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Sammanfattning 
 

Studiens syfte var att undersöka psykoterapeuters upplevelser av 
arbete med traumatiserade patienter från andra kulturer. Fokus låg 
på att undersöka de svårigheter och hinder som kan uppstå till följd 
av kulturella skillnader mellan terapeut och patient. Högre förekomst 
av psykiatriska tillstånd bland flyktingar i kombination med 
postmigratoriska sårbarhetsfaktorer ställer krav på terapeuters 
kompetens. Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer 
användes. Data analyserades tematiskt utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. Resultaten visar att kulturell 
kompetens är otillräcklig inom mångkulturell vård och framhäver ett 
behov av ökad insikt i den egna kulturen, inklusive det västerländska 
synsättet på psykisk ohälsa. Studien lyfter fram betydelsen av en 
ideografisk ansats i terapisammanhang och förespråkar ett kritiskt 
förhållningssätt till det västerländska perspektivet vid arbete med 
patienter från andra kulturer. 
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The aim of the study was to explore psychotherapist’s experience of 
trauma focused treatment with transcultural encounters, focusing on 
examining difficulties and obstacles that might arise due to cultural 
differences between therapist and patient. Higher prevalence of 
psychiatric illness among refugees in combination with post-migration 
vulnerabilities requires competence among therapists.  Qualitative 
approach with semi-structured interviews was used and data was 
analyzed thematically from a social-constructivist perspective. Results 
show that cultural competence is insufficient within transcultural care 
settings and highlights the need for increased insight into care givers 
own culture, including the Western perspective of psychiatric illness. 
The study emphasizes the value of an ideographic approach in therapy 
and suggests a critical attitude towards the Western perspective when 
working with transcultural patients.  
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”Att våga fråga, det måste man”  

– Psykoterapeuters upplevelse av transkulturellt, traumafokuserat arbete 

 

Sverige är i dag ett mångkulturellt land. På grund av krig, konflikter, förföljelse m.m. är 

många människor på flykt. En stor del av dessa har upplevt traumatiska händelser som kan 

resultera i ett psykiskt trauma med omfattande negativ inverkan på deras funktionsförmåga 

och livskvalitet. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en ångestrelaterad psykiatrisk 

störning som har visat sig vara vanligare bland flyktingar än i den övriga befolkningen (Fazel, 

Wheeler, & Danesh, 2005). Många av dessa individer behöver hjälp för att kunna hantera och 

bearbeta sina erfarenheter. Empirisk forskning kring PTSD tyder på att psykoterapeutisk 

behandling är effektiv för att mildra symtom och öka funktionsförmågan hos ca 50% av 

patienterna (Bradley, Greene, Russ, Dutra, & Weston, 2005). I litteraturen har man dock lyft 

fram frågor kring huruvida det är meningsfullt att utgå från en västerländsk diagnosmanual, 

förklaringsmodell och behandlingsmetod för att diagnosticera och behandla patienter från 

icke-västerländska kulturer (Summerfield, 2001). Med grund i ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv skapar varje enskild individ sin egen livsvärld utifrån de sociala sammanhang som 

personen befinner sig i. De kulturella referensramar som man har med sig påverkar hur man 

uppfattar, tolkar och reagerar på omvärlden och ger upphov till olika synsätt på samma 

fenomen (Wenneberg, 2010). Sådana skillnader kan få en betydelsefull roll i terapirummet då 

en patient och en behandlare med olika kulturella bakgrunder möts. En förutsättning för 

effektiv psykoterapeutisk behandling är en god allians som är baserad på tillit, värme, respekt, 

lyhördhet och förståelse mellan patient och terapeut (Seligman, 2007).  Av den anledningen är 

det viktigt att eftersträva en fördjupad förståelse kring de kulturella faktorer som kan påverka 
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alliansen och terapin i sin helhet. Att okritiskt tillämpa ett västerländskt system medför risk 

för att traumatiserade individer som är i behov av hjälp inte förmår tillgodogöra sig den 

behandling som erbjuds.  Denna studie syftar till att få ökad kunskap om behandlares 

upplevelser av kulturella skillnader i mötet med patienter från andra bakgrunder. 

Kulturbegreppet 
 

Begreppet kultur är ett svårfångat begrepp och många olika definitioner har gjorts av 

olika författare. I den här studien utgår vi från en socialkonstruktivistisk förståelseram och 

betraktar kultur som ett socialt konstruerat idé- och trossystem som skapas och delas av 

grupper av individer. Det socialkonstruktivistiska perspektivet ifrågasätter sådant som vi 

uppfattar som naturligt, utforskar människors sätt att skapa mening och undersöker sociala 

konstruktioners inverkan på fenomen som till synes kan verka naturstyrda (Wenneberg, 

2010). Att vi uppfattar intryck med våra sinnen är naturbestämt, men hur vi tolkar och vilken 

innebörd och mening vi ger dessa intryck beror på det sociala sammanhang som vi lever i och 

är influerade av. Enligt detta synsätt är kultur något som skapas genom ständigt pågående 

socialisationsprocesser där omgivningens kunskap, värderingar, normer, regler och traditioner 

införlivas i individer via språket (Nordin & Schölin, 2011). Individers kulturella bakgrund 

formar på så sätt deras referensramar och avgör hur de uppfattar, tolkar och förstår sin 

livsvärld samt påverkar hur de handlar inom ramarna för denna (Wenneberg, 2010). Samtidigt 

som en människa formas utav den kulturella sfären som hon befinner sig i så påverkar och 

formar hon densamma genom att bidra till skapandet, upprätthållandet och förändrandet av 

den (Nordin & Schölin, 2011). Utifrån de kulturella sammanhang som en individ befinner sig 

i kommer denne att skapa sig en kulturell identitet, dvs. en uppfattning om sin 

grupptillhörighet och om sig själv som bärare av ett visst arv (Stets & Burke, 2000). Den 
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kulturella identiteten kan uppfattas som självklar under vissa omständigheter men komma att 

ifrågasättas och förändras under andra (Hylland Eriksen, 2004). Ett tydligt exempel på detta är 

när flyktingen kommer till ett nytt land och möter en annorlunda kultur med nya begrepp, 

levnadssätt och värderingar som är skilda från ens egna.  Personen tvingas då att ifrågasätta 

både sin och den nya kulturen, finna ett sätt att anpassa sig till båda och omformulera sin 

personliga kulturella identitet. Under denna process kan kulturkrockar, missförstånd och 

svårigheter uppstå och detta kan inte minst uttryckas i terapirummet när en terapeut med ett 

västerländskt synsätt och en patient med en annorlunda kulturell bakgrund möts.  

Ett västerländskt synsätt 
 

Ordet västerländsk används på olika sätt för att definiera en del av världen. Vilken del 

som ingår i ”västerlandet” har varierat under historiens gång och beror på när i tiden 

definitionen görs, vem den görs av och i vilket syfte den görs. Definitionen kan ha en 

ekonomisk, politisk, religiös eller kulturell utgångspunkt. I denna studie handlar begreppet 

västerländskt om den kulturella aspekten. Exempelvis syftar benämningen ”ett västerländskt 

synsätt på sjukdom och behandling” till de rådande teorier, perspektiv och riktlinjer gällande 

psykisk sjukdom som formats i länder såsom bland annat Nordamerika och Nordeuropa m.fl. 

och tillämpas i dessa. De baseras ofta på vetenskaplig, medicinsk forskning och kan skilja sig 

från uppfattningar som råder i en del andra områden av världen där man använder annorlunda 

förklaringsmodeller för att förstå psykisk ohälsa. I denna studie gör vi ingen gränsdragning 

mellan specifika geografiska områden då vi talar om västerländskt och icke-västerländskt 

eftersom en sådan gränsdragning i dagens globaliserade värld blir väldigt problematisk. 

Istället lägger vi fokus på att förstå hur den västerländska förklaringsmodellen för psykisk 

sjukdom ser ut och hur den kan skilja sig från andra alternativa synsätt, oavsett vart dessa 
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förekommer geografiskt. På liknande sätt behåller vi, i samband med datainsamlingen, en 

utforskande ansats och låter våra intervjupersoner göra egna bedömningar av när, hur samt 

med vilka individer och grupper de märker av betydelsefulla kulturella skillnader mellan sitt 

eget och sina klienters synsätt på psykisk sjukdom i samband med terapibehandling.   

Västerländskt synsätt på trauma 
 

En traumatisk händelse beskrivs i DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) 

som utsatthet för en ”extrem traumatiskt stressor”, där en person har upplevt en händelse som 

innefattar hot om död eller allvarlig skada, eller hot mot en annan persons fysiska integritet. 

Det kan även handla om bevittnande av en händelse som involverar död, skada eller hot mot 

annan persons fysiska integritet. Vidare kan ett besked om att en anhörig har varit med om en 

våldsam död, allvarlig skada, eller hot om död eller skada uppfattas som en traumatisk 

händelse. För att betecknas som sådan måste personens reaktion på händelsen ha involverat 

intensiv rädsla, hjälplöshet och skräck (APA, 2000).  Den typen av händelser kan ge upphov 

till ett psykiskt trauma. Psykiskt trauma har definierats som eftereffekterna av en extremt 

påfrestande händelse eller situation som varken kan undflys eller hanteras med individens 

tillgängliga resurser (Van der Kolk, McFarlane & Weisaeth, 1999). Av definitionen framgår 

att ett traumatiskt tillstånd inte definieras av en eller flera påfrestande händelser i sig, utan av 

den enskilda individens reaktion på och förmåga att hantera sin egen upplevelse av händelsen. 

Symtom på PTSD karaktäriseras av 1) Ständigt återupplevande av den eller de traumatiska 

händelserna genom exempelvis men inte uteslutande mardrömmar och blixtminnen, så kallade 

flashbacks, 2) undvikande av stimuli som är associerade med traumat genom exempelvis 

glömska och bortträngning samt 3) av en konstant förhöjd arousalnivå som bland annat kan 

involvera överspändhet, oro och beredskap på hot eller fara. Symtomen ska ha förekommit i 
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minst en månad och signifikant påverka individens förmåga att fungera i vardagen (APA, 

2000). Sårbarhetsfaktorer, tidigare historia av anknytningstrauman, långvariga och upprepade 

trauman samt bristande behandling av trauma kan leda till utveckling av eller övergång till en 

mera komplicerad form av traumatisering som har kommit att kallas komplex PTSD.  Detta 

tillstånd involverar mera komplicerade symtom såsom problem med affektreglering, 

förändring i medvetandetillstånd och uppmärksamhet, relationella svårigheter och dissociation 

(Van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday & Spinazzola, 2005).  Dissociation innebär oförmåga 

till integrering av olika delar av medvetandet, exempelvis av minnen och affekter (Van der 

Hart, Nijenhuis & Steele, 2005). Denna problematiska form av traumatisering kan komma att 

prägla individens personlighetsstruktur i grunden (Cloitre et. al., 2011) och därmed vara 

svårare att behandla.  

Posttraumatiskt Stressyndrom 
 

 Det är viktigt att betona att inte alla som har varit med om händelser av traumatisk 

karaktär utvecklar PTSD. Olika typer av sårbarhetsfaktorer påverkar individens reaktion efter 

en potentiellt traumatisk händelse. I en metaanalys som inkluderar 77 omfattande studier med 

fokus på 14 sårbarhetsfaktorer för utveckling av PTSD bland olika populationer fann 

forskarna att olika typer av riskfaktorer varierar beroende på vilken population som studeras. 

