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Abstract 

Syftet med den här studien är att undersöka kuratorers erfarenheter av transkulturella möten 

och kuratorers uppfattningar om hur kulturkompetens inverkar på vården inom svensk 

psykiatri. Ambitionen med studien är också att få förståelse för om det kan vara av vikt att 

kuratorer inom psykiatri innehar kulturkompetens. Studien utgår från att Sverige är ett 

mångkulturellt land där många kulturer möts, vilket ger anledningar att studera hur kuratorer 

samspelar med patienter vid transkulturella möten. Studiens syfte har uppnåtts med hjälp av en 

kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer med tio kuratorer har genomförts. Empirin 

har analyserats genom tematisk analys och studiens frågeställningar har studerats utifrån 

teorierna symbolisk interaktionism och andrefiering. Resultaten av studien visar bland annat 

vilka erfarenheter kuratorer har av transkulturella möten samt vilka utmaningar kuratorerna 

upplever i dessa möten. Det kan vara till exempel patientens bristande språk och kulturella 

skillnader bland annat i form av hur psykisk ohälsa uttrycks. I studien framkommer också 

kuratorers uppfattningar av kulturkompetens och att de ser att det finns ett behov av sådan 

kompetens. Denna kompetens menar kuratorerna kan uppnås genom en kombination av 

utbildning och erfarenhet. Studiens slutsats är att kuratorer menar att kulturkompetens kan vara 

av betydelse för att uppnå jämlik vård samt nå förståelse i möten med patienter som har en 

annan kulturell bakgrund. Implikationer för socialt arbete som tas upp i studien är till exempel 

att kulturkompetens inom psykiatri kan skapa förståelse för patienter med en annan kulturell 

bakgrund och vara till gagn för dem då det handlar om jämlik vård. Vidare lyfts i studien ett 

behov av att erfarenheter av transkulturella möten och kulturkompetens studeras även ur andra 

synvinklar.  

Nyckelord: transkulturella möten, kulturkompetens, psykiatri, kurator, kvalitativ 

intervjustudie 

Keywords: transcultural meetings, cultural competence, psychiatry, clinical social 
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1. INLEDNING 

Sverige är mångkulturellt vilket innebär att det finns etnisk- och kulturell mångfald. Det här 

kommer dels av impulser utifrån, dels av att många invånare har utländsk bakgrund (SOU 

1999:66, s. 47–48). Enligt Statistiska centralbyråns statistik finns fler än två miljoner utrikes 

födda personer i Sverige under slutet av 2021, vilket motsvarar 20 procent av befolkningen i 

landet (Statistiska centralbyrån, 2022). Det här aktualiserar frågan om lika vård för alla, det vill 

säga en jämlik vård, samt vikten av att hälso- och sjukvården har ett tvärkulturellt 

förhållningssätt. Detta är relevant för att patienten ska förstå sina egna diagnoser och komma 

överens med vårdgivaren (SOU, 1999:66, s. 48).  

“Vi kommer aldrig att få till ett handlingsprogram som löser alla eventuella krockar med 

alla kulturer” (Utbildningsradion UR, 2017). 

Ovanstående citat kommer från en intervju från Utbildningsradion (2017) med en kurator som 

arbetar inom palliativ vård i Malmö. Intervjun behandlar frågor som berör bland annat 

fördomar. Dessa kan handla om vad kuratorn tror ska hända i ett visst möte beroende på vilka 

hennes förutfattade meningar inför situationen är. Därtill tas det också upp i intervjun vikten av 

att patienter och anhöriga känner sig lyssnade på och därmed har möjlighet att få ett gott 

bemötande (Tid: 10:27-12:18, 15:44-19:47). Citatet visar på den komplexitet som kan 

uppkomma i möten med människor som har olika kulturell bakgrund, det här är något som är 

viktigt att uppmärksamma inom socialt arbete. Därför ämnar studien undersöka kuratorers 

erfarenheter av transkulturella möten inom psykiatri, vilken är en del av hälso- och sjukvården. 

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 3 kapitlet 1§: Målet för hälso- och -sjukvården är en 

god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges 

företräde till vården. Lag (2017:30).  

Målen med Hälso- sjukvårdslag 3 kapitlet 1§ (2017:30) är att alla patienter har rätt till jämlik 

vård. Med anledning av det är vi intresserade av att undersöka om kuratorn och patienten 

behöver förstå varandra och om kulturkompetens med anledning av detta kan vara ett verktyg 

för kuratorer. 

Kuratorns arbete är psykosocialt. Lundin med flera (2019, s. 52) skriver att psykosocialt arbete 

innefattar patientens sociala situation och hur patienten styr denna situation både känslo- och 

tankemässigt, samt hur patienten uppträder utifrån denna situation. Detta arbete innebär att 

kuratorn bedömer patienten i sitt psykosociala sammanhang. Patientens nätverk och dennes 

relationer tycks vara de viktiga sammanhangen för detta arbete. Utifrån socialt arbete handlar 

kuratorsarbetet om den yttre sociala situationen för patienten, där patientens möjligheter att 

styra sin sjukdom påverkas av bostad, arbete och ekonomi. Den psykosociala kunskapen som 

kuratorn har, tillsammans med den medicinska världen som kuratorn befinner sig i, medverkar 

till en helhetssyn på̊ patienten (Lundin m.fl., 2019, s. 52). För att nå detta behöver kuratorn och 

patienten kunna ha en fungerande kommunikation med varandra. Det här kan i sin tur leda till 

förståelse av patientens situation som helhet. Men många faktorer kan fortfarande påverka både 
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förståelse och helhetssyn, till exempel om kuratorn och patienten har olika kulturella 

bakgrunder. 

Inom hälso- och sjukvård arbetar personal med psykosociala perspektiv parallellt med 

psykologisk- och medicinsk kompetens. Kuratorer inom hälso- och sjukvården medverkar till 

att utveckla och bevara det sociala, psykosociala och socialrättsliga förhållningssättet 

(Akademikerförbundet SSR, 2020, s. 5). Kuratorn är den enda inom hälso- och sjukvården som 

har en socialrättslig utbildning, vilket är en styrka då kuratorn kan kombinera exempelvis 

sociala åtgärder med kvalificerade och rådgivande samtal. Utifrån det kan sägas att kuratorn 

skapar en länk mellan olika samhällsaktörer och vården (Akademikerförbundet SSR, 2020, s. 

9). Psykiatrisk vård är en del av svensk hälso- och sjukvård. Inom psykiatrin arbetar flera olika 

professioner, såsom läkare, psykologer, sjuksköterskor och kuratorer, där kuratorn har det 

psykosociala ansvaret (Akademiska sjukhuset, 2022; Lundin m.fl., 2019, s. 52). 

  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka kuratorers erfarenheter av transkulturella möten 

och kuratorers uppfattningar om hur kulturkompetens inverkar på vården inom svensk 

psykiatri.  

   

- Vilka erfarenheter har kuratorer inom psykiatri av transkulturella möten?   

• Vilka är utmaningarna i dessa möten? 

- Hur uppfattar kuratorer inom psykiatrin behovet av kulturkompetens vid transkulturella 

möten? 

Avgränsningar 
Avgränsning sker genom att vi utgår från kuratorer som är yrkesverksamma inom psykiatrisk 

vård i Sverige. 

Begreppsdefinitioner 
Här nedan definieras de centrala begrepp som kommer att användas i studien. 

Kultur 

Kultur är något som delas med andra. Begreppets definition är en delad livsform av både idéer, 

värderingar och erfarenheter. Individens kulturella utveckling påverkas av olika faktorer, såsom 

livshistoria, samhällsstruktur och personliga egenskaper. Att människor tillhör en viss kulturell 

gemenskap och delar denna med andra resulterar skapandet av gemensamma uppfattningar om 

vad som anses normalt och vad som anses avvikande, samt vad som förväntas av dem (Ekblad, 

m.fl., 1996, s. 2–4). 
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Kulturkompetens 

I artikeln Culturally responsive caring in occupational therapy beskrivs att det inte finns någon 

universell definition av kulturkompetens. En del i definitionen av kulturkompetens handlar om 

praktikerns förmåga att förstå en persons behov utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Muñoz, 

2007, s. 257). Dogra med flera (2007, s. 138) menar att kulturkompetens består av system där 

praktiker behärskar individers olika behov även då individen har en annan kulturell bakgrund 

än den dominerande i det aktuella samhället. Det här är den del av den definition av 

kulturkompetens som kommer att användas i denna studie. Kulturkompetens innefattar också 

delar som kulturell medvetenhet och kulturell kunskap (Shorey, m.fl., 2021, s. 467). Med 

kulturell medvetenhet menas att vara medveten om olika kulturer och vad som präglar dessa 

samt att vara medveten om sig själv och den egna utgångspunkten. Det innebär även att kunna 

ha förståelse för andra kulturella gruppers normer och vilka värden som kan prägla dem. 

Kulturell kunskap handlar om att förstå andras föreställningar gällande hälsa och även att förstå 

andra etniska grupper än den egna (Shorey, m.fl., 2021, s. 461). Det handlar i stort om att lära 

känna patienternas olika seder och bruk och ibland även patientens språk (Ekblad, m.fl., 1996, 

s. 4). Den här definitionen av kulturkompetens innebär alltså kuratorns förmåga att förstå en 

patient med en annan kulturell bakgrund avseende såväl språk, religion som ursprungsland, 

seder och bruk. För att sedan kunna hjälpa patienten och kunna erbjuda en jämlik vård.  

Inom kulturkompetens blir förståelsen mellan kuratorn och patienten viktig, varför 

kommunikationen dem emellan blir av betydelse. Kommunikation är centralt i det mänskliga 

samspelet samt i relationer mellan människor (Lundsbye, 2010, s. 112). Med kommunikation 

menas här den mellanmänskliga kommunikationen, vilket innebär att genom signaler överföra 

ett visst budskap från sändare till mottagare som det sedan ges återkoppling på. Detta budskap 

kan bland annat vidarebefordra tankar, behov, känslor och värderingar. Det här överförandet 

kan ske både avsiktligt och omedvetet. Signaler är inte bara i form av ord, utan kan även vara 

en rörelse eller klädsel (Lundsbye, 2010, s. 112–113). Eide & Eide (2006, s. 14–15) menar att 

tecken som ges vid kommunikation måste tolkas eftersom denna tolkning också leder till hur 

mötets deltagare kommer att reagera och uppleva mötet. 

Transkulturella möten 
Det transkulturella mötet är ett möte mellan personer med olika kulturell bakgrund 

(Transkulturellt centrum, u.å.).  

Disposition 
Nedan kommer tidigare forskning att presenteras utifrån tre teman som är kulturkompetens, 

utbildning och bemötande, hälso- och sjukvård samt psykisk ohälsa. Därefter kommer det 

teoretiska ramverket med interaktionsperspektivet och andrefiering att presenteras. Efter 

avsnittet om teori presenteras metod för studien varpå avsnittet om analys tar vid. Avslutande 

kommer resultatet att presenteras i ett eget avsnitt med efterföljande diskussion, reflektion och 

slutsats. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Här beskrivs sökning efter material till studien samt gör en tematisering av den tidigare 

forskning som har använts. Den största delen av kapitlet kommer att behandla tidigare forskning 

utifrån utvalda teman som är relevanta för vår studie och för den forskning som vi har tittat på. 

