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Bakgrund. Kulturkompetens är ett viktigt och nödvändigt redskap inom den arbetsterapeutiska 
verksamheten, då man möter klienter från många olika kulturella bakgrunder. Sverige har inte än 
lyckats utforma en kulturkompetent hälso– och sjukvård. Detta upplevs som problematiskt inom det 
arbetsterapeutiska arbetet då Sverige är ett mångkulturellt land. Syftet med studien är att beskriva 
hur arbetsterapeutisk verksamhet påverkas av kulturella skillnader mellan arbetsterapeut och klient. 
Två frågeställningar används för att styrka syftet; ”Vilka svårigheter kan uppstå vid kulturella 
skillnader?” och ”Hur kan arbetsterapeuten arbeta för att hantera eventuella svårigheter som 
uppkommer?". Metod. För att svara på syftet används en litteraturstudie. Två databaser användes 
vid litteratursökningen, Cinahl Plus with Full Text och PubMed. Studien inkluderar 13 
arbetsterapeutiska artiklar som beskriver arbetsterapeutiskt arbete med klienter från andra 
kulturella bakgrunder. Resultat. Utifrån den första frågeställningen valdes sex teman; 
”kommunikation”, ”anhöriga”, ”genusperspektiv”, ”religiös utövning”, ”synen på vård” och ”synen på 
aktivitet”. Den andra frågeställningen resulterade i tre teman vilka var; ”förstärka 
kommunikationen”, ”skapa en kulturell medvetenhet” och ”skapa en klientnära relation”. Resultatet i 
studien visar på att kulturella skillnader inom det arbetsterapeutiska arbetet kan skapa svårigheter i 
klientens behandling. Det kan leda till konsekvenser så som svårigheter med kommunikation, 
missförstånd om normer inom kulturen och bristande förmåga att se klientens alla behov. 
Slutsats. Kulturella skillnader inom det arbetsterapeutiska arbetet kan skapa svårigheter vid klientens 
behandling. Vi har även upptäckt att en större kulturmedvetenhet behövs i Sverige inom yrket och 
utbildning då vi är ett mångkulturellt land. Det finns många aspekter som spelar in vid arbete med 
klienter med annan kultur och det är viktigt för AT att förhålla sig till dessa. 
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Inledning  

Det moderna medicinska och rehabiliterande paradigmet företräder en biomedicinsk och klinisk syn 
på hälsa och ohälsa. Den antar att ohälsa är en kroppslig nedsättning som skapas inom varje individ, 
utan att ta hänsyn till sociala och psykologiska aspekter. Vi lever i ett samhälle tillsammans med 
människor med olika kulturella bakgrunder. Detta generar en skyldighet för sjukvårdspersonal som 
yrkesutövare att vara medvetna om och känna till sociokulturella skillnader för att undvika negativ 
inverkan på behandling. Den rehabiliterande professionen har än inte insett betydelsen av att 
reflektera över kulturella skillnader (1). Människans kulturella bakgrund påverkar flera aspekter av 
personens liv såsom; beteenden, föreställningar, religion, familjestrukturer samt inställningar till 
hälsa och acceptans till vård (2). 

1. Bakgrund 
En fråga som berör de behandlingar arbetsterapeuter i Sverige genomför är om västerländsk 
grundade metoder går att tillämpa på människor från varierande kulturer med andra världsbilder och 
verklighetsuppfattningar. Det kulturella synsättet blir tydligt redan vid första kontakt mellan 
arbetsterapeut och klient där både fördomar och brist på kunskap om kultur kan visa sig/försvåra i 
kommunikationen. Det är viktigt att arbetsterapeuten visar respekt och förståelse för dessa kulturella 
olikheter för att undvika missförstånd som kan leda till att åtgärder misslyckas (3). Oklar 
kommunikation, utövande av auktoritet, sexualitet och familj är områden där olikheter kan leda till 
missförstånd på grund av kulturella olikheter (2). Medvetenhet om olika synsätt är viktigt då 
arbetsterapi är aktuell inom olika samhällen och är ett världsomfattande yrke (3).  
 
De centrala arbetsterapeutiska modellerna som definierar begreppet aktivitet har grundats av 
människor som hör till västvärlden där människor har samma erfarenheter och uppfattningar (4). En 
modell som utmärker sig från mängden i sitt sätt att ta intryck från västvärlden samtidigt som den tar 
intryck från den asiatiska världssynen, är Kawamodellen (4). För att kunna förstå och inse 
Kawamodellens potential samt dess tillämpning är det viktigt att vara medveten om modellens 
sociala och kulturella inställning. Kawamodellen instämmer till stora delar med arbetsterapins 
grundsyn och säger sig ta hänsyn till personers sociala och kulturella kontexter (4).  

Arbetsterapi handlar om att stödja människors begränsningar i aktiviteter samt möta deras behov 
och värderingar (5). Begreppet aktivitet inom arbetsterapi syftar på egenvård, produktivitet och 
fritid. Fokus ligger på vardagliga aktiviteter i hemmet, arbete och sociala sammanhang. All aktivitet 
som utförs och upplevs betydelsefullt för klienten är väsentligt i en arbetsterapeutisk process (6).  

Miljön är en viktig del i arbetsterapi då den lyfter fram fysiska, kulturella och sociala aspekter där 
aktivitet utförs. Den fysiska miljön berör platser där det är möjligt för personen att vara fysiskt 
närvarande t.ex. arbetsplatsen, hemmet, klassrummet etc. Social miljö innefattar sammanhang där 
aktivitet sker tillsammans med andra människor och kulturell miljö beskriver religiösa, etniska och 
politiska aspekter vilket kan influera personens medverkan i en specifik aktivitet. Den omgivande 
miljön kan både vara ett hinder eller även möjliggöra för aktivitetsutförande under livsloppet (6).  

Vid behandling tar arbetsterapeuten hänsyn till de faktorer som försvårar aktivitetsutförandet, till 
exempel problematiska vanor, roller som gått förlorade och miljömässiga hinder. För att 
behandlingens resultat ska vara optimalt så är det viktigt att dessa faktorer bedöms tillsammans med 
klienten så att viktiga faktorer inte förbises. Detta tillvägagångsätt benämns för ett klientcentrerat 
arbetssätt (5).  