Demografiska och bakgrundsfaktorer såsom kvinnligt kön samt låg socioekonomisk status, 

ålder, utbildnings- och begåvningsnivå kunde öka risken för utveckling av PTSD i vissa 

populationer. Faktorer i individens historia, såsom tidigare psykosociala svårigheter, psykisk 

ohälsa inom familjen, tidigare trauman, övergrepp under barndomen och barnets relation till 

förövaren kan ha stor betydelse för utveckling av PTSD i vuxen ålder. Faktorer i 

livssituationen under och efter den potentiellt traumatiska händelsen såsom allmän livsstress 



 

ATT VÅGA FRÅGA [10] 
 

 
och brist på socialt stöd och sammanhang kan bidra till ökad sårbarhet för PTSD. Individuella 

faktorer såsom genetisk sårbarhet för stress, mognadsnivå och kognitiva copingstrategier 

påverkar både hur traumat uppfattas och hur prognosen utvecklas (Brewin, Andrew & 

Valentine, 2000).  Även om endast en mindre andel av alla som har upplevt potentiellt 

traumatiska händelser utvecklar PTSD bör tillståndet ses som en folkhälsosjukdom vars 

omfattande konsekvenser leder till försämrad livskvalitet och tydligt nedsatt funktionsförmåga 

(Gerge, 2010). I Sverige förekommer PTSD hos ca 2% av befolkningen och sannolikheten för 

att utveckla PTSD någon gång under livet är 5, 6% bland civilbefolkningen (Frans, Rimmö, 

Åberg & Fredrikson, 2005) och betydligt högre bland flyktingpopulationer (Fazel et al., 

2005). För att få en överblick av förekomsten av psykiatrisk ohälsa bland flyktingar gjordes 

en metaanalys som inkluderade 20 studier med flyktingar från sju olika länder. Studien 

omfattade 6743 flyktingar i vuxen ålder och syftade till att undersöka förekomsten av 

allvarliga psykiatriska tillstånd såsom PTSD, depression, generaliserat ångestsyndrom och 

psykotiska sjukdomar. Man kom fram till att det är tio gånger vanligare för flyktingar att lida 

av PTSD jämfört med normalpopulationen i västländerna där de är bosatta. Likaså är det 

vanligare med depression, GAD och andra psykiska besvär samt vanligt att diagnoserna 

samvarierar med varandra (Fazel et. al., 2005). Överlag uppskattas förekomsten av PTSD 

bland flyktingpopulationer vara 15% - 30% men beroende på traumats karaktär finns stora 

skillnader i prevalens. Mellan 50 - 80% av de som utsatts för tortyr uppvisar allvarliga 

kvarstående trauman (Malt, ref. i Michel, Bergh Johanesson, Lundin, Nilsson, & Otto, 2010). 

Flera studier har visat att PTSD i regel uppträder i kombination med andra psykiska tillstånd 

som kan komplicera behandlingen. PTSD samvarierar exempelvis med alkohol- och 

droganvändning (Back, Waldrop & Brady, 2009), depression och andra ångestrelaterade 

syndrom samt suicidalt beteende (Ferrada-Noli, Asberg, Orrnstadt, Lundin & Sundborn, 
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1998).  Personer med PTSD uppvisar nedsatt funktion i arbetslivet, det sociala livet och i 

sexuella relationer (Corales, 2005) samt upplever i högre utsträckning äktenskapsproblem och 

svårigheter i föräldrarollen (Dekel, Solomon, & Bleich, 2004). Konsekvenserna av PTSD har 

därmed inte endast negativ effekt på individen utan även på hela familjesystemet och det 

omgivande samhället. 

Behandling av PTSD 
 

Idag är de flesta yrkesutövare överens om att ett trauma på ett eller annat sätt behöver 

konfronteras och bearbetas djupgående för att läkning ska kunna ske (Resick, Monson & 

Rizvi, 2008). Den traumatiserade individen behöver återgå till och acceptera sina minnen av 

traumat samt bearbeta de känslor, tankar och impulser som är förknippade med dessa. 

Personen behöver förstå traumats innebörd för denne själv, både då och nu, och hitta sätt att 

lämna traumat i det förflutna för att gå vidare med fokus på nuet och framtiden. Enligt 

Amerikanska psykologförbundets riktlinjer för behandling av PTSD är första steget i 

behandlingen att reducera symtom och därefter förbättra patientens fungerande och 

återupprätta dennes förmåga till tillit och trygghet (APA, 2000). De traumatiska minnena är 

ofta fragmenterade och separerade ifrån varandra. Exempelvis kan känslominnen vara 

bortkopplade från visuella minnesbilder och behöva integreras med varandra samt med 

individens självbild (Van der Hart, Nijenhuis & Steele, 2005). Syftet med behandlingen är att 

hjälpa patienten att återvinna sin personliga autonomi. Man bör slutligen sträva efter att 

begränsa och förhindra generalisering av traumat och förebygga återinsjuknande (APA, 

2000). I Sverige är de rekommenderade behandlingsmetoderna kognitiv beteendeterapi, 

EMDR och läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2010). I traumafokuserad kognitiv 

beteendeterapi får patienten närma sig traumat genom upprepad narrativ exponering och 
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tillsammans med terapeuten bearbeta upplevelserna genom att korrigera negativa antaganden 

som är förknippade med traumat. Målet är att förändra dessa negativa tankar som ofta handlar 

om skuldbeläggande, skam, självbestraffning och självanklagelser (Foa, Keane, Friedman & 

Cohen, 2010). Förkortningen EMDR står för Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing vilket kan översättas till desensibilisering och ombearbetning med hjälp av 

ögonrörelser (Gerge, 2010). Det är en terapimetod som grundar sig i modern hjärnforskning 

och fokuserar på att stimulera det centrala nervsystemet i syfte att påskynda 

informationsbearbetning och integrering av traumatiska minnen (Shapiro & Solomon, 2008). 

En aktivering av bägge hjärnhalvor genom ögonrörelser eller tappning på knän eller händer, 

under exponering för olika aspekter av den traumatiska upplevelsen, tros häva blockeringen 

och möjliggöra en läkandeprocess där både den kognitiva och den affektiva informationen 

kan integreras och en omlagring ske (Gerge, 2010). Statens beredning för medicinsk 

utvärdering har konstaterat att en del läkemedel minskar symtom vid PTSD (SBU, 2005) men 

även om läkemedelsbehandling har visat sig ha effekt på symtom och kan kombineras med 

annan form av terapi så finns det inget läkemedel som botar PTSD. Psykodynamisk terapi har 

varit svår att utvärdera. Det finns inte tillräckligt många empiriska studier gjorda för att man 

ska kunna dra slutsatser om terapins effektivitet men den har än dock beskrivits som kliniskt 

betydelsefull, inte minst vid behandling av komplex PTSD (Foa, Keane & Friedman, 2009). 

Av vikt för effektiv traumabehandling är att patienten och terapeuten har en gemensam 

förståelse för diagnosens natur och symtomens förklaringsmodell. Psykoedukation, 

copingstrategier, gemensamma mål och god allians mellan behandlare och patient är andra 

viktiga faktorer i gott behandlingsarbete. De riktlinjer som har tagits fram har sin grund i 

forskning som har gjorts vid kontrollerade studier med randomisering. En del kritiker menar 

dock att resultaten av sådana efficacy-studier inte kan generaliseras till den betydligt mer 

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Behandling-av-angestsyndrom/�
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komplexa verkligheten. Många av studierna utesluter patienter med allvarligare problematik 

såsom komplex PTSD eller samvarierande diagnoser (Van der Kolk et al, 2005). Vid 

behandling av komplex PTSD betonas att omfattande stabiliseringsarbete behöver göras och 

en stark allians skapas innan traumafokuserat arbete kan påbörjas (Cloitre et al., 2011). 

Stabilisering innebär att patienten genom träning i avslappningstekniker, andningsövningar, 

övningar i självhypnos m.m. lär sig att reglera sin ångest och får ökad upplevelse av 

egenkontroll (Gerge, 2010). Det finns starka indikationer på att metoder som endast är 

inriktade på samtalstekniker är otillräckliga för att hjälpa dessa patientgrupper. En studie har 

gjorts med fokus på terapeuters preferenser och uppfattningar om behandling av komplex 

PTSD. Resultaten tyder på att fasorienterat behandlingsarbete där terapeuterna komponerar 

ihop flera olika metoder i syfte att lindra skilda typer av symtom uppfattas som det mest 

effektiva tillvägagångssättet vid komplexa former av trauma (Cloitre et al., 2011). Hos många 

patienter kan plågsamma minnen vara omöjliga att komma åt med verbala metoder och 

alternativa metoder som går bortom det verbala kan krävas (Gerge, 2010). Psykodynamisk 

traumafokuserad terapi i kombination med andra tekniker såsom bild-, kropps-, musik- och 

dansterapi upplevs av en del kliniker underlätta för dessa patienter att hantera sina upplevelser 

(Gerge, 2010; Hännestad et al., 2005).  Trots att studier visar att behandlingsmetoderna har 

mycket god respektive god effekt på PTSD så visar upp till 50% av patienterna ingen 

förbättring (Schottenbauer & Glass, 2008). Det är viktigt att ha i åtanke att majoriteten av de 

studier som har gjorts har sin utgångspunkt i ett västerländskt synsätt på psykisk ohälsa och 

består av patientgrupper med den enklare formen av PTSD.  Trots att komplex PTSD kräver 

mera omfattande behandlingsinsatser förekommer tillståndet inte som en separat diagnos i 

dagens diagnosmanualer. Patientgruppen faller istället under den allmänna PTSD – diagnosen 

vilket kan tänkas förklara en del av den otillräckliga behandlingseffekten. En annan viktig 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Britta%20H%C3%A4nnestad&fromproduct=true�
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aspekt och potentiell påverkansfaktor skulle kunna vara kulturella aspekter som hindrar eller 

försvårar behandling bland vissa patientgrupper såsom flyktingar.  

Psykisk ohälsa bland flyktingar 
 

Med flykting menas enligt FN:s flyktingkonvention ”den som flytt sitt land i välgrundad 

fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller 

politisk uppfattning, och som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som 

på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet" (UNHCR, 

2007). I definitionen ingår inte den stora gruppen så kallade klimatflyktingar eller 

miljöflyktingar. Varje år tvingas över 40 miljoner människor att fly sina hem på grund av 

väpnade konflikter, förföljelser och naturkatastrofer. De flesta som är på flykt stannar i sitt 

eget land eller tar sig till något av hemlandets grannländer. Endast en liten minoritet av alla 

flyktingar kommer till västvärlden (UNHCR, 2011). Under 2012 fanns det mellan 43.000 – 

45.000 asylsökande flyktingar i Sverige (Migrationsverket, 2013).  En stor del av dessa 

personer har upplevt händelser som kan betecknas som traumatiska och som kan få 

omfattande konsekvenser för deras hälsa och välmående (Fazel, et al., 2005). En särskild 

sårbarhetsfaktor som är specifik för flyktingar är den stress som en migration innebär, s.k. 

postmigrationsstress som kan uppstå när man förlorar sitt sammanhang då man tvingas göra 

ett uppbrott mitt i livet. En stor del flyktingar har blivit utsatta för våld, övergrepp, tortyr, 

förföljelser och kränkningar. Ett dåligt bemötande under flyktingmottagandet riskerar att 

förstärka traumat än mer då känslan av den maktlöshet som upplevdes under traumat kan 

återupplevas i samband med maktlöshetskänslorna som översköljer en i det nya landet 

(Ekblad & Shahnavaz, 2004). Detta i kombination med språksvårigheter, förlust av socialt 
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stöd, oro för anhöriga, marginalisering och svårigheter med att få ett arbete kan tänkas 

påverka traumatiserade flyktingars förmåga att genomgå terapeutisk behandling.  