Detta material kommer sedan att knytas ihop i en sammanfattning av forskningsläget och var 

vår studie befinner sig inom fältet. 

Sökprocess 
I sökningarna efter publicerat material, har breda sökningar gjorts för att sedan kunna sålla 

bland det material vi hittat. För att göra det har de sökorden vi använt varit social*, health*, 

culture*, care*, clients*, sweden*, interaction*, ”symbolic interaction”, transkulturell, 

interkulturell, socialt arbete, kulturkompetens, kulturmöten, invandrare samt kuratorsrollen. 

Sökningen har skett via Uppsala universitetsbiblioteks databas, Retriever Research, JSTOR 

samt Google.  

  

I en av de artiklar som vi fann från Läkartidningen hittade vi referenser som vi ansåg kunde 

vara av intresse för vår studie och sökte därför vidare på referensens namn och det blev då 

början på en kedjesökning.  

  

I träffarna hittades ett differentierat material som både bygger på böcker, tidigare forskning och 

tidningsartiklar som behandlar forskningsämnet och som också har givit inspiration till det 

fortsatta skrivandet. Artiklar har också valts ut som är utgivna från olika länder då kontexten 

kan vara varierande och därmed utgöra ett intressant bakgrundsmaterial till studien. Det finns 

även artiklar presenterade som har ett mer kritiskt förhållningssätt för att skapa en större bredd 

inom ämnet. 

Kulturkompetens 
Behovet av kulturkompetens inom hälso- och sjukvård är något som synliggörs redan i 

rubriksättningen av artikeln Health Professional Cultural Competence Reduces the 

Psychological and Behavioral Impact of Negative Healthcare Encounters (Flynn m.fl., 2020). 

Rubriken antyder att professionella inom hälso- och sjukvård kan bidra till en reducering av 

dåliga möten med hjälp av kulturkompetens. Vidare visar artikeln att möten inom hälso- och 

sjukvård som är negativa för patienten kan få stora psykologiska och beteendemässiga 

konsekvenser särskilt gällande samhällets minoritetsgrupper. I studien har forskarna undersökt 

om kulturkompetens hos vårdgivare kan hjälpa till att minska den här formen av negativa 

mötens påverkan.  Ett resultat som lyfts i studien är att kulturkompetens spelar en stor roll för 

att minska de negativa konsekvenser som annars skulle kunna framkomma. Bland annat skulle 

känslan av skam hos patienterna kunna minska (Flynn m.fl., 2020, s. 276). I en artikel skriver 

Shorey med flera (2021, s. 467) att kulturkompetens hos personalen bör ses som en viktig 

komponent i patientmöten. Det poängteras också att detta är en fortgående process som har 

utgångspunkt i flera olika komponenter som till exempel kulturell kunskap och kulturell 

medvetenhet. Den här studien har inte psykiatrisk vård som huvudsaklig inriktning men 
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behandlar sjukvårdspersonal och patienter och därmed är samtal och möten en del av arbetet 

för dem som beskrivs i studien. Studien av Shorey med flera (2021, s. 467) visar på att det finns 

ett behov av kulturkompetens hos flertalet professioner.  

  

Att kulturkompetens är av vikt tas även upp av Tseng och Streltzer (2008, s. 12–13) som lyfter 

att det är viktigt med rätt kunskap om kultur för att kunna möta patienternas olika behov. 

Författarna poängterar också relevansen av att som professionell vara medveten om sin egen 

kulturella tillhörighet och hur det påverkar arbetet inom vården. Vidare skriver Tseng och 

Streltzer (2008, s. 1) att medarbetare inom hälso- och sjukvård måste förstå vad kultur innebär 

för att kunna förmedla kulturellt kompetent vård och det innefattar alla patienter oavsett kultur 

och etnicitet. De skriver också att kultur kan ta sig uttryck på olika sätt i dagliga livet och att 

det kan handla om exempelvis ritualer, dräkter och tabun. Kirmayer (2012, s. 249) tar upp 

förhållanden mellan evidensbaserad praktik och kulturkompetens inom psykiatrisk vård och 

menar att det kan göra att vården blir mer effektiv för en differentierad befolkning. Något som 

Kirmayer (2012, s. 251) också lyfter är att det finns få studier om hur kulturkompetens påverkar 

resultaten inom vården. Här visar också Kirmayer (2012, s. 254–255) på att den kulturella 

mångfalden även kräver mer evidens och att detta är något som styrs av epistemologi, politik 

och de metoder som används i praktiken.   

  

Det finns studier som har en kritisk inställning till kulturkompetens hos den professionella och 

snarare har en annan utgångspunkt än att se behovet av kulturkompetens som enbart något 

positivt. Det kan antas utgå från erfarenheterna hos dem som anses vara i behov av 

kulturkompetens, både professionella och klienter. En sådan kritisk artikel är From Mastery to 

Accountability: Cultural Humility as an Alternative to Cultural Competence (Fisher-Borne 

m.fl., 2015, s. 167) som bland annat beskriver att kulturkompetens har varit en central del i 

samhällsdebatten kring socialt arbete ända sedan termen började att användas. I artikeln 

framkommer att istället för att använda sig av kulturkompetens kan det vara bra att använda sig 

av ”culture humility”, som vi närmast översätter med uttrycket kulturell ödmjukhet. Författarna 

menar att kulturell ödmjukhet kan leda till att exempelvis samspel mellan institutioner och 

individer blir mer tydliga samt att det också kan resultera i att samhällsaktörer arbetar mer med 

att utjämna obalanser som kan finnas. Kritiken mot kulturkompetens ligger här i att denna 

snarare skulle visa på att det finns obalans. Vidare menas att det inte arbetas för att dessa skulle 

försvinna utan att man kan med hjälp av inlärd kulturkompetens möter klienterna. Här åsyftas 

att kulturell ödmjukhet ställer svåra frågor som hjälper klienten och som även kan ändra både 

den professionellas egen praktik men även den organisationen som den verkar i (Fisher-Borne 

m.fl., 2015, s. 177). 

Utbildning och bemötande 
O’Connell med flera (2007, s. 1063) skriver att kultur är något som en grupp individer delar 

men att det inte behöver betyda att de agerar lika. Vidare beskrivs kultur som en dynamisk 

process och att människor flyttar mellan olika kulturer under livet. En viktig infallsvinkel som 

framkommer är det som O’Connell med flera skriver om att kultur påverkar en persons hälsa, 

sjukdom och val av behandling. För att den professionella ska förstå patienten och för att 
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erbjuda rätt behandling behövs således kunskap om olika kulturer och om bemötande. Elsass 

(2009, s. 209) menar i boken Mänskliga möten över gränser att behandlaren ska kunna visa 

respekt för patienter med en annan kultur men då krävs det att behandlaren utbildar sig i hur 

patienter med en annan kulturell bakgrund ser på hälsa och sjukdom. Behandlaren ska även 

säkerställa tillgång till en bra tolk eller lära sig patienternas språk. Vidare menar Elsass (2009, 

s. 209) att det är viktig att få kännedom om hur mycket patienten har kunskap om behandlarens 

kultur och att ha i åtanke att det kan behövas en längre tid för att kunna skapa förståelse och 

samarbete.  

För att möta patienter med olika kulturell bakgrund behöver utvärderingar göras av 

behandlingar och insatser som kan ge det bästa bemötandet. Detta gör att de som lär ut också̊ 

behöver utbildas i kulturkompetens (Brottman m.fl., 2020, s. 803). I denna artikel framkommer 

vikten av kulturkompetens för att möta patienternas behov, vilket länkar till vår studie. Det här 

anknyter till det som Bäärnhielm (2020) diskuterar gällande vikten av kunskapsutveckling och 

att det gynnar alla. Författaren skriver också att transkulturell psykiatri handlar om att bland 

annat ha ett förhållningssätt till hur kultur och sociala omständigheter påverkar möten mellan 

patienter och professionella. I den australiensiska studien Cultural respect strategies in 

Australian Aboriginal primary health care services: beyond education and training of 

practitioners (Freeman, m.fl., 2014) behandlas kulturell respekt och kulturell kunskap. Något 

som är av vikt i studien är att det finns hinder som behöver övervinnas för att uppnå kulturell 

respekt (Freeman, m.fl., 2014, s. 359). Slutsatsen i artikeln visar att det finns strategier som 

behöver uppfyllas, såsom utveckling, för att det ska kunna säkerställas att Australien fortsätter 

utvecklingen mot ett sjukvårdssystem med kulturell respekt (Freeman, m.fl., 2014, s. 360). I en 

artikel av Pettersson med flera (2021, s. 718) skriver författarna om vikten av att professionella 

inom hälso- och sjukvård har en god kulturkompetens och att denna kompetens nås genom att 

de är ute i praktik. Pettersson med flera (2021, s. 717–718) utgår i sin studie från diabetesvården 

och behovet av att patienter med diabetes får rätt vård men också klarar av att sköta delar av 

behandlingen på egen hand. För att detta ska vara möjligt krävs det att patient och behandlare 

förstår varandra oavsett om kulturella skillnader finns dem emellan eller inte. Kumagai och 

Lypson (2009, s. 782) har i sin artikel ett kritiskt förhållningssätt till kulturkompetens där de 

bland annat menar att kulturkompetens inte är något statiskt utan att det är något som 

kontinuerligt behöver kritiseras och förfinas. De menar även att det är viktigt att behandla alla 

patienter som individer med olikheter och att alla patienterna ska behandlas rättvist och med 

omtanke. Att vara kritiskt medveten menar de är centralt i en mångkulturell utbildning och här 

finns ett ramverk av teorier som kan utbilda läkare för att tillgodose samhällets behov (Kumagai 

& Lypson, 2009, s. 786–787). 

Bäärnhielm (2020) menar att det är viktigt att se hur kulturella aspekter påverkar i mötet mellan 

den professionella och patienten. Vidare skriver Bäärnhielm (2020) om vikten att kunna möta 

ökad globalisering och det kunskapsbehov som detta medför. Dock ska poängteras att 

Bäärnhielms artiklar som används här inte är vetenskapliga studier utan snarare ska ses som 

debattinlägg i Läkartidningen som det också är viktigt att nämna att den vilar på en 

naturvetenskaplig grund vilken skiljer sig från den samhällsvetenskapliga grunden. I studien 

Predictors of positive mental health among refugees: Results from Canada’s General Social 
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Survey (Beiser & Hou, 2017 s. 677) beskrivs bland annat att hur samhället tar emot migranter 

påverkar den psykiska hälsan hos dem som kommer. I artikeln framkommer också en känsla 

hos migranterna av ett ambivalent välkomnande. I artikeln From culturalisation to complexity 

– a critical view on the cultural competence discourse in social work skriver Rugkåsa och 

Ylvisaker (2021, s. 239–240) att såväl norsk som skandinavisk forskning inom det sociala 

arbetsfältet visar att immigranters sociala problem antas bero på skillnader i kulturerna. Vidare 

hävdar de att en kritisk hållning till kulturkompetens saknas i den norska forskningen. Här 

beskrivs också att orsaken till denna avsaknad av kritik mot kulturkompetens skulle kunna vara 

att jämställdheten är central i den norska välfärden och denna ses som en del av de fundamentala 

politiska- och sociala rättigheterna. Men de framhåller även att det finns behov av 

kulturkompetens hos norska socialarbetare, där ett stort fokus har funnits på att kunna få 

kunskap om kulturella normer för att få en bättre professionell praktik (Rugkåsa & Ylvisaker, 

2021, s. 242). För att nå kulturkompetens finns utbildningar i detta för socialarbetare, därtill 

finns det även litteratur om kulturkompetens i socialt arbete och också som del i norska 

policydokument. Rugkåsa och Ylvisaker (2021, s. 242–243) visar i artikeln också att socialt 

arbete med immigranter enligt socialarbetare är annorlunda och krävande. Vidare skriver de om 

att kommunikation ofta är ett problem och om svårigheter med att kommunicera då ett 

gemensamt språk i många fall saknas. 