Klientcentrering innebär att arbetsterapeuten fokuserar på det unika hos klienten och på ett djupare 
plan försöker sätta sig in i klientens perspektiv. Arbetsterapeuten vill erhålla en patientrelation med 



2 
 

ömsesidig respekt för värderingar, roller och vanor och att patientens egna upplevelser anses 
väsentliga för åtgärden (5).  

För att kunna förstå klientens situation strävar arbetsterapeuten efter att ta hänsyn till personens 
viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och miljöfaktorer. Viljekraften beskriver personens 
motivation till att utföra aktivitet och reflekteras i personens tankar och känslor om aktiviteter. 
Vanebildning är upprepade aktiviteter som utgör ett beteendemönster som består av vanor och 
roller. Utförandekapacitet är förmågan att utföra en aktivitet baserat på personens fysiska och 
mentala faktorer. Dessa faktorer skapar en dynamisk helhet vilket påverkar personens tänkande, 
görandet och kännandet. Vid bedömning är det viktigt att ha lämplig information om klienten för att 
kunna se hur de olika faktorerna påverkar klientens aktivitetsliv (5).  

Kultur är en viktig komponent inom arbetsterapi som ibland glöms bort eller förbises. Vi bor i ett 
samhälle tillsammans med människor från olika kulturella bakgrunder. Detta innebär en skyldighet 
för professioner inom vård och hälsa att vara medvetna och beakta det sociokulturella skillnaderna 
mellan vårdare och klient i syfte att stärka behandlingen (7). Kultur besvarar inte bara frågor som 
handlar om mångfald eller integration utan berör även kunskapsutveckling, teorier och strategier 
som vi finner inom arbetsterapeutiska metoder. På det viset kan kultur uppfattas som kärnan i 
arbetsterapi och yrkesutövarna bör anpassa sin roll genom att skaffa sig information om kultur inom 
alla aspekter av yrket (7).  

Kulturkompetens beskrivs genom olika begreppsmodeller där den mest övergripande och relevanta 
redogörelsen av begreppet ges av Cross, Bazron, Dennis och Isaac (1989) (1). De beskriver 
kulturkompetens som beteenden, attityder och strategier som samverkar för att möjliggöra en hälso- 
och sjukvård som fungerar effektivt inom en tvärkulturell gemenskap eller samhälle. De beskriver 
vidare att kulturkompetens i praktiken består av medvetenhet om kulturens betydelse, bedömning 
av tvärkulturella relationer, medvetenhet om kulturella skillnader, uppdatering av kulturell kunskap 
och egenskapen hos vårdutövaren att kunna anpassa behandlingen för att kunna möta kulturella 
behov (1).  

Idag får arbetsterapeuter utbildning i betydelsen av kulturella aspekter såsom religion, språk och 
etnicitet trots detta saknas fortfarande kunskap som belyser mötet mellan olika kulturer och hur 
denna kunskap kan användas i praktiken. Sverige har försökt utforma en kulturkompetent hälso- och 
sjukvård men har än inte uppfyllt det mål som eftersträvats (2). Kulturkompetent hälso- och sjukvård 
är kunskap om både medicin och vård tillsammans med kunskap om klientens kulturella särdrag. 
Ahmadi (2008) beskriver det som den gemensamma länken som förbinder hela mänskligheten (2). 
Det har intygats av ”Joint Commision on Accreditation of Healthcare Organisation” och ”American 
Physical Therapy Association” att kulturkompetens är en önskvärt och nödvändig färdighet, även 

kallad en icke-förhandlingsbar färdighet (1).  

2. Syfte  
Syftet med studien är att beskriva hur arbetsterapeutisk verksamhet påverkas av kulturella skillnader 
mellan arbetsterapeut och klient.   

1. Vilka svårigheter kan uppstå vid kulturella skillnader?  
2. Hur kan arbetsterapeuten arbeta för att hantera eventuella svårigheter som uppkommer? 
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3. Metod 

3.1 Litteratursökning och urval  
Denna litteraturstudie bestod av en systematisk sökning med kombination av sökord relevanta för 
studiens syfte. De databaser som användes var Cinahl Plus with Full Text och PubMed. Cinahl Plus 
with Full Text användes då 65 % av dess innehåll består av omvårdnad (8) vilket gör databasen 
användbar för studien. Även PubMed innehåller artiklar inom vårdområden och arbetsterapi. 
Sökorden som användes bestod av ämnesord med olika kombinationer. Ämnesorden som användes 
var; occupational therapy, culture, cultural diversity och cultural competence/competency. I Cinahl 
Plus with full Text benämns ämnesordet cultural competence, medan i PubMed benämns det cultural 
competency. Ämnesordet occupational therapy söktes som primärt ämne (major-heading, MH) för 
att finna artiklar där arbetsterapi är det huvudsakliga ämnet. Sökorden culture, cultural competence 
och cultural diversity användes som ett block där OR användes mellan varje sökord. Därefter söktes 
occupational therapy (MH) i kombination med AND tillsammans med block 1 (Tabell 1 och 2). Det 
resulterade i att alla artiklar som handlar om arbetsterapi som huvudsakligt innehåll samt artiklar 
som innehåller något av de tre ämnesorden, culture, culturall compentence/competancy och 
culturall diversity, inom blocket inkluderas i sökresultatet. I denna senare sökning exkluderades 
artiklar som hade annat språk än engelska, inte var peer-reviewed och inte befann sig i årsspannet 
2006-2016. Artiklar som inkluderades var artiklar som huvudsakligen handlade om arbetsterapi och 
inkluderade ämnet kultur.  