Vikten av kulturell kompetens 
 

”Category fallacy” är ett begrepp som ibland används för att referera till svårigheterna 

med att tillämpa användning av psykiatriska diagnoser för att förklara symtom som 

förekommer utanför den kulturella sfären där diagnosen har skapats (Kleinman, 1977, ref. i 

Kirmayer, 2006). I den psykiatriska diagnosmanualen DSM-IV betonas att symtom kan 

påverkas av kulturella och etniska faktorer och exempel ges på hur skillnad i symtomuttryck 

kan te sig i olika kulturer. Vikten av att ta hänsyn till individens etniska och kulturella 

bakgrund betonas (APA, 2000). Trots detta har diagnosen PTSD funnits vara ofullständig vid 

diagnosticering av individer från utomeuropeiska kulturer. I en studie fann man att patienter 

inte alltid uppvisade undvikandesymtom och/eller överspändhet utan att en del patienter 

istället somatiserade sina trauman (Renner, Salem och Ottomeyer, 2006). Otillräcklig kunskap 

om kulturella skillnader i symtomuttryck kan tänkas bidra till underdiagnosticering och/eller 

feldiagnosticering av individer med PTSD. Utfallet av en psykoterapeutisk behandling 

påverkas huvudsakligen av fyra kluster av variabler som bör tas hänsyn till för att uppnå en 

effektiv terapibehandling . Dessa inkluderar terapeutrelaterade variabler (personlighet, kön, 

etnicitet, förhållningssätt och behandlingsstil), patientrelaterade variabler (historiska och 

demografiska variabler, personlighetsdrag, symtombild, diagnos, motivation och 

förväntningar), behandlingsvariabler (bakomliggande teorier och utgångspunkter, upplägg och 

strategier) samt den terapeutiska alliansens styrka (Seligman, 2007). Alliansen baseras på 

patientens och terapeutens förmåga till god interaktion, förståelse, gott samarbete samt en 

gemensam syn på och överenskommelse om behandlingsmål och tillvägagångssätt (Norcross, 
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2002). Den terapeutiska alliansen har lyfts fram i litteraturen då en god relation till terapeuten 

verkar ha en positiv effekt på patienters mående oberoende av andra terapirelaterade faktorer 

(Martin, Garske & Davis, 2000). Patienter som upplever alliansen med terapeuten som positiv 

tenderar att fullfölja behandlingen, uppnå förbättring och beskriva terapin som hjälpfull. Med 

detta i åtanke bör den troligtvis viktigaste aspekten av en terapi vara att bygga upp en stark 

allians (Seligman& Reichenberg, 2007). Terapeuten bör visa medkänsla och genuint intresse 

för patientens livsvärld samt eftersträva en ingående förståelse för patientens upplevelser 

(Seligman et. al., 2007). Det är viktigt att förstå den enskilde patientens sätt att uttrycka och 

uppfatta sin sjukdom då denna påverkas av sociokulturella referensramar (Bäärnhielm, 

Scarpinati, Rosso & Pattyi, 2009). Likaså är de ord och begrepp som finns i vår 

föreställningsvärld socialt konstruerade. Vissa begrepp finns inte i vissa kulturer och samma 

begrepp kan ha olika innebörd för olika människor eller grupper av människor. Kulturella 

skillnader kan förekomma i hur människor kommunicerar sjukdom, bedömer vart gränsen för 

det normala går, förklarar orsaker till sjukdom och vad de förväntar sig av behandling 

(Bäärnhielm & Ekblad, 2008; Al-Saffar, 2003). Om patienten berättar om upplevelser som 

behandlaren inte kan föreställa sig utifrån sin erfarenhet och sina personliga referensramar 

kan det bli svårt att tolka och förstå patientens lidande (Laurence & Kirmayer, 2001).  Detta 

kan påverka patient – terapeutrelationen och därmed patienters förmåga att tillgodogöra sig 

terapeutisk behandling. Kulturella och etniska faktorer kan påverka både patientens och 

terapeutens känslomässiga reaktioner under terapin och inverka på deras relation. Kön, 

hierarkier och sociala regler kan påverka både diagnosticeringen och behandlingen (Ahlberg, 

2000). Det är viktigt att terapeuten visar hänsyn och respekt för de olikheter som kan 

förekomma mellan denne själv och patienten.  Etnocentrism är ett begrepp som används när 

en person ser på och bedömer omvärlden utifrån sitt eget perspektiv. Ett etnocentriskt synsätt i 
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terapisammanhang där terapeuten har utgångspunkt i sina egna värderingar istället för 

patientens kan leda till bristande tillit och därmed underminera alliansen. För att kunna hjälpa 

en patient är det viktigt att behandlaren har kunskap om patientens kulturella bakgrund och 

förstår dennes livsvärld samt hur ohälsa upplevs, uttrycks och tolkas i den livsvärlden 

(Kleinman & Benson, 2006). 

Syfte och frågeställning 
 

Den betydligt högre förekomsten av psykiatriska tillstånd bland flyktingar i 

kombination med den ökade sårbarheten som migrationen innebär ställer krav på kulturell 

kompetens bland terapeuter. Fördjupad kunskap inom detta område kan bidra till ökad 

medvetenhet om den variation av kulturella påverkansfaktorer som kan finnas i dessa 

sammanhang samt ge en inblick i hur dessa faktorer kan uttryckas, upplevas och hur de kan 

hanteras. Den här studien syftar till att undersöka hur legitimerade psykologer och/eller 

psykoterapeuter som arbetar på traumamottagningar upplever sitt arbete med traumatiserade 

patienter från andra kulturella bakgrunder. Fokus ligger på att undersöka hur terapeuter 

upplever att kulturella skillnader i terapeuters och patienters synsätt på trauma kan uttryckas i 

terapirummet och vilka kulturella faktorer de uppfattar kan påverka patienters benägenhet att 

genomgå västerländsk behandling. Särskilt intresserade är vi av att få kunskap om vilka 

svårigheter och hinder som upplevs samt hur man kan hantera dessa. Slutligen vill vi också 

titta på vilka positiva aspekter som arbetet kan innebära och vad man som terapeut kan lära 

sig av sina patienter. De frågeställningar som vi har utgått ifrån är följande:  

• Hur upplever leg. psykologer/psykoterapeuter terapiarbete med traumatiserade 

patienter från andra kulturer?  
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• Vilka kulturella faktorer upplever terapeuterna kan påverka alliansen och 

behandlingen?  

• Vilka svårigheter, hinder och positiva aspekter upplevs och hur kan eventuella 

svårigheter hanteras?  

Metod 
 

Kvalitativ Metod 
 

Medan kvantitativa metoder ämnar göra systematiska, strukturerade och generaliserbara 

iakttagelser är syftet med den kvalitativa metoden att söka fördjupad kunskap om ett 

studieområde. Kvalitativ metod är lämplig när man är intresserad av att undersöka och 

beskriva erfarenheter, upplevelser och attityder hos undersökningsdeltagare . Istället för att 

finna sanningar, samband och korrelationer vill man undersöka och beskriva området (Patton, 

2002). Användning av semistrukturerade intervjuer bidrar till en möjlighet att kartlägga den 

variation som kan finnas och samtidigt framhäva det som inte är typiskt för 

undersökningsområdet. Området kan därmed belysas ur flera perspektiv (Langemar, 2008). 

Den kvalitativa metoden lämpar sig särskilt väl för denna studie eftersom dess natur gör det 

möjligt att på djupet ta del av sociala processer som inte kan nås i kvantitativa studier. 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet intresserar sig för att förstå hur människor 

tillskriver företeelser mening och innebörd i syfte att förstå sin omvärld (Wenneberg, 2010). 

Till skillnad från det empiristiska perspektivet som söker finna objektiva sanningar om 

verkligheten strävar socialkonstruktivismen efter att undersöka hur människor och samhällen 
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genom social interaktion skapar sig sin egen verklighetsuppfattning (Raskin, 2002). Eftersom 

denna studie syftar till att undersöka psykoterapeuters personliga upplevelser av sitt arbete 

med patienter från andra kulturella bakgrunder kan ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

förse oss med en fördjupad förståelse för de bakomliggande processer som kulturella 

skillnader mellan människor och grupper av människor grundar sig i. Inte minst kan 

perspektivet belysa problematiken med det rådande västerländska perspektivet som 

majoriteten av dagens forskning utgår ifrån.  

Deltagare  
 

För att besvara studiens frågeställningar inkluderades endast legitimerade psykologer 

och/eller psykoterapeuter som har genomgått västerländsk utbildning och som har erfarenhet 

av traumafokuserat arbete med patienter från andra kulturer. Då möjlighet att handplocka 

deltagare inte fanns gjordes ett bekvämlighetsurval där psykoterapeuter i två städer i 

Mellansverige kontaktades. Fem intervjupersoner, som alla arbetar på kris- och 

traumamottagningar, deltog i studien. Intervjupersonerna har olika grundutbildningar såsom 

psykiatriker, socionom, pedagog och psykolog. Samtliga har en västerländsk psykoterapeutisk 

utbildning. Tre är kvinnor och två är män i åldern 40 – 65 år. Majoriteten av patienterna som 

kommer till de aktuella mottagningarna har sitt ursprung i andra länder och tre av terapeuterna 

uttryckte att de själva har utländsk härkomst. 

Intervjuguide 
 

Datainsamling gjordes via semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide utformades 

utifrån studiens syfte. I ett första skede formulerades ett brett spektrum av, för studien 

betydelsefulla, frågor. Utifrån detta gjordes ett urval av de frågor som var mest relevanta och 

lämpade för att besvara studiens frågeställningar. Detta resulterade i en preliminär 
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intervjuguide som pilottestades på en psykologstudent som befann sig i slutet av sin 

psykologutbildning. Med grund i den återkoppling som studenten gav gjordes en del 

ändringar. Därefter genomfördes ännu en pilottestning på ytterligare en psykologstudent 

varefter några mindre ändringar gjordes för att skapa ett naturligare flöde i intervjuguiden. 

Den slutgiltiga versionen bestod av fem kategorier av frågor varav den första kategorin 

syftade till att få en inblick i terapeutens bakgrund, utbildnings- och yrkeserfarenhet samt 

förförståelse inom ämnet. Resterande fyra områden var utformade att följa de olika faserna av 

en terapiprocess, från inledning till avslut, utifrån ett kulturellt perspektiv.   

Genomförande 
 

Ett informationsbrev formulerades och mailades efter initial kontakt med två anställda 

vid olika traumamottagningar till dem för att vidarebefordras till övriga kollegor på 

arbetsplatsen. Informationsbrev mailades även till verksamhetschefer för tre andra 

arbetsplatser som bedriver psykoterapeutisk behandling. Dessa ombads att vidarebefordra 

informationsbrevet till sina anställda som uppfyller inklusionskriterierna. Vi fick svar från 

fem personer som samtliga arbetar på de två traumamottagningar som vi hade initial kontakt 

med. Via mail bokade vi därefter in tid för intervjuer på deltagarnas respektive arbetsplatser. 

Intervjuerna genomfördes under mars och april 2013 på deltagarnas arbetsplats och tog 

mellan 55 min – 90 min. De var uppdelade i tre delar: (1) inledning med presentation och 

information om studiens syfte och intervjun, (2) intervju med fokus på behandlarens 

förförståelse samt erfarenhet av kulturella skillnader i terapins olika faser samt (3) avslut med 

utrymme för kompletterande frågor från observatören, möjlighet för frågor från deltagaren 

och återkoppling. Innan påbörjad intervju gavs information om intervjuns syfte, upplägg, 

anonymitet och tystnadsplikt. Deltagarna gav ett muntligt samtycke till bandinspelning av 
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intervjun och fick möjlighet att ställa eventuella frågor innan intervjun startade. Under 

intervjuns gång hade intervjuledarna olika roller varav den ena ansvarade för intervjufrågorna 

medan den andra var observatör som förde anteckningar och mot slutet av intervjun fick 

utrymme för att ställa kompletterande och tydliggörande frågor.  

Databearbetning 
 

Efter varje genomförd intervju transkriberades data separat för att därefter jämföras och 

korrekturläsas. Råmaterialet resulterade i 82 sidor transkriberad text som analyserades 

tematiskt. Tematisk analys är en analysmetod som används vid kvalitativ metod för att 

strukturera upp datamaterial i form av olika teman. Analysmetoden har som fördel att den 

tillåter variation i resultatframställningen och möjliggör för forskaren att lyfta fram de 

aspekter som är mest betydelsefulla för att besvara den aktuella frågeställningen. Samtliga 

intervjuer lästes separat av båda undersökningsledarna som även gjorde var sin preliminära 

analys, dels av varje intervju för sig och dels av datamaterialet som helhet. Därefter 

analyserades materialet gemensamt i analysprogrammet My Open Code. Programmet 

användes för att koda texten och organisera kluster av relaterade kodningar i övergripande 

kategorier baserade på återkommande teman som är av vikt för att besvara frågeställningen. 

Citat som på ett levande sätt beskriver den variation som framkom i intervjuerna lyftes fram 

och en sammanhängande och logisk struktur i resultatframställningen skapades. Slutligen 

tolkades resultatet utifrån aktuell forskning och litteratur inom ämnet.  