 

Hälso- och sjukvård samt psykisk ohälsa 

I en artikel ur Läkartidningen (Bäärnhielm, 2012) kan förståelse inhämtas för komplexiteten 

gällande begrepp och hur människor i olika kulturer har olika uttryck för hur de mår. 

Bäärnhielm (2012) skriver att ångest inte kan direktöversättas och att symtom som kan tyda på 

det patienten beskriver och diagnostiserar som ångest också kan beskrivas som kroppsliga 

symtom. Författaren menar att hur psykiska symtom uttrycks beror på sammanhang och kultur. 

I artikeln betonas också vikten av tydlig information om såväl behandling som sjukdom. Tseng 

& Streltzer (2008, s. 13) lyfter fram att det är viktigt att oavsett vilken profession den 

professionella tillhör, exempelvis socialarbetare eller läkare, behövs en medvetenhet om den 

egna kulturella bakgrunden. De menar också att det är viktigt att vara medveten om att alla 

patienter tillhör en kultur och att det kan påverka det medicinska arbetet. Därför är det av 

betydelse att ta hänsyn till kulturella aspekter oavsett om patienten tillhör en minoritets- eller 

en majoritetskultur.  

  

När det gäller psykisk ohälsa diskuterar Kirmayer med flera (2011) i artikeln Common mental 

health problems in immigrants and refugees: general approach in primary care att det finns 

vissa kulturer som betraktar psykisk ohälsa stigmatiserande och som något tabubelagt. Inom 

dessa kulturer är det vanligt att se på de psykiatriska mottagningarna som att de bara är 

sammankopplade med tvångsvård och att det bara är de svårast psykiskt sjuka patienterna som 

får behandling. Denna syn på psykiatriska mottagningar resulterar i att personer får en negativ 

uppfattning om den psykiatriska vården (Kirmayer m.fl., 2011, s. 962). Därför blir det vanligare 

inom en del kulturer att vända sig till religiösa ledare för hjälp (Transkulturellt centrum, 2018, 

s. 51). På samma sätt nämner Elsass (2009, s. 208) att det existerar ett kulturellt synsätt på 

psykisk ohälsa. Majoriteten av flyktingar som kommer till Sverige med en annan kulturell 
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bakgrund är traumatiserade och behöver därför ofta psykoterapeutisk behandling. Däremot vet 

flertalet flyktingar inte vad psykoterapi innebär eftersom det är något som skapats i västländer 

(Elsass, 2009, s. 208).  

Reflektioner över kunskapsläget 
De ovanstående temana hittades i den tidigare forskningen och har bidragit till olika aspekter 

av kulturkompetens. Det finns åtskilliga artiklar som behandlar kulturkompetens på olika sätt. 

Vi valde ut dem som vi tyckte kunde tillföra något gällande förståelse för kulturkompetens. 

Därtill har vi använt sådana i vårt urval som vi menar på något sätt knutit an till vår studies 

syfte och våra forskningsfrågor men vi har också valt någon artikel som är kritisk till 

kulturkompetens för att visa på att det inte är ett enbart lätt ämne. Något som är återkommande 

i flertalet studier vi har nämnt ovan är behovet av kunskap om kulturer och även utbildning av 

professionella för att bemötandet vid transkulturella möten ska bli så bra som möjligt. Att det 

är viktigt att vara medveten om och ta hänsyn till om patienterna tillhör majoritets- eller 

minoritetsbefolkningen är något som lyfts fram i tidigare forskning. Det här är något som vi 

tror kräver en viss kompetens och därför blir intressant som bakgrundsmaterial till vår studie. I 

flera av artiklarna har behov av kunskap framkommit och även utbildning för dem som arbetar 

med transkulturella möten. Innehållet i dessa artiklar har visat på att utbildningsbehov kan 

finnas för att nå såväl kulturell respekt som kulturkompetens.  

  

Vi har främst valt studier som utgår från hälso- och sjukvård och närliggande områden. Den 

litteratur och forskning som vi har hittat är främst från USA men även Kanada, Australien och 

Norge finns representerade i urvalet. Vi har med svensk litteratur men denna uppfyller inte 

syftet med vår studie dock kan det ge oss en relevant bakgrundsinformation. En av de norska 

studier vi har med närmar sig vår studie då den utgår från skandinavisk kontext, men det finns 

fortfarande kunskapsluckor där vi menar att vår studie kan inrymmas. Därför är det av vikt med 

en studie som kan ge svar på vårt syfte som behandlar kuratorers erfarenheter av transkulturella 

möten inom psykiatrisk vård i Sverige. För att uppnå syftet anser vi att tillämpning av ett 

perspektiv som behandlar interaktion och andrefiering kan ge oss en övergripande men 

omfattande bild av ämnet.  

 

3. TEORETISKT RAMVERK 

För att kunna göra en analys av empirin presenteras här det teoretiska ramverket som kommer 

att användas vid genomförandet av studien. De teorier som är utgångspunkt i studien behandlar 

symbolisk interaktion och andrefiering. 

Symbolisk interaktion  
Under möten samverkar kuratorer och patienter med varandra i samtal. Inom sociologin finns 

flera olika teorier som används för att titta på samspel mellan individer i olika sammanhang, en 

av dessa är symbolisk interaktion (Lindqvist & Nygren, 2018, s. 191). Denna studie kommer 
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att bygga på intervjuer och symbolisk interaktion i transkulturella möten kommer att användas 

som teoretiskt ramverk. 

Den symboliska interaktionismen utvecklades av George H. Mead som menar att symbolisk 

interaktionism är grunden i det sociala samspelet (Engdahl & Larsson, 2011, s. 

103).  Resonemanget i den symboliska interaktionismen visar att ömsesidig förståelse inte är 

givet från början utan att det formas i samspel med andra (Engdahl & Larsson, 2011, s, 105). 

Enligt interaktionismen skapar människor sin identitet i samspel med andra.  Interaktionisten 

belyser att människor är något mer än objekt som påverkas av stimuli och sedan agerar utifrån 

den. Människor är även subjekt som uttolkar alla symboler som de använder i förhållande till 

andra, det kan bland annat handla om ord och gester. Dessa symboler får en mening av 

människor genom att tolka dem och sedan handla utifrån dem. Utifrån det kan sägas att den 

symboliska interaktionismen inte bara är relationell, utan inbegriper även en teori om det som 

händer inom människor när de samspelar med andra (Lindqvist & Nygren, 2018, s. 191). Då 

studiens syfte är att se på möten mellan kuratorer och patienter är det interaktionistiska 

perspektivet intressant eftersom det belyser det sociala samspelet mellan individer. Det här 

menar vi är till hjälp för att se på det empiriska material som kommer att erhållas vid 

intervjuerna samt kunna vara en del i analysen av detta material.  

Det här leder oss in på social interaktion som är en viktig del i den symboliska interaktionismen. 

Som hörs på namnet är interaktion något som människor gör sinsemellan och det är något som 

görs utan vidare reflektion (Trost & Levin, 2010, s. 19). Enligt Engdahl & Larsson (2011, s. 

104) baseras all den sociala interaktionen på symbolisk interaktionism. Det här gör att dessa 

båda är viktiga att ha kännedom om för vår studie och den analys vi senare kommer att göra. 

Enligt sociologen Blumer som, liksom Mead, utvecklade interaktionismen, är det i den 

symboliska interaktionismen tolkningen av till exempel gester som utgör grunden (Engdahl & 

Larsson, 2011, s. 104). Vidare menar Engdahl och Larsson att individer handlar som de har 

gjort tidigare och att handlingen sker för att den känns igen och då görs på samma sätt som 

tidigare. Även makt ses som en del i interaktionen och vem som ska bestämma i en viss social 

relation. Här tas sociala ledtrådar upp som ett begrepp att ha i åtanke (Engdahl & Larsson, 2011, 

s. 108). I förhållandet mellan kurator och patient finns det sociala ledtrådar där kuratorn är den 

som har makten i relationen. Trots att det kan verka tydligt för oss behöver vi vara 

uppmärksamma på om det är så i transkulturella möten eller vilka erfarenheter kuratorer har av 

detta.  

Mead har utvecklat och försökte skapa förståelse för på vilket sätt människans delar ”I” och 

”Me” fungerar som en koppling mellan två individer. Medan den förstnämnda inbegriper det 

oplanerade och handlande jaget, är den andra jaget som avspeglar omvärldens bild av 

människan (Lindqvist & Nygren, 2018, s. 191). “Me” är således den del som gör att människan 

mindre spontan (Engdahl & Larsson, 2011, s. 55). Både det fritt handlande “I” och det mindre 

impulsiva “Me” tror vi kan vara till hjälp för att förstå kuratorns erfarenheter och förmåga att 

handla i förhållande till patienten.  
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Andrefiering 
Andrefiering är en teori som har sin grund i det som kallas orientalism enligt Edward Saids 

arbete från 1978 (Backvall, 2019, s. 31–32). Där å ena sidan framställer han den ogynnsamma 

andra som Orienten, å den andra sidan är västvärlden den gynnsamma normen som allt baseras 

på. Att dela upp förmågor i binära par är något som Staszak (2020, s. 25) menar leder till att 

den andra blir den som bekostar de negativa egenskaperna för att vi:et ska tyckas vara bättre 

samt inneha positiva egenskaper. De här binära paren pekar på maktförhållanden samt anger att 

det existerar särskiljande mellan ett vi och ett dem. Andrefieringsprocessen sker genom denna 

indelning mellan grupper i vi och dem i hierarkiska system (Staszak, 2020, s. 25). För att 

tydliggöra vem som ingår i vilken grupp är olikheterna mellan grupperna viktiga i den här 

processen. Det existerar även en asymmetrisk fördelning av makt bland dessa grupper, där den 

grupp som har mer makt tydliggör vilken grupp som är den andra. 

  

Teorin om andrefiering handlar även om att diskussioner om etnicitet gällande skillnader och 

indelning mellan ett vi och de Andra är dominerande. Den centrala utgångspunkten är att det 

existerar en känsla av avvikelse och olikhet i relation till andra människor för att människor i 

sin tur ska kunna utforma subjektet, vilket innebär ”känslan av ett jag och ett vi” (Mattsson, 

2021, s. 95). Människors subjekt skapas till följd av interaktion med andra människor samt 

genom att de bevarar och bygger en skiljelinje mellan det som människor kallar för den Andra 

och sig själva. Med andra ord kan sägas att människor utformar sig själva som subjekt genom 

att jämföra sig med andra och tydliggöra likheter och skillnader däremellan. Till exempel 

definieras en människa som har vit hudfärg genom att en människa som har svart hudfärg också 

definieras, det vill säga oppositionerna skapar varandra. Uppdelning mellan ett vi och de Andra 

är central i samhällets tänkande trots att det inte är betydelsefull för vissa situationer och i vissa 

sammanhang. Det här leder diskussionen in på att människor använder kategorier för att 

kontinuerligt göra lika och även att göra åtskillnad (Mattsson, 2021, s. 95–97). 

