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Sammanfattning: 

Kulturkompetens definieras som förmågan att vara medveten om sina egna antaganden, 

värderingar och fördomar, ha kunskap och förståelse för klienters olika världsbilder, samt 

förmåga att utveckla lämpliga strategier för intervention utifrån detta. Dagens samhälle består 

av en mångfacetterad befolkning med varierande kulturell bakgrund. Arbetsterapi syftar till 

att främja behandlingar och få resultat som är relevanta för klientens livsstil och värderingar. 

En professionell arbetsterapeut i ett mångkulturellt samhälle bör kunna möta de olika behov 

som uppstår hos människor med en annan kulturell bakgrund än vår egen. Med andra ord 

krävs kulturkompetens för att kunna utföra ett professionellt arbete inom vården i ett 

mångkulturellt samhälle. Syftet med detta arbete är att ta reda på hur yrkesverksamma 

arbetsterapeuter skattar sin egen kulturkompetens samt kartlägga deras inställning till ett antal 

frågeställningar kopplade till begreppet. En kvantitativ ansats har använts och data samlats in 

genom en internetbaserad enkät. De yrkesverksamma arbetsterapeuterna som svarat på 

enkäten benämns respondenter genom hela arbetet. Resultatet visar att ”kulturkompetens” är 

okänt för de flesta respondenterna men att majoriteten anser det vara ett viktigt ämne, att man 

kan utveckla den egna kulturkompetensen genom erfarenhet och utbildning samt att det 

behövs såväl forskning som utbildning inom området. Flertalet möter regelbundet klienter 

med annan kulturell bakgrund i sitt arbete och anser att detta kan vara en tillgång i arbetet. 

Majoriteten menar att de behöver ha kulturkompetens för att utföra sitt arbete, att 

kulturkompetens ingår i ett klientcentrerat arbete och att det är viktigt att ha kunskap om olika 

religioner, sedvänjor, kroppsspråk samt syn på hälsa och sjukdom för att ha kulturkompetens. 

De flesta skattar sin egen kulturkompetens som relativt god och anser att det är viktigt att vara 

medveten om såväl sin egen som klientens kulturella bakgrund.   

  

Slutsatser som kan dras utifrån resultatet är att kulturkompetens är ett ämne som det finns 

intresse för hos yrkesverksamma arbetsterapeuter i Sverige, detta trots att begreppet är relativt 

okänt. Det anses vara ett område som är viktigt ha kompetens inom samt att forskning och 

utbildning inom området är önskvärt.  
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1 Bakgrund 

Dagens samhälle består av en mångfacetterad befolkning. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

1982:763) kan man läsa att sjukvård ska ske på ”lika villkor för hela befolkningen. Vården 

ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet”. Vidare kan vi läsa i Magnússon (2002) att Socialstyrelsen konstaterat att de flesta 

hälso- och sjukvårdsutbildningar har uppenbara brister vad gäller att förbereda studenterna för 

kulturmöten i vården. Den sporadiska utbildning som ges handlar till största delen om 

invandrarna och tar inte upp studenternas egna värderingar eller förhållningssätt i mötet. Det 

saknas riktlinjer för vad utbildning inom vad vi benämner kulturkompetens, och som i 

kurslitteratur benämns kulturmöten inom vården, invandrarkunskap eller interkulturell 

kommunikation, ska innehålla eller i vilken omfattning den ska ske. Det finns heller inga 

riktlinjer utformade för vilken kompetens vårdpersonal bör ha inom detta område. 

Sjukvårdspersonal tycker ibland att det är svårt att bedöma, förstå och vårda patienter ifrån 

andra kulturer vilket kan ha samband med att patientens uppfattning om hälsa, sjukdom och 

behandlingspraxis skiljer sig från vårdarens. Eventuella kommunikationsproblem kan 

komplicera saken ytterligare. Som vårdpersonal/arbetsterapeut är det lätt att generalisera över 

patienter som inte har ett självklart förhållande till västerländska behandlingsmetoder och då 

betrakta dem som ”besvärliga” (Hanssen, 1998).   

 

Arbetsterapi syftar till att främja behandlingar och få resultat som är relevanta för klientens 

livsstil och värderingar (FSA, 2005). Det innebär att en professionell vårdare/arbetsterapeut i 

ett mångkulturellt samhälle bör kunna möta de olika behov som uppstår hos människor med 

en annan kulturell bakgrund än vår egen. Med andra ord krävs kulturkompetens för att kunna 

utföra ett professionellt arbete inom vården i ett mångkulturellt samhälle (Hanssen, 1998).  

 

Författarna valde att använda följande definition av kulturkompetens under arbetet med 

uppsatsen: "Kulturkompetens är förmågan att vara medveten om sina egna antaganden, 

värderingar och fördomar, ha kunskap och förståelse för klienters olika världsbilder, samt 

förmåga att utveckla lämpliga strategier för intervention utifrån detta" (Muñoz, 2007). Denna 

definition valdes då den är tydlig, kortfattad och innehåller det väsentligaste delarna av 

kulturkompetens.  
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Detta arbete avser att ta reda på hur yrkesverksamma arbetsterapeuter skattar sin egen 

kulturkompetens samt kartlägga deras inställning till olika delar av kulturkompetens.   

 

1.1 Kultur 

Det finns en rad olika definitioner av kultur. Här redovisas kultur ur ett antropologiskt 

perspektiv då sökning visat att även nyare definitioner grundar sig på den som antropologen 

Edward Taylor skrev 1871: ”Kultur är den komplicerade helhet som innehåller erfarenheter, 

tro, moralbegrepp, rättsföreställningar, seder och alla övriga färdigheter och vanor som en 

människa har förvärvat som samhällsmedlem”  (Nationalencyklopedin). Chiang och Carlson 

menar att kultur är ett system av inlärda beteendemönster som delas av en grupp människor 

och ger dem verktyg att interagera både med varandra och med den omgivande miljön (2003). 

Fitzgerald (citerad i Bourke-Taylor & Hudson, 2005) beskriver kultur som inlärda och delade 

mönster för hur man uppfattar och anpassar sig till världen.  

 

Krefting och Krefting (1991, citerad i Awaad 2003) delar upp kultur i fyra nivåer. Regional 

nivå, vilken syftar på de synliga mönster som delas av en större grupp med ett gemensamt 

språk och geografisk härkomst. Samhällsnivå som syftar på socioekonomisk klass och vilken 

typ av område man kommer från t.ex. om man är stadsbo eller kommer från landet. 

Familjenivå syftar på den kultur som råder i familjen t.ex. könsroller och vanor. På den 

individuella nivån tas hänsyn till varje persons unika tolkning av kultur, inte bara i nuet utan 

även hur personen har levt och ser sig leva i framtiden. Människan är starkt färgad av sin 

kultur och genom kulturen får livet och de handlingar vi utför ett syfte för oss själva och för 

andra. Kulturell förankring finns både i den enskilda individens medvetande och runt omkring 

genom vänner, sociala praktiker, språk och grupptillhörigheter. Inom olika kulturer finns olika 

traditioner som en grupp delar och som förts vidare över generationer. Traditioner erbjuder 

vägledning för handlande, trygghet, kollektiv identitet och emotionella band till andra som 

tillhör samma tradition. Traditioner kan också göra individen otrygg i möte med människor 

som tänker och handlar annorlunda, det blir svårt att hantera andra traditioners sanningsspråk. 

Den som bryter mot traditioner kan bli utsatt för sociala sanktioner från gruppen, förlora sin 

status i gruppen, förlora vänner, bli socialt utestängd eller få skuldkänslor, därför väljer man 

(medvetet eller omedvetet) att följa traditionerna (Lidskog & Deniz, 2009).   

 

Möten mellan människor från olika kulturer kan innebära möten mellan olika 

verklighetsuppfattningar, kulturella värderingar och sociala normer. Sådant som skiljer sig 
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från våra egna grundläggande värderingar om exempelvis barnuppfostran, familj, könsroller, 

individuella och kollektiva rättigheter och skyldigheter och relationen mellan religion och 

politik kan uppröra. Ingen kan bedöma någon kultur från en neutral utgångspunkt. (Lidskog & 

Deniz, 2009).   