Förförståelse 
 

Undersökningsledarnas förförståelse kan ha påverkat studien vilket är viktigt att ha i 

beaktning. En av undersökningsledarna är själv utlandsfödd medan den andra har en mångårig 

samborelation med en utländsk partner vilket kan ha präglat studien. Deras många, personliga 
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erfarenheter av möten med människor från skilda kulturer kan ha influerat deras sätt att 

uppfatta, förstå och tolka resultaten. Båda undersökningsledarna befinner sig dessutom i slutet 

av sin psykologutbildning, en utbildning som grundar sig i ett västerländskt synsätt, och som 

har påverkat deras sätt att förhålla sig till samtliga aspekter av denna studie. Med detta i 

åtanke har undersökningsledarna strävat efter att granska, tydliggöra, ifrågasätta samt så långt 

det går, åsidosätta sin förförståelse för att kunna förmedla ett så rättvisande resultat som 

möjligt.   

Etiska överväganden 
 

De etiska riktlinjer som följdes i denna studie beskrivs av Langemar (2008). De fyra 

huvudkrav som ställs gällande deltagaretik, information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande, har följts under hela processens gång. Med hänsyn tagen till att mottagningarna där 

intervjuerna gjordes var de enda i sitt respektive län valde vi att inte ange deltagarnas exakta 

ålder eller etnicitet för att försäkra att de och deras patienter inte kan kännas igen av varken 

kollegor eller övriga läsare. Deltagarnas namn ersattes med bokstaven T (terapeut) och en 

siffra mellan ett och fem. Även om deltagarna, utifrån sin yrkeskompetens, var väl införstådda 

med de anonymitets- och sekretessregler som gäller de fallexempel som de tar upp under 

intervjun betonade vi vikten av att de avidentifierar samtliga patienter som nämns. Vi tog 

ytterligare åtgärder för att anonymisera fallexemplen så att ingen specifik individ kan kännas 

igen. I de fall där vi har önskat att citera detaljspecifika eller otypiska skildringar som har 

beskrivits under intervjuerna kontaktade vi berörd terapeut för att bekräfta samtycke till detta. 

Både inspelningsmaterialet och transkriberingsmaterialet avidentifierades och förvarades med 

lösenordsskydd oåtkomligt för obehöriga. En etisk fråga som vi vid flera tillfällen fick från 

deltagarna gällde huruvida vi kommer att intervjua flera personer på deltagarens arbetsplats. 
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Av konfidentialitetsskäl informerade vi då att vi inte lämnar ut information om enskilda 

deltagare.                                                                                                                                                                                         

Resultatanalys 

Majoriteten av terapeuterna har mer än tio års yrkeserfarenhet av 

traumamottagningsarbete med patienter från andra kulturella bakgrunder. Den terapeut som 

har kortast erfarenhet har arbetat på en traumamottagning mellan ett och tre år.  Under 

intervjuerna kunde terapeuterna belysa många viktiga aspekter av möten med patienter från 

andra kulturer. Det är viktigt att ta hänsyn till att de skillnader som belyses i studiens 

resultatframställning inte är en uttömmande lista på de skillnader som beskrevs av 

terapeuterna utan ett urval som belyser studiens huvudområde på ett lämpligt sätt. Även om 

terapeuterna beskrev en mängd kulturella skillnader var majoriteten måna om att betona 

vikten av att inte göra generaliseringar utan se det unika med varje enskild människa och det 

allmänmänskliga som binder oss samman.  

Två livsvärldar i ett rum  
 

I varje terapi möts två individer med var sin livsvärld präglad av den kulturella 

bakgrund och de erfarenheter de bär på. För att terapeutisk behandling ska få ett positivt utfall 

betonade de intervjuade terapeuterna att det är viktigt att ha förståelse för varje enskild 

patients livsvärld. T3 uttryckte en grundläggande värdering som delades av samtliga 

terapeuter då terapeuten sa: ”Jag tycker att vi är skyldiga patienten den respekten att inte bara 

pressa in dem i en mall.” Terapeuterna upplevde flyktingpatienter som en särkilt sårbar 

patientgrupp som kan ha svårare för att tillgodogöra sig psykoterapeutisk behandling på grund 

av omständigheter i sin livssituation. En terapeut reflekterade över hur bristen av kulturell 
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förankring i det nya landet kunde försvåra dessa personers psykiska mående. Terapeuten 

menade att den psykiska ohälsan, som konsekvens av de traumatiska erfarenheterna, i 

kombination med stressfaktorer i den nuvarande livssituationen gör det svårt för många att 

hantera vardagen. Språksvårigheter och kulturkrockar kan försvåra skapandet av ett socialt 

sammanhang och öka risken för isolering. Detta menade terapeuten kan påverka traumat 

negativt.  

T2: Man kan nästan ana att de längtar efter doften av brödet där nere eller 
sammanhanget, att det är mycket enklare att ta sig ut än här. Och det påverkar traumat, 
svårigheten med att få den här sociala kontexten. Traumat mår inte bra av isolering. 
För när man inte har tillgång till socialt sammanhang så får man ju inte de här positiva 
intrycken som kan väga upp det här svarta man har inuti, utan det lever ju sitt eget liv. 
Det blir aldrig uppblandat med nya intryck.” 

En del terapeuter menade också att bristen på socialt sammanhang bland flyktingpatienter 

kunde utgöra ett hinder för att få hjälp för sitt trauma. De tänkte sig att bearbetning av traumat 

kunde bli outhärdligt om man inte hade socialt stöd att falla tillbaka på vilket kunde bidra till 

att många inte uppsöker eller förmår att fullfölja behandling. I undantagsfall uppfattades att 

skillnader i synsätt på psykisk ohälsa, betydelse av symtom, förklaringsmodell eller syn på 

behandling kunde utgöra hinder i terapiprocessen. På många håll i världen är psykoterapi 

fortfarande stigmatiserat vilket terapeuterna trodde kunde påverka en del individers 

motivation till att söka hjälp. T1 berättade att ”Jag kan väl se att en del människor från andra 

håll i världen tycker att det är väldigt skämmigt att gå i terapi. Alltså, att gå inom psykiatrin, 

därför att man blir betraktad som att man är lite.. då är man idiotförklarad eller galen.” 

Likaså uttryckte T4 att ”Går man till en terapeut då är man psykiskt sjuk… och då är man 

mindre värd.” T1 berättade att en del av de utländska patienter som ändå söker sig till 

mottagningar kan vara måna om att dölja att de går i terapi trots att de kan tipsa andra om att 

den möjligheten finns. Detta kan tänkas ha sin förklaring i att människan till sin natur är en 
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social varelse och ett av hennes grundläggande behov är att känna tillhörighet och gemenskap 

med andra. Utifrån detta synsätt kommer de normer och värderingar som råder i den kontext 

som en individ befinner sig i att styra dennes uppfattning om vad som är önskvärt och icke-

önskvärt. Att avvika från den normen skulle därmed kunna innebära exkludering ur gruppen. 

Bland de patienter som ändå uppsöker behandling tycker sig terapeuterna kunna se olika 

förväntningar och inställningar till terapi och terapeuten. Flera av terapeuterna beskrev att det 

inte var ovanligt att man blir betraktad som en expert och tillskrivs en överordnad, auktoritär 

roll eller förväxlas med en läkare.  

T4: Jag brukar försöka ställa lite öppna frågor, vad tror du att du skulle behöva hjälp 
med? Och sådär, det försöker man ju ofta. ”Ne, ne, det vet väl inte jag. Det ska doktorn 
veta, det är ju du som är experten”. De som uttrycker sig på det sättet, det gör sällan 
svenskar för här är vi lite mer vana vid mer jämlika relationer. 

T3: Ja, man kan ju ha haft kulturella, färdiga förväntningar på läkaren. Alltså, kommer 
man från Irak så förväntar man sig en person med väldigt mycket pondus, som har en 
spruta med något mystiskt innehåll som kan trolla bort allt. Men om man nu inte ställer 
upp på den rollen så är det inget problem för de flesta, men det kan vara lite 
oreflekterad förväntan om att det ska vara på ett visst sätt. 

Att tillskriva terapeuten en expertroll skulle i vissa fall kunna förstås som ett sätt att förlägga 

ansvaret för sitt mående på någon annan än sig själv. Det kan också tänkas bero på att 

patienten inte har kunskap om hur en västerländsk terapiprocess går till. Vidare skulle 

kulturella skillnader i sociala hierarkier och i syn på auktoriteter kunna bidra till att patienten 

tillskriver terapeuten en maktposition. Här menade terapeuterna att en viss mån av tydlighet i 

rollfördelning kan krävas innan det gemensamma arbetet kan påbörjas.  

För att kunna utforma en förklaringsmodell och behandlingsplan måste man förstå de 

symtom som en patient uppvisar inom den kulturella kontext som de uttrycks i. Flera 

terapeuter beskrev att det inte är ovanligt för en del patienter från andra kulturer att använda 

kroppen för att uttrycka själsliga symtom. De uppfattade att det var lättare för patienterna att 
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säga att de har ont i magen eller huvudet istället för att säga att de mår dåligt idag. 

Terapeuterna diskuterade svårigheterna med att avgöra vad som är somatiskt och vad som är 

psykosomatiskt då psyket och kroppen påverkar och påverkas av varandra samtidigt. T5 

uttryckte att ”Dels är det själsligt, men många gånger är det ju också rent fysiskt. Man har 

blivit misshandlad jättemycket eller torterad så att man… det är liksom en flytande gräns 

mellan själsligt och somatiskt ont. Det är inte så lätt att bedöma och veta.” En terapeut lyfte 

fram vikten av att undersöka eventuella medicinska tillstånd innan man gör bedömningen att 

kroppsliga symtom är psykosomatiska.  

T3: Människor under t.ex. krigssituationer kryper ihop, det finns ju människor som hela 

tiden befinner sig i ett spänningstillstånd. Så det är ju psykosomatiskt men det gör likt 

förbannat ont därför att det är väldigt dåligt blodflöde i musklerna. Det bildas 

mjölksyra och man får ont. 

Några terapeuter tyckte sig även kunna se skillnader mellan man och kvinna i detta avseende, 

där det upplevs vara mer förbjudet för mannen att uttrycka att han mår dåligt. De tänkte sig att 

det psykiska måendet istället kunde yttras i form av psykosomatiska symtom. Detta skulle 

kunna tolkas utifrån det sammanhang personen lever i. Uttryck för psykisk ohälsa kan 

uppfattas som ett tecken på svaghet, framförallt bland män från vissa kulturer där mannen 

förväntas vara stark och självständig. I en kontext där psykisk ohälsa betraktas som avvikande 

kan individen ha svårt för att acceptera sitt eget psykiska lidande (Fisher & Good, 1997). Att 

istället uttrycka lidandet via kroppen skulle i många sammanhang kunna vara funktionellt. I 

samhällen där psykisk vård är stigmatiserad, otillgänglig eller överhuvudtaget inte finns kan 

sannolikheten för att få omsorg vara större om man uppvisar fysiska symtom. Fysiska symtom 

är också mer synliga och påtagliga för omgivningen vilket gör att de kan tänkas vara lättare 

att acceptera jämfört med psykiska symtom som kan betraktas som något okänt som lever 



 

ATT VÅGA FRÅGA [27] 
 

 
inom individen. Förståelse för olika sätt att uttrycka symtom är viktigt eftersom terapeutens 

sätt att tolka symtom direkt påverkar diagnosticering, konceptualisering och förhållningssätt i 

behandling. Samtliga terapeuter upplevde att den förklaringsmodell som de gav patienten 

kring patientens symtom togs emot på ett positivt sätt av de allra flesta patienter från andra 

kulturer, även om alternativa förklaringar kunde förekomma. Terapeuterna beskrev att det var 

vanligt att patienter inte själva förmådde att se en koppling mellan sina symtom och 

traumatiska händelser, särskilt om händelserna hade inträffat många år tidigare. T4 beskrev att 

en del patienter från andra kulturer ibland inte har kunskap om begreppet trauma och därmed 

inte förstår vad det innebär. Att få information om PTSD, att få en förklaring till hur ens 

erfarenheter, symtom och mående hänger ihop samt förstå att detta är en vanlig reaktion på en 

traumatisk händelse uppfattades av terapeuterna bidra till en lättnad hos de allra flesta 

patienter oavsett kulturell bakgrund.  T1 uttryckte att ”Människor blir ju tacksamma. ”Ja, hur 

kan du veta det?” Sådär kan de säga.”  Undantagsvis kunde patienter ha alternativa 

förklaringar till sina trauman. I ett fåtal fall hade några av terapeuterna stött på patienter som 

var övertygade om att de traumatiska händelser som de hade varit utsatta för hade att göra 

med högre makter såsom exempelvis Guds vilja, onda andar, voodoo, förbannelser, onda ögat 

och liknande. Sådana förklaringsmodeller kan tänkas uppfylla flera funktioner. Satt i ett 

socialt sammanhang skulle tron på högre, bestraffande makter kunna förklaras som ett sätt att 

försäkra att medlemmarna i ett samhälle inte bryter mot rådande normer och regler (Tuna & 

