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Sammanfattning 

 

Gruppen patienter med olika kulturell och kontextuell bakgrund och som är av behov av vård för 

psykisk ohälsa är idag stor i Sverige. Psykologisk behandling behöver ha sin utgångspunkt i 

individens perspektiv och livsfilosofi vilket innebär extra stora utmaningar om man inte känner 

till individens kulturella och kontextuella bakgrund. Syftet med studien är att utforska vad 

psykologer ger kulturella och kontextuella faktorer för betydelse vid psykologisk behandling. 

Den kvalitativa datainsamlingsmetoden fokusgruppintervju valdes för studien då den möjliggör 

för deltagarna att utveckla sina svar. Innehållsanalys användes då detta är en metod för att få fram 

ny kunskap i ett område där kunskap saknas. Deltagarna i studien är legitimerade psykologer, 

med ett undantag för en PTP-psykolog, som har erfarenhet av arbete med personer med olika 

kulturell och kontextuell bakgrund.  Vid analysen framkom fyra teman; Betydelsen av kultur och 

kontext, Att överbrygga kulturella skillnader, Transkulturell kommunikation och Förutsättningar 

i kontexten psykiatrin. Deltagarna i studien ger kulturella och kontextuella faktorer stor betydelse 

vid psykologisk behandling. Temat Betydelsen av kultur och kontext visar på vikten av att se till 

individens problematik utifrån ett historiskt perspektiv, samt de system och kulturella ramverk 

som patienten befinner sig i. Temat som fått namnet Att överbrygga kulturella skillnader handlar 

om intervjupersonernas strategier för att hantera kulturella skillnader och skapa bästa 

förutsättningar för en verkningsfull och god vård. Resultaten från studien visar att psykologerna 

ser till de individuella behoven men att psykologens roll behöver anpassas till det kulturella 

ramverket. Detta kan exempelvis innebära en anpassning i valet av behandlingsmetoder, vilka 

som deltar i behandlingen och hur denna utformas. Temat Transkulturell kommunikation belyser 

skillnaderna mellan olika kulturer i språkbilder, såsom exempelvis ordval och liknelser, samt 

uttryckssätt för hur man mår vilket är av betydelse i behandlingen. Kulturkompetens samt 

erfarenhet av arbete med patienten ger en större möjlighet att läsa patientens mående. Temat 

Förutsättningar i kontexten psykiatri belyser ramar och förutsättningar som psykologer inom 

psykiatrin har att förhålla sig till. Resultaten visar att psykologerna upplever den psykiatriska 

vården som symptomfokuserad, vilket leder till brist på utrymme för en helhetssyn och 

kartläggning av patientens kulturella och kontextuella ramverk. Man upplever också en brist på 

utrymme för samtal kring existentiella frågor. Anpassningen av behandlingsmetoder kräver en 
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flexibilitet av behandlaren och en frihet inom vården att kunna se till individuella behov. 

Resultaten överensstämmer med tidigare internationell forskning inom området. 
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Bakgrund och syfte  

Gruppen patienter med olika kulturell och kontextuell bakgrund och som är av behov av vård för 

psykisk ohälsa är idag stor i Sverige (1). Psykologisk behandling behöver ha sin utgångspunkt i 

individens perspektiv och livsfilosofi vilket innebär extra stora utmaningar om man inte känner 

till individens kulturella och kontextuella bakgrund. För en patientcentrerad, god och jämlik vård 

behöver det kulturella och kontextuella ramverk patienten befinner sig i tas hänsyn till, och för att 

detta ska vara möjligt behöver man veta hur ramverket ser ut. Vad behöver vi då ta reda på för att 

kunna förstå och möta patienten och hur kan vi göra detta? Dessa frågor vill jag lyfta med 

studien. 

 

Mitt intresse för betydelsen av kulturens och kontextens betydelse vid vård av mental hälsa 

väcktes genom en studie jag gjorde i samarbete med Svenska Röda korset och Röda korset i 

Sydsudan. Studien handlade om ledarskap av volontärer som arbetar i kris, katastrof och konflikt, 

och i samband med detta var jag också i Sydsudan där jag genomförde min studie. Jag blev under 

min vistelse i där medveten om stora kulturella skillnader i synen på psykisk hälsa och 

välbefinnande, psykosocialt stöd och psykiatrisk vård. Jag intervjuade lokala volontärer och 

volontärledare i Sydsudan kring ledarskap och en reflektion jag gjorde i samband med 

intervjuerna var att det fanns en ovilja att prata om, alternativt brist på förståelse för, mina frågor 

som hade med mental hälsa eller psykiskt illamående att göra. Man var ovan vid att prata om 

frågor som hade med detta att göra, i alla fall i de termer jag använde, och jag började fundera 

kring hur man kan arbeta med dessa frågor i en kultur där det finns mycket stigma kring psykisk 

ohälsa men ett stort behov av vård. Nyfikenheten ledde mig till Harvardutbildningen Global 

Mental Health: Trauma and Recovery Certificate Program som erbjöd en djupdykning i området 

traumavård och hur man kan anpassa vård av psykisk ohälsa till den befintliga kulturen, använda 

sig av befintlig kontext, strukturer och forum, sociala och kulturella sammanhang samt 

trosuppfattning eller livsåskådning. 

 

Bilden av psykisk ohälsa har under de senaste decennierna förändrats i Europa. År 2004 beskrev 

professor Wolfgang Rutz, då verksam vid Världshälsoorganisationens WHO:s Europakontor, i 

tidskriften The Lancet hälsoläget i Europa utifrån WHO:s vetenskapliga studier. I artikeln skriver 

Rutz att samhällelig stress och förlusten av socialt sammanhang och existentiella eller spirituella 
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värderingar direkt påverkar förekomsten av sjuklighet och dödlighet. Utifrån WHO:s studier 

relaterar detta till några av de viktigaste determinanterna för den mentala hälsan och nämner 

bland annat existentiellt sammanhang, social interaktion, identitet, etiska värden och känsla av 

hjälplöshet. Den existentiella dimensionen beskriver Rutz som en känsla av existentiellt 

sammanhang och upplevelsen av att vara del av en meningsgivande och känslomässig kontext 

som är större än individen själv (2). 

 

Existentiell hälsa är inte ett ämne som har någon naturlig plats i den svenska vården. En 

existentiell grund kan exempelvis handla om religiositet, livsfilosofi eller en politisk övertygelse 

och är starkt kopplat till individens kulturella identitet. Forskning från USA visar att vårdpersonal 

inom psykiatrin upplever en brist på kunskap kring existentiell hälsa (3). Mitt intryck är att det 

inte är bättre i Sverige. Graden av existentiell hälsa visar positiva samband med annan hälsa, och 

stark signifikans med psykisk hälsa (2). Detta talar för att en anpassning av psykologisk 

behandling till en kulturell kontext är nödvändig för en verkningsfull behandling. 

 

Kultur och psykoterapi 

Wen-Shing Tseng var under sin levnadstid professor i psykiatri, ordförande i World Association 

of Cultural Psychiatry och en auktoritet på ämnet transkulturell psykiatri. Han författade även en 

litteraturgenomgång och praktiska riktlinjer inom området kultur och psykoterapi från 1999, och 

här understryks att kulturella dimensioner inte kan ignoreras när man praktiserar psykoterapi. 

Wen-Shing Tseng menar att man måste uppmärksamma hur kulturella faktorer påverkar 

psykoterapin och vilka kulturella anpassningar som behöver göras för att kunna erbjuda en 

effektiv terapi (4). 