 

1.2 Kulturkompetens  

Vid litteratursökningen framkom att tre olika engelska begrepp används som alla har samma 

innebörd; ”transcultural competence”, ”cross-cultural competence” och ”cultural 

competence”. I denna studie används ”cultural competence”, översatt ”kulturkompetens”, då 

detta begrepp används mest frekvent i litteraturen.  

 

Med tanke på kulturell mångfald i samhället och fortsatta skillnader i hälsotillståndet hos 

människor med olika kulturell bakgrund, är det viktigt att vårdpersonal skall kunna ge vård 

som är tar hänsyn till en persons tro, prioriteringar och preferenser för hantering av hälsa, 

sjukdom och funktionshinder. Möjligheter att ge just sådan vård definieras ofta som 

kulturkompetens. Dessa definitioner tyder på att kulturell kompetens är en komplex och 

flerdimensionell konstruktion som integrerar kognitiva, affektiva och beteendemässiga 

komponenter (Muñoz, 2007). Kunskap om kulturers vanor och syn på hälsa leder till ökad 

förståelse för hur patienten handlar kring och uppfattar sin sjukdom. Om man bara fokuserar 

på egenskaper hos kulturer så missar man de individuella variationerna och riskerar att missa 

eventuell diskriminering. Konceptet kulturkompetens har därför breddats till att innefatta inte 

bara kunskap och sensitivitet utan även medvetenhet om kulturell bias både individuellt och 

när det gäller professionen (Kirsh, Trentham & Cole, 2006).  

 

Dillard et al. definierar kulturkompetens som att vara medveten om, sensitiv för och ha 

kunskap om meningen av kultur. Det innebär en vilja att lära sig om kulturella frågor och 

även vara medveten om sina egna förutfattade meningar (Chiang & Carlson, 2003). I Muñoz 

beskriver Sue et al. (1992) tre viktiga faktorer för kulturkompetens; förmågan att vara 

medveten om sina egna antaganden, värderingar och fördomar, kunskap och förståelse av 

klienters olika världsbilder, samt förmåga att utveckla lämpliga strategier för intervention.  

Awaad (2003) har gjort en sammanställning av den litteratur som finns om arbetsterapi, kultur 

och kulturkompetens i en review-artikel. Tre teman har identifierats i litteraturen: förståelse 

för konceptet kultur och dess beskaffenhet, framgångsrik interaktion genom kunskap och 

användande av kulturell information samt medvetenhet om den egna kulturella bakgrunden 
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och värderingarna. Awaad tar även upp faran i att skapa stereotyper och påpekar att när det 

handlar om specifika kulturer så kan man inte göra anspråk på att ha full förståelse utan bara 

göra breda generaliseringar.    

 

Papadopoulos (2006) ger en förklaring till de tre delar av begreppet kulturkompetens som är 

nämnda ovan och benämner dem; kulturell medvetenhet, kulturell kunskap och kulturell 

sensitivitet. Hon menar att för att uppnå kulturkompetens inom vården bör man behärska alla 

tre delar. Kulturell medvetenhet definieras som att man är medveten om att man tillhör en 

kultur, med en kulturell identitet, etnocentrism (vilket innebär att egna etniska gruppen är 

alltings centrum och måttstock) och egen historia. Det gäller att även vara medveten om att 

den egna kulturen har vissa värden och normer och att de inte alltid delas av alla andra 

kulturer och individer. Kulturell medvetenhet innebär också att man sätter sig in i vilka värden 

och normer som kan förekomma bland andra kulturella grupper man arbetar med. Kulturell 

kunskap är enligt Papadopulus inte bara kunskap om kulturer, utan mer en sammansättning av 

relevanta delar av antropologi, sociologi, psykologi, medicin, biologi, omvårdnad m.fl. Det 

kan handla om olika kulturers syn på hälsa, sjukdom och rehabilitering likväl som kulturens 

sociala struktur. Kulturell sensitivitet handlar om att utveckla en lämplig relation med 

klienten. Det innefattar att kunna skapa förtroende och att visa acceptans, respekt och 

sympati. Det kräver god kommunikation inte bara språkligt utan även när det gäller 

kroppsspråk, medvetenhet om acceptabla beteenden, vad som anses privat, könsnormer osv. 

Det innebär inte att man ska skapa stereotyper, utan att man går in i relationen med klienten 

med förkunskap om vilka kulturella skillnader som kan påverka mötet. Kulturell kompetens är 

förmågan att syntetisera de tre delarna och vidare att känna igen och ifrågasätta rasism och 

andra typer av förtryck.  

 

Wittman (2002) skriver liknande om hur man blir kulturellt kompetent i professionen, men 

delar upp begreppet fem väsentliga faktorer: erkännande av kulturella skillnader och 

medvetenhet om deras inverkan på  behandlingsarbetet, medvetenhet om det inflytande 

terapeutens egen kultur har på handlingar och tankar, förståelse för effekten av skillnader i 

kommunikation, etikett, och problemlösning, uppmärksammande av det faktum att 

interventioner är mer givande om yrkesverksamma medvetet försöker att förstå innebörden av 

klientens beteende inom hans eller hennes kulturella sammanhang, och förståelse för hur man 

får kunskap om specifika kulturer.    
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1.3 Kulturkompetens och arbetsterapi 

Iwama (2003 citerad i Kirsh, Trentham & Cole, 2006) misströstar då det saknas en kritisk 

reflektion runt universalitet av grundläggande begrepp inom arbetsterapi. Författaren menar 

att konceptet aktivitet (occupation), och därmed arbetsterapi, är konstruerat ur västerländsk, 

europeisk sociokulturell kontext och erfarenhet. Kinébanian and Stomph (1992, citerad i 

Kirsh, Trentham & Cole, 2006) påstår att arbetsterapipraxis är grundad på vit medelklass 

normer, vilket blir ett hinder i tvärkulturell vård. Kulturell sensitivitet har länge ansetts vara 

en grundläggande del av det holistiska synsätt som genomsyrar arbetsterapi. Trots det finns 

det mycket lite forskning på området. Arbetsterapi har utvecklats ur ett västerländskt 

perspektiv, och har därav ett starkt bias mot västerländska arbetsterapeuters kulturella 

identiteter.  

  

De övergripande arbetsterapeutiska modellerna Model of Human Occupation (MoHO) 

(Kielhofner, 2008) och Occupational Performance Model (OPM) (Ranka & Chapparo, 1997, 

citerad i Chiang & Carlson, 2003) tar på  olika sätt upp hur kultur innefattas i arbetsterapi. 

MoHO nämner kultur som en av de fyra komponenter i omgivningen som påverkar 

människans aktivitetsutförande. Kulturella olikheter uppmärksammas även när det gäller 

temporal adaption och locus of control. Andra delar där kultur kan ha betydelse är personliga 

val, livsmål, intressen, produktivitet och individualism. I OPM är kultur en av tre 

komponenter som utgör individens omgivning. Man tar även upp att kulturella skillnader 

finns inom områden som andlighet, religion och aktiviteter i det dagliga livet. Inom OPM har 

man dock inte identifierat några strategier för hur man i arbetsterapi tar hänsyn till klientens 

kultur.  

 

I den senaste upplagan av boken om Canadian Model of Occupational Performance and 

Engagement (CMOP-E) har man integrerat kultur (Townsend, 2007). Enabling Occupation II 

tar upp sociokulturella frågor på en mängd sätt och har skrivits med tanke på mångfald hos 

klienter och praktiker. Man vill skapa medvetenhet och ett kritiskt tänkande som uppmuntrar 

arbetsterapeuter att arbeta för en rättvis och socialt progressiv arbetsterapi i det samhälle som 

blir mer och mer globalt. Townsend skriver om kultur och aktivitet i tre olika nivåer; 

individuellt perspektiv, kollektiv nivå och makroperspektiv. Ett individuellt perspektiv är det 

som är mest välkänt och innebär att man utifrån form, funktion och mening ser aktivitet som 
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något som individen väljer utifrån grundläggande tro och värderingar. Aktivitetsmönster 

formas genom klientens handlande i sin miljö. Kultur och aktivitet på kollektiv nivå där 

Townsend skriver om val av aktivitet och att grundläggande värderingar, livsvillkor och tro i 

en grupp (familj, samhälle) påverkar valet. Det kan handla om syn på hälsa och autonomi som 

påverkar om klienten väljer att utföra aktiviteter eller ej. Kultur och aktivitet i ett 

makroperspektiv tar upp att exempelvis könsnormer och socioekonomisk status styr val av 

aktivitet och ställer frågan hur arbetsterapeuten hanterar detta. Kulturella mönster finns i alla 

dagliga aktiviteter. Vad som av en individ ses som passande aktivitet påverkas av samhället, 

kön, ålder, tidigare erfarenheter, religion, social bakgrund samt förpliktelser och ansvar 

gentemot dem som befinner sig en viss kontext. Kultur ger mening till livet och de aktiviteter 

som vi utför (Townsend, 2007).   