 

4. METOD OCH MATERIAL 

Det här kapitlet behandlar våra metodologiska utgångspunkter. Detta delas in i nio 

underrubriker där det första avsnittet behandlar studiens forskningsansats. Därefter följer tre 

kapitel som innehåller vilken typ av empiri som samlats in och på vilket sätt detta har 

genomförts, inklusive vilket urval som har gjorts vilket presenteras tillsammans med det bortfall 

som skett under studiens gång. Då materialets insamlingsprocess har presenterats följer en 

presentation av den analysform som valts, kapitel om trovärdighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Kapitlet kommer att avslutas med de etiska aspekterna som beaktas i studien. 

Vår studie kommer att utgå från en kvalitativ intervjumetod som kommer att förklaras under de 

tidigare nämnda rubrikerna. 

Forskningsansats  
Inom kvalitativa metoder är det viktigt att lägga fokus både på öppen- och mångtydig empiri, 

samt kodifiering och kategorisering. De kvalitativa metoderna baseras på studiesubjektens 
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perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 17). Med hjälp av kvalitativ forskning kan aspekter 

om epistemologi och ontologi, vilket innebär att vara medveten om hur verkligheten kan 

betraktas och frågor om kunskap, hanteras på ett bra sätt (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 19). 

Epistemologi handlar om på vilket sätt vi får kunskap och hur denna kunskap kan berättigas 

(Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 75). Inom ontologin och frågeställningar utifrån ontologi är det 

den gedigna kunskapen som eftersträvas (Sohlberg & Sohlberg, 2019 s. 54).  

  

Den kvalitativa forskningen lyfter fram mångtydigheten gällande möjligheter till olika 

tolkningar samt på vilket sätt forskaren skapar det som studeras (Alvesson & Sköldberg, 2017, 

s. 19). I denna studie har detta gjorts genom ovan nämnda epistemologiska- och ontologiska 

forskningsansatser. Detta då den epistemologiska ansatsen tar fasta på hur kunskap inhämtas. 

Den ontologiska ansatsen hjälper oss i forskningen att se bortom egna och traditionella 

föreställningar om hur saker är och kan hjälpa oss att se hur det verkligen förhåller sig (Sohlberg 

& Sohlberg, 2019, s. 54). Denna forskningsansats kan vara behjälplig för oss att vara mer 

neutrala i förhållande till våra tidigare idéer om kuratorers erfarenheter av transkulturella möten 

och kulturkompetens, för att därefter kunna åstadkomma en ny uppfattning kring ämnet. Valet 

av metod knyts till forskningsproblemet. Genom kvalitativa intervjuer kan forskaren samla 

empiri för att tolka eller förstå fenomen utifrån den betydelse som individer delar med dem 

(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 18).  

Kvalitativ forskningsintervju  
Intervjuer är ett viktigt verktyg för kvalitativa studier, både för att få informanternas synsätt 

samt för att forskaren strävar efter utförliga beskrivningar (Bryman, 2018, s. 561). Enligt 

hermeneutiken används intervjuer även för att ta fast på upplevelser av subjektet (Lundin, 2008, 

s. 108). Intervjumetoder kan användas för att undersöka till exempel individers erfarenheter och 

upplevelser. Intervjuer kan även användas för att utforska individers uppfattningar och känslor 

(Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 160–162). Detta gör att intervjuer har en tolkande och realistisk 

världsuppfattning (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 18). Kvalitativa intervjustudier har oftast få 

informanter, vilket gör att sådana intervjustudier inte kan generaliseras på samma sätt som en 

kvantitativ studie. Oftast blir inte heller kvalitativa intervjustudier i samma grad transparenta 

som exempelvis enkätstudier. Intervjuer är induktiva som slutledningsform vilket innebär att 

dessa bygger på observationer som exempelvis informantens specifika berättelse och 

slutsatserna av dessa går att generalisera (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 153–154). Utifrån det 

kan sägas att genom att undersöka kuratorers erfarenheter av transkulturella möten kan 

gemensamma mönster upptäckas som är mer allmängiltiga. För att öka tillförlitligheten har 

denna studie fokuserat på informanternas uppfattningar om kulturkompetens. Det har 

genomförts genom kvalitativa intervjuer där informanternas berättelser om erfarenheter har 

varit utgångspunkten.  

Semistrukturerade intervjuer 
Vid genomförandet av forskningsstudier där intervjuer används för att samla in empiri kan man 

gå tillväga på olika sätt. Den semistrukturerade intervjumetoden är bra att tillämpa då studien 

kan vara betjänt av att det går att ställa tilläggsfrågor och utveckla en del av de svar som ges 
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från informanterna för att i sin tur kunna besvara frågeställningarna. Metoden går ut på att vi 

som forskare ställer förberedda frågor men beroende av vilka svar vi får kan vi välja att ställa 

tilläggsfrågor till informanten (Aspers, 2011, s. 143). Det gör att mer utrymme finns för dialog 

mellan oss intervjuare och informanterna i fråga. I den semistrukturerade intervjun utgår 

intervjuaren från en intervjuguide med ett antal givna frågor. Vi har använt oss av en 

intervjuguide där vi har haft färdigställda frågor som alla varit desamma inför varje 

intervjutillfälle. Frågor har därtill uppstått under intervjuerna och dessa har då ställts till 

informanterna, detta i enlighet med strukturen för semistrukturerade intervjuer. 

Urval 
I studien har 10 intervjuer genomförts med yrkesverksamma kuratorer som arbetar inom 

psykiatrisk vård i Sverige. För att välja ut informanter till studien har ett bekvämlighetsurval 

använts, vilket innebär att vi har använt de informanter som först anmält intresse och som har 

uppfyllt de kriterier som satts upp för deltagande i studien. Urvalet i studien baserades på tre 

inklusionskriterium och ett exklusionskriterium (Padgett, 2017, s. 69) som har varit avgörande 

för vilka som har kunnat delta i studien och vilka som inte varit aktuella för studien. Det första 

inklusionskriteriumet i studien var att informanterna vid intervjutillfället skulle arbeta inom 

psykiatri, det kan vara arbete antingen inom öppen- och slutenvård samt med barn- eller vuxna. 

Inget urval har skett utifrån dessa olika patientgrupper. Det andra inklusionskriteriumet 

handlande om att urvalet av informanter i studien är oberoende av ålder, kön eller ursprung hos 

informanterna. Det tredje inklusionskriteriumet var att kuratorerna kunde vara verksamma var 

som helst i landet. Exklusionskriteriumet i studien var att andra kategorier av hälso- och 

sjukvårdspersonal inom psykiatri och övrig sjukvård inte varit aktuella för studien. Det här 

exklusionskriteriet gäller även kuratorer inom andra verksamheter än psykiatri. 

 

För att finna informanter användes olika tillvägagångssätt. Vi kontaktade CESAR, Centrum för 

Socialt arbete vid Sociologiska institutionen som hänvisade oss till att kontakta 

avdelningschefer inom psykiatrin vid Akademiska sjukhuset, vilket dock inte gav något 

resultat. Vi har också använt sociala medier för att hitta informanter, detta genom att vi har gjort 

inlägg både på två Facebookgrupper, en som är för socionomer och en som är specifik för hälso- 

och sjukvårdskuratorer. Inlägg har också publicerats av oss på våra egna profilsidor för att söka 

deltagare. Därtill kunde vi även få tag i informanter genom vår personliga kännedom samt via 

andra som arbetar inom hälso- och sjukvård. Kontakten med informanterna togs antingen via 

mejl eller sociala medier, där de även fick information om både studiens syfte, struktur och 

intervjuernas design. Vid kontakt med möjliga deltagare har dessa fått ta del av ett skriftligt 

informationsbrev gällande studien (Bilaga 1). De medverkande kuratorerna kommer från olika 

verksamheter inom psykiatrin där barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri finns 

representerad. Informanterna arbetar också såväl inom sluten- som öppenvård samt med 

blandade psykiatriska tillstånd som psykossjukdomar och affektiva sjukdomar.  

  

Vid sökandet av informanter skedde två bortfall. Ett bortfall skedde då en möjlig informant 

ville ställa upp men på grund av egen tidsbrist inte kunde medverka, därtill tackade en möjlig 

informant nej till deltagande. Antalet informanter blev emellertid 10. Det har även funnits 
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kuratorer som har varit intresserade av att delta i vår studie men som inte har tillhört vår 

målgrupp då de inte är verksamma inom psykiatri i nuläget, detta är dock inte ett reellt bortfall.  

Genomförande  
Genomförandet av intervjuerna har skett digitalt efter önskemål från informanterna i de flesta 

fall och detta ansågs vara mest lämpligt med tanke på det geografiska avståndet. En informant 

ville ses på dennes mottagning men även denna gjordes om till digital intervju på grund av 

sjukdom. Intervjuerna har varit cirka 45 minuter långa. Intervjuerna genomfördes under april 

2022. Eftersom vi var två intervjuare under alla intervjuer, bestämde vi inför varje intervju, vem 

som skulle leda intervjun och vem som skulle observera och även komma med tilläggsfrågor 

om så var behövligt. Intervjuguiden bestod av inledande frågor av en mer öppen karaktär, 

därefter kom mellanliggande frågor som var mer centrala och till slut avrundades intervjun med 

avslutande frågor (Bilaga 2). Frågorna var av sådan karaktär att informanterna kunde vara 

flexibla i sina svar och gavs tillfälle till reflektion. Vidare hade vi möjlighet att ställa 

tilläggsfrågor som uppkom längs vägen. Några frågor lades också till i intervjuguiden efter de 

två första intervjuerna hade genomförts (Bilaga 3).  

Deltagandet i studien har skett efter att samtycke har inhämtats av informanterna. Samtycket 

har inhämtats antingen via en blankett som informanterna har skickat till oss via e-post eller 

muntligen innan intervjuerna påbörjades. Inledningsvis har informanterna, då intervjuerna 

startade, fått en kort presentation om vilka vi är, studiens syfte samt hur vi kommer att använda 

empirin i analys och resultat. Vi har också frågat informanterna om tillåtelse att spela in 

intervjuerna. Vid all hantering av data behöver detta material förvaras, vi har för att säkerställa 

att materialet skyddas, sparat alla intervjuer i särskilda mappar på våra respektive datorer som 

är lösenordskyddade. Inspelningarna har, efter att intervjuerna transkriberats, analyserats och 

då examensarbetet var slutfört, raderats, vilket informanterna också informerades om. Vid 

transkriberingen av intervjuerna gavs varje informant en siffra från 1 till 10 och i det 

transkriberade materialet heter informanterna “I” följt av deras specifika siffra. Informanterna 

fick också kännedom om att deras svar kommer att anonymiseras, att deras deltagande är 

frivilligt samt att de kan avböja svar på frågor eller avbryta deltagandet. 

Efter att intervjuerna hade genomförts, transkriberades dessa för att sedan kunna kodas. 