 

I många kulturer är andra former för läkande eller hälsofrämjande arbete än psykoterapi, såsom 

healing eller ceremonier, vanliga för att lösa problem. Sådana inhemska läkeformer har ofta 

inslag av religiösa ceremonier eller healing kopplat till övernaturliga eller naturnära krafter. En 

jämförande studie har dock visat på några universella element i läkeprocessen som troligtvis är 

viktiga oberoende av terapiform. Dessa element är uppbringande av hopp, aktivering av socialt 

stöd och mobilisering av kulturellt accepterad coping (4). 
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Studier har visat att en överensstämmelse mellan terapeutens och patientens kulturella bakgrund 

kan gynna den terapeutiska processen, särskilt under den inledande fasen, men detta i sig självt är 

inte tillräckligt menar Wen-Shing Tseng. I transkulturell psykoterapi räcker det inte att terapeuten 

har kunskap om och ett hänsynstagande förhållningssätt till patientens kulturella ursprung (4). 

Kunskap och kulturellt anpassade strategier behöver länkas till basala processer för att terapin ska 

vara framgångsrik. Tseng ser terapeutens roll som en kulturell medlare när man arbetar med en 

etnisk minoritet, istället för någon som försöker ta sig in i kulturen, och som underlättar en 

förmedling mellan systemen. 

 

En teknisk anpassning som kan behöva göras kan handla om färdigheter eller hänsynstaganden 

som terapeuten måste använda eller ta så att den anpassas till patientens bakgrund, inklusive kön, 

ålder, personlighet och orsaken till terapin (4). Detta kan handla om hur man inledningsvis börjar 

terapin och utformar relationen mellan terapeut och patient baserat på patientens 

bakgrundsförståelse för terapi, kulturellt anpassad kommunikation och modeller för terapi. Wen-

Shing Tseng menar att etnicitet och kultur måste uppmärksammas som signifikanta parametrar i 

förståelsen av den psykologiska processen. Han betonar de existentiella dimensionerna som 

viktiga att ta hänsyn till och att terapeuten behöver ta patientens filosofiska läggning i beaktande. 

Även sociala strukturer och familjesystem, ekonomiska förhållanden, politisk åskådning och 

populationens generella förståelse för, och attityd till, mental sjukdom och emotionella problem 

kan påverka psykoterapin (4). 

 

Etnicitet, kultur och ras/utseende kan beröra undermedvetna känslor hos de flesta vilket kan leda 

till projektioner för både patient och terapeut, ofta i form av överföring och motöverföring. 

Etnokulturella faktorer vid överföringar och motöverföringar påverkar hur patienten kommer att 

presentera sina problem men också processen och resultatet av terapin (5). Den etnokulturella 

överföringen och motöverföringen mellan terapeut och patient behöver tas om hand och styras 

från första början av terapin. Det faktum att sättet som patienten kommer att presentera eller 

utrycka sina problem och sitt lidande på kommer att vara format utifrån kulturella faktorer 

föranleder ett behov av att ta hänsyn till detta i kommunikationen. En genväg till en ökad 

kunskap om patientens kultur är genom patienten själv alternativt genom andra resurser såsom 
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kulturella eller medicinska antropologer. Målen för terapin behöver utvärderas både utifrån ett 

kulturellt och ett kliniskt perspektiv (4). 

Kulturella skillnader enligt World Values Survey 

World Values Survey (WVS) är ett globalt forskarnätverk vars data gör det möjligt att analysera 

demokratiutvecklingen i världen, människors uppfattning om mänskliga rättigheter, synen på 

åldrande, ungas plats i samhället, korruption, förtroende för samhällets organ o s v. WVS har 

sedan 1981 regelbundet genomfört enkätundersökningar i nära hundra länder, totalt har nära 350 

000 personer intervjuats. Den senaste kartan som publicerades 2015 är baserad på mätningar 

genomförda mellan hösten 2010 och våren 2014. 61 länder deltog i mätningen där 1200–1500 

personer i varje land svarade på frågor om hur man ser på familj, arbete, religion, politik, 

samhälle, vetenskap, trygghet, säkerhet, våld, framtiden m m (6). 

 

Resultat från The World Values Survey visar två huvudsakliga dimensioner som skiljer sig åt 

mellan olika kulturer, vilket kulturkartan nedan visar. Y-axeln visar skalan från traditionella 

värderingar till sekulära rationella och x-axeln en skala från tillstånd av överlevnad till 

livskvalitet, tillit och självförverkligande. 
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Länderna har placerats ut efter sina värden på axlarna. Ju längre högerut ett land placerar sig på 

X-axeln desto viktigare är individens frihet. Y-axeln mäter traditionella värderingar, där religiösa 

föreställningar och respekt för auktoriteter hamnar långt ned medan sekulära och rationella, 

hamnar högre upp på skalan. Sverige sticker ut i sina sekulära och individualistiska värderingar 

genom att placera sig långt upp i högra hörnet på kartan. Det faktum att Sverige särskiljer sig i 

dessa avseenden kan vara viktigt att beakta i psykologisk behandling med patienter från en annan 

kulturell och kontextuell bakgrund. 

Migration och psykisk hälsa 

Sofie Bäärnhielm skriver i sin bok Transkulturell psykiatri om hur migration kan innebära 

möjligheter men också svårigheter och en belastning för hälsan. För samhället bidrar migration 

till social och ekonomisk utveckling, men för individen pågår migrationens utmaningar och 

påfrestningar under lång tid och kan påverka både den kroppsliga och den psykiska hälsan (7). 

 

Hinder till vård för migranter kan handla om bristande kunskaper om hur vården fungerar, 

språkproblem och dålig ekonomi. Stress och en försämrad social position kan påverka den 

psykiska hälsan negativt, påfrestningar och svårigheter vid migration kan t ex bidra till utveckling 

av depression. Flyktingar är en särskilt utsatt grupp och många studier visar på att dessa löper en 

hög risk för flera psykiatriska sjukdomar såsom PTSD, depression, kronisk smärta och somatiska 

sjukdomar (7). I denna grupp är asylsökande och papperslösa särskilt utsatta då de inte har 

möjlighet att påverka de mest basala villkoren i tillvaron. 

 

Det finns olika teoretiska modeller för samband mellan stress och migration. Migrationsstress 

syftar då på de psykologiska påfrestningar som migrationen innebär. Psykologen John Berry har 

definierat begreppet Kulturell identitet som en komplex uppsättning av uppfattningar och 

attityder som människor har om sig själva i relation till en kulturell referensgrupp. Han menar att 

denna särskilt starkt kommer till uttryck i mötet med andra kulturella referensramar. I exil i 

Sverige utvecklas en ”dubbel identitet” av att både delta i det svenska samhället och bibehålla en 

identifiering med den etniska gruppen (7). 
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Definition av begrepp 

Begreppet kontext har att göra med de strukturer och reella villkor som en människa lever under. 

Kontextbegreppet i antropologisk mening refererar till att varje fenomen bör förstås utifrån sitt 

vidare sammanhang. Varje fenomen har sedan flera möjliga kontexter och vilken som väljs beror 

på forskarens prioriteringar (8). Begreppet kontext kan alltså översättas till sammanhang ur vilket 

uppfattningar, värderingar, och ritualer behöver förstås. Kunskaper om patientens situation och 

bild av livet ger förståelse för hur man kan tolka sjukdom och patientens synsätt (7). 

