moment i analysen av kvalitativa studier där tematisk 
analys används. I denna studie utgick författarens förförståelse i området ifrån egen erfarenhet. 
Författaren har varit intresserad av att utforska kulturskillandes påverkan på psykoterapi när 
klienterna har akademisk utbildning, talar det svenska språket och är aktiva i arbetsmarknaden. 
Författaren har inte kunnat hitta svenska studier om denna grupp. Denna utgångspunkt utgjort 
grunden för författarens förförståelse som har bidragit till hon har kunnat uppfatta nyanserna och 
ställa relevanta frågor i intervjusituationen och i analysen av materialet. Handledaren och 
författaren har i samtliga faser av studien varit noga med att författarens förförståelse inte styr 
intervjuguiden, intervjun och analysen. Gällande intervjun har författaren strävat efter att öppna 
frågor i intervjuguiden, har undvikit ledande frågor och låtit deltagarna att uttrycka sig fritt. Den 
tematiska analysmetoden har enligt Braun och Clarks tappning följts noggrann. Författaren har 
eftersträvat att spegla deltagarnas rapporterade erfarenhet i sin helhet och relatera resultaten till 
befintlig forskning för att stärka den externa validiteten. Resultatdelen skickades till deltagare och 
de fick informera författaren om de kände igen sina berättelser i resultaten. Samtliga informanter 
svarade via mejl att de kände igen sina berättelser samt att resultaten belyste svårigheter som 
uppstod i terapin pga. kulturella skillnader. De tyckte att resultatet illustrerade de hinder som de 
upplevde i terapin. 
  
 
Studiens urval och generaliserbarhet 
Utgångspunkten för urval av deltagarna var iranskfödd kvinna med akademisk utbildning, har 
arbetat eller arbetar i Sverige, talar det svenska språket och har erfarenhet av psykoterapi i Sverige. 
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Eftersom psykoterapi är en privat angelägenhet och man sällan pratar öppet om sina 
terapierfarenheter, var rekryteringsprocessen svår. Urvalsgruppen var begränsad och valdes 
genom författarens personliga kontakter, vilket inte är representativ för gruppen. Resultatet i 
denna studie stämmer överens med resultat från tidigare forskning som har genomförts i andra 
länder men med tanke på att antalet deltagare i denna studie är få bör denna studie betraktas som 
en pilotstudie. Anledningen till att mängden intervjuer begränsades på sex personer berodde på 
tidsbegränsning för studiens utförande.  
 
  
Framtida forskning 
Framtida studier bör överväga vilken typ av terapi som tas emot och utforska eventuella 
förhållanden mellan den typ av behandling som erhållits och invandrarnas inställning till 
psykoterapi. Terapilängden bör vara lika för samtliga klienter samt urvalsgruppen får vidgas till 
män och yngre klienter för att utforska om deras erfarenheter av kulturskillnader i terapi. 
Kulturkompetens ur psykoterapeuternas perspektiv och i vilken utsträckning uppmärksammar -
och diskuterar de klienternas sociokulturella bakgrunder är ett område för framtida 
studier.   Sverige är ett mångkulturellt land, en stor andel av befolkningen har en annan etnisk 
bakgrund och de kommer i kontakt med psykoterapi i allt större utsträckning. Kulturskillnaders 
påverkan på psykoterapi samt terapiutfall för etniska minoriteter i Sverige är outforskat och det 
behovs forskning i större skala. I framtida forskning får eventuella samband mellan terapeutens 
genus och kulturskillnaders påverkan på psykoterapi beaktas. Man får undersöka om upplevelse 
av kulturskillnader varierar mellan kvinnliga klienter med manliga terapeuter och vise versa.  
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Bilaga 1: INTERVJUGUIDE 

Inledningsvis: Information om studien och informerat samtycke 

 

GENERELLA FRÅGOR MED AVSEENDE PÅ TERAPI PROCESSEN 

• Skulle du kunna berätta för mig hur det kom sig att du sökte terapi? 

• Hur hittade du en terapeut? 

• Vad trodde du att det skulle hända i terapin? 

• Var det viktig för dig att få veta vad din terapeut hade för utbildning och etnisk 

bakgrund? 

• Vad sökte du terapi för? 

• Skulle du kunna berätta om dina tankar om det första mötet med din terapeut? Hur var 

ert första möte?  

• Vad trodde du att det skulle hjälpa dig i din behandling och få dig att må bättre? 

• Vad gjorde din terapeut i din behandling och vad trodde hen att skulle få dig att må 

bättre? 

 

FRÅGOR KRING KULTUR OCH ETNICITET 

 

• Hur tror du att era olika kulturella tillhörigheter påverkade terapin? 

• Hur var det? 

• Hur bekväm har du varit med att diskutera kulturella skillnader? Var vissa frågor 

enklare att diskutera än andra? 

• Upplevde du att din terapeut uppmärksammade din kultur och etnicitet? 

• Om ja, hur kommunicerade din terapeut sin uppmärksamhet för din kultur? 

• Om nej, på vilket sätt visade hen sin ouppmärksamhet? 

• Hur var din terapi erfarenhet? 

• Vad var problematiskt?  

• Har du några reflektioner om vad som skulle behövas för människor med dina 

erfarenheter? 
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BAKGRUNDSFRÅGOR  

• Hur gammal är du? Hur länge har du bott i Sverige?  

• Vad har du för utbildning? Arbetar du nu?  

• Hur länge sedan var det terapin började? Har den slutat?  

• Har du haft tidigare erfarenheter av terapi innan den aktuella kontakten? 

• Ändrade terapi din syn kring orsakerna till ditt problem eller hur de skulle behandlas? 

• Visste din familj (närmaste anhöriga) att du sökte terapi? 

 

AVSLUTNINGSFRÅGOR  

• Vill du tillägga något? 

• Tror du att du har påverkats i dina svar av att det är jag som ställer dem?  
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Bilaga 2: INFORMATIONSBREV 
 

Till dig som är kvinna född i Iran och har erfarenhet av psykoterapi i Sverige. 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Hej,  

Jag arbetar som psykolog och allt oftare träffar jag klienter med olika kulturella bakgrund. 

Kulturskillnader kan upplevas på olika sätt såväl av terapeut som av klient. Jag är intresserad 

av att genomföra en studie om hur psykoterapin kan påverkas av kulturella skillnader ur ett 

klientperspektiv. Jag vill undersöka om kulturella skillnader utgör ett hinder i psykoterapi 

processen och i så fall hur. Syftet med denna intervjustudie är utforska om hur 

kulturskillnader påverkar behandlingsprocessen och om dessa skillnader hindrar 

behandlingen. Min förhoppning är att resultatet ska underlätta kommunikationen mellan 

terapeut och klint med olik kulturell bakgrund.  

 

Jag har valt att intervjua högutbildade iranskfödda kvinnor med erfarenhet av psykologisk 

behandling i Sverige. Intervjuerna kommer att genomföras på en plats som du väljer och 

beräknas att ta mellan 30–50 minuter. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt 

och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga 

enskilda personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet. Inspelningarna och den 

utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha 

möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av det.  

Jag heter Jila Eftekhari och går min specialistutbildning/psykoterapeutprogrammet på 

Stockholmsuniversitet. I utbildningen ingår ett examensarbete, vilket är skälet till att denna 

studie kommer att genomföras. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig. 

 

Stockholm den 2019-04-05 

 

Studerande:      

Leg. psykolog     

Jila Eftekhari      

  

 