 

Flera arbetsterapeutiska modeller, bl.a. MoHO , har fått kritik för att trots att de har tagit med 

kultur som en del av de miljöfaktorer som påverkar behandlingen, så har de inte utvecklat hur 

man ska behandla kulturella frågor, undvika att skapa stereotyper och ta med patientens 

kulturella bakgrund i bedömningen. De bedömningsinstrument som finns har även fått kritik 

för att de är baserade på västerländska normer som kan vara olämpliga inom andra kulturer. 

Kulturkompetens har beskrivits som ett av de minst utvecklade områdena av arbetsterapi och 

det finns få modeller för hur man ska uppnå det, än mindre evidensbaserade sådana (Awaad, 

2003). De grundläggande modeller som används har inte sin grund i empiriska studier som 

bygger på  arbetsterapi i praxis utan är hämtade från ex sjuksköterskor, sociologer och 

psykologer. Troligtvis kan dessa modeller appliceras på arbetsterapi men detta har inte 

ifrågasatts och granskats på ett professionellt sätt av arbetsterapeuter. Den litteratur inom 

arbetsterapi som behandlar kulturkompetens grundar sig till stor del på kulturspecifika 

beskrivningar av enskilda kulturella grupper. De studier som gjorts angående praktikers 

kulturkompetens inom arbetsterapi fokuserar mer på svårigheter som finns att överbygga än 

hur man egentligen ska gå till väga för att ge en kulturkompetent vård (Muñoz, 2007).  

  

Muñoz har gjort en studie där arbetsterapeuter har fått delge vad de anser att det innebär att 

tillhandahålla kulturellt lyhörd vård. I frågeformuläret ingår öppna frågor och självskattning 

t.ex. undersöka graden av kulturell kompetens, mångkulturell utbildning och erfarenheter och 

i vilken utsträckning deltagaren diskuterat och deltagit i sociala åtgärder i förhållande till 

kulturellt kompetent sjukvård. “Att välja aktiviteter som är kulturellt lämpliga är en del av att 

vara en bra arbetsterapeut” menar en av respondenterna. Praktikers uppfattning om vad det 
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innebär att tillhandahålla kulturellt lyhörd vård kategoriserades i fem delar; skapa kulturell 

medvetenhet, skapa kulturell kunskap, tillämpa kulturell kompetens, involvera andra från 

skilda kulturer och utforska mångkulturalism. Kulturellt sensitiv omsorg beskrivs som en 

process för att aktivt utveckla en samverkande relation grundad på ömsesidighet och respekt 

för människors kulturer (Muñoz, 2007).    

  

I en amerikansk studie (Suarez-Balcazar, 2009) har självupplevd kulturkompetensen hos 477 

amerikanska arbetsterapeuter undersökts. Studien visade att tidigare erfarenhet av arbete med 

personer från andra kulturer och utbildning i kulturkompetens korrelerade positivt med högre 

kulturkompetens. Arbetsterapeuter som satte mer värde i kulturkompetens och kände sig mer 

kulturellt kompetenta fick högre poäng på de delar av kulturkompetens som mättes. De delar 

som mättes var kulturell medvetenhet och kunskap, kulturella färdigheter och organisatoriskt 

stöd för multikulturell praktik. Allwood (2009) menar att grundinställningen inom 

interkulturell kommunikation bör vara att man kan stäcka sig utanför det västerländska 

perspektivet. Den som arbetar med utlandsfödda bör lära sig (ta reda på) deras syn på 

normalitet och avvikelse istället för att hävda att de egna västerländska normerna är 

allmängiltiga. Detta ger ökad möjlighet till förståelse.    

  

2 Problemområde   

 Arbetsterapi syftar till att främja behandlingar och få resultat som är relevanta för klientens 

livsstil och värderingar (FSA, 2005). Kultur är en faktor av både klientens och 

arbetsterapeutens livsstil och värderingar, som i sin tur påverkar hur de interagerar med 

varandra. Sverige är ett mångkulturellt samhälle och det blir allt vanligare att man inom vård 

och rehabilitering möter människor med en annan kulturell bakgrund, 2009 hade ca 18 % av 

Sveriges befolkning utländsk bakgrund (SCB). Migrationen mellan länder ökar vilket leder 

till en mer mångfacetterad befolkning vad det gäller kultur, social bakgrund, etnicitet och 

religion och detta i sin tur leder till ökat behov av förståelse för hur dessa faktorer påverkar 

vården, det krävs kulturkompetens (Helman, 2007).  

  

I detta arbete ställs frågan om man som arbetsterapeut i Sverige idag anser sig behöva 

kunskap om hur man i det klientcentrerade arbetet bäst bemöter kulturella skillnader. 

Litteratursökning har visat att det inte finns så mycket skrivet om kulturkompetens hos 

arbetsterapeuter, och då särskilt inte arbetsterapeuter i Sverige.    
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka i vilken utsträckning yrkesverksamma arbetsterapeuter upplever sig ha 

kulturkompetens samt kartlägga deras inställning till följande frågeställningar kopplade till 

kulturkompetens: 

  

1. Hur ofta möter yrkesverksamma arbetsterapeuter människor från andra kulturer i sitt 

arbete?  

2. Har yrkesverksamma arbetsterapeuter tidigare stött på begreppet kulturkompetens och 

anser de att det behövs?   

3. Anser yrkesverksamma arbetsterapeuter att de har och behöver kulturkompetens?  

4. Anser yrkesverksamma arbetsterapeuter att deras kulturkompetens och klientens 

kultur påverkar yrkesutövandet? 

5. Anser yrkesverksamma arbetsterapeuter att man behöver vara medveten om sin egen 

samt klientens kulturella bakgrund? 

6. Anser yrkesverksamma arbetsterapeuter att det är viktigt att ta hänsyn till en klients 

kulturella bakgrund? 

7. Inom vilka områden anser yrkesverksamma arbetsterapeuter att kunskap behövs för att 

vara kulturkompetent?   

8. Hur anser yrkesverksamma arbetsterapeuter att man blir kulturkompetent och vad är 

deras inställning till utbildning och forskning inom kulturkompetens?  

9. Finns det något statistiskt signifikant samband mellan hur yrkesverksamma 

arbetsterapeuter besvarar dessa frågor? 
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4 Metod  

  

4.1 Design   

 

För att besvara syftet och frågeställningarna riktades studien till ett större antal 

yrkesverksamma arbetsterapeuter. Av den anledningen valdes en kvantitativ ansats med en 

internetbaserad enkät (Bilaga) för att samla in data.   

 

4.2 Urval 

Urvalet är yrkesverksamma arbetsterapeuter. Kontakt togs med fyra personer, med olika 

befattningar inom kommunal- och landstingsverksamhet i två mellansvenska län, som 

författarna tidigare haft kontakt med och antogs kunde hjälpa till att få tillräckligt många e-

mailadresser till yrkesverksamma arbetsterapeuter för att kunna genomföra studien och få ett 

relevant resultat. 148 e-mailadresser samlades in. De yrkesverksamma arbetsterapeuter som 

deltog kommer vidare att benämnas respondenter. Undersökningsgruppen bestod av 95 

respondenter, 89 kvinnor och 6 män som var mellan 25-65 år gamla med en medelålder på 45 

år.  Fördelningen i undersökningsgruppen angående år i yrket var följande:  3,2 % hade jobbat 

0-1 år, 20 % hade jobbat 1-5 år, 16,8 % hade jobbat 5-10 år, 15,8 % hade jobbat 10-15 år, 

17,9% hade jobbat 15-20 år och 26,3 % hade jobbat mer än 20 år. 