Genom denna sökning valdes de artiklar som ansågs användbara för studiens syfte och dess 
frågeställningar. 147 artiklar blev resultatet av sökningen genom de två databaserna med 
sökkombinationen och begränsningarna engelskspråkiga, peer-reviewed och mellan åren 2006-2016. 
Av dessa var 50 artiklar från Cinahl Plus with Full Text och 97 artiklar från PubMed. Vid det första 
urvalet granskades artiklarnas titlar för att filtrera bort de titlar som inte stämde överens med 
studiens syfte, varefter 63 artiklar återstod. De titlar som exkluderades innehöll litteraturstudier och 
icke relevanta ämnesområden. Vid det andra urvalet lästes abstrakten igenom för de resterande 
artiklarna vilket resulterade i att 21 artiklar återstod. I detta urval exkluderades litteraturstudier, 
korta rapporter samt artiklar vars centrala ämnen inte stämde överens med studiens syfte. Vid det 
tredje urvalet lästes de 21 artiklarna igenom i fulltext och varefter ett sista urval genomfördes. 
Slutligen återstod 13 artiklar vilka presenterar i tabell 1 och 2. Detta urval gjordes för att exkludera 
de artiklar vars innehåll inte överensstämde med studiens syfte. Inga dubletter återfanns bland de 13 
kvarstående artiklarna vilka kom att ingå i studien. 
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Tabell 1 – Sökmatris (Cinahl with Full Text) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 – Sökmatris (PubMed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Sökningsdatum: 20/10-16 

Sökord/kombination 

Antal 

träffar 

Urval 1 

(Titel) 

Urval 2 

(Abstrakt) 

Urval 3 

(Fulltext) 

1 Occupational Therapy(MH)  
MeSH 

11 414    

2 Culture(MeSH)  21 392    

3 Cultural Diversity(MeSH)  9 183    

4 Cultural Competence(MeSH) 6 900    

5 2 OR 3 OR 4  35 139    

6 5 AND 1  161    

7 Begränsning:  
*Peer-Reviewed 
*Språk: Engelska 
*Publicering:  
  2006-2016 

50 16 5 4 

 
 

Nr. Sökningsdatum: 20/10-16 
Sökord/kombination 

Antal 
träffar 

Urval 1 (Titel) Urval 2 
(Abstrakt) 

Urval 3 
(Fulltext) 

1 Occupational Therapy(MH)  
MeSH 

8 539    

2 Culture(MeSH) 125 762    

3 Cultural Diversity(MeSH)  3 713    

4 Cultural  
Competency(MeSH) 

10 058    

5 2 OR 3 OR 4  125 762    

6 5 AND 1  191    

7 Begränsning:  
*Peer-Reviewed 
*Språk: Engelska 
*Publicering:  
  2006-2016 

97 47 16 9 
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 Tabell 3 – Artikeltabell 

 

3.2 Dataanalys  
När det slutliga urvalet hade genomförts lästes alla valda artiklar igenom. Artiklarna analyserades och 
sammanställdes i matriser för att få en helhetsbild. En artikelmatris samanställdes där artiklarnas 
syfte översattes och datainsamlingsmetod tolkades för att få en översikt av de inkluderade artiklarna 
(se bilaga 1). Genom att noggrant läsa igenom artiklarna valdes teman som var relevanta till studiens 
två frågeställningar. Det lades extra vikt vid att läsa igenom och analysera resultatdelarna i artiklarna 
för att tolka informationen korrekt. Hur frågeställningarna besvarades i de olika artiklarna 
samanställdes i en analysmatris för att strukturera upp insamlad data (se bilaga 2). Detta 
underlättade i senare bearbetning av resultatet (9). Efter att ha analyserat dessa frågeställningar i 
samtliga artiklar valdes teman. Dessa teman används även som rubriker i resultatdelen. Nedan 
redovisas de 13 artiklar vilka inkluderades efter urval tre och ligger till grund för litteraturstudien (Se 
tabell 3). 

3.3 Kvalitetsgranskning  
I samband med dataanalysen gjordes en kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarna enligt 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (10). Artiklarnas kvalitet för denna studie 
betygsattes med en tregradig skala; låg, medelhög och hög. Dessa betyg översattes till siffror där 1 är 

Referens, Författare, År Artikel: Titel 

11.  Wray LE, Mortenson PA, 2011 

12. Lindsay S, Tétrault S, Desmaris C, King GA, Piérart G, 2014 

13. Kirsh B, Trentham B, Cole S, 2006 
 

14. Al Busaidy NS, Borthwick A., 2012 
 
 
15. Stedman A, Thomas Y, 2011 
 
 
16. Pooremamali P, Persson D, Eklund M, 2011 
 
 
17. Pooremamali P, Östman M, Persson D, Eklund M, 2011 

 
18. Smith YJ, Cornella E, Williams N, 2014 

 
19. Maroney P, Potter M, Thacore VR, 2014 
 
 
20. Martin ZI, Martos FAJ, Millares MP, Björklund A, 2015 

21. Pooremamali P, Eklund M, Östman M, Persson D, 2012 

 
22. Humbert TK, Burket A, Deveney R, Kennedy K, 2011 
 
 
23. Nelson A, Allison H, 2007 

11 Cultural competence in occupational therapists working in early intervention therapy 

program 

 

12 The cultural brokerage work of occupational therapists in providing culturally sensitive 

care 

 

13 Diversity in occupational therapy: Experiences of consumers who identify themselves as 

minority group members 

 

14 Occupational therapy in Oman: the impact of cultural dissonance 

 

15 Reflecting on our effectiveness: Occupational therapy interventions with Indigenous 

clients 

 

16 Occupational therapists’ experience of working with immigrant clients in mental health 

care 

 

17 An occupational therapy approach to the support of a young immigrant female’s mental 

health: A story of bicultural personal growth 

 

18 Working with populations from a refugee background: an opportunity to enhance the 

occupational therapy educational experience 

 

19 Experiences in occupational therapy with Afghan clients in Australia 

 

20 Occupational therapy culture seen through the multifocal lens of fieldwork in diverse 

rural areas 

 

21 Muslim Middle Eastern clients’ reflections on their relationship with their occupational 

therapists in mental health care 

 

22 Occupational therapy practitioners' perspectives regarding international cross-cultural 

work. 