Salman, 1999, ref. i Schouler-Ocak, Reiske, Rapp & Heinz, 2008). På individnivå kan den 

tänkas erbjuda en möjlighet att förlägga det sjukliga tillståndet utanför sig själv. Man blir 

därmed inte direkt ansvarig för sitt tillstånd och upplever inte skuld i samma omfattning som 

man annars möjligtvis hade gjort. En liknande förskjutningsprocess kan tänkas förekomma 

när en del patienter förlägger inre psykiska besvär till yttre somatisering eller i samband med 
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syndabockstänk då man lägger ansvaret för sitt inre mående på en yttre förövare.  Om man 

kan få hjälp för sitt psykiska lidande genom att placera betoningen på yttre omständigheter i 

sin historia istället för på ett inre patologiserande skulle det kunna det uppfattas som mer 

acceptabelt att uppsöka hjälp. Exempelvis berättade en terapeut som hade arbetat på ett 

centrum för tortyrskadade att patienter hade lättare för att komma dit och prata om tortyr 

jämfört med att gå till en psykologisk mottagning. Terapeuten upplevde att det var viktigt för 

dem att inte bli betraktade som psykiskt sjuka, utan som vanliga personer som hade blivit 

utsatta för otillåten, extremt stressfull behandling och som sökte avlastning för detta. Vidare 

kan man tänka sig att sättet att förklara trauma på är direkt kopplat till hur man väljer att 

behandla det. En deterministisk grundsyn skulle kunna bidra till en uppfattning om att det inte 

går att göra någonting åt lidandet. Om lidandet orsakas av högre makter som står utanför 

individens kontroll så kan tanken på läkning bli onåbar.  

Om terapeutens västerländska förklaringsmodell krockar med patientens egen förklaring 

till traumat skulle det kunna utgöra ett hinder i terapin. Här menade terapeuterna att man 

måste visa respekt för patientens uppfattning och samtidigt förmedla att det trots allt går att 

må bättre och att man tillsammans kan finna en gemensam väg mot förbättring. Vad som 

betraktas som förbättring kan dock vara kulturellt präglat. En terapeut menade att det 

västerländska sättet att behandla psykisk ohälsa i sig kan uppfattas som icke-önskvärt i en del 

kollektivistiska kulturer där individen endast ses som en del av en större helhet. I dessa fall 

upplevde terapeuten att det kunde bli otroligt svårt att arbeta med patienten. T3 uttryckte att: 

”Det finns ju kulturer där jag är benägen att säga att individen överhuvudtaget inte spelar 

någon roll. Om man som individ inte spelar någon roll, hur kan man då säga ”Jag vill, jag 

tänker eller jag känner? De problem som uppstår då dessa personer behöver hjälp skulle 

kunna förstås utifrån målsättningen med vänsterländsk terapi som lägger fokus på individens 
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känslor, tankar och behov samt syftar till att öka individens autonomi. Den präglas av ett 

individfokus där man lägger betoningen på den unika patientens historia, självbild och 

personliga identitet. Detta kan lämpa sig väl för patienter från individualistiska kulturer där 

autonomi värderas högt av samhällsmedlemmarna medan många personer från 

kollektivistiska kulturer i betydligt större omfattning styrs av den sociala kontext som de lever 

i. I dessa kulturer kan den kollektivistiska identiteten betraktas som överordnad den 

personliga och fokus på autonomi uppfattas som avvikande (Jobson, 2009). Därmed blir det 

för dessa individer kontraproduktivt att gå i västerländsk terapibehandling.  

En annan svårighet som terapeuterna ibland kunde uppleva hade att göra med att många 

patienter kommer från kulturer där familjen har stort inflytande på individen, inklusive 

individens handlingar, ansvarskänsla och syn på skam och skuld. Flera terapeuter nämnde så 

kallade ”skam- och skuldkulturer” och förklarade att i en skuldkultur är det individen själv 

som ansvarar för sina handlingar och påverkas av dess konsekvenser medan det i en 

skamkultur är hela familjen som är involverad och berörs av konsekvenserna. Det kunde 

upplevas som svårt att förstå patientens val och reaktioner om man inte förstod på vilket sätt 

familjesystemet inverkade på dessa. Terapeuterna beskrev att familjesystemet exempelvis 

kunde påverka patientens val av partner eller vara avgörande för huruvida man anmäler ett 

övergrepp eller inte. Det kunde också avgöra vilka teman som tas upp i terapin. T3 berättade 

exempelvis om en manlig patient från en traditionell, fundamentalistiskt muslimsk familj som 

blev väldigt provocerad och förskräckt när terapeuten lyfte fram tanken om att mannen kanske 

hade anledning att vara arg på sin pappa. Man kan tänka sig att patienter som kommer från 

kulturer där familjesystemet värderas högt kan ha svårt för att uttrycka negativa känslor 

gentemot familjemedlemmar eftersom de egna behoven är underordnade familjens behov. I 

den ovannämnda patientens livsvärld fanns enligt terapeuten inte den möjligheten eftersom 
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det inte var kulturellt sanktionerat. Detta tyder på att kulturella tabun påverkar vilka känslor 

som bearbetas och vilka som kan vara svårare eller förbjudna att närma sig i terapin. När 

skillnaden mellan patientens och terapeutens livsvärld blir så stor att det blir svårt att förstå 

patienten uttryckte terapeuterna ett behov av kulturell kompetens. 

Ett sätt att förstå den andre 
 

Grunden i all terapi är en god relation mellan en patient och terapeut. Samtliga 

terapeuter betonade vikten av att spendera tid på att bygga upp en stark allians som präglas av 

tillit, förtroende och förståelse.  

T4: Jag tycker att det är jätte, jätteviktigt att skapa en relation, att skapa en allians 
mellan patienten och terapeuten. Skapa ett förtroende, för oftast så kommer 
[patienterna] från länder där det inte har funnits frihet, det har varit diktaturer och 
man är lite reserverad och litar inte på vem som helst. Så det är A och O att skapa en 
relation, ett förtroende, att personen kan känna att ”Ja, den som sitter framför mig nu 
förstår vad jag pratar om. Och finns den här alliansen mellan patienten och terapeuten 
då har man mycket bra förutsättningar för att kunna påverka och få arbetet att gå 
framåt.” 

För att underlätta kontaktskapande med patienter från andra kulturella bakgrunder betonade 

terapeuterna vikten av att visa genuint intresse för individens historia och att införskaffa 

kunskap om patienternas kulturer. De upplevde det som meningsfullt att själva aktivt ta reda 

på information om patienternas hemländers kultur, seder, politiska situation och dylikt.  Detta 

gjorde de genom att exempelvis läsa på om patientens hemland, prata med människor som 

kommer från samma kultur som patienten samt prata med kollegor som har erfarenhet av 

arbete med patienter från samma kultur.  

T3: ”Alltså det är viktigt att känna till kontexten och det gör att det blir oändligt mycket 
lättare att få kontakt med patienten. Det uppskattar de verkligen... Ja och för att inte 
stånga sig blodig på saker och ting. Det blir mycket lättare att förstå vad man inte 
behöver grubbla mer på.” 
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Detta tyder på att införskaffandet av kulturell kunskap uppfyller flera funktioner. Samtidigt 

som det är alliansstärkande så underlättar det för terapeuten att skapa sig en bild av patientens 

kulturella sammanhang. I en del terapeuters berättelser kunde man urskilja en tendens att 

vända sig till den kunskap man har om en kultur i syfte att förstå patientens handlingar. T2 

beskrev exempelvis svårigheterna med att förstå varför en patient som i tidig ålder hade dödat 

människor inte visade tecken på ånger:  

T2: ”Hallå! Var är empatin och allt det där? Men han är fostrad av PKK, det har varit 
ett krig. Jag vet att många kurder klarar trauman bättre därför att de har satt det i en 
ideologi det de håller på med. De är fostrade så, det finns en anledning till varför de 
håller på va. Och han verkade lite åt det hållet.”  

 
I terapeutens reflektion kan man urskilja ett resonemang där terapeuten i sina försök att förstå 

patienten pendlar mellan förklaringar på olika nivåer. Terapeuten lyckas inte förstå patientens 

handlingar utifrån ett individperspektiv och söker istället en förklaring på grupp- och 

samhällsnivå. Inom ideologin finner terapeuten en förklaring som ter sig förståelig för denne 

och generaliserar tidigare kunskap om en folkgrupp till den enskilda patienten. T3 drar en 

liknande slutsats: 

T3:”Så har jag jobbat så länge med Irakier att jag vet att kriget i Iran och Irak började 
1980. 1988 så avlutades det och är du t.ex. född 1960 och har manligt kön så har du 
antagligen tillbringar 25 år i olika typer av värnplikt och krig… eller varit i fängelse 
eller förlorat massa anhöriga… det bara är så. Och om du då inte har varit i krig så 
har du tillhört den absoluta överklassen och blivit så att säga skonad.” 
 

Risken med denna typ av resonemang är att terapeutens generalisering i vissa fall kan vara en 

alldeles för grov förenkling av patientens individuella komplexitet. Flera av terapeuterna 

uttryckte att det var svårt att avgöra vad som beror på kultur och vad som beror på andra 

faktorer. De menade att sådant som kan upplevas som kulturella skillnader i själva verket kan 

bero på klasskillnader, religion, utbildningsnivå, kön, levnadsförhållanden, personlighet, typ 

av trauma och dylikt. T2 beskrev en kvinnlig patient från mellanöstern som kom från en 
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katolsk, religiös familj och inte vågade berätta om vissa sexuella händelser som hon hade 

blivit utsatt för av sin make. Terapeuten hade svårt att avgöra huruvida detta berodde på 

religionen, kvinnans personlighet, etnicitet, skam eller andra faktorer: T2 reflekterade: ”Då är 

det mera skam än kultur som styr. Alltså… hmm… hur får jag till det där? Alltså skammen 

påverkas ju också från vilken kultur man kommer ifrån, så det är jättesvårt… Vad är vad? 

Vad styr?” Även om terapeuterna med god intention strävar efter att öka sin förståelse för 

patientens bakgrund skulle faktumet att de söker information om patientens kultur kunna 

förstås som ett underliggande och mer eller mindre omedvetet ”vi-och-dem-tänk” som kan 

komma att prägla deras relation. Detta är något som inte nödvändigtvis endast förekommer 

hos terapeuten. Flera terapeuter berättade att patienter som för första gången träffar en ny 

terapeut kan ha med sig ett liknande tänk. Uppfattningar om terapeutens kön och etnicitet 

upplevdes kunna försvåra mötet, framförallt om de förknippades med nivå av kompetens. En 

kvinnlig terapeut uttryckte att det ibland kan hända att män från patriarkala kulturer tror att 

man inte tål att höra deras berättelse eftersom man är kvinna. T5 berättade att bristande tilltro 

till terapeuten ibland kunde uttryckas väldigt tydligt i terapin: ”Hur ska du kunna förstå? Här 

sitter du, en svensk” säger de ju då. Hur skulle du kunna förstå vad jag har varit med om?” I 

citatet framkommer en tveksamhet hos patienten som kan tänkas gälla terapeutens förmåga att 

hantera dennes berättelse, en berättelse som på grund av begränsningar i terapeutens 

referensramar ligger bortom dennes föreställningsvärld. Detta skapar en osäkerhet i 

terapirummet då patienten inte vet om terapeuten kan förstå, uthärda och hantera de känslor 

som traumat kan väcka i dem båda. Snarare är patienten övertygad om att detta inte går då den 

gör en tydlig distinktion mellan sig själv och terapeuten, mellan sin egen etnicitet och 

terapeutens. Personen ger uttryck för att det existerar ett ”Vi” och ett ”Ni” som i grunden är 

skilda ifrån varandra. Skillnaden kan ha sitt ursprung i en uppfattning om att patienten och 
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andra personer med patientens bakgrund förföljs av traumatiska erfarenheter. Erfarenheter 

som svenskar, inklusive terapeuten som lever i sin skyddade värld, har blivit skonade ifrån 

och därmed omöjligtvis kan förstå. Det är först när både patienten och terapeuten förmår att se 

förbi sina olikheter och hitta det som förenar dem som en terapeutisk relation kan skapas och 

det gemensamma terapiarbetet påbörjas.  