 

Ordet kultur härrör till vilken betydelse man ger t ex en kontext och innefattar tolkningar och 

meningsskapande. Den äldsta definitionen av kultur kommer från antropologen E.B. Tylor och 

lyder ”Kultur, eller civilisation, är den komplexa helhet som består av kunskaper, trosformer, 

konst, moral, juridik och sedvanor, förutom alla de övriga färdigheter och vanor som en människa 

har tillägnat sig som medlem av ett samhälle” (8). Detta är en förhållandevis vid definition och 

många andra har avgränsat sig mer. Senare definitioner, såsom Clifford Geertz definition på 60-

talet, har varit mer fokuserade på kommunikation, att kulturbegreppet handlar om en gemensam 

verklighetsförståelse och att tala samma språk både bokstavligt och bildligt. Ulf Hannerts 

beskriver kultur mer som en flytande ombytlig process, som ett nätverkspräglat system som inte 

har några entydiga gränser (8). Man kan också definiera kultur som ett sammanfattande uttryck 

för alla beteendemönster som förvärvas och utvecklas i ett samhälle och förs vidare genom 

symboler. Kultur omfattar sålunda sedvänjor, traditioner och språk (7). 

 

Begreppen kultur och kontext överlappar varandra men kan ändå behöva skiljas åt. I studien har 

jag valt att definiera kontext som det reella sammanhang som en individ lever inom såsom 

familjestruktur, samhällsform och sammanhang där individen vistas. Kultur definierar jag som 

den innebörd och mening individen ger en kontext och innefattar t ex språk, sedvänjor och 

trosuppfattning. Skillnader i kultur och kontext kan finnas inom och mellan länder, mellan sociala 

grupper och kan även vara kopplat till utbildningsnivå. 

 

Med psykologisk behandling avser jag i denna studie behandling av psykiska, relationella och 

existentiella problem med psykologiska metoder. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykologi
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Hypotesen för studien är att kultur och kontext är av betydelse vid psykologisk behandling och att 

dessa faktorer påverkar vad som är viktigt för läkning. Om faktorer kopplade till kultur och 

kontext är av betydelse kan processen att hitta resurser hos patienten se olika ut. 

Syfte 

Syftet med studien är att utforska vad psykologer ger kulturella och kontextuella faktorer för 

betydelse vid psykologisk behandling. 

Frågeställningar 

Vad ger utbildade psykologer kulturella och kontextuella faktorer för betydelse vid psykologisk 

behandling? Hur hanterars kulturella och kontextuella faktorer? 

Metod  

Metodval 

Kvalitativa forskningsmetoder kan bidra till ny förståelse av människors upplevelser och 

erfarenheter av sjukdom, hälsa och möten med hälso- och sjukvården då dessa metoder låter text, 

tolkning och innebörd stå i centrum (9). För datainsamling valdes fokusgruppintervju då dessa 

möjliggör interaktivitet och deltagare att utveckla sina svar i dialog med andra. 

Urval 

Deltagarna i studien är legitimerade psykologer som är aktiva i psykologiskt behandlingsarbete. 

Då erfarenhet av arbete med personer med olika kulturell och kontextuell bakgrund var viktigt för 

syftet med studien användes ett selektivt urval (purposeful sampling) för att välja ut deltagare. 

Denna urvalsprocess är ofta använd och lämplig vid kvalitativa studier där man vill få fram så 

mycket information som möjligt om ett ämne och därför väljer ut de man tror har mest att säga 

och kunskap om ämnet (10). Personer med erfarenhet av att bedriva psykologiskt arbete med 

olika kulturella bakgrunder tillfrågades om att delta i studien. 

Deltagarna kontaktades via mail eller telefon och tillfrågades om intresse av att delta i studien. 

De som var positiva till deltagande fick via mail ett informationsbrev med mer information om 

studien och erbjudande om tider för fokusgruppintervju. De flesta av de tillfrågade psykologerna 

tackade ja till deltagande, och skälet för de som tackade nej var att ingen av tiderna passade. 
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Psykologerna har olika inriktningar såsom KBT, psykodynamisk inriktning och systemisk 

psykoterapi. En av psykologerna var i slutet av sin PTP-tjänstgöring. Deltagarna var indelade i 

två fokusgrupper med sju personer i den ena och sex i den andra. 10 av de 13 deltagarna var 

kvinnor. Deltagarna var psykologer som arbetar i offentligt driven psykiatri och på privata 

praktiker. 

Information om studien 

Deltagarna informerades om studien och erbjöds att delta via ett brev skickat med mail där syftet 

med studien och tillvägagångssätt var beskrivet (bilaga 1). De fick även informationen uppläst 

innan intervjuerna började och medgav till att delta. De informerades om att deltagandet var 

frivilligt och att identiteten på deltagarna inte kommer att avslöjas i det slutgiltiga materialet.  

Datainsamling 

Data samlades in genom semistrukturerade fokusgruppintervjuer. Intervjuerna varade i 1½ tim 

och spelades in med iPhone. En observatör användes vid intervjuerna som ett par extra ögon och 

öron och för att bevaka att alla kom till tals. För deltagarna presenterades ett fiktivt fall som de 

sedan fick diskutera kring (bilaga 2). En intervjuguide utvecklad utifrån frågor kring betydelsen 

av kulturella och kontextuella faktorer vid psykologisk behandling användes under intervjuerna 

(bilaga 3). 

Analys 

Data har analyserats med en induktiv approach genom kvalitativ innehållsanalys med 

textkondensation och tematisering inspirerad av Graneheim och Lundman (11). I analysen av 

materialet har strukturer och teman identifierats. Materialet transkriberades ordagrant och 

deltagarna numrerades. Författaren läste de transkriberade intervjuerna många gånger för att få en 

känsla för innehållet i texten. Innan texten började kodas gjordes en sortering utifrån områden 

som diskuterades i fokusgrupperna. Dessa var: 

 

Deltagarnas bild av psykiatrin 

Deltagarnas bild av patienternas syn på psykiatrin 

Deltagarnas bild av patienterna 

Behandling och strategier 
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Efter detta identifierades meningsbärande enheter och dessa kategoriserades som deskriptiva 

koder. Koderna kategoriserades inom varje område. 18 kategorier återkom ofta inom de olika 

områdena (se bilaga 4.). Utifrån kategorierna identifierades sedan teman som beskrev olika 

fenomen (11) (Bilaga 5.). Valda teman överskred de fyra områdena. Koder och teman 

diskuterades med handledaren. Citaten nedan är ordagrant återgivna. 

 

Kod Kategori Tema 

Smärta är ett sätt att uttrycka att 

hon inte mår bra 

Man ska sörja det man har 

förlorat och sen ska man också 

hitta nya strategier och anpassa 

sig till det nya i omgivningen 

Uttryckssätt för hur man mår 

 

Byte av kultur och kontext 

Transkulturell kommunikation 

 

Betydelsen av kultur och kontext 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden är viktiga att beakta i alla studier. Forskaren behöver finna balansen mellan 

att hitta ett sätt att öka kunskapen kring området man studerar och att skydda deltagarnas 

integritet (12). Etiska principer som behöver beaktas inkluderar: att deltagarna är väl 

informerade, att de medger till deltagande utifrån given information och att kraven på anonymitet 

upprätthålls. 

 

Deltagarna i denna studie informerades om syftet med studien och tillvägagångssätt genom ett 

informationsbrev via mail i vilket stod att deras identitet inte kommer att avslöjas i det slutgiltiga 

materialet. Innan intervjuerna startade informerades deltagarna ännu en gång om riktlinjerna för 

studien och medgav till deltagande. Inget etiskt tillstånd söktes från etiska kommitteen då detta är 

en pilotstudie utan ambition av publikation i en vetenskaplig tidskrift.  