 

23 Relationships: the key to effective occupational therapy practice with urban Australian 

Indigenous children. 
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låg, 2 är medelhög och 3 är hög. Efter tolkning om kvaliteten var gjord infördes betygen för varje 
artikel in i artikelmatrisen (se bilaga 1).  

3.4 Forskningsetik 
I samtliga artiklar belyses forskningsetiska frågor. Elva utav 13 artiklar hade fått godkännande av en 
etisk kommitté (11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22). Även de två återstående artiklarna vilka 
inte hade godkännande från etisk kommitté berörde frågan om etik. De beskriver att de tagit hänsyn 
till skydd för personernas identitet och samtycke från deltagarna (16, 23).  

4.  Resultat   
I resultatet redovisas svaren på de två frågeställningarna i syftet; ”Vilka problem kan uppstå vid 
kulturella skillnader” och ”Hur kan arbetsterapeuten jobba för att motverka eventuella problem som 
uppkommer”. Varje frågeställning besvaras i form av teman som underrubriker. I den första 
frågeställningen framkom sex teman; ”kommunikation”, ”anhöriga”, ”genusperspektiv”, ”religiös 
utövning”, ”syn på vård” och ”syn på aktivitet”. I den andra frågeställningen framkom tre teman; 
”förstärka kommunikationen”, ”skapa en kulturell medvetenhet” och ”skapa en klientnära relation” 

4.1 Vilka svårigheter kan uppstå vid kulturella skillnader?  
Svårigheterna som uppstår vid kulturkrockar mellan arbetsterapeut och klient är många. Problem 
som uppkommer i majoriteten av artiklarna berör; ”kommunikation”, ”anhöriga”, ”genusperspektiv”, 
”religiös utövning” och ”syn på vård”.   

Kommunikation 

Den mest omtalade problematiken som artiklarna tog upp var kommunikation mellan arbetsterapeut 
och klient/anhöriga. En stor del av kommunikationen handlar om språk, både muntlig och kroppslig 
(11, 13, 16, 18). Bemötandet mellan arbetsterapeut och klient påverkas starkt av språket och det blir 
problem om arbetsterapeut och klient inte förstår varandras språk (11, 12, 16, 17, 18, 19, 21). Då de 
anhöriga inkluderas i klientens behandling kan språkbarriären bli ännu större utmaning för 
arbetsterapeuten. För att samtliga ska vara aktiva i behandlingen krävs att alla förstår varandra, 
vilket kan bli svårt att uppnå (17). Kroppsspråket har också stor betydelse i kommunikationen då 
vissa kroppsliga gester kan misstolkas och därmed påverka bemötandet (13, 16, 18).  

Anhöriga 

De anhöriga har en betydelsefull roll inom de olika kulturella kontexterna där klienterna utför sina 
aktiviteter. I många fall deltar anhöriga aktivt vid klientens behandling (11, 17). Detta kan ha en 
negativ effekt på behandlingen då anhöriga tar över och hämmar klientens självständighet (14, 16, 
19). Resultatet visar att klienten väljer att prioritera de anhörigas val och synpunkter före 
vårdgivarens. Med den kulturella kontexten menas tolkning av aktivitetsmiljön. En aktivitetsmiljö 
präglas av att aktiviteter genomförs på olika sätt beroende av den kultur där de förekommer. Det 
handlar om ett aktivitetsmönster som skiljer sig åt mellan kulturer, till exempel att ”äta mat” är en 
gemensam aktivitet som sker tillsammans med andra. Detta gör det svårt för vårdteamet att erbjuda 
den mest effektiva behandlingen då synen på aktivitet och dess kontext tolkas på olika sätt (11, 12, 
17, 19, 21).  
 
Genusperspektiv   

Att inte känna till den kulturella synen på könsrollerna kan skapa osäkerhet och distans mellan 
arbetsterapeut och klient (15, 16). I många kulturella kontexter anses beröring och även 
kommunikation mellan de olika könen som en oacceptabel handling (13, 14, 15). Detta begränsar 
klientens vårdmöjligheter och är ett problem inom arbetsterapi då klienten blir mindre accepterande 
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till vård från personal med annat kön (14, 16). Inom vissa kulturer ska fadern i familjen fungera som 
en beslutfattare och ha den dominerande rollen (12, 17). Detta kan leda till att fadern involveras för 
mycket vilket kan hindra arbetsterapeuten att skapa relation med klienten (12, 17).  

Religiös utövning  

Klientens verklighetsuppfattning kan påverka hur klienten väljer att ta emot behandling och vad 
han/hon bedömer som en acceptabel åtgärd (14, 19). Klienten kan se religiösa utövningar som en 
obligatorisk aktivitet som gynnar hälsan och skapar motivation. Detta kan leda till att 
arbetsterapeuten blir lägre prioriterad då böner och skrifter/religiösa föremål anses ge högre effekt 
än vad vårdteamet kan erbjuda (14, 19, 20, 21) 

Synen på vård 

I artiklarna ser man en tydlig skillnad på arbetsterapeutens och klientens syn på vård (11, 12, 13, 14, 
15, 18, 19, 22). Många klienter anser att den typiska västerländska vårdsynen inte uppfyller deras 
kulturella behov (11, 13, 14). Många klienter anser att alternativa åtgärder ger bättre effekt. Det kan 
handla om klientens uppfattning gällande vård, vårdgivare och synen på vad som ska prioriteras. Är 
det de religiösa traditionerna, prästen eller familjen (12, 13, 14, 19)? 

Synen på aktivitet  

Synen på aktivitet kan skilja sig åt i olika kulturer. Problem kan uppstå när arbetsterapeuten och 
klienten inte har samma prioriteringar av aktivitet då arbetsterapeuten föreslår åtgärder för en 
aktivitet som inte alls ses som viktig för klienten (11, 12, 15, 16, 20). Som tidigare nämnts kan till 
exempel ”att be” bedömas som den mest prioriterade aktiviteten för klienten, medan 
arbetsterapeuten inte ser det som en nödvändig aktivitet i behandlingen (13, 14, 19, 20). Problem 
uppstår också när balansen mellan arbete, vila och fritidsaktiviteter inte uppfattas på samma sätt 
mellan klient och arbetsterapeut. Klientens bristande förståelse för vikten av aktivitetsbalans gör det 
svårare för arbetsterapeuten att erbjuda korrekt aktivitetsåtgärd (12, 16, 19). Vissa aktiviteter som 
inte är accepterade inom kulturella kontexter blir svåra för arbetsterapeuten att implementera i 
behandlingen.  