 

4.3 Datainsamling 

 

4.3.1 Konstruktion av enkäten 

Då inget standardiserat formulär som passar studiens syfte hittades, konstruerades frågorna 

utifrån studiens syfte. En amerikansk artikel, ”Percieved levels of cultural competence among 

occupational therapists”, som redogör för en studie angående kulturkompetens hos 

arbetsterapeuter i USA (Suarez-Balcazar, 2009) granskades. Artikeln har till viss del 

inspirerat i val av ämnesområden till enkäten. Utifrån litteraturen ritades en 

konceptualiseringskarta där områden som rör kulturkompetens listats för att författarna skulle 

få en överblick av vilka områden frågor skulle skrivas kring. Enkätfrågorna har sedan skrivits 

utifrån detta. Enkäten innehöll inledande demografiska frågor. Därefter följde 18 frågor av 

Likert-typ (Ejlertsson, 2005) som besvarades på en skala med sex steg (i mycket låg 

utsträckning - i mycket hög utsträckning) samt fem påståenden som värderades på en skala 
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med fyra steg (stämmer inte alls- stämmer väl). Dessa frågor tog upp om respondenterna 

kände till begreppet kulturkompetens, självskattning av den egna kulturkompetensen, dess 

påverkan på yrkesutövandet, frågor om vad som är viktigt i mötet med klienter från andra 

kulturer samt frågor om hur man får kulturkompetens. I enkäten fanns även utrymme för 

respondenterna att, om de ville, ge egna kommentarer på kulturkompetens eller på frågorna. 

Enkäten konstruerades i det formulärverktyg som finns i Google dokument (Google 

dokument). För att kunna skicka in enkäten var respondenterna tvungna att besvara alla 

frågor. Detta var ett val som gjordes för att undvika bortfall på enstaka frågor. Tillsammans 

med enkäten skickades ett följebrev där information om studiens syfte, varför respondenterna 

valts ut och att deltagande var frivilligt och anonymt framgick. I följebrevet informerades 

även om svarstiden och att en påminnelse skulle komma att skickas ut till samtliga, och att om 

de redan svarat skulle bortse från denna påminnelse.    

  

För att underlätta för respondenterna fanns den definition av kulturkompetens som använts i 

bakgrunden med i enkäten: 

"Kulturkompetens är förmågan att vara medveten om sina egna antaganden, värderingar och 

fördomar, ha kunskap och förståelse för klienters olika världsbilder, samt förmåga att 

utveckla lämpliga strategier för intervention utifrån detta" (Muñoz, 2007).   

  

Enligt Ejlertsson (2005) bör man sedan frågeformuläret finns klart i sin nästan slutgiltiga 

version göra en provundersökning på en mindre grupp människor t.ex. vänner och 

arbetskamrater. För att få så tydliga frågor som möjligt i enkäten har fem utomstående läst 

igenom frågorna och gett sina synpunkter på dessa. Ingen av dessa personer är yrkesverksam 

arbetsterapeut. Eventuella otydligheter i formuleringar och ordval reviderades efter att läsarna 

gett synpunkter, detta för att stärka validiteten.   

 

4.3.2 Distribution av enkäten och lagring av insamlade data 

Via e-mail skickades ett brev innehållandes en internetlänk till enkäten till de 148 

arbetsterapeuterna. Enkäten fanns tillgänglig och respondenterna svarade via länken på 

internet. Svaren lagrades i ett kalkylblad på Google dokument (Google dokument) som enbart 

författarna hade tillgång till då det var lösenordsskyddat.  
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4.4 Analys av data 

Deskriptiv statistisk analys har använts, data beskrivs med hjälp av frekvenser, procentsatser 

och medelvärde. Vidare sammanfattas data med hjälp av tabeller och diagram, vissa med 

jämförande inslag. Korrelationen mellan olika frågor har testats med Spearmans 

korrelationskoefficient. Insamlat material har sammanställts och behandlats i SPSS 16.0 för 

Windows. Diagrammen är skapade i Microsoft Office 2007.    

 

4.5 Etiska överväganden 

I utformande av frågor till enkäten har formuleringar som kan upplevas kränkande av 

respondenterna i möjligaste mån försökt att undvikas. Eftersom studien riktat sig till 

yrkesverksamma arbetsterapeuter och inte patienter sågs inga etiska problem med insamlandet 

av e-mailadresser till respondenter utan deras samtycke. E-mailadresser kopplade till offentlig 

verksamhet är inte sekretessbelagda och därför fanns inget hinder att fråga efter 

arbetsterapeuters e-mail till arbetet. Information om studiens syfte gavs i det följebrev som 

skickades med enkäten. Respondenterna har gett sitt samtycke till att delta i studien genom att 

de valt att svara på enkäten. Författarna har information om vilka som har fått e-mailet med 

länken till enkäten, men inte vilka som svarat, då de inte uppgett namn eller annan 

information som kan härledas till person i formuläret. E-mailet har skickats som hemlig kopia 

för att mottagarna inte skulle kunna se vilka andra som har fått det.    

  

5 Resultat  

  

Enkäten skickades till 148 personer och av dessa har totalt 95 respondenter (n=95) skickat in 

sina svar inom given tidsram. Detta har gett en svarsfrekvens på 64 %. Resultatet presenteras i 

arbetet genom tabeller, diagram och löpande text. Bortfall på enskilda frågor har inte 

förekommit, förutom på frågan "Ålder" där två respondenter svarat på felaktigt sätt.  

  

I de fall resultatet redovisat i löpande text används för att underlätta för läsaren indelningarna 

"i lägre delen av skalan" vilket innebär "i mycket låg utsträckning till i ganska låg 

utsträckning" eller 1-3 på skalan samt "i högre delen av skalan" som innebär "i ganska hög 

utsträckning till i mycket hög utsträckning", 4-6 på skalan.    

  



12 
 

De diagram som visas med skala 1-6 är skattningsskalor med graderingar mellan "i mycket 

låg utsträckning - i mycket hög utsträckning".    

  

Resultatet på vissa frågor har ställts mot varandra för att se om det finns någon signifikant 

(p<0.05) korrelation mellan dem. Testet som använts är Spearmans korrelationskoefficient.  

  

Det som framkommit i enkäten under "Övriga kommentarer" har sorterats in i kategorier och 

redovisas som citat kopplade till respektive ämnesområde. 

 

5.1 Hur ofta möter yrkesverksamma arbetsterapeuter människor från andra kulturer i 

sitt arbete?  

 

Som figur 1 visar så har majoriteten av respondenterna regelbundet kontakt med människor 

från andra kulturer (fråga 4). Korrelationen mellan hur ofta respondenterna möter människor 

från andra kulturer och i vilken utsträckning de ansåg sig behöva kulturkompetens i sitt arbete 

var signifikant (r=-0,394, p=0,000). Test utfördes även för att se om det fanns något samband 

mellan hur ofta man möter människor från andra kulturer och självskattad kulturkompetens, 

men ingen signifikant korrelation fanns (r=0,023, p=0,824).   

  

  

Varje månad
27%

Varje vecka
21%

Dagligen
37%

Mer sällan än varje 
månad

15%

Figur 1.
Hur ofta respondenterna möter människor från andra kulturer i sitt 
arbete. 
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5.2 Har yrkesverksamma arbetsterapeuter tidigare stött på begreppet kulturkompetens 

och anser de att det behövs?   

 

Av de svarande hade 21,1 % (n=20) tidigare stött på begreppet kulturkompetens och 78,9 % 

(n=75) hade inte stött på begreppet tidigare (fråga 5). Trots att majoriteten aldrig stött på 

begreppet tidigare ansåg, som framgår av figur 2, ändå majoriteten att ett sådant begrepp som 

kulturkompetens behövs (fråga 6). I test angående om det fanns något samband mellan år i 

yrket och om man tidigare stött på begreppet fanns ingen signifikant korrelation (r=-0,096, 

p=0,357). Inte heller mellan självskattad kulturkompetens och om man tidigare stött på 

begreppet, fanns någon signifikant korrelation (r=-0,038, p=0,717).  