Resultat  

Vid analysen framkom fyra teman. Dessa är Betydelsen av kultur och kontext, Att överbrygga 

kulturella skillnader, Transkulturell kommunikation och Förutsättningar i kontexten psykiatrin. 

Resultaten som följer är författarens tolkning av deltagarnas budskap. 
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Betydelsen av kultur och kontext 

Intervjudeltagarna betonar vikten av att utforska och kartlägga patientens ursprungliga kontext, 

att prata om det som har hänt tidigare i patientens liv och tidigare funktionsnivå, och inte bara se 

till situationen som den är nu. ”Bakgrundskontext betyder otroligt mycket mer än vilket land man 

kommer ifrån” menar en av intervjudeltagarna. Kontextuella parametrar såsom ålder, utbildning, 

socialgrupp och bakgrund behöver utforskas. Det finns en uppfattning om att man ibland kan 

behöva träffa hela familjen, systemet som individen igår i, för att få en bild av problemet och 

utforska hur patienten ser på sig själv i det system man ingår i. ”Det är viktigt att utforska hur 

hon ser på sig som individ, som patient, på sin familj och på sin släkt” uttrycker en av 

intervjudeltagarna. Kulturformuleringsintervjun lyfts som ett bra instrument att använda i 

kartläggningsarbetet, inte bara med patienter med utländsk bakgrund. 

Deltagarna beskriver att byte av kultur och kontext ofta innebär en stor belastning för familjen 

som ett system och dess funktioner. ”Man har hamnat i en annan kultur och en annan kontext, 

med olika meningssammanhang i kontext” beskriver en av intervjupersonerna. Sverige som 

kontext har en annan struktur och bild av familjen som ibland kräver nya saker av 

familjesystemet. Detta kan enligt intervjupersonerna exempelvis innebära att man behöver vara 

med och försörja familjen, vilket kanske tidigare inte varit förväntat, eller att man behöver 

påbörja en yrkeskarriär som inte motsvarar den kompetens eller den nivå man tidigare haft. 

Deltagarna beskriver att männen ofta i dessa situationer är kvar i dåtiden, kvinnorna lever i nuet 

och barnen rusar in i framtiden, vilket ibland leder till påfrestningar i relationen mellan pappa och 

barn medan kvinnorna får rollen som medlare. I samtalet om byte av kultur och kontext säger en 

av deltagarna ”Man ska sörja det man har förlorat, och sen ska man också hitta nya strategier 

och anpassa sig till det nya i omgivningen”. Som behandlare kan man behöva hjälpa patienten att 

tillämpa traditioner i Sverige som en ny kontext. För många, menar intervjudeltagarna, innebär 

migrationsresan att man befinner sig i ett exiltrauma och en exilprocess då man kanske överlevt 

krig men också förlorat mycket i förändringen. En av deltagarna lyfter också att Sverige är ett 

land som skiljer ut sig mycket i sina individuella och sekulära värderingar enligt The World 

Values Survey. Detta gör att människor med stark familjetradition eller religiositet kan känna sig 

vilsna här menar man. I samband med detta lyfts också att det är värdkulturen, den kultur man 

befinner sig i, som sätter ramarna för vad som är normalt och sjukt. Man tycker att det för en 

svensk psykolog är lättare att hantera kulturskillnader om man befinner sig i Sverige, i en svensk 
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kontext och med Sverige som ”värdkultur”. ”Man är förlåten mycket när man befinner sig i 

Sverige” uttrycker en av fokusgruppdeltagarna. Man behöver dock fortfarande ta hänsyn till 

kulturen och kontexten och detta betyder också att man behöver möta sin egen kultur. 

Några kulturella aspekter i mötet mellan behandlare och patient lyfts fram. Deltagarna upplever 

att rollen som psykolog skiljer sig åt mycket i mötet med olika kulturer. ”Ibland så är man den 

här doktorn som kan nåt, ska lösa alla problem, och ibland är man en svenne som inte fattar 

nånting” säger en av deltagarna. Olika förväntningar kräver en flexibilitet i hur man ser på sin 

roll gentemot patienten och det finns också olika strategier för att hantera detta. I Sverige är 

normen att man har en jämlik relation mellan vårdgivare och patient och en intervjudeltagare 

berättar att den försiktighet och ödmjukhet som behandlare i Sverige kanske visar av respekt för 

patienten ibland uppfattas som okunskap. Man tycker också att det är vanligt, i arbete med 

patienter som kommer från en kultur som skiljer sig mycket från den svenska, att behandlaren 

behöver förklara att patientens bild av problemen är nödvändig att få ta del av och lika viktig som 

behandlarens. Erfarenheter finns i gruppen av att det ibland kan vara ett problem att vara man 

eller kvinna som behandlare och att könsperspektivet i behandlingen behöver utforskas. Det finns 

också en bild av att kulturella skillnader minskar i betydelse ju sämre patienten mår. Deltagarna 

tycker att det går att prata om kulturella skillnader mellan patient och behandlare och betydelsen 

av dessa. Bilden är att patienten gärna vill förklara var man kommer ifrån och prata om på vilket 

sätt deras kultur och kontext skiljer sig från den svenska så att behandlaren ska kunna hjälpa till 

på bästa sätt. Deltagarna understryker också att patienterna blir glada om man vet något om 

landet och kulturen att en del patienter av detta skäl gärna vill ha en psykolog från den egna 

kulturen. Intervjudeltagarna ger uttryck för igenkänning då patienten kommer från en kultur som 

liknar den egna och man uttrycker att man kan uppleva trygghet av att exempelvis bli behandlad 

av en svensk läkare när man är sjuk utomlands. 

En parameter som intervjudeltagarna berör är problem som kan uppstå om tolken inte är från 

samma kultur som patienten utan kanske tillhör en annan folkgrupp och religion. Detta kan ibland 

leda till brist på förtroende och öppenhet i kommunikationen. Intervjudeltagarna lyfter de 

existentiella frågorna och religiös tro som en stark faktor i hur man identifierar sig och som en 

viktig del av kulturen. ”Religion är ju en sån självklar naturlig del i deras liv, som vilken del som 
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helst som man kan vara nyfiken på och försöka förstå” berättar en av intervjupersonerna. Att 

hitta sin identitet som svensk eller inte är också en existentiell fråga som lyfts i intervjuerna. 

Att överbrygga kulturella skillnader 

Intervjupersonerna har olika strategier för att överbrygga kulturella skillnader som man uppfattar 

kan finnas och att skapa allians. Något som betonas och som genomsyrar de båda intervjuerna är 

vikten av ett nyfiket och ödmjukt förhållningssätt. Deltagarna betonar vikten av en nyfikenhet för 

det man inte vet i arbetet med alla patienter, och att det behövs en öppenhet för det som är 

annorlunda. Deltagarna betonar vikten av respekt för att en del patienter kommer ifrån helt andra 

förutsättningar och kulturella sammanhang. ”Mina patienter vet nåt som jag inte vet, och jag 

behöver ha en ödmjukhet inför att de behöver reagera på ett annat sätt än jag gör” säger en av 

deltagarna. 