4.2 Hur kan arbetsterapeuten jobba för att motverka eventuella problem 
som uppkommer? 
Resultatet visar på många olika sätt att hantera det problemen som uppstår. Samtliga artiklar 
behandlar frågan om hur arbetsterapeuter kan arbeta för att hantera problem vid kulturella 
skillnader (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). De teman som framkom i artiklarna var; 
”förstärka kommunikationen”, ”skapa en kulturell medvetenhet” och ”skapa en klientnära relation”. 

Förstärka kommunikationen 

För att kunna tillämpa en effektiv och klientcentrerad arbetsterapi för klienter med annan kulturell 
bakgrund, spelar kommunikationen en avgörande roll. Resultatet visar att det kan finnas 
språksvårigheter i olika grader som kan göra det problematiskt för arbetsterapeuten att förmedla 
rätt information (11, 16, 17, 18, 19). Olika strategier kan tillämpas för att minska problematiken. Till 
exempel kan arbetsterapeuten använda sig av papper och penna för att tydliggöra informationen och 
underlätta kommunikationen genom att rita/skriva (11, 16). Arbetsterapeuten använder även 
kroppsspråk med gester och andra uttryck för att underlätta kommunikationen med klienten (11, 13, 
22). Vid mer omfattande språksvårigheter kan tolk involveras eller anhöriga vilka hjälper till att 
översätta information mer korrekt (15, 17, 18, 19). Ett annat sätt är att arbetsterapeuter kan lära in 
kortare fraser och ord för att skapa en språkbank som används vid möten för att förstärka 
kommunikationen (11, 17, 18). Dessa olika sätt som tillämpas för att stärka kommunikation har visat 
sig ge en positiv effekt på relationen mellan arbetsterapeut och klient (11, 12, 22).  
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Skapa en kulturell medvetenhet 

Genom att ha en förförståelse av den kulturella tillhörigheten gällande klienten, kan 
arbetsterapeuten ta hänsyn till de beteenden och handlingar som är viktiga för klienten. Detta leder 
till att arbetsterapeuten upplevs som involverad i vårdinsatsen och skapar även en känsla av 
acceptans hos klienten (11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22). När arbetsterapeuten har en ”insider-roll” i 
behandlingsprocessen upplevs han/hon som en pålitlig vårdgivare som inte dömer eller har allt för 
snävt perspektiv (13, 14, 15, 18, 20, 22, 23).  

I vissa fall visar denna studie att kunskapen om olika kulturella olikheter varit avgörande för en 
effektiv vård. När arbetsterapeuten känner till kulturella skillnader kan behandlingen anpassas och 
utföras på det sätt som klienten accepterar. Det kan handla om att utesluta eller involvera vissa 
aktiviteter, inkludera eller exkludera andra relationer i behandlingen eller ta hänsyn till religiösa 
sedvänjor och attityder (11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). Genom att förstå klientens 
kulturella behov samt identifiera dem, skapas trygghet i den terapeutiska relationen när klienten ges 
möjlighet att dela med sig av sitt synsätt (11, 12, 13, 15, 18, 20, 22). 
Skapa en klientnära relation  

Som tidigare nämnts visar resultatet på betydelsen av att vara medveten om klientens kultur och 
kunna kommunicera terapeut och klient emellan så rätt information kommer fram (11, 12, 13, 16, 17, 
18, 19, 20, 22). Vid kulturella skillnader mellan arbetsterapeut och klient är det av största vikt att 
skapa en bra relation (11, 16, 18, 22). En klientnära relation bygger på ömsesidig respekt, tillit och 
kunskap om varandra så det bildas en öppenhet mellan arbetsterapeut och klient. Detta är till stor 
hjälp när det handlar om att ge en betydelsefull behandling för klienten (13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 
22). Det är även viktigt för klientrelationen att arbetsterapeuten delar med sig av sina 
livserfarenheter och värderingar. Med en sådan öppenhet blir det lättare för AT att avgöra klientens 
behov och anpassa behandlingen efter dem (12, 13, 15, 16, 18, 19). Det kan handla om vem som ska 
inkluderas i behandlingen, vilka metoder som skall användas, vilka aktiviteter som prioriteras och vad 
klienten accepterar och inte accepterar i behandlingen. Det är även viktigt för klienter från andra 
kulturer att kännas sig accepterade i behandlingen genom att arbetsterapeuten visar respekt för 
klientens tro och värderingar (11, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23). Det är viktigt att arbetsterapeuten inte 
påskyndar behandlingen, istället ska han/hon ge utrymme åt klienten att kunna dela med sig och ta 
den tid som krävs för att skapa ömsesidig förtroende. Arbetsterapeuten måste vara medveten om att 
en klientnära relation kan många gånger vara svår att uppnå samt tidskrävande (11, 12, 15, 22, 23).  

5. Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva hur arbetsterapeutisk verksamhet påverkas av kulturella 
skillnader mellan arbetsterapeut och klient. Detta syfte delades upp i två frågeställningar som 
skapade en tydligare fördelning i resultatet. Den första frågeställningen var ”Vilka svårigheter kan 
uppstå vid kulturella skillnader?”. Majoriteten av artiklarna som inkluderades i studien besvarade just 
denna frågeställning på ett konkret vis. Sex stycken teman formulerades utifrån analysen som 
genomfördes för att besvara frågeställningarna i studien. Den andra frågeställningen var ” Hur kan 
arbetsterapeuten arbeta för att motverka eventuella problem som uppkommer?”. Denna 
frågeställning besvarades i samtliga artiklar (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). 
Resultatet delades upp i teman för att skapa en tydlig struktur i arbetet. Inledningsvist diskuterades 
det att besvara frågeställningar som löpande text men det lämpade sig mer att dela in 
frågeställningarna i relevanta teman. Detta för att ge läsaren en bättre och tydligare förståelse för 
den aktuella frågeställningen som behandlas. 
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5.1 Resultatdiskussion  
Resultatet i denna studie visar på att kulturen inte bara ses som etnisk bakgrund och religion. Det 
handlar om mer än så, faktorer så som kön, familjeperspektiv och språk är exempel på aspekter som 
ansågs i artiklarna vara avgörande för personens kulturella tillhörighet. Andra faktorer som inte tas 
upp i denna studie är till exempel ålder, socioekonomisk status och sexualitet. Dessa kan vara 
avgörande faktorer som inverkar på individens kultur (24, 25). Dessa faktorer togs upp i mindre 
utsträckning i artiklarna och berördes därför inte i resultatet.  

Artiklarna i studien är tydliga med att beskriva anhörigas roll inom den arbetsterapeutiska 
behandlingen. Rudman & Dennhardt beskriver familjen som en del av individens sociala miljö som 
styr medlemmarna mot gemensamma mål och värderingar. Familjen har en hierarkisk ordning där 
intressen och åsikter från en familjemedlem med högre status (fadern/modern) utgör de åsikter 
övriga familjemedlemmar förväntas rätta sig efter (25). De fortsätter beskriva kulturen som en större 
social grupp där variationer i värderingar påverkar individernas självbestämmande och 
självständighet (25). På samma sätt kan man se i resultatet hur den ledande medlemmen i 
familjehierarkin kan bli för dominerande i behandlingen. Precis som Rudman & Dennhardt nämner så 
kan denna dominans hindra klientens självbestämmande (25).  
 
Resultatet i denna studie visar på ett starkt samband mellan en lyckad behandling och god relation 
mellan arbetsterapeut och klient. Relationskapandet mellan arbetsterapeut och klient var en viktig 
faktor för en effektiv behandling. Inom det arbetsterapeutiska yrket är denna faktor en del i något 
som kallas för klientcentrering. Hammel menar på att det är nödvändigt för klientrelationen att AT 
kan förstå klientens kulturella bakgrund. Hon fortsätter att beskriva hur en god klientrelation bygger 
på ömsesidig respekt och förståelse för klientens värderingar och tro (24).  

Liksom denna studie visar föreslår Iwama att en kulturrelevant arbetsterapi är något att eftersträva 
som dock innebär en utmaning att uppnå. Han menar att man ska ha i avsikt att konstruera 
arbetsterapins aktuella ideologi till att passa klientens meningsvärld och inte tvärt om (4). Iwama 
menar att det är nödvändigt att inkludera de kulturella aspekterna i arbetsterapeutisk verksamhet 
och man bör beakta följden av att använda teoretiska modeller utarbetade i en specifik kulturell 
kontext överförd på kulturer med andra grundläggande synsätt på t ex individen och den andliga 
dimensionens roll vid behandlingsinsatser (4).  

5.2 Metoddiskussion   
Det två databaserna som användes har vård som huvudinnehåll och inkluderades därför i sökningen 
som resulterade i ett relevant utbud av artiklar som kunde svara på studiens syfte. Flera databaser 
kunde ha inkluderats vid artikelsökningen för att få ett bredare utbud av artiklar och få återkoppling 
på att just de databaser som använts var de mest passande. Detta genomfördes inte då det fanns 
artiklar som var relevanta till syftet genom sökning enbart på dessa två databaser. Detta kan ha 
påverkat resultatet då vi begränsade vår insamling av artiklar till två databaser.  

Sökningen gjordes med endast ämnesord då dessa inkluderade relevanta begrepp för studiens syfte. 
Ämnesordet ”Occupational therapy” söktes som ”major-heading” då artiklarna som söktes skulle 
handla om arbetsterapi för att inkluderas i studien. Andra sökningar med andra ämnesord och fritext 
genomfördes innan den aktuella sökningen. Dessa sökningar gav ett resultat med mindre relevans 
och ett större antal träffar. Detta sågs som negativt varför en sökning med mera träffsäkra ämnesord 
användes.   

I urvalsprocessen delades databaserna upp så att författarna ansvarade för sökningen i varsin 
databas. Med denna strategi sparades tid in då två databaser kunde genomsökas parallellt. Det 
byggde dock på ett förtroende och förutsatte att båda författarna hade samma inställning till vad 
som skulle exkluderas och inkluderas. Sökresultatet granskades av båda författarna i förhållande till 
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syftet med studien. Inga dubletter återfanns i sökresultatet.Denna strategi ansågs vara effektiv och 
problemfri i just detta fall.  
 
Tankar om eventuella exklusionskriterier framkom vid urvalsprocessen. Idéer om begränsningar i 
studien diskuterades vid flera tillfällen och hur dessa begräsningar skulle ske. Begränsningar var till 
exempel att inkludera enbart en viss region i resultatet och med det begränsa sökområdet. Den 
begränsningen uteslöts då artiklarna som framkom inkluderade flertal regionen och med det flertal 
kulturer som arbetsterapeuter bemöter i sin yrkesutövning. Inte heller artiklar som berörde barn och 
studenter uteslöts då de ansågs användbara för att besvara syftet med studien. 
 
Artiklarna i denna studie kvalitetsgranskades enligt SBU:s riktlinjer för kvalitativa forskningsmetodik 
(10). Författarna tog ställning till vilken kvalitet varje artikel hade för studiens syfte. Artiklarnas 
kvalitet tolkades med SBU:s tregradiga skala, låg, medelhög och hög. Författarna översatte dessa 
olika nivåer till siffror där 1 är låg, 2 är medelhög och 3 är hög. Tio av 13 artiklar bedömdes ha hög 
kvalitet medan de resterande tre bedömdes ha medelhög. Samtliga artiklar ansågs ha tillräckligt hög 
kvalitet för att inkluderas i denna studie. De artiklar som författarna bedömde ha medelhög kvalitet 
bestod av case-studier och studier med för få deltagare. 