T5: Jag tror att det är det där genuint mänskliga som vi alla har, och det man känner 
igen sig i, det är nog tack vare det som man kan jobba ihop även med någon som har 
väldigt annorlunda historia och grundförutsättningar än vad man själv har, oavsett vart 
man kommer ifrån. Att man liksom ändå får någon slags kontakt. Det är det här 
relationella i rummet. Då funkar det. 

Behovet av att förstå sig själv 
 

För att kunna arbeta traumafokuserat betonade terapeuterna vikten av att förstå den 

enskilda individens upplevelse av de händelser som denne har varit med om. T4 uttryckte att: 

”Jag tycker att det är så individuellt hur man upplever händelsen... Det som kan vara 

traumatisk för en behöver inte vara traumatiskt för en annan. Vi människor är olika och 

reagerar olika och jag utgår alltid från patientens upplevelser av händelsen.”  Terapeuterna 

betonade att en viktig förutsättning i behandlingen är att patienten känner sig förstådd. Detta 

innebär att de måste åsidosätta sina egna värderingar och försöka att förstå patientens 

livsvärld och sammanhanget som patienten lever i. De menade att oförmåga att göra detta i 

värsta fall kan leda till avhopp i terapin.  

T4: Jag tänker på en utländsk kvinna som hade gått hos en terapeut. Hon hade problem 
med sin man och den här terapeuten talar då om för henne gång på gång: ”Skilj dig!” 
För terapeuten utgår från hur hon ser på det här med att vi bor i ett fritt land och vi kan 
skilja oss, men det är inte så enkelt för här kommer de här traditionerna och det här 
kulturella, skammen, in. Vad innebär det? Är kvinnan självständig? Vad säger hennes 
släkt? Vad säger hennes familj om hon skiljer sig? Och det gör att hon inte får det 
förtroende som behövs och då vill hon inte fortsätta [terapin], för hon känner sig inte 
förstådd av terapeuten. 
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I exemplet ovan har terapeuten fastnat i sin egen referensram och försökt att hjälpa patienten 

inom gränserna för denna. Mellan raderna kan utläsas att terapeuten har gjort en egocentrisk 

värdering där det egna synsättet på patientens problematik anses vara det enda rätta och 

patienten förväntas anpassa sig till detta. Terapeuten har varken tagit hänsyn till den kontext 

som patienten befinner sig i eller försökt att förstå de kulturella värderingar som styr 

individens val och formar dess konsekvenser. Detta belyser vikten av att man, för att arbeta 

framgångsrikt som terapeut, måste finna sätt att hjälpa patienten att lösa problem inom 

ramarna för dennes egen livsvärld. Det innebär att man måste acceptera och respektera de 

kulturspecifika koncept som patienten påverkas av utan att försöka omformulera dem 

(Schouler-Ocak et. al, 2008).  

I terapeuternas beskrivningar av sina försök att förstå patienterna kunde en 

nödvändighet av att först förstå sig själv urskiljas. Terapeuten som tidigare berättade om den 

man som var med i PKK och i tidig ålder dödade reflekterade också över sig själv och sina 

egna svårigheter med att förstå hur det kunde komma sig att patienten inte upplevde ånger och 

empati. T2 uttryckte: ”Om man ändå tänker på den kulturella aspekten så tror jag, om jag 

hade gjort det han har gjort så hade jag inte kunna haft en organisation såsom PKK bakom 

mig utan jag hade stått där med min känsla av att ”Nu har du gått över gränsen, hur ska du 

bära det här?” Terapeuten säger också ”För jag tänker att empati är viktigt. Jag tror ju.. jag 

vet ju inte riktigt, men när vi kommer jobba längre så kanske jag kommer åt att det faktiskt 

finns väldigt mycket skuld och skam.” I uttrycket kan man se terapeutens strävan efter att 

förstå sin patient.  Terapeuten för en kamp med sig själv och kämpar för att tydliggöra sin 

egen livsvärld i syfte att åsidosätta den och kunna förstå patientens, men lyckas inte riktigt än. 

Terapeutens personliga referensramar sätter gränserna. Samma terapeut berättade om en 
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kvinna från ett afrikanskt land som hade varit utsatt för hemska sexuella övergrepp och sett 

sina bröder bli mördade men som inte uttryckte typiska PTSD symtom.  

T2: Jag minns henne så väl, dels hennes stolta hållning, det här lite rakryggade, 
ungefär som att hon skulle bära någonting på huvudet. Hon hade råkat ut för en 
massvåldtäkt av män som samtidigt dödat en eller två av hennes bröder. Och det låter 
ju grymt så att man bara häpnar men hon verkade så lugn i det. Hon berättade med 
sorg och en viss känsla, men inte så att man såg mycket av PTSD symtom. Utan hon 
sa…för jag frågade henne ofta ”Hur kommer det sig att du är så lugn?” ”Det hände så 
många av oss” sa hon. ”Jag ser det som en olycka. Jag var på fel plats vid fel tillfälle, 
så enkelt är det.” Då tänkte jag att så där lugn kan man inte vara… mina kollegor sa 
”Äh, hon förtränger, det ska du inte tro på. Det är förnekande.” och sådär. När jag 
hade haft henne i 1,5 år blev jag fullständigt övertygad om att hon hade någonting att 
lära mig, om hur man kan förhålla sig till saker och ting. 

I exemplet ovan kan man tydligt se den rådande uppfattningen som finns kring trauma bland 

en del yrkesutövare med grund i ett västerländsk synsätt. Det finns vissa förväntningar om hur 

man bör reagera på händelser av potentiellt traumatisk karaktär som är baserade på den 

västerländska normen och som är så starkt förankrade att man tolkar avvikelser som 

förnekelse och förträngning som man inte bör förlita sig på. I kollegornas svar kan man märka 

av en nästintill infantiliserande ”veta-bäst-attityd” i form av en övertygelse om att patienten 

inte förmår att se sina egna behov och att det är terapeutens uppgift att hjälpa henne att 

komma till den insikten. Man förväntar sig en förändring hos patienten. Efter 1,5 år blev 

terapeuten ovan övertygad om att förändringen i det här fallet behövde ske inom denne själv.  

Att våga mötas 
 

Terapeuterna berättade att de patienter som får behandling på traumamottagningarna 

nästan uteslutande lider av komplex PTSD vilket innebär att de beskriver långvariga, 

intensiva trauman som kan vara oerhört svåra både att förstå och att hantera. T1 fann det svårt 

att beskriva känslorna som kan uppkomma i samband med detta: ”När man jobbar med 
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EMDR och går in i olika tortyrrum och olika specifika händelser som patienten har fastnat i, 

då är man verkligen med. Man kan bli så fylld av det… så det är svårt att vara… det lämnar 

en så…” Det var svårt för terapeuten att finna orden. T3 berättade att en del terapeuter inte 

vågar arbeta traumafokuserat på grund av rädsla för känslorna som kan dyka upp i rummet 

och påpekade vikten av att förstå sitt eget undvikande i syfte att kunna hjälpa patienten.  

T1: Att våga möta människan, här och nu. Vi är ju ändå… ingen är mer än människa, 
varken patienten eller jag. Att våga det, att våga fråga, det måste man. För annars får 
man inte veta. Och det är klart, frågar man inte så finns det ju en anledning till det och 
ofta är det ju att man inte.. man är lite rädd för svaren. 

Rädslan för att fråga kan tänkas handla om oro för att inte kunna hantera ett svar som kan 

finnas långt utanför ens egen föreställningsvärld. Precis som patienten kan ifrågasätta 

terapeutens kompetens så kan terapeuten tvivla på sin egen förmåga till att förstå och ta hand 

om det som berättelsen kan väcka i dem båda. Samtliga terapeuter menade att man, för att 

kunna möta patienten, måste överkomma den rädslan. T5 berättade att om man har varit utsatt 

för svåra saker av andra människor så är det enormt läkande bara att bli behandlad som en 

människa med värdighet, respekt och värme. Många patienter som kommer från 

krigsdrabbade länder kan ha varit både offer och förövare samtidigt. En terapeut berättade hur 

viktigt det var för dessa patienter att, trots sina erfarenheter, bli accepterade som en värdefull 

medmänniska.  

T2: ”Alltså, det var ju som att de kom direkt från slagfältet, med tomma ögon. Då kunde 
man känna sig mera som en biktfader än en terapeut. Jag har aldrig fördömt utan mera 
lyssnat in… En sa såhär: ”Om krigstribunalen visste om det, då skulle jag vara där 
nu.” När han berättade om sammanhanget, att han försvarade en by någonstans i 
Bosnien, då blev det begripligare. Och i och med att jag inte gick in och fördömde 
honom utan mera sa ”Aa, jag kan förstå varför du gjorde som du gjorde” så blev han 
snabbt mycket bättre.”  

Terapeuten beskriver i citatet ovan ett starkt behov hos patienten av att få berätta sin historia, 

”att bikta sig”, och att bli trodd utan att bli ifrågasatt eller fördömd. Patienten kan i första hand 
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tänkas behöva ett vittne, en annan människa som villkorslöst lyssnar till dennes berättelse och 

som accepterar den fullt ut, och i andra hand en terapeut (Papadopulos, 2001). Detta tyder på 

att kärnan i alliansen grundas i en förståelse för en allmänmänsklig längtan efter att känna sig 

villkorslöst accepterad, och i terapeutens förmåga att förmedla en sådan känsla till patienten. 

Det är tack vare denna gemensamma grund som människor trots sina kulturella skillnader och 

individuella olikheter kan mötas och skapa en relation som kan leda till läkning. Om man 

lyckas skapa ett bra möte upplevdes det som otroligt givande av terapeuterna.  

T3: Det är en rikedom att förstå andra kulturer. Eller höra när patienten berättar om 
det som händer när de börjar må bättre, alltså börjar få tillbaka sitt fungerande och 
friska minnesbilder och berättar om trevliga saker som de har varit med om, om roliga 
och spännande saker. Det tycker jag är roligt. Det finns ju en belöningseffekt, men det 
finns ju också det motsatta. Och det är att man pratar om utmattning eller utbränning 
eller sekundär traumatisering eller sådana saker. Det är verkligen någonting man ska 
ha respekt för, det finns. Och det är viktigt att vara medveten om det. Man måste ha tid 
för återhämtning, man måste ha tid för handledning, man måste prata med sina 
kollegor när det är någonting som är extra tungt.  

Trots den mentala påfrestningen upplevde samtliga terapeuter att de positiva aspekterna av 

arbetet vägde betydligt mer. De beskrev att man kunde lära sig väldigt mycket av sina 

patienter, både om sådant som skiljer sig människor och grupper emellan såsom exempelvis 

sätt att lösa problem, men kanske framförallt det vi har gemensamt, det allmänmänskliga som 

enar oss. T2 uttryckte att: ”Det är mycket att tänka på, som jag tycker att man kan lära sig av 

andra kulturer. Att vi löser saker med myndigheter är allt det som de gör med familjen. Vad 

är rätt och fel? Svårt att säga. Jag skulle inte döma och säga att vårt sätt är bättre.” Samtliga 

terapeuter beskrev att arbetet gav dem en djup förståelse för människans enorma inre resurser. 