I intervjuerna betonas att det är viktigt att ta reda på vad personen själv vill ha ut av behandlingen 

och att hitta motivation för att skapa allians. Någon i gruppen lyfter vikten av att bli en del av 

patientens system för att skapa allians, och att man utifrån detta förtroende har stora möjligheter 

att arbeta och göra skillnad. ”Att bli en del av systemet för att få förtroende som en del av 

systemet.” Deltagarna i intervjuerna uttrycker ett behov av att hitta strategier för att överbrygga 

kulturella skillnader, balansera bilden av psykiatrin och skapa en allians. Dessa strategier ser 

olika ut för deltagarna och är anpassade till individen man har framför sig. För att komma runt de 

eventuella stigmatiserade och negativa föreställningarna om psykiatrin arbetar man med att på 

olika sätt försöka överbrygga detta. En strategi som förekommer är att inte presentera sig som 

psykolog utan som konsult för att komma undan det eventuellt laddade ordet psykolog. En annan 

är att ta emot patienter för besök hos psykologen på en primärvårdsmottagning för att komma 

runt stigmat kring en psykiatrisk mottagning. Någon tycker att tolken ibland fungerar som en 

buffert eller moderator vilket kan hjälpa till i kontakten. Deltagarna talar också om att ha med 

anhöriga i behandlingen, att någon i nätverket följer med till mottagningen liksom att samarbeta 

med vårdkedjan som alliansskapande strategier. En strategi var att i en övergångsfas ha med 

anhöriga i behandlingen för att senare träffa patienten ensam, men det kommer att forma den 

framtida kontakten om man bjuder in familjen i rummet. Intervjudeltagarna beskriver att en del 

patienter inte vill komma ensamma till psykologen. ”De kommer inte själva helt enkelt, de vill 

inte det och det går inte heller utifrån det här familjesystemet och kulturen.” Det betonas att man 



 19 

som behandlare får anpassa sig till patienter som vill ha med familjemedlemmar i samtalet. Man 

lyfter att det också är praxis inom psykiatrin att det är bra att ha med sig anhöriga, men att det kan 

se olika ut och behöver bedömas i det individuella fallet. Ibland kan det vara nödvändigt för 

kontakten, men ibland är det direkt skadligt. Flexibiliteten i den roll man intar som psykolog är 

också en viktig överbryggande parameter i kontakten med patienten. 

Deltagarna lyfter i intervjuerna de existentiella frågornas betydelse vid behandling och i 

överbryggande av kulturella skillnader. Man uttrycker att religiositet och gudstro är något man i 

vissa fall kan använda sig av i behandlingen, exempelvis vid arbete med att skapa hopp samt vid 

sorgebearbetning. Erfarenheter finns av kompromissliknande överenskommelser där patienten 

både utför sina religiösa handlingar och följer de medicinska rekommendationerna. Ett exempel 

på detta är rekommendationen ”Självklart ska du dricka det välsignade vattnet, men du ska ta 

dina haldoltabletter också” som en av psykologerna berättar om. Man ger också exempel på hur 

man kan vända den passiva hållningen ”Inshalla” (”om Gud vill”) till att patienten själv vill. Att 

prata om patientens tro och religiositet, då patienten själv lyfter ämnet, menar intervjudeltagarna 

ibland kan fungera alliansskapande. En överensstämmelse finns mellan grupperna om att gudstro 

och religiositet kan vara svårt att hantera i behandlingen men att det som är av störst betydelse i 

arbetet med patienten är om gudstron fungerar som en kraft eller ett hinder. 

Transkulturell kommunikation 

I den transkulturella kommunikationen finns många parametrar att ta hänsyn till, och som 

behöver beaktas vi psykologiskt arbete med patienter med olika kulturell och kontextuell 

bakgrund. En försvårande faktor i det psykologiska arbetet är då en patient inte kan prata sitt 

modersmål i behandlingen. ”Känslomässiga språket, det är modersmålet, och där kan man 

uttrycka sig mycket lättare utan krångel” uttrycker en av intervjudeltagarna. Resonemang förs 

vid intervjuerna kring upplevelsen att ha med en tolk i psykoterapin. Här råder delade meningar 

och olika erfarenheter finns inom intervjugrupperna. Några av intervjupersonerna talar om att det 

kan vara svårt att ha en psykoterapi med tolk, och att man helst undviker det, då känslorna 

filtreras genom tolken som aldrig kan vara helt transparent. Andra i grupperna är vana vid att 

använda tolk vid terapier och tycker inte att detta är ett hinder. En fördel med att använda sig av 

tolk som lyfts är den extra tid som översättningen ger. ”En tolk ger extra betänketid att sitta och 

titta på patienten, när patienten pratar, och se på kroppsspråket” säger en av intervjudeltagarna, 
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vilket man menar kan vara användbart i bedömningen av patientens mående. Man talar också om 

svårigheten i att man inte vet exakt vilka ord som används i arbetet med tolk, vilket ibland kan 

göra samtalet meningslöst eller i värsta fall skadligt. Särskilt svårt kan det bli när man arbetar 

mycket med liknelser då översättningar ibland kan bli märkliga. Man är överens om att det är det 

viktigt att patienten har förtroende för tolken och att tolken behövs, trots de svårigheter som detta 

innebär, för en god kommunikation mellan vårdpersonal och patient samt en bra bedömning och 

behandling. 

Vid intervjuerna lyfts vid ett flertal tillfällen att man i olika språk använder sig av olika 

uttryckssätt, ord och liknelser. ”Ordet ’jag’ finns t ex inte i Vietnam” säger en av 

intervjudeltagarna som exempel på när det kan bli riktigt svårt i kommunikationen för en 

psykolog. En konsekvens som de kulturella skillnaderna kan få, menar man, är att patienter 

riskerar att få en felaktig psykosdiagnos därför att man uttrycker sig kryptiskt eller religiöst färgat 

på ett sätt så att det ur ett svenskt perspektiv låter psykotiskt. ”Det handlar om vad man hittar för 

ord på det som händer” uttrycker en av intervjudeltagarna, och för en behandlare blir utmaningen 

hur man ska förstå någon som säger saker som låter psykotiska. Man pratar om uttryckssättet 

”Inshalla” (”Om Gud vill”) som man upplever innebär en liten reservation, att man lämnar saker 

åt slumpen och befriar sig från ansvar, eller att patienten menar att man inte kommer att göra det 

som är överenskommet. Någon tycker att uttrycket innebär att man inte riktigt litar på sin 

behandlare. En deltagare berättar att ”Det händer att patienten säger ’Gud har sagt att du ska 

bota mig’. För vissa patienter kan det innebära att de inte behöver göra så mycket.” 

Det finns även andra skillnader i uttryckssätt för hur man mår mellan olika kulturer, menar 

intervjupersonerna, vilket påverkar behandlingen. Deltagarna berättar att det är vanligare bland 

patienter från kulturer som skiljer sig mycket från den svenska att man beskriver t ex ångest 

genom somatiska symptom såsom smärta. Det finns också erfarenheter av att patienter beter sig 

mer högljutt, aggressivt eller hotfullt när man inte mår bra och av att sättet att uttrycka sorg kan 

skilja sig mycket kulturer emellan. Vid samtal om fallexemplet säger en av deltagarna ”Låt säga 

att en släkting skulle dö, det skulle inte vara ovanligt för henne att börja slå sig själv.” 

Intervjupersonerna tycker att man då man lär känna en patient lär sig läsa patientens ångestnivå. 
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Förutsättningar i kontexten psykiatrin 

I intervjuerna påpekar deltagarna att psykiatrin har uppdraget att erbjuda andra linjens psykiatrisk 

vård, vilket gör att enklare fall inte tas emot utan hänvisas till primärvården. ”Existentiella 

problem är inte tillräckligt viktiga, vi sysslar med psykiatri” är ett uttalande som belyser detta. 

Intervjudeltagarna är bekymrade för att ingen instans tar emot patienter för denna typ av samtal 

och man menar att detta är något som gått förlorat i rationalisering och strävan efter effektivitet 

inom vården. En reflektion som görs är också att patienter som behöver tolk inte kommer till 

psykologen på mottagningarna för komplex problematik. Man funderar över varför det ser ut på 

detta sätt och betonar att vården behöver komma i kontakt med patienten men att patienten också 

behöver kunna komma i kontakt med vården. Man syftar till behov av större patientfokus när 

man pratar om tillgänglighet. 