Elva av 13 artiklar var godkända av en etikkommitté. De återstående artiklarna, 2 st hade inte 
godkännande från etisk kommitté men hänvisade däremot i texten till etiska överväganden. De 
hänvisade till etiska aspekter i förhållande till samtycke och skydd för identitet varför artiklarna 
bedömdes som möjliga att inkludera i studien. 

5.3 Slutreflektion  
Den kulturella aspekten är viktig och relevant då man talar om det arbetsterapeutiska yrket i Sverige. 
Vi bor i ett multikulturellt samhälle där vi som arbetsterapeut får möta ett flertal olika kulturer varje 
dag. Arbetsterapi är ett tydligt individfokuserat yrke som hela tiden strävar efter anpassning till 
klientens behov. Det vore felaktigt och oprofessionellt att inte ha detta i tankarna när det handlar om 
klientens kulturella uppfattning. Efter att ha studerat denna företeelse anser vi att kunskapen som vi 
har tagit del av i denna utbildning angående kultur är otillräcklig. Det är underförstått att vi som 
enskilda studenter bör inhämta kunskaper självständigt men det bör upplysas mer om kulturella 
skillnader och hur det kan medföra problematik inom yrket.  

Trots att vi anser att det behövs mer utbildning inom detta område, ser vi att Sverige är på väg mot 
en god kulturell medvetenhet i vår hälso- och sjukvård. Under lång tid har Sverige varit 
mångkulturellt, vilket har skapat utrymme för att förbättra kulturmedvetenheten. Arbetsterapeuters 
roll inom sin verksamhet skiljer sig delvis från andra vårdyrken med sin betoning på klientcentrering, 
då man talar om vårdtillämpning. Det medför att arbetsterapeuter har större ansvar att ta tillvara av 
klientens personliga värderingar och åsikter för att kunna tillämpa den mest effektiva behandlingen 
möjligt. Dock anser vi att det alltid går att utöka denna kunskap och bli mer medveten. Det krävs mer 
forskning och utbildning inom ämnet samt att arbetsterapeuter tar till sig denna kunskap efter 
utbildningen och tar ansvar för att alltid sträva efter att bli mer kulturmedveten. Genom att vara 
öppen och accepterande för, samt ifrågasätta olika kulturer kan arbetsterapeuter ständigt utvecklas 
och förbättra sin kulturmedvetenhet under sina yrkesverksamma år.  
 
Resultatet i vår studie visar på att kulturella skillnader inom det arbetsterapeutiska arbetet kan skapa 
svårigheter i klientens behandling. Denna skillnad i synsätt kan leda till svårigheter med 
kommunikation, missförstånd om normer inom kulturen och bristande förmåga att se klientens alla 
behov. För att arbetsterapeuter ska kunna ge en lyckad behandling för klienter med en annan 
kulturell bakgrund krävs en större kulturmedvetandet. Det innebär att arbetsterapeuten ser till 
klientens kulturella behov och respekterar dessa. Arbetsterapeuten ska också visa ett större intresse 
för klientens kultur för att skapa en bättre grund för klientrelationen. Vi har upptäckt att en större 
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kulturmedvetenhet även behövs i Sverige inom yrket och utbildning då vi är ett mångkulturellt land. 
Det finns många aspekter som spelar in vid arbete med klienter med annan kultur och det är viktigt 
för arbetsterapeuten att förhålla sig till dessa. Utifrån vår studie har vi fått en inblick om hur 
arbetsterapeuter arbetar kring problem som uppkommer vid kulturella skillnader i flertal olika 
länder. Eftersom arbetsterapi utövas globalt är detta ett ämne som alla yrkesutövare bör ta hänsyn 
till. Genom att uppmärksamma detta problem kan en större medvetenhet om ämnet skapas. Därför 
anser vi att mer forskning bör genomföras om detta ämne för att influera och upplysa 
arbetsterapeuter runt om i världen. Vi anser att detta är ett avgörande ämne för en lyckad 
arbetsterapeutisk behandling i ett mångkulturellt samhälle.  
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Kvalitativ studie med 10st AT, 
semistrukturerade intervjuer 

3 

(15) Stedman A, Thomas 
Y. 2011. Australia 

Att utforska ATs syn på deras effekt när det arbetar med 
urbefolkning som klient. 

Kvalitativ studie, 7st AT blir 
djupgående intervjuade. 

3 

(16) Pooremamali P, 
Persson D, Eklund M. 
2011. Sweden 

Att undersöka erfarenheter och uppfattningar av 
arbetsterapeuter som arbetar med psykiskt nedsatta klienter 
från Mellanöstern   

Semistrukturerade intervju  
(Grounded Theory) 

 

3 

(17) Pooremamali P, 
Östman M, Persson D, 
Eklund M. 2011. Sweden 

Att beskriva hur arbetsterapeutiska åtgärder kan lyfta fram 
kulturens roll och identifiera kulturella aspekter hos en turkisk 
kvinna med psykiska nedsatt hälsa 

Case-studie,  
Observation, Klinisk data, 
Sjukdomshistoria 

2 

(18) Smith YJ, Cornella E, 
Williams N. 2014. 
Australia 

Att avgöra värdet av att undervisa studenter om arbetsterapi för 
klienter med flyktingbakgrund. 

Kvalitativ studie, 14st 
intervjuades. 

 

3 

(19) Maroney P, Potter M, 
Thacore VR. 2014. 
Australia 

Illustrera effekten av afghanska sociokulturella tro och attityd 
på insatserna av AT, rehabiliteringsprogram i mentalhälsa 
enheten och adaptionen av behoven hos klienten och dess 
familj. 