 

 Nedan följer några respondenters kommentarer angående om begreppet kulturkompetens 

behövs.  

  

"Osäker på om begreppet behövs - det känns självklart att kulturen ingår i en persons 

bakgrund”.    

  

”Kulturkompetens finns och behövs alltid, inte bara i klientrelationer. Vi möter och arbetar 

ständigt med människor från andra kulturer både privat och i arbetet. Man kan och bör inte 

veta allt om alla. Det finns så många kulturer och sedvänjor i alla länder, vi kan inte veta allt, 

det är en omöjlighet. Viktigt att man har en egen social kompetens och känner trygghet i sig 

själv för vad man står för och vad man förmedlar”.   

  

  

Ja 
64%

Nej
2%

Vet ej
34%

Figur 2. 
Om respondenterna anser att begreppet kulturkompetens behövs.
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5.3 Anser yrkesverksamma arbetsterapeuter att de har och behöver kulturkompetens?  

  

Figur 3 visar att majoriteten (40 %) angav det högre mittenalternativet när de skattade sin 

egen kulturkompetens (fråga 7) och att fördelningen mellan antal år i yrket är relativt jämn 

mellan svarsalternativen (fråga 3).  Dessa två frågor redovisas i samma diagram för att se om 

den självskattade kulturkompetensen skiljer sig åt mellan dem som arbetat länge och dem som 

arbetat färre år. Test genomfördes för att se om det fanns någon korrelation mellan år i yrket 

och självskattad kulturkompetens, ingen signifikant skillnad fanns (r=0,047, p=0,650).  
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Figur 3.
Respondenternas självskattade kulturkompetens. Staplarna har delats 
in i sektioner utifrån antal personer och antal år i yrket.
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Som figur 4 visar svarade 9,5 % (n=9) respondenter i den lägre delen av skalan och 90,5 % (n=86) i 

den högre delen av skalan angående frågan om man behöver kulturkompetens för att utföra sitt arbete 

(fråga 8). Beträffande frågan om kulturkompetens påverkar hur man utför sitt arbete (fråga 9) har 23,2 

% (n=22) svarat i den lägre delen av skalan och 76,8 % (n=73) i den högre delen av skalan. På frågan 

gällande om en klients kultur påverkar behandlingen (fråga 10) svarade 23,2 % (n=22) i den lägre 

delen av skalan och resterande 76,8% (n=73) i den högre delen av skalan. Test visar en signifikant 

korrelation (r=0,350, p=0,001) mellan i vilken utsträckning respondenterna ansåg sig ha 

kulturkompetens och i vilken utsträckning de ansåg att man behöver ha kulturkompetens i sitt 

yrkesutövande.   

  

En respondent lämnade följande kommentar angående om kulturkompetens behövs: 

”Människor från olika kulturer är sinsemellan mycket olika, en välutbildad storstadsbo från 

ex Bangladesh kan var mer lik oss kulturellt än vad han/hon är kulturellt lik en person från 

lansbygden utan utbildning från samma land. Det är också olika beroende på hur länge man 

bott i Sverige, hur delaktig man blivit i detta samhälle. Man ska alltid bemöta människor 

individuellt och inte dra alla över en kam för att man är från ett särskilt område eller tillhör 

en annan religion. Men en grundläggande kulturkompetens i ett mångkulturellt land är något 

vi alla bör ha”.   
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Figur 4.
I antal personer hur respondenterna har skattat ovanstående 
frågor.

Anser du att du behöver ha 
kulturkompetens för att 
utföra ditt arbete?

Anser du att din 
kulturkompetens påverkar 
hur du utför ditt arbete?

Anser du att en klients 
kultur påverkar 
behandlingen?
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5.4 Anser yrkesverksamma arbetsterapeuter att deras kulturkompetens och klientens 

kultur påverkar yrkesutövandet? 

Ingen svarade ”i mycket hög utsträckning” på fråga 12, ”Anser du att det är svårt att arbeta 

med klienter från en annan kultur?”. 44,2 % (n=42) svarade på den lägre delen av skalan och 

55,8 % (n=53) svarade på den högre delen av skalan.    

  

 

Som figur 5 visar så ansåg majoriteten av respondenterna att kulturella skillnader kan vara en 

tillgång i arbetet (fråga 11). Signifikant korrelation (r=-0,241, p=0,019) fanns mellan hur ofta 

man träffar personer från andra kulturer och om man ansåg att kulturella skillnader kan vara 

en tillgång i arbetet. Test gjordes också för att se om det fanns något samband mellan hur ofta 

man möter människor från andra kulturer och om man ansåg att det är svårt att arbeta med 

klienter från andra kulturer, men här fanns ingen signifikant korrelation (r=-0,041, p=693).  
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Figur 5. 
I antal personer i vilken utsträckning respondenterna ansåg att kulturella 
skillnader kan vara en tillgång i arbetet.
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5.5 Anser yrkesverksamma arbetsterapeuter att man behöver vara medveten om sin 

egen samt klientens kulturella bakgrund? 

Som figur 6 visar så svarade samtliga respondenter i den högre delen av skalan på fråga 13, 

”Anser du att det är viktigt att vara medveten om kulturella skillnader?”. Majoriteten (76,8 %, 

n=83) svarade i den högre delen av skalan på frågan om det är viktigt att vara medveten om 

sin egen kulturella identitet för att bemöta klienter från andra kulturer (fråga 14).  En 

signifikant korrelation (0,399, p=0,000) fanns mellan om man ansåg att det är viktigt att vara 

medveten om kulturella skillnader och om man ansåg att det är viktigt att vara medveten om 

sin egen kulturella identitet.  

  

5.6 Anser yrkesverksamma arbetsterapeuter att det är viktigt att ta hänsyn till en 

klients kulturella bakgrund? 

   

Flertalet respondenter (94,7 %, n=90) ansåg det vara viktigt att ta hänsyn till en klients 

kulturella bakgrund i sitt arbete (fråga 15). Några respondenter har kommenterat detta:  

  

”Har ganska stor erfarenhet tidigare i mitt yrkesliv som distriktsarbetsterapeut av patienter 

från andra kulturer. Har oftast, om patienten ej talat svenska, kommunicerat via 

anhöriga/barn som talat svenska och i mer känsliga ärenden via tolk. Det är viktigt att känna 

till kulturella skillnader för att vara professionell och göra en objektiv bedömning. Kan 

innebära att bedömningen avviker från vad som är gängse norm men måste naturligtvis följa 

de lagar, regler och föreskrifter som föreligger för arbetsterapeuter”.   
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Figur 6.
I antal personer hur respondenterna skattar ovanstående frågor. 

Anser du att det är viktigt att vara 
medveten om kulturella 
skillnader?

Anser du att det är viktigt att vara 
medveten om din egen kulturella 
identitet för att bemöta klienter 
från andra kulturer?
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”Respekt är viktigt. Vi är ofta för ointresserade av att försöka ta reda på vad människan 

försöker förmedla fullt ut. Många av oss tappar intresset när en invandrare inte uttrycker sig 

rätt. Många av oss blir skrämda av ett annorlunda beteende. Sen är jag av den personliga 

åsikten att det är i Sverige vi lever och då måste de svenska normerna och reglerna gälla men 

de kan inte vara allenarådande”.    

  

 

Som figur 7 visar svarade övervägande (88,4 %, n=84) i den högre delen av skalan på frågan 

om man bör anpassa sitt bemötande efter klientens kultur (fråga 17). Även på frågan om alla 

klienter ska få samma bemötande oavsett kultur (fråga 16) svarade övervägande i den högre 

delen av skalan (76,6 %, n=73), där hade dock majoriteten av respondenterna svarat "i mycket 

hög utsträckning"(45,3%, n=43).  