Intervjudeltagarna lyfter att det finns en okunskap inom psykiatrin kring dissociativa symptom 

vilket skapar en risk för felaktiga bedömningar och feldiagnostiserad PTSD. Man uttrycker att det 

också är lätt att man misstänker PTSD när någon kommer från ett krigsdrabbat land och det finns 

en risk att man inte utforskar vidare, t ex undanröjer somatiska orsaker. Deltagarna uttrycker att 

vården har blivit symptomorienterad, vilket erbjuder specialiserad vård men också innebär en risk 

att patienter hamnar mellan stolarna. Deltagarna uttrycker att det behövs mer utrymme för 

kontextuellt tänkande och att det är viktigt att gå bakom symptomen och instrumenten för 

diagnostisering med ett utforskande förhållningssätt.  

Intervjudeltagarna lyfter att bilden av kontexten psykiatri skiljer sig åt mellan olika kulturer. Det 

är också olika vad man lägger för innebörd i ordet ”psykolog” och man menar att detta för vissa 

är väldigt laddat. Vanan vid psykologisk behandling är olika i olika kulturer och många patienter 

är rädda att man ska uppfattas som ”galen” om man går till en psykolog. Deltagarna lyfter att det 

är viktigt att ta reda på patientens bild av vart han eller hon har kommit och orsaken till detta. 

”En del är rädda och vet inte vad det är frågan om” säger en av deltagarna. Som behandlare 

behöver man också sätta sig själv i en kontext – ”Vem är jag för patienten?” Man pratar om att 

det är viktigt att tydliggöra kontexten, vilka vi är, vad vi gör och hur vi arbetar för att skapa så 

tydliga ramar som möjligt.  

Kompetens kring en viss kultur ger kunskap om människor på gruppnivå. Detta skapar 

generaliseringar som man kan ha glädje av vid inledningen av en kontakt menar 
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intervjudeltagarna. Deltagarna belyser dock att man behöver se människan bakom etnicitet och 

diagnos samtidigt som man behöver komma ihåg att dessa parametrar finns och beakta dem. Man 

betonar att vården behöver bli mer mångkulturell men att det också finns en stor potential 

gällande kulturkompetens hos vårdpersonal som kommer från andra kulturer, och att man borde 

ta bättre tillvara på denna. ”Personal som finns med utländsk bakgrund… Åtminstone skulle man 

kunna säga att de ska jobba några timmar i veckan som konsult” är ett förslag som nämns av en 

av deltagarna. Något som understryks flera gånger under intervjuerna är att det behövs mer frihet 

inom psykiatrin att anpassa vården till de behov som finns. Detta kräver en flexibilitet inom 

psykiatrin. Man vill ha större möjlighet till samtal och terapier med olika inriktningar, och olika 

sätt att möta patienters behov genom gruppbehandling eller individuell behandling. 

Diskussion  

Syftet med studien var att utforska vad psykologer ger kulturella och kontextuella faktorer för 

betydelse vid psykologisk behandling, och frågeställningen var också hur dessa hanteras. En 

hypotes var att kulturella och kontextuella faktorer är av betydelse och att dessa påverkar vad 

som är viktigt för läkning. Resultaten visar att psykologerna i studien ger kulturella och 

kontextuella faktorer stor betydelse vid psykologisk behandling utifrån olika parametrar. Dessa 

parametrar framkommer under fyra teman som identifierats vid analys av data. De teman som 

identifierats utifrån resultaten fick namnen Betydelsen av kultur och kontext, Att överbrygga 

kulturella skillnader, Transkulturell kommunikation och Förutsättningar i kontexten psykiatrin. 

Något som genomsyrar resultaten är behovet av att individanpassa behandlingen samtidigt som 

en kompetens kring kulturen behövs. 

 

Betydelsen av kulturella och kontextuella faktorer vid psykologisk behandling framgår under 

temat Betydelsen av kultur och kontext. Resultaten stämmer överens med tidigare internationell 

forskning där det också framgår att man behöver uppmärksamma hur kulturella faktorer påverkar 

psykoterapin (4). Resultaten visar på vikten av att se till individens problematik utifrån ett 

historiskt perspektiv, samt de system och kulturella ramverk som patienten befinner sig i. Vikten 

av att göra en noggrann kartläggning av patienten betonas, inklusive patientens ursprungskontext, 

och ibland kan behandlaren behöva träffa hela familjen för att kartlägga systemet som patienten 

befinner sig i. Detta är något man kan förutsätta är viktigt med alla patienter men som kan få 
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extra stora konsekvenser då patient och behandlare kommer från olika kulturer så att 

kulturkompetensen hos behandlaren är mindre. Analysen belyser att byte av kultur och kontext 

kan vara påfrestande för individen och familjesystemet vilket stämmer överens med vad 

litteraturen säger kring detta (7). I resultaten lyfts The World Value Survey som visar att Sverige 

sticker ut i sina individuella och sekulära värderingar. Religiös tro är något som i resultaten 

framstår som en stark del av kultur och identitet som också har betydelse vid psykologisk 

behandling. Litteraturen beskriver Kulturell identitet som en komplex uppsättning av 

uppfattningar och attityder som människor har om sig själva i förhållande till en kulturell 

referensgrupp, och som särskilt kommer till uttryck i mötet med andra kulturella referensramar 

(7). Här kan man tänka sig att mötet med en kultur som den svenska blir extra utmanande. 

Psykologerna betonar att man kan och bör prata om de kulturskillnader som finns och som kan 

påverka behandlingen. 

 

Temat som fått namnet Att överbrygga kulturella skillnader handlar om intervjupersonernas 

strategier för att hantera kulturella skillnader och skapa bästa förutsättningar för en verkningsfull 

och god vård. I arbetet med att utforska och kartlägga individens kulturella och kontextuella 

ramverk har deltagarna en entydig bild av vikten av ett nyfiket och ödmjukt förhållningssätt samt 

patientens motivation till vård. Resultaten av studien visar att behov kan finnas av att hantera den 

stigmatiserade bilden psykisk ohälsa och psykologisk vård som är vanlig i många kulturer. Detta 

skulle exempelvis kunna innebära att man lokaliserar mottagningen i neutrala lokaler där man 

även kan få annan vård, eller genom sättet man framställer och förklarar kontexten psykiatri, 

psykologisk vård och psykologens roll. Litteraturen belyser att anpassningar kan behöva göras 

utifrån de kulturella faktorer som påverkar psykoterapin, men i transkulturell psykoterapi räcker 

det inte att terapeuten har kunskap om och ett hänsynstagande förhållningssätt till patientens 

kulturella ursprung. Kunskap och kulturellt anpassade strategier behöver länkas till basala 

processer för att terapin ska vara framgångsrik. (4). Detta överensstämmer med resultaten från 

studien som visar att psykologerna ser till individen de har framför sig och de individuella 

behoven men att psykologens roll behöver anpassas till det kulturella ramverket. Resultaten visar 

att behandlaren kan behöva hjälpa till med att hitta sätt att anpassa traditioner till en svensk 

kontext, och man kan dra paralleller till litteraturen som visar på att behandlaren kan inta en roll 

som brygga eller kulturell medlare mellan olika kulturer (4). Strategierna för att hantera kulturella 
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skillnader skiljer sig åt mellan behandlarna och tycks utgå ifrån behov i det enskilda fallet samt 

kulturkompetens hos behandlarna. 