T5 menade att ”Man kan jämföra med sitt eget liv, och tänka hur kan den här människan stå 

på benen? Så man får ju en djup respekt för människors strävanden och försök.” T1 gav ett 

talande svar på en fråga om vad det är som dessa patienten besitter som terapeuten drar nytta 
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av i terapin. ”Det är ju tilliten. Trots allt att man känner tillit till andra människor. Annars 

skulle man ju inte ens komma hit och prata. Att tron på ett gott liv finns kvar, och att man vill 

leva.”  Det är svårt att inte förundras över den inneboende styrka som finns hos människan 

och gör att man kämpar vidare, att man gång på gång reser sig upp och att man trots det 

oerhörda lidandet inte ger upp hoppet om ett bättre liv.  

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka psykoterapeuters upplevelser av arbete med 

traumatiserade patienter med bakgrund i andra kulturer. Fokus låg på att undersöka vilka 

svårigheter och hinder som kan uppstå i terapin till följd av kulturella skillnader mellan 

patient och terapeut. Studien belyser ett område vars relevans har blivit alltmer påtaglig i 

samband med pågående samhällsförändringar. Behovet bland vårdgivare av att bemöta utsatta 

människor från andra kulturella bakgrunder ökar i takt med att alltfler individer påverkas av 

internationella konflikter och globalisering. Vikten av kulturell kompetens har länge 

diskuterats i litteraturen på ett teoretiskt plan men mindre betoning har lagts på att undersöka 

hur denna aspekt upplevs av praktiserande yrkesutövare inom psykiatrin. Resultaten av denna 

studie visar att kulturell kompetens är användbar för att förstå kulturella fenomen men 

otillräcklig när man ska förstå individer i den föränderliga sfär som de lever i. Studien kan 

bidra till en ökad förståelse för hur terapeuter upplever att kulturella skillnader kan uttryckas i 

och påverka terapiprocesser. Den kan dessutom skapa en ökad medvetenhet om den 

etnocentrism som kan förekomma även bland de mest kompetenta yrkesutövarna inom 

området.   
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Resultaten visar att psykoterapeuter på traumamottagningarna överlag uppfattar att 

arbetet med denna patientgrupp fungerar bra men att de svårigheter som i undantagsfall kan 

uppstå är viktiga att bemöta på ett bra sätt då man arbetar med en särskilt sårbar patientgrupp. 

Studien exemplifierar hur kulturella skillnader kan påverka den terapeutiska alliansen och 

förhindra patienters möjlighet att tillgodogöra sig behandling. Under temat ”Två livsvärldar i 

ett rum” framkommer att kulturkrockar bland annat, men inte uteslutande, kan bero på 

skillnader i patientens och terapeutens syn på psykisk ohälsa, symtomuttryck samt 

förväntningar på och mål med behandling. Genomgående beskrivs hur svårigheter i patientens 

och terapeutens förhållningssätt till varandra kan påverka terapin. I resultaten framkommer att 

terapeuternas målsättning och ambition är att se den enskilda individen och det unika med 

varje person. Terapeuterna strävar efter att förstå människan på djupet, men då detta kan 

hindras av flera faktorer uppstår ett behov av nya redskap. Under temat ”Ett sätt att förstå den 

andre” beskrivs att ett vanligt tillvägagångssätt för att underlätta kontaktskapande och 

förståelse av patienten är att söka kunskap om patientens kultur. Detta behov har avspeglats i 

forskningen som har inriktat sig på att undersöka det kulturspecifika bland olika etniska 

grupper i syfte att förse yrkesutövare med kulturell kompetens (Kleinman & Benson, 2006). 

Som resultat av detta belyser man i DSM- IV kulturens betydelse för sjukdom och behandling 

och beskriver ett antal olika kulturspecifika syndrom i syfte att underlätta diagnosticering och 

behandlingsplanering av dessa patienter (APA, 2000). Problemet med detta synsätt är att det 

är kategoriserande och har sin utgångspunkt i att det existerar en distinktion mellan ett ”Vi” 

och ett ”Dem.” Kleinman & Benson (2006) menar att detta synsätt definierar kultur som 

någonting som tillhör ”den andre.” Dessutom tolkas kultur utifrån detta perspektiv som 

någonting väl avgränsat och oföränderligt. Nordin och Schölin (2011) beskriver att en sådan 

statisk uppfattning om kultur är vanligt förekommande inom arbetet med mångkulturell vård 
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där det finns en praktik kopplad till detta problematiska synsätt. Ett sådant synsätt skiljer sig 

väsentligt från den verklighet som terapeuterna möter där de menar att det är oerhört svårt att 

avgöra vad som är kulturberoende och vad som beror på andra saker. Hylland Eriksen (2004) 

beskriver denna svårighet då han skildrar världen som fylld av blandade kulturformer som 

formas, utvecklas och fortlöpande förändras. Han betonar att kulturer inte endast skapas på 

samhällsnivå utan kontinuerligt i den interaktion som sker i vardagen mellan olika grupper av 

människor såsom inom familjen, på arbetsplatser och i sociala nätverk.  De olika grupperna 

kan ha väldigt skilda normer, värderingar och regler och varje individ kan på så sätt tillhöra 

flera olika kulturer och kombinationer av kulturer på samma gång. Detta innebär att 

terapeuterna måste förstå varje patient i kombinationen av samtliga kontexter som denne 

befinner sig i och interagerar med i vardagen. Samtidigt som kulturell kompetens kan vara 

användbar i många sammanhang visar resultaten därmed att ansatsen är otillräcklig när det 

kommer till att förstå och bemöta den enskilda individen.  

Under temat ”Behovet av att förstå sig själv” belyses problematiken och 

konsekvenserna som kan uppstå när terapeuter inte lyckas förstå en patient. Känslor av 

inkompetens och maktlöshet kan i sådana situationer dyka upp och ett behov av att förenkla 

en komplicerad verklighet uppstå. Häri ligger en risk att terapeuten använder sin kulturella 

kompetens som sitt enda redskap för att förstå individen. Därmed ökar risken för kulturell 

stereotypisering där terapeuten försätter patienten i en förutbestämd mall och skapar distans 

dem emellan. Genom att förlägga individens svårigheter på kulturen kan terapeuten 

härbärgera problemet på ”den andre” vilket innebär en ansvarsförskjutning från terapin till 

någonting som står utanför terapeutens kontroll (Brehm, Kassin & Fein, 2005). Detta kan 

resultera i att terapeuten undgår känslor av otillräcklighet men samtidigt förhindra att ett 

läkande möte uppstår. Ett ”vi-och-dem-tänk” riskerar därmed att, trots terapeutens goda 
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intentioner, komma att prägla deras relation. Att avstå från att kategorisera kan vara oerhört 

svårt om inte omöjligt eftersom tendensen till att skapa kategorier i syfte att sortera och 

begripliggöra en komplex omvärld ligger djupt förankrad i människan och ofta sker på en 

automatiserad och omedveten nivå (Brehm et al., 2005). På grund av riskerna som detta kan 

innebära för den terapeutiska relationen är det oerhört viktigt att som terapeut sträva efter 

ökad medvetenhet om dessa tendenser hos sig själv. De svårigheter som terapeuterna stöter på 

i sina försök att förstå patienterna visar på nödvändigheten att först och främst ha insikt i vilka 

faktorer som påverkar ens eget förhållningssätt och på vilket sätt ett etnocentriskt synätt kan 

hindra det terapeutiska arbetet.  

 En närliggande problematik som studiens resultat belyser berör svårigheterna med att 

undkomma etnocentrism och betonar behovet av självkritiskt tänkande bland yrkesutövare. I 

studien beskrivs flera situationer där terapeuter utmanas att vidga sina referensramar för att 

kunna förstå patienterna. När en patient inte reagerar på ett sådant sätt som terapeuten är lärd 

att människor i en given situation bör reagera uppstår ett dilemma där terapeuten tvingas 

ifrågasätta antingen patientens eller sitt eget synsätt på situationen. Det är lätt hänt att 

terapeuten okritiskt väljer att endast ifrågasätta den andre utan att också vända blicken mot sig 

själv. Detta kan tänkas bero på en naturlig motvillighet hos människan att se sina egna 

begränsningar i kombination med en västerländsk utbildning som betraktas som 

normsättande. Kleinman & Benson (2006) påpekar faran med att utgå från ett normativt 

västerländskt synsätt. De skriver ”Rather, explanatory models ought to open clinicians to 

human communication and set their expert knowledge alongside (not over and above) the 

patient's own explanation and viewpoint” (Kleinman & Benson, 2006, s. 1674). Under temat 

”Att våga mötas” betonas vikten av att överkomma dessa hinder för att tillsammans med 

patienten finna en väg till läkning. Studien sammanlagda resultat tyder därmed på att det inom 
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mångkulturell vård inte räcker med kunskap om ”den andre” och framhäver ett behov av 

självinsikt hos terapeuter samt ökad förståelse för den egna kulturen, inklusive det 

västerländska synsättet på psykisk ohälsa och dess begränsningar.  

Sammanfattningsvis talar resultatet av denna studie för att det finns ett behov av (1) 

inkludering av normkritiskt tänkande i psykoterapeuters och vårdpersonals yrkesutbildning, 

(2) kontinuerligt normkritiskt förhållningssätt i det praktiska arbetet med patienter från andra 

kulturer samt (3) förankring av ideografiska kulturformuleringar vid diagnosticering och 

behandling i mångkulturella vårdmiljöer. Kleinman & Benson (2006) föreslår en reviderad 

kulturformulering baserad på DSM-IV som går i linje med studiens resultat. Denna innefattar 

ett normkritiskt moment och förespråkar ett etnografiskt perspektiv på patienten samt består 

av sex steg; (1) att undersöka patientens uppfattning om sin etnicitet, (2) ta reda på vad som 

står på spel för patienten och dennes familj, (3) undersöka hur patienten tillskriver mening till 

sitt psykiska tillstånd, (4) kartlägga förekomst av psykosociala svårigheter i patientens 

livssituation, (5) medvetandegöra och ifrågasätta terapeutens egen uppfattning om kultur och 

dess inverkan på kliniska relationer samt (6) utvärdera effekten av terapeutens 

tillvägagångssätt (Kleinman & Benson, 2006). I Sverige har Bäärnhielm, Scarpinati Rosso 

och Pattyi (2009) utformat en liknande, ideografisk kulturformulering i syfte att komplettera 

DSM-systemets riktlinjer. Studiens resultat tyder på att användning av sådana ansatser i 

kombination med ett mer normkritiskt förhållningsätt kan underlätta terapeuters arbete med 

patienter från andra kulturer och möjliggöra fler läkande möten.  

Styrkor och svagheter med studien 
 

Denna studie belyser ett område som är av klinisk relevans inte endast inom psykiatrin, 

utan inom all mångkulturell vård. En av studiens styrkor är användningen av en kvalitativ 
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metod i syfte att på djupet förstå och beskriva terapeuters subjektiva upplevelser av sitt arbete. 

Att använda semistrukturerade intervjuer gör det inte bara möjligt att beskriva den variation 

av kulturella påverkansfaktorer som kan aktualiseras i samband med en traumafokuserad 

terapiprocess, utan bidrar även till att ge en insyn i faktorer som skulle kunna tänkas bidra till 

variationen. Tillvägagångssättet gav terapeuterna möjlighet att själva påverka innehållet i 

intervjun och lyfta fram de teman som de personligen ansåg vara av relevans. På så vis kunde 

både variation, bredd och djup i data uppnås.  

Studiens resultat kan ha påverkats av undersökningsledarnas förförståelse i ämnet och 

influerats av deras förväntningar både i samband med intervjugenomförande och 

databearbetning. Det finns en risk för att undersökningsledarna har sökt bekräfta 

förhandsstyrda uppfattningar utifrån den litteratur som har lästs inom ämnet. Exempelvis var 

undersökningsledarnas utgångspunkt vid utformandet av intervjuguiden baserad på begreppet 

kulturell kompetens som har visat sig vara problematiskt och kan ha bidragit till ett vi-och-

dem-tänk hos undersökningsledarna.  Då begreppet kulturella skillnader fanns uttryckt i det 

informationsbrev som sändes ut till terapeuterna kan detta redan i ett tidigt skede ha triggat ett 

”vi-och-dem-tänk” även hos dem vilket kan ha präglat deras svar under intervjuerna. Vidare 

kan intervjuledarnas frågeformuleringar ha påverkat svaren. En önskan hos terapeuterna om 

att vara till lags och förse intervjuledarna med den information de upplever eftersöks kan ha 

bidragit till att de, i syfte att tydliggöra sitt budskap, har gett fallexempel som inkluderar 

stereotypisering av kulturer och grupper av människor. Detta är viktigt att ha i åtanke vid 

tolkning av resultaten.    