Kvalitativ studie. 2st casestudier.  2 

(20) Martin ZI, Martos FAJ, 
Millares MP, Björklund A. 
2015. Sweden 

Att analysera världssynen gällande mänsklig aktivitet samt 
koppling mellan aktivitet, hälsa och välbefinnande bland 
människor från Honduras, Marocko, Burkina Faso, Tanzania och 
Ecuador  

Semistrukturerad intervju, 
Observation, Fördjupad intervju 

3 

(21) Pooremamali P, 
Eklund M, Östman M, 
Persson D. 2011. Sweden 

Att utforska de aspekter som formar erfarenheter och 
uppfattningar hos muslimska klienter som genomgår 
arbetsterapi inom psykiatrisk vård  

Semistrukturerad intervju  
(Grounded Theory) 

3 

(22) Humbert TK, Burket 
A, Deveney R, Kennedy K. 
2011. Australia 

Att undersöka yrkessamma ATs perspektiv av den erfarenhet de 
fått från internationella och krosskulturella arbeten. 
  

Kvalitativ studie, 11st AT blev 
intervjuade som jobbat 
internationellt. 

 

3 

(23) Nelson A, Allison H. 
2007. Australia 

Att undersöka tillämpning av social och kulturell relevant 
arbetsterapi inom invandrarfamiljer i Brisbane 

Enkät och Frågeformulär, 
Semistrukturerad intervju 
 

2 



 
 

Bilaga 2 – Analysmatris  

Artikel Frågeställning 1 Frågeställning 2 

(11) Wray LE, Mortenson 
PA. 2011. Australia 

 Familjens delaktighet i vården.  
 Saknad av struktur vid bristande 

kulturmedvetenhet.  

 Sätta sig in i klientens kultur.  
 Tolka familjens behov och hitta alternativa 

kommunikationssätt.  

(12) Lindsay S, Tétrault S, 
Desmaris C, King GA, 
Piérart G. 2014. Canada 

 Genusperspektiv där fadern i familjen 
är styrande i behandlingen.  

 Klientens syn på självständighet.  

 Skaffa kunskap om klientens kultur.  
 Inkludera familj omtänksamt 
 Visa respekt. 

(13) Kirsh B, Trentham B, 
Cole S. (2006) Canada 

 Klientens syn på aktivitet utgår från 
en specifik kulturell miljö  

 Arbetsterapeuten är inte intresserad 
av klientens kultur 

 Diskriminerande attityd. Klienten 
känner sig dömd och annorlunda 

 Arbetsterapeuten delar med sig av sina erfarenheter 
 AT skapar en säker och accepterande vårdmiljö. 
 Förstå klientens syn på aktivitet  

(14) Al Busaidy NS, 
Borthwick A. 2012. United 
Kingdom 

 Synen på vård, aktivitet och religiösa 
aspekter. 

 Genusperspektiv. 

 Acceptera olikheterna och se kulturella behov. 

(15) Stedman A, Thomas Y. 
2011. Australia 

 Genusperspektiv där vård mellan 
könen inte accepteras.  

 Aktiviteter faller bort vid oförståelse 
om kulturen.  

 Skaffa kunskap om kulturen och acceptera olikheter.  
 Se till klientens sociala miljö. 

(16) Pooremamali P, 
Persson D, Eklund M. 2011. 
Sweden 

 Egna självständigheten  
 Syn på fysisk/psykisk nedsättning  
 Syn på aktivitet 
 Språkbarriärer och kulturell 

medvetenhet  
 Köns– och familjerollen 

 AT tar reda på klientens kultur för att kunna vara 
förberedd på klientens kulturella aspekter, vanor, 
värderingar, och accepterade beteenden   

 Kulturellt anpassade strategier t.ex. text/bild för att 
underlätta kommunikation, inkludera familjen  

 AT samtalar om klientens kultur, visar förståelse för 
kulturella svårigheter, detta för att skapa en multikulturell 
terapeutisk relation 

(17) Pooremamali P, 
Östman M, Persson D, 
Eklund M. 2011. Sweden 

 Familjens delaktighet hämmar 
klientens självständighet och 
självbestämmandet  

 Språklig svårighet  
 Könsroll 

 Involvera familjen i diskussioner oh val av metoder – 
klienten känner sig mer van vid att föräldrar bestämmer 
så klienten är mer accepterande om familjen godkänner  

 Genom att inkludera papper-penna och bilder underlättar 
för kommunikation 

 AT blir mer medveten om klientens språk(för att stärka 
klientrelationen) 

(18) Smith YJ, Cornella E, 
Williams N. 2014. Australia 

 Språkbarriärer som hindrar 
kommunikation. 

 Klientens prioriteringar i livet. 

 Skapa kunskap om kulturen och arbeta klientcentrerat.  

(19) Maroney P, Potter M, 
Thacore VR. 2014. Australia  

 Språkliga svårigheter.  
 AT förstår inte klientens kulturella 

prioriteringar.  

 Acceptera olikheter och arbeta klientnära. 
 Inkludera familjen omtänksamt.  

(20) Martin ZI, Martos FAJ, 
Millares MP, Björklund A. 
2015. Sweden 

 Aktivitetssyn  
 Syn på hälsa  

 Förstå kulturella syn på aktivitet, hälsa och välmående  

(21) Pooremamali P, Eklund 
M, Östman M, Persson D. 
2011. Sweden 

 Relationsskapandet  
 Utanförskap/”outsider”  
 

 AT visar respekt och sympati för klientens situation samt 
att AT är tydlig med den informationen som förmedlas  

 AT minskar språkbarriären samt andra aspekter för att 
involvera klienten mer  

 AT använder professionella attityder som ärlighet, 
karisma och uppriktighet   

 AT kopplar klientens livserfarenheter till positiv kontext 
för att skapa acceptans, motivation och självförtroende 
inför behandling 

(22) Humbert TK, Burket A, 
Deveney R, Kennedy K. 
2011. Australia 

 Klientens kulturella prioriteringar 
ställer till det i vården.  

 Okunskap om vad som är viktigt.  

 Arbeta klientnära och svara till klientens behov.  

(23) Nelson A, Allison H. 
2007. Australia 

  AT skapar effektiva relationer (AT erbjuder den tid som 
krävs i behandlingen, utan att byta AT) 

 AT ser klienten som unik individ för att få bättre 
förståelse 

 AT använder strategier som involverar familj 

 