 

Temat Transkulturell kommunikation belyser skillnaderna mellan olika kulturer i språkbilder, 

såsom exempelvis ordval och liknelser, samt uttryckssätt för hur man mår. Ett extra tydligt 

exempel som nämns under en av intervjuerna är att ordet ”jag” inte finns det vietnamesiska 

språket. Detta innebär förstås extra stora utmaningar då utgångspunkten i psykologisk behandling 

är att arbeta med jaget. Ordval och kroppsliga uttryckssätt för hur man mår kopplat till patientens 

kulturella tillhörighet är av betydelse i behandlingen visar resultaten, och kulturkompetens samt 

erfarenhet av arbete med patienten ger en större möjlighet att läsa patientens mående. Detta 

stämmer överens med litteraturen som beskriver att kulturella faktorer kommer att forma hur 

patienten uttrycker sina problem och sitt lidande, vilket behöver tas hänsyn till i behandlingen 

(4). Resultaten visar att det finns en risk att patienter får en felaktig psykosdiagnos p g a 

uttryckssätt för hur man mår som kan uppfattas som psykotiskt. Detta kräver kunskaper kring 

PTSD och dissociativa symptom hos vårdgivaren vilket deltagarna i intervjuerna upplever en 

brist på. Om kompetens och behandling för PTSD är bristfällig och begränsad kommer man inte 

att screena för detta vilket resulterar i en risk att patienter med PTSD inte får adekvat vård. En 

symptomfokuserad vård som deltagarna beskriver riskerar också att man medicinerar psykotiska 

symptom istället för att erbjuda behandling för PTSD. Att använda tolk vid psykologisk 

behandling visar sig i resultaten vara nödvändigt då behandlaren och patienten inte talar samma 

språk, för den goda kommunikation som krävs för en bra bedömning och behandling. Samtidigt 

upplevs en komplicerande faktor vara att känslorna filtreras genom tolken och att man inte vet 

vilka ord som används vid översättningen. 

 

Temat Förutsättningar i kontexten psykiatri belyser de ramar och förutsättningar som psykologer 

som arbetar i psykiatrin har att förhålla sig till. Resultaten visar att psykologerna upplever den 

psykiatriska vården som symptomfokuserad, vilket leder till en brist på utrymme för helhetssyn 

och kartläggning av patientens kulturella och kontextuella ramverk. De visar även på en 

upplevelse av brist på behandling av existentiella problem, som kan vara aktuella vid byte av 

kultur och kontext, vilket inte ryms inom uppdraget. Litteraturen visar att påfrestningar som 

migrationen innebär kan leda till migrationsstress och existentiella problem kopplade till den 
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”dubbla identitet” som mötet mellan den kulturella identiteten och nya kulturella referensramar 

innebär (7). En oro för att ingen erbjuder samtal kring dessa frågor är tydlig samtidigt som man 

ser ett behov av denna typ av insatser för personer med exempelvis migrationsstress.   

 

Resultaten visar också på en oro bland psykologerna för att personer som är i behov av tolk inte 

kommer till psykologer på mottagningar för komplex problematik. Detta föranleder frågor om 

hur tillgängligheten till vård ser ut för dessa patienter. En slutsats kan vara att psykiatrin är i 

behov av mer kulturellt anpassad informationsspridning. Man kan också fundera över om 

psykiatrin skulle kunna erbjuda psykologisk behandling i mer neutrala kontext, för att komma 

runt en stigmatiserad bild av psykiatrin, och eventuellt även erbjuda uppsökande verksamhet. 

Patienternas bild av kontexten psykiatrin är något resultaten visar att psykologerna behöver 

förhålla sig till. Något som genomsyrar resultaten är vikten av att tydliggöra kontext och varför 

patienten har kommit dit. 

 

Resultaten visar att det är viktigt att behandlaren har en grundläggande kulturkompetens men 

utifrån en ökad kännedom om individen behöver se till de individuella behoven och hur 

behandlingen behöver anpassas, vilket stämmer överens med tidigare gjorda studier (4). Detta 

kan exempelvis innebära en anpassning av val av behandlingsmetoder, vilka som deltar i 

behandlingen och hur denna utformas. Detta kräver en flexibilitet av behandlaren och en frihet 

inom vården att kunna anpassa behandlingen, och val av behandlare, utifrån de individuella 

behoven. Denna typ av frihet visar resultaten att behandlarna upplever en avsaknad av. 

 

Slutsatser 

Resultaten från studien bygger på data insamlade från två fokusgruppintervjuer och det går därför 

inte att dra några generella slutsatser från studien. Studiens resultat pekar dock på att kulturella 

och kontextuella faktorer är av betydelse vid psykologisk behandling och säger något om hur de 

ska hanteras. Resultaten pekar på vikten av att kartlägga patientens kulturella och kontextuella 

ramverk. Kulturformuleringsintervjun, som finns som bilaga i DSM-5, kan i kartläggningsarbetet 

med alla patienter kan vara ett användbart instrument. Kulturkompetens tycks vara en viktig 

resurs i psykologiskt behandlingsarbete, men resultaten pekar också på att det behövs en större 

frihet inom psykiatrin att individanpassa formerna för och innehållet i psykologisk behandling. 
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Innehållet behöver vara tillgängligt för individer från andra kulturer och kontext än den svenska 

vilket kräver anpassning av behandlingsmetoder, vilka som deltar vid behandlingen samt 

utformning av denna. Anpassningen kan även innefatta lokalisering till mer neutrala kontext samt 

kulturanpassad information. En god kompetens kring PTSD och dissociativa symptom tycks 

också vara viktig för att minska risken för felaktiga psykosdiagnoser. Resultaten talar för att man 

inom psykiatrin inte får hjälp med existentiella problem då dessa bedöms som lättare problem. 

Denna typ av samtal behöver således erbjudas inom primärvården, annars riskerar många 

migranter i Sverige idag att bli utan behandling för exempelvis problem kopplade till 

migrationsstress. 

  

Metodologiska överväganden 

Fokusgruppintervju som forskningsmetod har fördelen att den erbjuder en möjlighet till 

dynamiska diskussioner där intervjudeltagarna utvecklar varandras tankar, och därmed tillgång 

till mer information än individuella intervjuer. En risk med metoden är att de som uttalar sig har 

en benägenhet att hålla med varandra och söka konsensus i samtalet. Det finns också en risk att 

den som uttalar sig först i en fråga blir tongivande för den väg samtalet sedan tar. I dessa 

fokusgrupper hade en deltagare sitt ursprung i samma folkgrupp och land som patienten i 

fallbeskrivningen och hade därför mer information än de andra om kulturella faktorer. Den 

grundliga analysmetoden minskar risken att förbise viktiga teman i data. Funna teman upprepades 

vid båda intervjuerna och det är inte troligt att andra teman skulle uppkommit vid fler intervjuer. 

Alla teman i resultaten grundar sig i citat och har diskuterats med handledare och observatör. 

Forskaren har erfarenhet av datainsamlings- och analysmetod sedan tidigare. 