Kodningen har skett genom att transkriberingen av intervjumaterialet har genomgåtts noggrant 

och olika teman i det som informanterna har berättat identifierats, dessa har markerats genom 

att ett eller två ord har skrivits, som kommentar i dokumentets marginal. Efter detta har 

återkommande teman valts ut ur materialet och analyserats. 

Tematisk analys 
Den analysform som har använts i studien är tematisk analys. Den tematiska analysen är en 

metod för att identifiera olika teman i ett material (Braun & Clarke, 2006, s. 79). Detta har 

gjorts genom att gå igenom hela materialet systematiskt och identifiera olika teman sedan har 

dessa namngivits i materialet och därefter har dessa använts vid analysen (Braun & Clarke, 

2006, s. 88–92). Ett tema är aktuellt om det är kopplat till studiens syfte och är till hjälp för att 

besvara frågeställningarna. Av vikt är sådana teman som skapar förståelse för det som 
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framkommer i intervjuerna, vilket i sin tur kan komma att bli ett bidrag inom det aktuella ämnet 

(Bryman, 2018, s. 703). I den tematiska analysen kan även sådant framkomma ur materialet 

som skiljer sig från varandra och som med anledning av det kan bli intressant för studiens 

resultat. 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
Studiens kvalitet värderas med hjälp av flera kriterier som förekommer i samhällsvetenskapliga 

studier (Bryman, 2018, s. 71). Dessa kriterier skiljer sig åt, vilket gör att valet av dem styrs av 

vilken forskningsmetod används. Med anledning av att den kvalitativa forskningen inte betonar 

frågor som handlar om mätning, har begreppen tillförlitlighet och äkthet använts för att bedöma 

denna studies kvalitet. Tillförlitligheten innehåller fyra delkriterier, vilka är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. För att uppfylla 

trovärdighetskriteriet i resultaten menar Bryman (2018, s. 465–467) att studien ska utföras 

enligt de regler som existerar samt att resultatet rapporteras till informanterna för att de ska i 

sin tur verifiera att författarna förstått den verkligheten på korrekt sätt. I denna studie kommer 

informanterna att i efterhand få läsa studiens resultat, något som de delgivits information om 

vid intervjutillfällena. Den formen av verifiering som ovan nämns kallas för 

respondentvalidering (Bryman, 2018, s. 465–467). Vår studie har haft en induktiv ansats där 

utgångspunkten har varit att hävda att det finns ett samband mellan fler antal av enskilda fall 

och att detta samband även är allmängiltigt (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 12). Det här tolkas 

som överförbarhet vilket är ett validitetskriterium som lägger fokus på resultatens överförbarhet 

till en annan omgivning (Bryman, 2018, s. 467). Överförbarhet kräver en djupgående 

beskrivning av ett fenomen, i vår studie, transkulturella möten inom psykiatri, som därefter ger 

resultat som möjligen kan appliceras på andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård.  

  

För att uppnå pålitlighet och reliabilitet, som innebär att vara varsam under genomförandet av 

arbetet, har vi haft en granskande hållning genom hela studien. Detta innebär att en fullständigt, 

åtkomlig samt en detaljerad beskrivning av tillvägagångssätt för alla forskningsprocessens faser 

har skapats för att möjliggöra studiens transparens (Bryman, 2018, s. 468). Att styrka och 

konfirmera handlar om att studien har genomförts på ett objektiv sätt samt att författarna har 

handlat ärligt. För att infria detta kriterium har vi eftersträvat att våra egna teoretiska 

inriktningar och värderingar inte har påverkat genomförandet av undersökningen samt att 

analyserna av resultaten i studien enbart har byggts på informanternas redogörelser (Bryman, 

2018, s. 470). Detta kriterium har uppnåtts med hjälp av reflexivitet. Det finns en svårighet i att 

uppfylla reflexivitet då det finns risk att forskaren påverkar sin egen forskning, eftersom både 

forskaren och dennes studie påverkas av varandra fortlöpande och ömsesidigt under 

forskningsprocessen. Det vill säga att både forskare och forskningen som sådan har utgjort en 

del av en kontext och därför har varit beroende av kontexten (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 

120). Reflexivitet har medverkat till både kritisk reflektion och till att medvetandegöra att det 

finns en risk att studien till viss del är förutbestämd. Trots att empiriskt material, vilket är 

verklighetens tolkningar, var viktiga, gällde det att vara omsorgsfull, reflektera över och tänka 

mer på det empiriska materialets innebörd samt varför forskaren tolkar vissa saker på ett visst 

sätt. Detta har gjorts innan att forskaren yttrat sig om verkligheten på det sättet (Alvesson & 
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Sköldberg, 2017, s. 21). Vi har under studiens genomförande varit medvetna om att vi innehar 

en egen förförståelse för vad transkulturella möten och kulturkompetens innebär samt att vi har 

innehaft uppfattningen att det är viktigt för kuratorer med en bred kunskap i ämnet. Det här är 

något som vi under intervjuer och bearbetning av materialet har varit uppmärksamma på. 

Genom att medvetandegöra detta kan det möjligen ha bidragit till en mindre påverkan på vår 

studie. 

 

Vidare belyser Bryman (2018, s. 470) vikten av studiens äkthet genom att lyfta fram andra 

kriterier som berör forskningspolitiska konsekvenser. Denna studie har uppfyllt kriterier för en 

rättvis bild, vilket innebär att undersökningen har presenterat en rättvis bild av informanternas 

olika åsikter och tankesätt. Även kriteriet om ontologisk autenticitet har uppnåtts, detta har skett 

med hjälp av att undersökningen har givit informanterna möjlighet att få en bättre förståelse för 

det yrkesliv de befinner sig i, där mötet med patienter med en annan kulturell bakgrund är en 

del. Det här har gjorts genom att informanterna har givits möjlighet till reflektion kring frågor 

om kulturkompetens. 

Etiskt förhållningssätt 
Enligt Akademikerförbundet SSR:s (2017, s. 25) etiska riktlinjer ska socialarbetaren bevara och 

utveckla sin färdighet i socialt arbete. Det här är något som vår studie kan ha bidragit till då det 

gäller ämnesområdet kulturkompetens och behovet av denna kompetens i kuratorns arbete.  

  

För att genomföra studien har professionella kuratorer inom psykiatri tillfrågats att delta. Valet 

att de kvalitativa intervjuerna ska ske med denna grupp har gjorts då informanterna inte fick 

befinna sig i pågående utsatthet. Det här gör att det inte var aktuellt att tillfråga patienter eller 

deras anhöriga om deltagande i studien. Vår avsikt har varit att följa Vetenskapsrådets fyra 

principer inom forskningsetik, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–14). Innan vi kontaktade möjliga 

informanter inhämtades godkännande från handledare för att genomföra studien. Därefter 

skickades en samtyckesblankett med utförlig information om syftet med uppsatsen till 

intresserade intervjupersoner samtidigt gavs även information om att empirin skulle komma att 

användas till vårt examensarbete vid Uppsala universitet. Samtycke avseende såväl deltagande 

som inspelning har erhållits både skriftligt och muntligt från medverkande innan deras 

respektive intervjutillfällen. Våra intervjupersoner har även informerats om att de kommer att 

vara anonyma i vårt skrivna material och att ingen information som riskerar deras identitet 

kommer att finnas med i studien. Vidare hade intervjupersonerna rätt att ångra och avbryta sin 

medverkan när som helst samt att avböja svar på någon fråga utan att ange någon anledning. 

  

När det gäller vad informanterna utsätts för finns möjlighet att vi påverkar informanternas sätt 

att uttrycka sig under intervjuerna. Då det gäller resultatet finns en risk att informanterna känner 

igen sig i citat som används men att de inte tycker att dessa fångar allt de velat besvara frågan 

med. Det är av vikt att kunna göra kvalitativa studier som denna för att inhämta empiri direkt 

från yrkesverksamma kuratorer. På så sätt kan studier fördjupas genom en större förståelse för 

hur det studerade ämnet verkligen ter sig. Det här kan inte på samma sätt genomföras utan att 



  Falkenberg Bockgård & Sikh 

20 (52) 

samla empiri från den grupp som studeras.  En intervjustudie ger oss också mer berättelser om 

hur verkligheten ser ut just nu än vad till exempel en dokumentstudie gör. Därför menar vi att 

studiens syfte har övervägt det obehag som kan ha upplevts av de deltagande informanterna.   

  

Under genomförandet av studien har det som kuratorerna sagt vägt tungt och det har funnits 

aspekter som inte studien kunnat behandla då vi inte kan ta del av exempelvis patienternas 

upplevelser och erfarenheter. Något som studien däremot har kunnat bidra med är det som 

kallas för katalytisk autenticitet (Bryman, 2018, s. 470) detta handlar om att undersökningen 

kunde möjliggöra förändring av informanternas situation. Studien har inte medverkat till någon 

förändring av informanternas situation, däremot kan den ha varit till hjälp för dem att reflektera 

över vikten av kulturkompetens för yrkesutövningen samt vilka åtgärder som behövde vidtas 

för att uppnå denna kompetens.  

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel har tematisering av materialet skett utifrån centrala aspekter som har framkommit 

i intervjumaterialet och som har lett fram till svar på studiens frågeställningar. Analys av 

materialet har gjorts i ljuset av studiens teoretiska perspektiv symbolisk interaktionism och 

andrefiering. Kapitlet har delats in i tre huvudteman vilka är kuratorns erfarenhet av 

transkulturella möten, utmaningar i transkulturella möten samt kuratorernas syn på behov av 

kulturkompetens. I sin tur har dessa underteman. Informanterna i studien befann sig i 

åldersspannet mellan 25 och 62 år varav en var man och nio var kvinnor. Alla deltagande 

informanterna var verksamma inom psykiatri, åtta inom öppenvård och två inom slutenvård. 

Av informanterna arbetade tre inom psykosvård, fyra inom allmänpsykiatri och två hade en 

inriktning mot affektiva sjukdomar. En av informanterna arbetade inom barn- och 

ungdomspsykiatri. Fem av informanterna var verksamma i Sveriges tre största städer och de 

övriga fem arbetade i mellanstora svenska städer i södra- och mellersta Sverige.  

 

Kuratorns erfarenhet av transkulturella möten  

Det framgår i våra intervjuer att kuratorer inom psykiatri har olika erfarenheter av 

transkulturella möten. Hur stor denna erfarenhet är och vad den bygger på är dock väldigt 

differentierat. Erfarenheterna bygger på olika aspekter, som tas upp i underteman olika 

erfarenheter av patientmöten, att förstå psykisk ohälsa och jämlik vård i transkulturella möten. 

Olika erfarenheter av patientmöten  

Några av informanterna anser att de nästan inte har någon erfarenhet av transkulturella möten 

medan andra menar att de har stor erfarenhet av dessa möten. Vid intervjuerna framgår det att 

det inte verkar vara bundet till hur länge informanterna har varit ute i yrkeslivet utan snarare till 

hur ofta de möter patienter med en annan kulturell bakgrund än den bakgrund som de själva 

har. Nedanstående informant uppgav att hon var i slutet av sitt yrkesliv och även har arbetat 

som kurator under lång tid men ändå tyckte att hon inte hade någon större erfarenhet av 

transkulturella möten. Hon beskriver sin erfarenhet på följande sätt:  
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I10: [...] Alltså jag har inte jobbat riktat mot personer med annan bakgrund än svensk, det 

är klart att jag har träffat personer som innan, men här är det väldigt mycket för vi har 

upptagningsområde [nämner ett segregerat område] [...] så, men det är lite ovant för mig 

[att arbeta med detta].  