  

Beträffande frågan om man bör anpassa sitt bemötande efter klientens kultur har en 

respondent lämnat följande kommentar:     

  

”Som arbetsterapeut möter jag både vårdtagare och medarbetare/personal från andra 

kulturer. Att möta och stötta vårdtagare är en typ av problematik som ställer krav på mig att 

anpassa mig. Att samverka med och handleda, stötta personal från andra kulturer ställer en 

anan typ av krav”.   
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I vilken utsträckning respondenterna anser att alla klienter ska få samma 
bemötande oavsett kultur respektive om man bör anpassa sitt 
bemötande efter klientens kultur. Staplarna anger antal personer. 

Anser du att alla klienter ska få 
samma bemötande oavsett 
kultur?

Anser du att man bör anpassa sitt 
bemötande efter klientens kultur?
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Som framgår av figur 8 så ansåg majoriteten av våra respondenter att kulturkompetens ingår i 

klientcentrerat arbete (fråga 18). En av dem kommenterade:  

 

"En klok föreläsare jag hörde en gång sa att bara man klientcentrerade sin behandling så 

kom kulturen in på köpet. Men det gäller ju att man kan klientcentrera med ett kulturellt 

perspektiv så man inte missar en massa saker för att man har dålig kunskap."     

  

Nedan följer kommentarer från respondenter angående kulturkompetens och bemötande: 

 

”Jag måste inte känna till alla olika kulturer utan det viktigaste är att alltid vara öppen för 

att det finns många olika sätt att leva, tänka, känna och uttrycka sig mm! Det gäller inte bara 

människor från andra länder utan det skiljer sig också mycket t.ex. bland svenskfödda; från 

olika delar av landet, födda i olika tidsåldrar, olika uppväxtförhållanden mm”   

  

”Människor från andra länder och kulturer finns både bland personalen och bland 

patienterna. Det viktigaste är att vara lyhörd och ha en inställning att vi är mer lika än olika. 

Sedan gör förstås kunskapen om andra kulturer att man kan förstå andra människors sätt att 

resonera och handla på ett annat sätt”.  
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Figur 8. 
I vilken utsträckning respondenterna anser att kulturkompetens ingår i 
klientcentrerat arbete. Staplarna anger antal personer.
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5.7 Inom vilka områden anser yrkesverksamma arbetsterapeuter att kunskap behövs 

för att vara kulturkompetent?   

  

Tabell 1.  

Tabellen redovisar svaren på följande påståenden: Jag anser att man har kulturkompetens om 

man har kunskap om olika…   

  

  Stämmer inte 

alls 

Stämmer till 

viss del 

Stämmer Stämmer väl 

..språk (n=22) 23,2 % (n=51) 53,7 % (n=17) 17,9 % (n=5) 5,3 % 

..religioner (n=1) 1,1 % (n=10) 10,5 % (n=46) 48,4 % (n=38) 40 % 

..sedvänjor - (n=7) 7,4 % (n=36) 37,9 % (n=52) 54,7 % 

..kroppsspråk (n=1) 1,1 % (n=13) 13,7 % (n=34) 35,8 % (n=47) 49,5 % 

..syn på sjukdom och hälsa - (n=9) 9,5 % (n=36) 37,9 % (n=50) 52,6 % 

  

Tabell 1 visar att de flesta respondenter ansåg att det stämmer att man behöver ha kunskap om 

olika religioner, sedvänjor, kroppsspråk och syn på sjukdom och hälsa för att ha 

kulturkompetens (fråga 19). Kunskap om olika språk skattades dock inte lika högt som de 

andra påståendena. På påståendet ”Jag tror inte att man behöver ha kunskap inom 

ovanstående, det räcker att vara medveten om att det finns kulturella skillnader” (fråga 20) 

svarade majoriteten (n=72, 75,8 %) i den lägre delen av skalan. En respondent har lämnat 

följande kommentar gällande kunskap om kulturer och kulturella skillnader:  

  

”Jag upplever även att det är viktigt med kunskap kring olika kulturer, sedvänjor och syn på 

hälsa och sjukdom vid kontakter med anhöriga för att få en djupare förståelse och kunna ge 

rätt stöd. Upplever också att arbetsterapeutens insatser ibland kan se väldigt annorlunda ut 

beroende på kulturella skillnader (ex. inte alltid samma strävan mot "självständighet", 

handledning till anhörigvårdare osv.) vilket är en utmaning och något vi behöver mer 

utbildning och kompetens inom”. 
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5.8 Hur anser yrkesverksamma arbetsterapeuter att man blir kulturkompetent och vad 

är deras inställning till utbildning och forskning inom kulturkompetens?  

 

 

Figur 10 visar att respondenterna i hög utsträckning anser att kulturkompetens kan utvecklas 

genom både utbildning och erfarenhet (fråga 21 och 22). Man kan även utläsa att 

respondenterna i hög utsträckning anser att forskning och utbildning behövs (fråga 23 och 

24).  

 

Test visade en signifikant korrelation (r=0,234, p=0,018) mellan hur högt respondenterna 

skattade sin kulturkompetens och om de ansåg att kulturkompetens kan utvecklas genom 

erfarenhet.    

  

Påståenden om man anser att det går att utveckla kulturkompetens genom utbildning och om 

man anser att det behövs utbildning inom kulturkompetens ger i test en signifikant korrelation 

(r=0,397, p=0,000).   
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Figur 10.
Hur respondenterna skattar vikten av ovanstående frågor. Staplarna visar 
antal personer.

Kan man utveckla 
kulturkompetens genom 
utbildning?

Kan man utveckla 
kulturkompetens genom 
erfarenhet?

Behövs forskning inom området 
kulturkompetens hos 
arbrtsterapeuter?

Behövs utbildning inom området 
kulturkompetens hos 
arbetsterapeuter?
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Angående frågorna hur man utvecklar kulturkompetens har två respondenter lämnat följande 

kommentarer:  

 

"Anser att man utvecklar sin kulturkompetens genom sin sociala förmåga/sociala kompetens 

och att det ingår i det professionella/terapeutiska förhållningssättet - man bemöter individen 

där den befinner sig i sitt sociala, fysiska och psykiska sammanhang. Ibland behöver man 

fördjupa sig inom vissa oråden för att "kartlägga" en persons vanor, vilja, motivation etc för 

att kunna välja rätt intervention. Där ingår det att ta reda på det man behöver, tex vanor, 

kulturell bakgrund mm."  

  

”Tycker att detta är ett jätteviktigt område då många av oss arbetsterapeuter möter många 

människor från olika kulturer. Viktigt att ha/få kännedom om vad som är viktigt att tänka på 

när man möter människor från andra kulturer. Jag önskar personligen mera utbildning inom 

detta område”.   

  

6 Diskussion  

 

6.1 Metoddiskussion   

Eftersom en del av syftet var att ta reda på i vilken utsträckning yrkesverksamma 

arbetsterapeuter anser sig ha kulturkompetens valde vi att göra en enkätstudie på ett större 

antal arbetsterapeuter. Resultatet blir då i större utsträckning generaliserbart jämfört med om 

exempelvis en intervjustudie gjorts på ett mindre antal arbetsterapeuter. En nackdel med val 

av metod jämfört med t.ex. en intervjustudie är att möjligheten att ställa följdfrågor och 

därmed få fördjupade svar inte finns. Studiens resultat är i ganska hög grad generaliserbart till 

yrkesverksamma arbetsterapeuter i Sverige då enkäten gick ut till arbetsterapeuter inom både 

kommun- och landstingsverksamhet inom många olika arbetsområden.  

 

Urvalsmetoden medförde att vi enkelt kunde samla ihop e-mailadresser till ett stort antal 

arbetsterapeuter. Valet gjordes att avgränsa undersökningen till två län, det är oklart om detta 

haft någon betydelse för resultatet. Då respondenterna inte ombads ange vilket län de arbetar i 

saknades möjlighet att ta reda på hur många som svarat från varje län. Av de 148 

arbetsterapeuter som enkäten skickades ut till svarade 95 inom given tidsram, vilket gett en 

svarsfrekvens på 64 %. Ytterligare tre svar inkom efter svarstidens slut, dessa är därför inte 
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medräknade i resultatet. I resultatet framkommer inte om svaren skiljer sig mellan kommunal 

och landstingsverksamhet eller om fördelningen av de svarande skiljer sig mellan dessa 

områden. Bortfallet kan bero på att de som är mest intresserade av ämnet valt att svara, därför 

bör eventuell insamlingsbias beaktas. En del av bortfallet kan bero på sjukskrivningar eller 

annan frånvaro, då enkäten skickades till e-mail kopplad till arbetet. Eftersom enkäten var 

elektronisk och skickades ut via e-mail finns möjligheten att de som inte har för vana att 

använda e-mail eller inte känner sig bekväma med datorer valde att inte svara. Ejlertsson 

nämner att svarsfrekvensen på en enkät ökar från 30 % fler svar efter en påminnelse till 50 % 

fler svar efter en andra påminnelse (2003, s 35). Kanske hade fler svar kommit in om ut en 

andra påminnelse sänts ut och svarstiden varit längre.    