 

Relevans och förslag till fortsatt forskning 

Detta är en liten studie som erbjuder en fingervisning av betydelsen av kulturella och 

kontextuella faktorers betydelse vid psykologisk behandling samt hur dessa ska hanteras, och är 

såtillvida en pilotstudie. För att ta reda på mer kan man utifrån dessa resultat göra en större 

enkätstudie. 
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Slutord 

Resultat från studien pekar på att en anpassning av psykologisk behandling utifrån kultur och 

kontext är viktigt. Samtidigt finns kanske gränser för detta och man kan behöva överväga andra 

former av behandling för mental hälsa då de kulturella skillnaderna är stora. Det vi i Sverige 

definierar som psykologisk behandling är en västerländsk konstruktion och vill man arbeta för 

mental hälsa i en kultur som saknar vana vid detta behöver man kanske arbeta med andra former 

av behandling eller överlåta behandlingen åt mer kulturellt kompetenta forum. Läkande resurser 

kan finnas i sociala och kulturella strukturer och sammanhang samt trosuppfattningar och 

livsåskådningar. Ett sådant synsätt öppnar upp för nya möjligheter till kulturellt anpassad vård av 

mental ohälsa. 

 

Slutligen vill jag rikta ett tack till deltagarna i fokusgruppintervjuerna för ett engagerat 

deltagande samt min handledare Sofie Bäärnhielm som stöttat mig i processen.  
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Bilaga 1. 

 

Inbjudan till att delta i fokusgruppintervju kring betydelsen av kulturella och kontextuella 

faktorer vid psykologisk behandling 

Jag heter Malin Idar Wallin och genomför en studie kring kulturens och kontextens betydelse vid 

psykologisk behandling. Studien är en del av en forskningsförberedande utbildning som är ett 

samarbete mellan Norra Stockholms psykiatri och Karolinska Institutet. 

Gruppen patienter med en annan kulturell bakgrund och som är av behov av vård för psykisk 

ohälsa är idag stor i Sverige. Utifrån vårdens ambitioner om att erbjuda en patientcentrerad, god 

och jämlik vård kan man behöva ta hänsyn till patientens kulturella och kontextuella ramverk. 

För att kunna göra det behöver man veta hur detta ramverk ser ut. 

Som deltagare i studien kommer du att vid ett tillfälle delta i en fokusgrupp med 8-10 deltagare 

som kommer att diskutera betydelsen av kulturella och kontextuella faktorer vid psykologisk 

behandling. Intervjun kommer att pågå 1-1½ tim och kommer att ledas av mig som moderator. 

Det som sägs kommer att spelas in och data kommer sedan att behandlas konfidentiellt. 

Materialet kommer att behandlas på gruppnivå och det kommer inte gå att identifiera enskilda 

uttalanden. Resultaten av studien kommer att presenteras på en konferens i juni. 

Jag kommer att genomföra två fokusgruppintervjuer på följande tider: 

Ons 18 mars kl.15.30 

Tors 19 mars kl.8.30 

Meddela vilken, eller gärna vilka, av dessa tider du skulle kunna delta 

Hör av dig om du har några frågor! 

Hälsningar 

Malin Idar Wallin 

malin.idar-wallin@sll.se 

  

mailto:malin.idar-wallin@sll.se
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Bilaga 2. 

Fall till fokusgrupp 

Maryam kommer till den psykiatriska mottagningen där du jobbar, remitterad från husläkaren för 

psykoterapi med symtom på depressivitet och kris. Efter ett kartläggande samtal har du fått reda 

på följande: 

Maryam är 45 år och flykting från Irak, hon kom till Sverige med sin familj år 2004. Hennes 

familj är syrianer och hon är nu orolig för dem som är kvar i Irak, IS närmar sig området där de 

bor. Maryam har en konflikt med sin familj då hon gift sig med en muslimsk man och har därför 

nu ingen kontakt med dem. Hon har tre barn som är 10, 15 och 17 år gamla, två av dem är födda i 

Irak och ett i Sverige. Maryam jobbar på äldreboende och kan prata lite svenska. Hon är i Irak 

utbildad till sjuksköterska men jobbar i Sverige som undersköterska. 

Maryam lider av en diffus smärta och har tappat ork och energi. Hon har på senare tid fått höra på 

jobbet att hon verkar lat. Hennes man och barn har också börjat klaga på att hon inte städar längre 

och inte lagar god mat. Det går bra för barnen men Maryam känner ingen glädje när hon umgås 

med dem längre. Hon kan inte sova och oroar sig för familjen i Irak. Hon har skuldkänslor för att 

hon brutit kontakten och nu inte vet vad som hänt dem. Maryam har börjat få tankar om att Gud 

kanske straffar henne för att hon lämnat sin familj och kristna tro. Maryam har uttryckt en skepsis 

till medicinering då hon är rädd att bli beroende. 
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Bilaga 3. 

 

Intervjuguide 

Introduktion: 

Syftet med den här studien är att titta närmare på betydelsen av kulturella och kontextuella 

faktorer vid psykologisk behandling. Vi kommer att ägna kommande 1-1/2 tim åt att diskutera 

detta. 

Intervjun kommer att spelas in för att hjälpa mig att komma ihåg vad som sägs. Vi har en 

observatör, Alessandra, som kommer att sitta med under intervjun som ett par extra ögon och 

öron för att ha koll på att alla kommer till tals. Min roll blir att introducera ämnet och jag vill att 

ni sen diskuterar ämnet så fritt som möjligt. Det är okej att ha olika åsikter. Det finns inget rätt 

eller fel och jag är intresserad av att höra er egen åsikt. 

Vi kommer att prata i 1-1½ tim och det som sägs behandlas konfidentiellt. Materialet kommer 

att behandlas på gruppnivå och det kommer inte gå att identifiera enskilda uttalanden. 

Resultaten av studien kommer att presenteras på en konferens i juni. 

Är det här ok med er? Ok, då kan vi börja. 

Öppningsfrågor: 

Kan var och en av er säga sitt förnamn, var du jobbar med och någonting om varför du ville delta 

i studien? 

Jag kommer nu att presentera ett fall för er som ni sedan får reflektera kring. 

Presentation av ett fall 

Hur skulle du börja ta dig an det här fallet? 

Vad ser du? 

Nyckelfrågor: 

Finns det kulturella faktorer som spelar in i det här fallet? 

Vilka är de? 

Hur kan du förstå mer om dessa? 
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Har de betydelse i behandlingen? 

Hur skulle du ta hänsyn till dessa faktorer? 

Finns det kontextuella faktorer som är av betydelse här? 

Vilka är de? 

Hur kan du förstå mer om dessa? 

Har de betydelse i behandlingen? 

Hur skulle du ta hänsyn till dessa faktorer? 

Hur hanterar du att ni talar olika språk? 

Kan det faktum att ni talar olika språk göra att ni har olika förståelse av språket/språkbilder? 

Hur hanterar du detta? 

Vad har du för egna erfarenheter av kulturella och strukturella faktorers betydelse vid 

psykologisk behandling? 

Vad är viktigt för läkning? 

Avrundningsfrågor: 

Vad tycker du är det viktigaste vi har diskuterat idag? 

Är det något du vill tillägga? 

 

TACK FÖR ERT DELTAGANDE! 
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Bilaga 4. 

 

Kategorier 

Psykiatrins uppdrag 

Tillgänglig vård 

Symptomorienterad vård 

Bilden av kontexten psykiatri 

Grupperspektiv/individ 

Kulturkompetens 

Individanpassad vård 

Betydelsen av ursprungskontext 

Byte av kultur och kontext 

Kulturella aspekter i mötet behandlare/patient 

Existentiella dimensioner av kultur och kontext 

Nyfiket ödmjukt förhållningssätt 

Patientens motivation 

Bygga broar 

Existentiella frågor vid behandling 

Språkbilder 

Uttryckssätt för hur man mår 

Att läsa mående 

  



 36 

  



 37 

Bilaga 5. 

 

Teman 

Betydelsen av kultur och kontext 

Att överbrygga kulturella skillnader 

Transkulturell kommunikation 

Förutsättningar i kontexten psykiatrin 