Risk finns även för att intervjupersonerna har velat framställa sig som kompetenta 

yrkesutövare och ensidigt belyst positiva sidor hos sig själva. Att studieämnet berör en känslig 

samhällsfråga kan ytterligare ha påverkat deltagarnas svar.  Hänsyn måste tas till att svaren 
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som terapeuterna gav är subjektiva samt kan påverkas av minnes- och tankefel, feltolkningar 

och efterhandskonstruktioner (Edvardsson, 2003). En annan urvalsgrupp hade möjligen gett 

andra svar och bidragit till ett annorlunda reslutat. Även om undersökningsledarna hade en 

förhoppning om heterogenitet i urval, och fick detta i flera avseenden såsom kön, 

yrkeserfarenhet, utbildningsbakgrund och etnicitet, så skulle exempelvis deltagarnas ålder 

kunna betraktas som en relativt homogen variabel. Möjlighet att inkludera även yngre 

intervjupersoner hade varit fördelaktigt i syfte att se huruvida deras upplevelser 

överensstämmer eller skiljer sig från sina mera erfarna kollegors. Slutligen ska betonas att 

samtliga tolkningar som har gjorts är undersökningsledarnas subjektiva uppfattningar av den 

data som har framkommit. 

Eftersom den kvalitativa metoden inom en begränsad kontext undersöker subjektiva 

upplevelser av ett fenomen begränsas möjligheten till extern generalisering såsom den 

definieras i samband med kvantitativa studier. Den kvalitativa generaliserbarheten handlar 

istället dels om huruvida det man beskriver verkligen finns samt hur täckande resultatet är för 

studiens syfte, och dels huruvida resultatet är relevant utanför den undersökta populationen 

(Langemar, 2008). Denna studie beskriver en bred variation av terapeuters subjektiva 

erfarenheter i samband med traumafokuserat terapiarbete med patienter från andra kulturella 

bakgrunder. Då mångkulturella möten förekommer i samtliga delar av vårdsystemet kan 

studiens resultat tänkas vara relevanta även inom dessa områden.   

Framtida forskning 
 

Denna studie lyfter fram betydelsen av en ideografisk ansats i terapisammanhang och 

förespråkar ett kritiskt förhållningssätt till det västerländska perspektivet vid arbete med 

patienter med bakgrund i andra kulturer. Intressant vore att undersöka i vilken omfattning 
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sådana angreppssätt i praktiken tillämpas i Sverige samt hur de upplevs av vårdtagare. Av vikt 

vore dessutom att kartlägga eventuella negativa effekter av ett sådant tillvägagångssätt, 

exempelvis genom att utifrån patienters perspektiv undersöka risken av att överbetona 

kulturens betydelse. En annan aspekt som vore meningsfull att utreda är yrkesutövares 

attityder till en sådan ansats. Slutligen vore det betydelsefullt att undersöka i vilken mån ett 

kritiskt perspektiv av det västerländska synsättet lärs ut i vårdutbildningar samt huruvida 

nyexaminerade yrkesutövare upplever sin kompetens som tillräcklig för att bemöta patienter 

från andra kulturella bakgrunder.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Annonsbrev 

 
 
Hej! 
 
 
Möter Du i Ditt arbete som legitimerad psykolog/psykoterapeut traumatiserade patienter 
med bakgrund i andra kulturer?  Vill Du (då/i så fall) dela med Dig av Dina upplevelser för 
att öka förståelsen för kulturella skillnader som kan påverka behandlingsprocessen?  
 
Vi är två psykologstudenter vid Örebro Universitet som i vår examensuppsats vill fördjupa 
kunskapen inom detta område. Vi vill komma i kontakt med Dig som vill dela med Dig av Dina 
erfarenheter från Ditt arbete i en intervju. 
 
Vår studie syftar till att undersöka professionella utövares upplever av hur eventuella kulturella 
skillnader kan påverka klienters benägenhet att uppsöka, acceptera och fullfölja behandling.  
Alla erfarenheter är viktiga för oss, positiva som negativa!  
 
Vi skulle vilja träffa Dig för en intervju som beräknas ta ca 1-2 timmar och sker under våren 
2013. Du kommer att vara anonym i studiens redovisning och kan när som helst under studiens 
gång välja att avbryta din medverkan utan att ange anledning.  
 
Vi kommer att göra ett urval bland de som anmäler sitt intresse för att försäkra att vi får den 
variation som studien kräver.  
 
Ring eller e-maila oss och uppge namn, e-mail adress och telefonnummer så kontaktar vi Dig. 
 
Din medverkan är värdefull! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Miranda Eriksson och Marijana Gutic 
E-mail: kulturella.skillnader @gmail.com 
Telefon: 0707884895   
 
Handledare: Katja Boersma, Universitetslektor, Örebro Universitet. 
Mail: katja.boersma@oru.se 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

 
Inledning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Tack för att vi fick komma & för att du vill vara med i vår studie. 

Vi heter Miranda Eriksson och Marijana Gutic. Vi läser 
psykologprogrammet och håller nu på att skriva vår 
examenuppsats.  

• I vårt uppsatsarbete kommer vi bl.a. att använda oss av intervjuer 
för insamling av data. Intervjun kommer handla om dina 
upplevelser av behandlingsarbete med traumatiserade klienter från 
andra kulturella bakgrunder.  

• Beskriv intervjuns upplägg: Terapeutens bakgrund, erfarenhet av 
terapiarbete, upplevelse av kulturella skillnader i olika faser av 
terapin, Avslutningsvis utrymme för tillägg, inlägg från observatör, 
frågor & återkoppling.  

• Vi har avsatt ca 1-2 timmar för intervjun, är det ok för dig? Den är 
frivillig och du kan när som helst under intervjuns gång välja att 
avbryta, utan att ange orsak. 

• Intervjun kommer att användas i vetenskapligt syfte och vi kommer 
spela in den på band samt föra anteckningar under intervjuns gång. 
Transkribering och textanalys kommer att göras av intervjun. Det 
innebär att vi kommer sammanfatta och göra tolkningar av det som 
framkommer i intervjun. Det kan hända att vi vill citera något som 
du har sagt om vi tycker att det representerar vår data på ett bra 
sätt. 

• Vi kommer självklart att avidentifiera materialet för att varken du, 
dina kollegor eller klienter ska kunna kännas igen. Om du vill så 
kan vi maila uppsatsen när den är klar. 

• Så här har vi tänkt oss att det kommer se ut, har du några frågar, 
eller funderingar innan vi sätter i gång? 

• Då sätter vi på bandspelaren. 
 

 
Bakgrund: 
 
Har du haft någon 
annan 
arbetserfarenhet 
som påverkar ditt 
arbete  
eller genomgått 
någon annan 
utbildning som 
påverkar arbetet? 
 
 
____________ 
Studieområde: 

 
• Vi tänkte börja med att fråga lite kort om din yrkesbakgrund:  
• Vilken utbildning har du? (Vart, inriktning, hur lång) 
• Har du någon vidareutbildning? Vilken?  
• Vilken yrkeserfarenhet har du? (som psykolog/PT) (antal år 

kliniskt, klientgrupper, arbetsområden) 
• Vilken psykologisk inriktning utgår du ifrån i ditt arbete? 
• Vilka behandlingsmetoder har du erfarenhet av? 
• Vilka behandlingsmetoder använder du huvudsakligen i arbete med 

trauma?  
• Det finns ju olika sätt att se på traumarelaterade syndrom. Hur ser 

du på dessa?  (Skilda diagnoser kontra grad av trauman) 
___________________________________________________________ 

• Hur upplever du att det är att arbeta med traumatiserade klienter 
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med bakgrund i andra kulturer?  
• I terapisammanhang med dessa klienter, upplever du att det finns 

väsentliga kulturella skillnader er emellan som påverkar ert 
gemensamma arbete?  

• Hur har kulturella skillnader som du upplevt tagit uttryck i de olika 
faserna av terapin? Om vi börjar med inledningsfasen…   

 
Inledningsfasen: 
• Vilka kulturella skillnader mellan dig och dina klienter har du 

stött på i det här skedet av terapin? Hur har du märkt av dessa? 
På vilket sätt har de påverkat terapin? Hur har du hanterat dem? 

• Har du upplevt skillnader mellan hur du och dina klienter ser på 
trauma?  

• Under inledningsfasen, upplever du att det finns skillnader i 
vad klienten upplever vara sina primära behov jämfört med vad 
du upplever att klienten behöver?  

• Finns det fler motstånd/svårigheter/hinder som du har du 
upplevt i den här fasen? 

• Utifrån dina erfarenheter, vad har du upplevt vara viktiga 
aspekter i terapeuters bemötande av dessa klienter?   

 
Konceptualiseringsfasen  
• Vilka, om några, skillnader har du märkt gällande klienters 

reaktioner på trauma (symptomuttryck)? 
• Hur har du upplevt att klienterna tar till sig och accepterar din 

förklaringsmodell av trauma? 
• I de fall där någon klient har haft en annan uppfattning kring 

förklaringsmodell, hur har era uppfattningar skilts åt? Hur har 
ni hanterat situationen? 

• Finns det andra kulturella skillnader mellan dig och dina 
klienter som du har du stött på i det här skedet av terapin? Hur 
har du märkt av dessa? På vilket sätt har de påverkat terapin? 
Hur har ni hanterat dessa?  

• Vad tycker du är viktigt för terapeuter som arbetar med dessa 
klienter att ha i åtanke under konceptualiseringsfasen?  

 
Behandlingsplan och Behandlingsfas 
• Vilka, om några, skillnader har du upplevt mellan din och 

klientens syn på vad som ska prioriteras och fokuseras på i 
behandlingen? 

• Vilka faktorer påverkar ditt val av metod?  
• I vilken mån upplever du att klienterna accepterar den metod du 

valt? I de fall där metoden inte har accepterats av klienten, hur 
har detta uttryckts? Hur har ni hanterat situationen? Hur blev 
det sen?  

• Vilka (andra) svårigheter/hinder har du stött på i 
behandlingsfasen som du tror är kulturellt bundna? På vilket 
sätt har de påverkat terapin? Hur har du hanterat dessa?  
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Avslut: 

• Vad anser du är viktigt att tänka på under behandlingsfasen 
med dessa klienter?  

 
Avslutningsfasen: 
• Har du märk av några skillnader i din och dina klienters syn på 

avslutning av terapi? Om ja, på vilket sätt har de uttryckts? Hur 
har ni hanterat dem? 

• Vad har du för erfarenheter av avhopp i terapisammanhang?  
• Hur har dina tankar gått när sådana situationer har uppstått? 
• Nu har vi pratat mycket om svårigheter och hinder, om vi 

skulle prata lite om de positiva aspekter som du upplevt i 
arbetet med klienter från andra kulturer, vilka är de mest 
framträdande?  

____________________________________________________________ 
 

• Har du något annat som du skulle vilja tillägga, kring just detta 
eller något annat som vi pratat om idag? Finns det något som 
du tycker att vi har missat att fråga om?  

• Något som observatören vill fråga om eller tillägga? 
• Om det inte är något mer så var det alla frågor jag hade och 

därmed är intervjun slut. (Stänger av bandspelaren) 
• Innan vi skiljs åt tänkte vi höra med dig, hur var det för dig att 

bli intervjuad? 
• Om något skulle vara oklart eller om vi skulle behöva 

komplettera någon del av intervjun, är det då ok för dig att vi 
kontaktar dig? 

• Är det så att det dyker upp frågor eller funderingar så är du 
välkommen att höra av dig till oss. 

• Vi vill tacka dig en gång till för att du medverkat i vår 
undersökning. 
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