  

Validiteten stärks av att vi gjort en provundersökning. Provundersökningen gjordes dock inte 

på yrkesverksamma arbetsterapeuter vilket ytterligare hade kunnat stärka validiteten. Om 

enkäten hade skickat till fler personer, eventuellt med geografisk spridning, hade även 

resultatets tillförlitlighet kunnat stärkas. Respondenterna var tvungna att svara på alla frågor 

för att kunna skicka in enkäten och därmed kunde vi undvika internt bortfall. Trots detta fanns 

två bortfall på frågan om ålder, då respondenter missuppfattat frågan eller valt att svara på ett 

sätt som inte var korrekt. I bearbetning av resultatet valdes därför att fylla ut dessa svar med 

medelåldern av övriga respondenter. På många av frågorna svarade man på en skala av likert-

typ. Den här typen av skala har oftast 5 eller 7 svarsalternativ (Ejlertsson, 2005, s 91).  Valet 

gjordes att ha en skala med jämt antal svarsalternativ (4 och 6) för att förmå respondenterna 

att ta ställning och inte välja mittenalternativet. Detta kan försvaga validiteten då 

respondenterna tvingas att ta ställning i frågor som de egentligen inte har någon åsikt om. 

Validiteten stärks då denna studie inspirerats av en liknande vetenskaplig studie utförd i USA 

på ett större antal arbetsterapeuter.  

 

Spearmans korrelationskoefficient har använts för att testa om det finns något statistiskt 

signifikant samband mellan hur respondenterna har besvarat olika frågor. De frågor där ett 

samband funnits har samtliga haft låg korrelationen, ej högre än r=0,4. De test som visat på 

samband har ändock redovisats då signifikansen varit hög med p< 0,05.  

  

Alla svar som inkom i rutan för övriga kommentarer och har relevans för frågeställningarna 

har redovisats i resultatet. I rutan för övriga kommentarer har även synpunkter på vissa frågor 

inkommit. Två respondenter ansåg att fråga 11, ”Anser du att kulturella skillnader kan vara en 
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tillgång i arbetet?”,  var otydlig då vi inte specificerat om vi menade kulturella skillnader i 

relationen mellan arbetsterapeut och patient eller arbetsterapeut och team/kollegor. På fråga 9, 

”Anser du att din kulturkompetens påverkar hur du utför ditt arbete?”, hade  två respondenter 

kommenterat att frågan var otydlig. En respondent ansåg att fråga 19, där det frågades om 

vilka områden man behöver ha kunskap inom för att vara kulturkompetent, och fråga 20 där 

det frågas om det räcker med att vara medveten om kulturella skillnader står emot varandra. 

Tidigare i formuläret frågades om det är viktigt att vara medveten om kulturella skillnader 

(fråga 13). Intention med fråga 20 var att ställa den mot fråga 19. En respondent ansåg att det 

var svårt att svara på fråga 16, om alla klienter ska få samma bemötande oavsett kultur, och 

17, om man bör anpassa sitt bemötande efter klientens kultur, då begreppet bemötande är brett 

och skulle behöva en egen definitionsbeskrivning. De som kommenterat utformningen av 

frågor inte är i majoritet. Det är oklart om de synpunkter som framkommit delas av fler 

respondenter och om det i så fall har påverkat resultatet.   

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Arbetsterapi och kulturkompetens 

Endast 21.1 % av respondenterna hade hört talas om begreppet kulturkompetens tidigare. 

Detta kan bero på att begreppet inte är etablerat bland arbetsterapeuter i Sverige. Trots detta 

ansåg 64 % att ett sådant begrepp behövs. Det visar på att intresse för området finns bland 

arbetsterapeuter och att utbildning kanske är nödvändig, vilket diskuteras närmare under 

rubriken "Utbildning och forskning". De flesta av respondenterna ansåg att de har 

kulturkompetens i ganska hög utsträckning och att de behöver ha kulturkompetens för att 

utföra sitt arbete. Den amerikanska studien av Suarez-Balcazar (2007) visade på en signifikant 

positiv korrelation mellan år i yrket och självskattad kulturkompetens. I denna studie har dock 

inte något liknande signifikant samband hittats. Majoriteten av respondenterna anser att 

kulturkompetens ingår i klientcentrerat arbete. Det räcker dock inte med att bara utgå från 

klienten, man bör också ha kunskap om sina egna fördomar och klientens världsbild. Flera 

kanadensiska arbetsterapeutorganisationer har gått samman och tillkännagivit ett gemensamt 

uttalande om sin ståndpunkt gällande mångfald. De tar upp rekommendationer hur 

arbetsterapeuter och organisationer kan reflektera och handla runt frågor som rör mångfald 

och sociokulturella frågor (CAOT, 2007). CMOP-E har även integrerat kultur som en del av 

modellen (Townsend, 2007). Ett liknande uttalande bland arbetsterapeuter i Sverige kanske 
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skulle vara till hjälp för att ha en gemensam hållning till kulturkompetens och utarbeta 

riktlinjer för kulturkompetent arbetsterapi. Den litteratur som använts i bakgrunden visar även 

på att flera av de övergripande modeller och bedömningsinstrument som används av 

arbetsterapeuter inte på ett konstruktivt sätt behandlar kulturella frågor (Awaad, 2003) så även 

inom dessa områden skulle utveckling behövas.  

De flesta av respondenterna ansåg att man kunde utveckla kulturkompetens genom erfarenhet. 

Det visade sig även att de som möter människor från andra kulturer oftare också ansåg sig ha 

kulturkompetens i större utsträckning och även att de i större utsträckning ser kulturella 

skillnader som en tillgång. Studien av Suarez-Balcazar (2007) visade också på att det fanns ett 

samband mellan erfarenhet av arbete i mångkulturell kontext och högre självskattad 

kulturkompetens.   

 

6.2.2 Kulturell kunskap 

Kunskap om språk ansågs inte var en lika viktig del av kulturkompetens som de andra 

områdena religion, sedvänjor, kroppsspråk och kunskap om syn på sjukdom och hälsa. Dessa 

områden värderades som viktiga av respondenterna (se Tabell 1). Men som Kirsh et al. (2006) 

skriver kan man inte heller bara sätta fokus på egenskaper, eftersom man då riskerar att missa 

de individuella variationerna. Enligt majoriteten av respondenterna så räckte det dock inte 

med att bara vara medveten om att kulturella skillnader finns, vilket visar på att kunskap 

efterfrågas. Munoz (2007) skriver om något som benämns "cultural literacy" som innebär att 

arbetsterapeuten har en solid bas av kulturspecifik kunskap. Ändå använde sig de 

arbetsterapeuter som ingick i studien av "a stance of not knowing". Det innebär att de höll 

tillbaka det de trodde de visste om en klients kultur tills de hade fått mer information om hur 

klienten själv uttryckte sin kulturella identitet. Om kunskap om andra kulturer ska ingå  i t.ex. 

utbildning så är det viktigt att utbildningen också  tar upp hur kunskapen ska användas. Det är 

viktigt att kunskapen används till att skapa medvetenhet och inte stereotyper om vilka 

kulturella skillnader som kan påverka mötet. Angående specifika kulturer kan 

arbetsterapeuten bara göra breda generaliseringar, inte anta, bara för att en klient kommer från 

en viss kultur, att han/hon är på  ett visst sätt.   

 

6.2.3 Kulturell medvetenhet, hänsyn och bemötande 

Resultatet visade på att de som ansåg att det var viktigt att vara medveten om kulturella 

skillnader även ansåg att det var viktigt att vara medveten om sin egen kulturella identitet. 