Vidare finns det flera informanter som hänvisar till tidigare arbeten, exempelvis inom 

socialtjänsten, och som då har träffat fler patienter med en annan kulturell bakgrund, men i det 

arbetet som de nu har som kuratorer är dessa möten färre. Därtill kommer de som har varit 

yrkesverksamma som kuratorer en relativt kort tid, cirka två år, men som ändå menar att de har 

stor erfarenhet av transkulturella möten. Detta eftersom andelen patienter med en annan 

kulturell bakgrund procentuellt är högre än på andra mottagningar. En informant förklarar sin 

erfarenhet utifrån hur stor andel av patienterna på mottagningen som har en annan kulturell 

bakgrund är:  

  

I9: Oj, vi har 700 patienter tror jag ungefär, [paus] alltså jag skulle nog vilja säga att det är 

nästan 50%, där som jag träffar i alla fall i rollen som kurator [...]. 

Hur stora erfarenheterna av transkulturella möten är tycks enligt detta vara olika hos 

informanterna även om alla är verksamma inom någon psykiatrisk verksamhet vid studiens 

genomförande. Detta kan vara beroende av vilket geografiskt område informanten är verksam 

i och hur stort upptagningsområdet är för olika verksamheter där informanterna befinner sig. 

Till exempel är enligt informanterna, andelen patienter med annan kulturell bakgrund hög i 

storstadsområdena. En informant beskriver att erfarenheter även handlar om att det som sker i 

patientmöten kan bidra till lärdom om olika kulturella skillnader:  

I7: Jag har fått lära mig jättemycket om olika kulturella saker som jag inte visste fanns 

innan jag kom hit faktiskt [arbetar i storstadsområde]. 

Vidare kan det således vara en tolkningsfråga hur informanterna definierar sina erfarenheter. 

Flertalet av informanterna menar att de har en stor andel patienter med en annan kulturell 

bakgrund, vilket bidrar till andra erfarenheter av dessa möten. Informant resonerar: 

I1: [...] Började jobba i Stockholms förorter, och har egentligen alltid rört mig vid 

anställningar som har en befolkning som är väldigt heterogen, så att från många olika 

platser i världen, både språkligt och kulturella och religiösa [...] så jag tänker att jag har 

träffat många [patienter från andra kulturer].  

Med hjälp av den symboliska interaktionismen går denna teori att förstå utifrån citatet som visar 

på hur individer med olika språk, religioner och kulturer möts och samspelar på olika sätt. Det 

här till följd av att teorin om symbolisk interaktionism inte är enbart relationell utan också 

innefattar teorier om vad som händer inom människor vid samspelet med andra (Lindqvist & 

Nygren, 2018, s. 191). Detta med utgångspunkt i citatet ovan där det framkommer att 

informanten menar att erfarenheterna bygger på aspekter som kultur, språk och religion. Här 

kan kuratorn exempelvis uppleva saker inom sig under mötet med patienter som har en annan 

kulturell bakgrund. Vidare kan upplevelser och känslor som uppkommer i kuratorn förvandlas 

till erfarenheter att ha med sig inför kommande möten.  En informant beskriver sin förvärvade 

erfarenhet med att det är människor som möts, inte kulturer:  
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I6: [---] Det är egentligen inte kulturer som möts, det är människor, men när man pratar om 

det som det vore något annat utanför oss, men det är ju vi som kulturbärare som möts [...].  

Den slutsats som kan dras gällande kuratorernas erfarenheter av transkulturella möten är att det 

finns en delad tolkning angående hur erfarenheter av dessa möten ser ut. Innebörden av detta är 

att det dels handlar om yrkeserfarenhet men också om erfarenheter som kuratorerna får genom 

transkulturella möten.  

Att förstå psykisk ohälsa 

Erfarenheter av att möta patienter med olika kulturell bakgrund kan speglas i informanternas 

förståelse för psykisk ohälsa i förhållande till patienternas bakgrunder. När det gäller hur 

psykisk ohälsa uttrycker sig är det inte alltid lätt för informanterna att avgöra om det är psykisk 

ohälsa eller om det har med den kulturella bakgrunden att göra. Det här kan skapa missförstånd 

mellan kurator och patient. En av våra informanter säger att detta även gäller i kontakten mellan 

läkare och patient. Detta framkommer i följande citat: 

I5: [...] En somalisk kvinna i psykiatrin som hade väldigt låg grad av ögonkontakt och 

tittade inte så mycket på den manliga läkaren och han noterade det här varje gång och 

började liksom misstolka det här för att det finns någonting svårigheter i det sociala att det 

kan det lukta lite autism här [...] men egentligen så handlade det ju snarare om att hon var 

väldigt artig och ville inte stirra på honom och följde sina seder [...]. 

I citatet ovan beskrivs hur kulturkompetens inte bara är av vikt i möten mellan kurator och 

patient utan även när patienter möter andra professioner. Det här tyder på att kulturkompetens 

upplevs som viktigt inom psykiatri överlag. Det exempel som informanten ovan tar upp handlar 

om kulturella aspekter som kan förväxlas med olika psykiatriska sjukdomar och tillstånd. I 

anknytning till teorin om symbolisk interaktionism är uppfattningen att individer är subjekt som 

tolkar symboler som används i interaktion med andra. Sådana symboler är exempelvis ord och 

dessa får en mening då individen tolkar och handlar utifrån dessa symboler (Lindqvist & 

Nygren, 2018, s. 191). Utifrån det kan sägas att kuratorn ger patientens symboler, i form av ord 

och gester, en mening genom att utläsa dem. Dock kan de kulturella skillnaderna som uppstår i 

mötet mellan kuratorn och patienten med en annan kulturell bakgrund resultera i att kuratorn 

misstolkar patientens symboler och därmed kan utfallet bli missgynnsamt för patienten. Här 

kan även en andrefieringsprocess bli aktuell om kuratorn gör åtskillnad mellan patienter genom 

att tolka symboler på olika sätt. Detta kan inträffa med anledning av att kuratorn har kännedom 

om symboler hos patienter som tillhör kuratorns egen kulturella bakgrund, vilket gör att 

kuratorn tolkar symbolerna utifrån sig själv. Däremot kan symboler hos patienter med en annan 

kulturell bakgrund missuppfattas av kuratorn vilket kan leda till skapandet av ett vi och dem i 

mötet med patienten (Staszak, 2020, s. 25). Missuppfattningar av symboler tydliggörs också i 

citatet nedan: 

I1: Många av våra patienter har ju psykotiska symtom i perioder, och vanföreställningar 

och jag har också erfarenhet att jag har mött patienter, där läkaren har frågeställning kring 
är det här en psykossjukdom, men sen när jag får uppdraget patient och stöd, så visar det 

sig att den här personen är med i en religiös kontext [som då kan bidra till missförstånd]. 
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I det empiriska materialet kan utläsas att det finns kuratorer som tycker det är svårt att särskilja 

vad som är det psykiatriska tillståndet hos patienten och vad som är kulturellt betingat i mötet 

med patienten. Kuratorer menar att psykisk ohälsa kan uttryckas på olika sätt beroende på 

vilken kulturell bakgrund patienten har. Informanterna i vårt material uttrycker att det finnas ett 

behov av kulturkompetens, för att de ska kunna bemöta och förstå alla sina patienter utifrån den 

bakgrund patienterna har. Detta leder oss vidare in på frågan om jämlik vård för patienter inom 

psykiatri.  

Jämlik vård i transkulturella möten 

Som nämnts i inledningskapitlet ska sjukvård bedrivas i enlighet med Hälso- och sjukvårdslag 

(2017:30) 3 kapitlet 1 §. Här framgår det att alla människor har rätt till en god vård på lika 

villkor. Något som framkommer i det empiriska materialet är vad informanterna anser om sina 

erfarenheter gällande om vården blir jämlik för patienter med en annan kulturell bakgrund. De 

flesta av våra informanter menar att vården inte blir jämlik. Flera olika anledningar till detta 

nämns i det empiriska materialet, som exempelvis kulturella skillnader, brister i språket och 

förmåga att hävda sin rätt till en viss vård. I en av intervjuerna nämns att föräldrar som är 

ihärdiga och kan prata för sina barn tenderar att få tillgång till mer vård än vad andra barn får: 

I2: [...] Men jag tycker ofta att det kan vara att dom som har föräldrar som är mer ihärdiga 
och mer ligger på att dom kan få en annan sorts vård, att dom kan få snabbare vård om man 

har föräldrar som ringer hit konstant, och sådär, så kan jag tycka ibland att det ofta är liksom 

svenska föräldrar [gör citationstecken med fingrarna], som gör det, som vet liksom, vet sina 

rättigheter lite mer och som vet mer kring vårdgarantin och hela den biten [...]. 

Det framkommer även att professionella inom vården kan riskera att agera på så sätt att det 

uppstår skillnader i bemötandet av patienterna. En informant förklarar: 

I6: [...] Nej jag tror inte det blir en jämlik vård på det sättet, överhuvudtaget att man blir 

mer misshandlad av samhället när man inte kan stå upp för sina rättigheter, kanske inte 

känner till sina rättigheter [för att patienten inte har kännedom om det svenska 

välfärdssystemet]. 

Här synliggör informanten att det kan vara svårt för patienten att veta vilka rättigheter som 

gäller. På grund av detta kan det vara svårt för patienterna att veta hur de ska gå tillväga för att 

få del av sina rättigheter. Resultatet blir att samhället och vården behöver ta ett stort ansvar att 

förmedla vad som krävs för att få ta del av de resurser som är tillgängliga.  

  

Vidare kan brister i språket leda till att vården tenderar bli ojämlik. En informant nämner 

filosofen Bourdieu och det kulturella kapital som han talar om, där informanten menar att om 

man inte har det språkliga kapitalet kan vården riskera bli ojämlik. Enligt Mead bygger 

symbolisk interaktionism på det sociala samspelet (Engdahl & Larsson, 2011, s. 103). Symboler 

inom interaktionism handlar exempelvis om ord (Lindqvist & Nygren, 2018, s. 191). Utifrån 

det kan sägas att språket är ett viktigt verktyg när det gäller det sociala samspelet mellan 

kuratorer och patienter. Detta leder till att brister i språket behöver överbryggas för att uppnå 

jämlik vård. Det här går att se på i förhållande till nedanstående citat där en av informanterna 

anser att det är den enskilda kuratorn som har det största ansvaret för att bedriva jämlik vård, 



  Falkenberg Bockgård & Sikh 

24 (52) 

med anledning av att denne oftast är ensam i mötet med patienten och innehar en maktposition 

i förhållande till patienten: 

I8: Det hänger så väldigt mycket mera på den enskilda behandlaren [under enskilda möten], 

det är så här med [...] oss kuratorer [skrattar] om vi får säga så, vi kan sitta och vara 

jätteduktiga kompetenta på våra rum, det är inte så många som vet det, vi kan också sitta 

och vara jättedåliga, och det inte heller så många som vet det, alltså det inte [...] skyddat 

[talar om kuratorsyrket som inte skyddat för patienten och kuratorns makt]. 