Som tidigare nämnts i bakgrunden ger litteraturen stöd för att man i arbetet med 
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kulturkompetens ska lyfta fram frågor om den egna attityden (Awaad, 2003, Chiang & 

Carlson, 2003, Kirsh et al., 2006, Munoz, 2007, Papadopoulos, 2006). Kulturen måste ses 

som en del av mötet och inte något som bara patienten är bärare av. Det är alltså viktigt att 

inte enbart rikta in arbetet på att lära om andra kulturer och sedvänjor, utan även de egna. Det 

finns annars en risk att man bara fokuserar på olikheter vilket ger en något endimensionell 

bild.   

 

6.2.4 Utbildning och forskning 

Merparten av respondenterna (90 %) svarade på den högre delen av skalan på frågan om 

utbildning inom området kulturkompetens behövs för arbetsterapeuter. De flesta ansåg också 

att kulturkompetens kunde utvecklas genom utbildning. Den amerikanska studien av Suarez-

Balcazar (2007) visade på en positiv korrelation mellan utbildning inom området och högre 

kulturkompetens. Det finns alltså stöd för att utbildning är viktigt, men frågan är vad 

utbildningen ska innehålla och var den hör hemma; på högskolorna eller på arbetsplatserna? 

Om man ska tackla problemet ur arbetsterapeuters synvinkel, hur bedömningar och 

behandlingar ska hanteras med hänsyn till klienternas kultur, så  är det rimligen 

arbetsterapeututbildningens uppgift att även undervisa i kulturkompetens. Då arbetsterapeuter 

ofta arbetar i team med andra professioner kan det vara viktigt att alla som jobbar runt en 

klient har utbildning inom kulturkompetens. Arbetsterapeuten arbetar dock med områden som 

är direkt berörda av klientens kultur då  det ofta handlar om aktiviteter i vardagen som är 

styrda av vilja, vanor och roller. En viktig del i den arbetsterapeutiska processen är att försöka 

få en helhetssyn på klientens liv, och då  spelar kunskap och medvetenhet om kulturella frågor 

en avgörande roll. Eftersom arbetsterapeuten arbetar så nära inpå klientens vardag är 

kulturkompetens särskilt viktigt för just arbetsterapeuter. Munoz (2007) skriver att de få 

studier som finns på arbetsterapi och kulturkompetens visar på att utbildningen när det gäller 

kulturella frågor är otillräcklig. I efterhand inser författarna att det hade varit intressant att se 

svaren om en fråga ställts i enkäten om respondenterna har fått någon utbildning i ämnet, och 

om denna i så fall skett genom arbetsterapeututbildningen eller på arbetsplatsen. I resultatet 

fanns även stöd för att det behövs forskning inom kulturkompetens och arbetsterapi då 73 % 

svarade i den högre delen av skalan. Vidare forskning skulle kunna undersöka vad sådan 

utbildning bör innehålla. Det skulle även vara intressant om en studie gjordes som undersökte 

hur patienter från andra kulturer ser på kulturkompetens. En kvalitativ studie som går in 

djupare på vilket sätt kulturkompetens påverkar möten mellan arbetsterapeut och patient 

skulle även vara av värde. Det skulle även vara intressant med en studie som undersöker hur 
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arbetsterapeutstuderande ser på kulturkompetens, den utbildning de får och vad de tror sig 

behöva.  

  

6.3 Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att undersöka i vilken utsträckning yrkesverksamma 

arbetsterapeuter upplever sig ha kulturkompetens samt kartlägga deras inställning till ett antal 

frågeställningar kopplade till kulturkompetens. De flesta av studiens respondenter anser att de 

har kulturkompetens i ganska hög utsträckning och att de behöver ha kulturkompetens för att 

utföra sitt arbete. Resultatet visar på att det finns ett intresse och ett behov av 

kulturkompetens, trots att få hört talas om det förut. Respondenterna ansåg även att 

kulturkompetens ingick i klientcentrerat arbete. Ett gemensamt uttalande om hur mångfald 

och kulturfrågor ska hanteras skulle kanske vara till hjälp. Att utveckla modeller och 

bedömningsinstrument som är ”kultursäkra” skulle kanske underlätta arbetet för 

arbetsterapeuter. Respondenterna ansåg att det är viktigt att ha kunskap inom vissa områden 

för att vara kulturkompetent. Den litteratur som studerats framhäver dock att det också är 

viktigt att kunskap om kultur används för att skapa medvetenhet och inte kulturella 

stereotyper. Majoriteten av undersökningens respondenter ansåg att det var viktigt både att 

vara medveten om kulturella skillnader och om sin egen kulturella identitet. Litteraturen säger 

också att för att vara arbetsterapeut med kulturkompetens behöver man vara medveten om 

både klientens och sin egen kulturella bakgrund och att detta färgar antaganden, val och 

handlingar. Det är viktigt med respekt och öppenhet och att inte se den andra som olik, utan 

att vi båda är olika och lika. Resultatet visar att det finns en efterfrågan av såväl utbildning 

som forskning inom området.   
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Bilaga 

Kulturkompetens hos arbetsterapeuter 

Kulturkompetens är förmågan att vara medveten om sina egna antaganden, värderingar och 

fördomar, ha kunskap och förståelse för klienters olika världsbilder, samt förmåga att utveckla 

lämpliga strategier för intervention utifrån detta. 

 
*Obligatorisk 

 

1. Ditt kön *  

 Kvinna 

 Man 

 

2. Ålder? *  

 

3. Hur många år har du arbetat som arbetsterapeut? *  

 

0-1 år, 1-5 år, 5-10 år, 10-15 år, 15-20 år, Mer än 20 år 

 

4. Hur ofta möter du människor från andra kulturer i ditt arbete? *  

 Dagligen 

 Varje vecka 

 Varje månad 

 Mer sällan än varje månad 

 

5. Har du tidigare stött på begreppet kulturkompetens? *  

 Ja 

 Nej 

 

6. Behövs ett sådant begrepp som kulturkompetens? *  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
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7. I vilken utsträckning anser du dig ha kulturkompetens i ditt yrkesutövande? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 

 

8. Anser du att du behöver ha kulturkompetens för att utföra ditt arbete? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 

 

9. Anser du att din kulturkompetens påverkar hur du utför ditt arbete? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 

 

10. Anser du att en klients kultur påverkar behandlingen? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 

 

11. Anser du att kulturella skillnader kan vara en tillgång i arbetet? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 

 

12. Anser du att det är svårt att arbeta med klienter med en annan kultur? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 

 

13. Anser du att det är viktigt att vara medveten om kulturella skillnader? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 

 

14. Anser du att det är viktigt att vara medveten om din egen kulturella identitet för att bemöta 

klienter från andra kulturer? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 
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15. Anser du att det är viktigt att ta hänsyn till en klients kulturella bakgrund i ditt arbete? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 

 

 

16. Anser du att alla klienter ska få samma bemötande oavsett kultur? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 

 

17. Anser du att man bör anpassa sitt bemötande efter klientens kultur? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 

 

18. Anser du att kulturkompetens ingår i klientcentrerat arbete? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 

 

19. Jag anser att man har kulturkompetens om man har kunskap om olika.. *  

  

Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

till viss del 
Stämmer  

Stämmer 

väl  

..språk 
      

..religioner 
      

..sedvänjor 
      

..kroppsspråk 
      

..syn på sjukdom och 

hälsa       

 

20. Jag tror inte att man behöver ha kunskap inom ovanstående, det räcker att vara medveten 

om att det finns kulturella skillnader *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 

 

21. Kan man utveckla kulturkompetens genom utbildning? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 

 

22. Kan man utveckla kulturkompetens genom erfarenhet? *  
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1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 

 

23. Behövs forskning inom området kulturkompetens hos arbetsterapeuter? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 

 

24. Behövs utbildning inom området kulturkompetens hos arbetsterapeuter? *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

I mycket låg utsträckning       I mycket hög utsträckning 

 

25. Övriga kommentarer  

 

 

Skicka
 

 

  

  

  

  

  

  

  

 