I citatet kan också urskiljas det som Engdahl och Larsson (2011, s. 108) skriver om sociala 

markörer vilket handlar om vem som har möjligheten att ha makten i en relation och det här är 

något som utgör en del i den symboliska interaktionismen. I yrkesrollen som kurator innehas 

makt att förvalta i relation till patienten. Denna makt handlar om hur mötet ska utformas och 

det kan även innefatta vem som kuratorn träffar samt vad denne kan göra i sin roll som kurator. 

Här kan vi i anknytning till det som Mead (Lindqvist & Nygren, 2018, s. 191) beskriver som 

“I” och “Me” se på kuratorns roll i förhållande till maktperspektivet. “I” är den fritt handlande 

parten och “Me” är den som inte är lika spontan (Engdahl & Larsson, 2011, s. 55). Eftersom 

kuratorn är den som är professionell i sin yrkesroll och därmed har mest makt kommer kuratorns 

spontana del, det vill säga “I”, att utöva denna makt utan att reflektera över detta. Medan 

kuratorns mindre spontana del, “Me”, kommer att reflektera över sina handlingar innan de 

genomförs. Kuratorns roll är ofta inte synlig utifrån, det vill säga svår att kontrollera för 

utomstående samt svår att mäta. Det här leder till att kuratorn själv måste ta ett stort ansvar för 

den vård som denne utför gentemot den enskilda patienten.  

Trots att de flesta av informanterna menar att vården ofta inte blir jämlik finns det en informant 

som anser att vården är jämlik för alla patienter oavsett kulturell bakgrund. Här spelar tillgången 

på resurser in. En informant säger:  

I10: Vi [anställd på psykosmottagning] har ju så mycket mer resurser än [...] övrig psykiatri 

så att jag tycker det, jag tycker faktiskt så [vården blir jämlik för alla patienter]. [...] Jag är 

lite jag är ju ganska ny, ganska imponerad över hur man jobbar här. Och jag ser ingen större 

skillnad. 

I förhållande till jämlik vård är det flera av informanterna som nämner att patienter som är 

uppväxta i Sverige i större utsträckning vet vilka rättigheter de har beträffande svensk sjukvård 

och lagstiftning än de patienter som har växt upp i ett annat land. Någon av informanterna 

nämner också skolan och säger att den som har gått i skolan i landet har större möjligheter och 

mer vetskap om sina rättigheter. Det här menar informanterna leder till att vården inte blir 

jämlik för alla patienter eftersom olika förutsättningar att erhålla adekvat vård finns. 

Kuratorerna har, med anledning av ovanstående skillnader för patienter med olika bakgrund, 

stor makt att förvalta gentemot den enskilde patienten och därmed också möjlighet att bidra till 

en jämlik vård för alla patienter.  

Informanternas utsagor visar på att det eftersträvas att vården ska vara jämlik för alla patienter, 

i enlighet med rådande lagstiftning. Trots detta är det inte alltid det sker. Informant beskriver 

på följande sätt: 
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I1: Men andra tänker nog [...] att vi ändå försöker eftersträva att erbjuda en jämställd vård, 

men jag tror inte att man gör det, synar man det så tänker att man har saker och förbättra 

givetvis. 

Detta visar att det kan vara svårt för kuratorerna att erbjuda jämlik vård och att det kan resultera 

i att andrefiering sker. Detta genom att olikheter kan uppstå beroende på om en patient tillhör 

samhällets normgivande kultur eller kommer från en minoritet i samhället, vilket kan leda till 

en känsla av vi och dem. Det här kan jämföras med Orienten som den Andra och västvärlden 

som den normgivande som Edward Said skriver om i Backvall (2019, s. 31–32). Att bedriva 

jämlik vård för alla patienter kan ses som en av utmaningarna som kan uppstå i kuratorernas 

möten med personer med en annan kulturell bakgrund. Det här kan vara på grund av brister i 

språket samt att det kan vara svårt för patienterna att veta vilka rättigheter de har och hävda sin 

rätt till vård.  

Utmaningar i transkulturella möten 
När det gäller utmaningar i transkulturella möten finns det flera olika aspekter som 

informanterna lyfter som viktiga. Flera av dem berör symbolisk interaktionism på olika sätt. 

Både när det kommer till symboler i form av yttre attribut som kläder men också andra former 

av interaktioner. Kapitlet delas in i underteman utmaningar gällande stöd och fördomar, 

kommunikation i det transkulturella mötet, möjligheter och begränsningar med tolkade 

patientsamtal och andra sätta att kommunicera. 

Utmaningar gällande stöd och fördomar  

Det finns flera utmaningar som lyfts av våra informanter i förhållande till hur de ska kunna ge 

sina patienter det stöd de behöver men också gällande informanternas egna fördomar och deras 

hantering av dessa. I en intervju blir en utmaning synliggjord då informanten tydligt visar att 

hon blev upprörd i samtalet:  

I2: Vi hade en förälder här som kom och som var från en annan kultur, som var väldigt 

upprörda över att deras barn inte svarade på befallningar och det kanske inte är ett ord jag 

hade valt och jag hade ju själv inte heller svarat befallningar om jag fick det av mina 

föräldrar, men för dom var detsamma självklart att då måste det vara något fel på barnet, 

så det var lite svårt kan jag tycka hur man ska reagera då. [---] Sen får man måste man ju 

fortfarande ha utifrån liksom våra lagar och vår anmälningsskyldighet och så om det är 

något som oroar en oavsett kultur.   

Utifrån citatet ovan kan det utläsas att en andrefiering sker där kuratorn själv är den 

normgivande, därmed blir “vi:et” och familjen som kommer från en annan kultur blir “de 

andra”. Som Mattsson (2021, s. 95) skriver handlar detta om att det finns en avvikelse och 

olikheter i relationen till andra människor som skapar en känsla av ett “jag” och ett “vi”. Detta 

skapas här av informanten i relation till patienten och dennes familj. Informanten förklarade att 

hon blev upprörd men att hon också var tvungen att ha ett professionellt förhållningssätt. Hon 

reflekterar också över att oavsett kultur ta hänsyn till gällande lagar. I detta fall uttrycker 

informanten att hon reagerade starkt men att hon också var medveten om att hon har en annan 

syn på hur man pratar med barn än vad denna förälder hade. Med hjälp av teorin om andrefiering 

är den analytiska utgångspunkten att informanten förstod att det var på grund av familjens 
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kulturella bakgrund som gjorde att föräldrarna agerade på det sätt som berättades, vilket också 

ledde till informantens reaktion. Vidare kan vi se att informanten innehar förmågan att 

reflektera kring olika kulturer och på så sätt besitter kulturkompetens, med anledning av hur 

informanten reagerade på det som föräldern hade sagt, trots att hon reagerade starkt. Här anser 

vi att det blir tydligt att kuratorn kan se sig själv som normgivande, det vill säga “jag:et” vilket 

kan vara en utmaning för kuratorn och något som kuratorn behöver vara uppmärksam på i mötet 

med såväl patienter som anhöriga. Detta då kuratorn tolkar utifrån sig själv och sina erfarenheter 

och inte alltid har kännedom om patientens åsikter och tankar utifrån dennes kulturella 

bakgrund.  

Något som har nämnts av ett fåtal informanter och som kan vara utmanande är att det kan 

upplevas stigmatiserande för en del patienter med en annan kulturell bakgrund att vara i behov 

av psykiatrisk vård. Här kan det leda till att omgivningen stigmatiserar den som är sjuk vilket 

också framgår i detta citat:  

I3: Men så kan det var med alla patienter kan jag tycka, men absolut, kanske lite mer stigma 

inom vissa [kulturer], att man kanske inte pratar om det eller man kanske blir mer liksom 

utfryst ur sin gemenskap kanske för att man har den här sjukdomen [...] men som 

psykossjukdom så kan man bete sig lite irrationellt och kanske så och [...] att det straffar 

sig lite kan det göra liksom, [...] eller kanske inte är lika välkommen.  

Detta är inte något som har uttryckts av alla informanter men något som kan tolkas in då 

informanterna berättar om hur anhöriga förhåller sig till den vård som erbjuds patienten. En 

utmaning som är gemensam för flera av informanterna är att förklara för patienten om vilket 

stöd som kan ges från andra myndigheter i samhället samt vilka regelverk som finns att förhålla 

sig till. I anslutning till detta är det också utmanande att se vilka behov en patient har och därtill 

vilket stöd som andra funktioner i samhället kan ge patienten, där sjukvården inte kan vara 

behjälplig. Det kan till exempel handla om möjligheter till arbete, att få bostad eller hjälp till 

familjen från socialtjänsten. En informant beskriver att det här blir svårare när det kommer till 

möte med patienter med en annan kulturell bakgrund: 

I4: […] Ibland kan det vara svårt att [veta] hur svenska systemet fungerar, vi jobbar mycket 

med psykosociala insatserna och ersättningar och stöd från kommuner och sådär, och det 

kan var svårt och, eller det är ju för alla patienter och förstå regelverk och sådär, men ibland 

kan det vara extra svårt [för patienter med annan kulturell bakgrund] och försöka förklara 

hur samhället fungerar, vilka liksom resurser och så som finns, och vilka man inte kan få, 

man kan få mycket stöd men det inte för alla olika kriterier och sådär, och det kan ibland 

vara svårt tycker jag och få mötas i.  

Att vara medveten om sina egna fördomar, omedvetenhet och sina kunskapsluckor är också en 

utmaning som lyfts av informanterna i förhållande till möten med patienter med en annan 

kulturell bakgrund än informantens egen bakgrund. Ytterligare en informant resonerar kring att 

första steget till förändring är att vara medveten för sin egen omedvetenhet gällande sina egna 

fördomar och hur detta både kan uppkomma och påverka patientmöten: 

I9:  Ja, för att man säger så här “nej men jag behandlar alla lika”, då är man jätteblind för 

sina fördomar.  
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Inom den symboliska interaktionismen kan även yttre attribut som kläder vara viktiga. Det här 

kan vara av betydelse även för möten för kuratorer. Informanten i citatet nedan reagerar på 

patientens yttre attribut: 

I6: Det var bara för några veckor sen när jag kollade i min kalender, då var det ett namn 

som inte sa någonting, alltså det var ett väldigt svenskt namn om man säger så och så 

öppnade jag dörren och där står det en kvinna i romsk klädedräkt och ja, det var nåt som 

hände i mig, kan inte säga vad det är men oj då tror jag, jag tänkte eller ja, jag reagerade 

och tänkte på det men jag kan inte säga vad det är jag reagerade på. 

I citatet ovan framgår att informanten reagerar och att något händer med henne i mötet med 

patienten och här finns en tendens till att andrefiering i ett “vi och dem” skapas. Känslan av 

olikheter kan skapas vid interaktion med andra människor (Mattsson, 2021, s. 95–97). Detta 

kan anknytas till symbolisk interaktionism som innefattar det som händer inom människor 

under samspelet med varandra. Under den här interaktionen inträffar olikheter i symboler, i det 

här fallet handlar symbolerna om de yttre attributen (Lindqvist & Nygren, 2018, s. 191). 

Olikheterna skapar här en skiljelinje mellan kuratorn och patienten. I det här fallet tydliggörs 

detta genom de yttre attributen. Vidare reflekterar informanten med sig själv, vilket tyder på att 

hon innehar kulturell ödmjukhet och att hon på så sätt är medveten om olikheterna och därmed 

skapar kulturkompetens. Här blir det tydligt att både den symboliska interaktionismen 

samspelar med andrefirering samt kulturkompetens.   

För att kuratorn ska kunna arbeta med sina fördomar behöver denna kunna reflektera över sig 

själv, vilket är något som flera av informanterna också nämner. Att kulturkompetens kräver 

självreflektion är något som informanterna i studien exemplifierar, det här kan i sin tur leda till 

att kuratorerna i högre grad kan undvika andrefiering av patienterna. Om kuratorn är transparent 

och öppen med och mot sig själv kan detta bidra till att möta utmaningar som kan inträffa vid 

transkulturella möten och även hantera dessa utmaningar. 

Kommunikation i det transkulturella mötet 

En utmaning som blir tydlig hos alla informanter i studien är språket och att kunna 

kommunicera med varandra i mötet mellan kurator och patient som har en annan kulturell 

bakgrund. I förhållande till detta blir även anknytningen till den symboliska interaktionismen 

tydlig eftersom det är grunden i det sociala samspelet, vilket skapas genom kommunikation och 

kroppsrörelser. Engdahl och Larsson (2011, s. 105) resonerar utifrån den symboliska 

interaktionismen att det inte är givet från början att två personer förstår varandra, utan att 

förståelse skapas under samspelet som sker däremellan. På samma sätt uppmärksammar en 

informant om att ju längre tid hon känner en patient, desto bättre förstår hon patientens sätt att 

kommunicera: 

I8: […] För att efter en tid då tror jag att båda vi, ja men då kan jag lära mig om det en viss 

brytning, alltså man lära sig vart efter man liksom lär känna en person […]. 

Trots att kuratorn kan lära sig med tiden hur patienten kommunicerar, finns det fortfarande en 

utmaning när det kommer till språkbrist hos patienter. En informant berättar om en speciell 

situation där en patient inte ville ha en tolk under mötet och patienten själv avbokade tolken 

under samtalets gång, vilket informanten inte var beredd på. Det här ledde till att informanten 



  Falkenberg Bockgård & Sikh 

28 (52) 

upplevde det utmanande att hon inte kunde följa med i det patienten sade. Därför kände 

informanten sig osäker på om hon förstod allting rätt då samtalet handlade om känsliga ämnen, 

vilket kan göra det svårare för patienten att uttrycka sig kring. Detta är ett exempel på en social 

interaktion, som är en del av symbolisk interaktionism. Den sociala interaktionen uppstår i 

mötet med patienten. Sociala interaktioner är något som sker människor emellan utan att 

reflektion görs över det i förväg (Trost & Levin, 2010, s. 19). I det här fallet fick kuratorn 

svårigheter att kunna interagera med patienten då det uppkom svårigheter i kommunikationen, 

vilket i sin tur ledde till svårigheter med att skapa social interaktion dem emellan.   

Med anledning av att det finns brister i språket som gör att svårigheter kan uppstå när det gäller 

kommunikation, resulterar det i att de flesta informanterna belyser att de behöver förklara saker 

många gånger och på olika sätt för att vara säkra på att patienten förstår den information som 

ges. Därtill försöker de att gå djupare i sina förklaringar för att bli mer tydliga samt att stämma 

av flera gånger om patienten har förstått det som kuratorn pratar eller frågar om. En informant 

reflekterar: 

I9: Jag tror att jag är extra tydlig, just för att försäkra mig om att informationen går fram 

[...]. Jag är tydligt med alla patienter för att de har ofta stora funktionsnedsättningar, men 

jag kanske försöker vara mer tydligt ändå, alltså skriftlig information, muntlig information, 

upprepa information, informera anhöriga, alltså [...] mer av allt. 

Informanterna i studien tydliggör att språket är en viktig del i arbetet för kuratorer med 

anledning av att det är kuratorns främsta arbetsredskap. Språket är även en viktig del i vad 

kulturkompetens innefattar men kuratorerna har inte möjlighet att lära sig alla språk, varför det 

leder till en brist i mötet med patienter som har ett annat modersmål. För att nå förståelse och 

kunna kommunicera med patienter som har ett annat förstaspråk framkommer att kuratorerna 

ofta behöver använda sig av tolk.  

 

Möjligheter och begränsningar med tolkade patientsamtal 

Under intervjuerna tar alla informanterna upp användandet av tolk i möten med patienter som 

har en annan kulturell bakgrund och i de flesta fall ses detta som en utmaning. Användningen 

av tolk upplevs som svårt. Flera av informanterna uttrycker att det blir svårt eftersom de inte 

vet vad tolken säger. Dessutom lyfter de att tolken utgör en tredje part i rummet vilket i sig kan 

försvåra samtalet både för patienten och kuratorn. Detta kan bidra till att patienten hämmas i 

samtalet och kuratorn kan komma att undvika vissa känsliga ämnen. Vid en intervju 

kommenterar informanten att hon, i sin tur efter att tolken har tolkat, också alltid gör en tolkning 

av det patienten säger, vilket hon menar försvårar samtalet: 

I7: [...] Vi ska inte prata om hur jobbigt det är att prata med tolk det är supersvårt att prata 

med tolk. Framför allt om vi kommer till psykiatri då är det ju liksom [...] alltså man vet ju 

aldrig när en tolk tolkar alltså även jag kan ju inte säga om dom tolkar rätt eller om dom 

tolkar fel. Jag får ju lita på att dom tolkar vad patienten säger, men det som försvinner är 

också att vi [...] när vi har samtal med våra patienter så tolkar vi i vår tur ju vad patienterna 

har sagt eller inte sagt.  
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Det finns även informanter som uttrycker att det finns positiva inslag i att ha med tolk i samtalet. 

Som fördel med att använda tolk nämns att det ger kuratorn utrymme till att fundera på hur hon 

ska föra samtalet vidare. Det här kan dock leda till att samtalet stoppas upp något och därmed 

tar längre tid. Det uttrycks på följande sätt:  

I4: Jag upplever det kan väl vara olika, ibland så tycker jag när jag har samtal med tolk att 

det kan vara, eftersom man måste invänta tolken översätta, man får lite tid till reflektion, 

alltså vad som händer mig då, och då kanske man liksom, men uppfattar också att ja, men 

nu behöver jag förklara det här tydligare, [...] och hinner reflektera på ett annat sätt än vad 

jag gör i andra samtal utan tolk, men sedan så blir det [...] mycket hackigare i samtalet 

också, så det är både och.  

Hos en av informanterna framkommer att hon ibland använder sig av tolk som hon kallar för 

kulturtolk. Dessa tolkar menar hon är bra att arbeta med eftersom de inte tolkar bokstavligt utan 

ger en bredare förståelse för sammanhanget. Hon hävdar att dessa tolkar är bättre när patienten 

har en funktionsnedsättning eftersom den här tolken kan följa med familjen till olika möten 

såväl inom sjukvården som till myndigheter.  Andra informanter menar dock att det är svårt att 

använda tolk med anledning av att de inte har kännedom om vad som tolkas i samtalet och de 

uttrycker en önskan om att tolken enbart ska tolka det som sägs i samtalet. När det gäller psykisk 

ohälsa blir ordvalen viktiga för förståelsen, detta då kurator och patient har olika kunskap om 

psykiatriska symtom, varför kuratorn kan behöva förklara på ett tydligt sätt vad en viss sjukdom 

är.  

Vid användandet av tolk kan andrefiering inträffa då det kan finnas risk för att det skapas ett vi 

och dem i mötet. I det här fallet är kuratorn och tolken vi och dem. Andrefieringen leder i sin 

tur till ett maktförhållande där det i vanliga fall är kuratorn som innehar den huvudsakliga 

makten (Staszak, 2020, s. 25). Dock blir det i nedanstående citat tydligt att denna makt förskjuts 

till tolken:  

I3: Jag har ett exempel på det som hände, det var kanske mitt första år när jag jobbade 

[som] kurator då, [...] och vid ett tillfälle så skulle jag ha ett samtal med en patient som 

behövde tolk, och i det samtalet så visas sen efter samtalet att tolken hade påverkat 

patienten och sagt till henne att hon skulle alltså vara försiktig med vad hon berättade för 

mig och sådär, och det uppfattade jag inte eftersom jag tänkte att det var ett oberoende och 

opartisk tolk. 

Arbete med att övervinna språkliga barriärer är ett sätt att minska riskerna för andrefiering. 

Staszak (2020, s. 25) skriver att det sker en uppdelning mellan ett vi och dem genom att uppdela 

förmågor, där vi:et tycks inneha de positiva egenskaperna för att i sin tur den andra har de 

negativa egenskaperna. Här kan utläsas att kuratorer som har det språkliga övertaget tillhör vi:et 

och därtill tillhör patienter som har språkbrist den andra. 

I flera av intervjuerna anser informanterna att det kan vara svårt att beskriva vissa psykiska 

tillstånd detta med anledning av att ord saknas för att göra direktöversättningar. Det nämns till 

exempel depressioner och ångest. Dessa ord förklarar informanterna med hjälp av andra 

kommunikationssätt. Ur tolkningen framgår att kuratorerna kan ta hjälp av sin kulturkompetens 

för att veta när de kommer att behöva använda sig av andra sätt att kommunicera. Vidare leder 

det oss in på hur kuratorer använder andra sätt att kommunicera för att uppnå förståelse.  
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Andra sätt att kommunicera 
När språket inte räcker till är det inte ovanligt att använda sig av andra sätt att kommunicera. 

Detta är något vi gör dagligen genom till exempel att vi använder miner och kroppsspråk. I de 

fall där språket brister på olika sätt framkommer att informanterna i mötet med patienterna ofta 

använder mimik och kroppsspråk för att försöka uppnå förståelse sinsemellan. Flesta av våra 

informanter nämner att de använder sig av olika kroppsrörelse för att patienten ska lättare förstå 

vad de menar. Förtydligande av budskap med hjälp av mimik och kroppsspråk förklaras:  

I2: Att jag använder mer beskrivande kroppsspråk, ja det skulle jag nog säga och kanske 

mer mimik också för att förtydliga vad det är jag säger. 

Den symboliska interaktionismen sker i samspelet mellan människor. Interaktionisten menar 

att människor är subjekt som tolkar symboler och att dessa symboler används i relationer med 

andra människor. Dessa symboler kan vara exempelvis gester, miner och ord. När symbolerna 

tolkas, skapas mening av dessa för människan som sedan används i handlingar (Lindqvist & 

Nygren, 2018, s. 191). Med anknytning till såväl citatet ovan som nedan, skapar informanterna 

förståelse för det som de vill förmedla till patienterna genom exempelvis användningen av olika 

gester. En informant uttrycker sätt att kommunicera med kroppsspråk: 

I8: […] Kunna använda händer också, men naturligtvis blir det också mycket “har jag 

förstått dig rätt, du har alltså ont i magen, [...] du känner oro” så, det kan jag liksom visa på 

bröst tryck, är det liksom man trycker alltså så [informant trycker på bröstet med händer 

och står för att visa oss vilka rörelser hon gör], jag har ont i huvudet alltså [informanten 

lägger sina händer på huvudet].  

Det finns ytterligare sätt som informanterna använder sig av för att kommunicera med 

patienterna. Sätt som informanterna nämner är att skriva på whiteboard, rita samt i något fall 

beskrivs att Google translate har använts för att få svar på en viktig fråga. Det här är sätt som 

bidrar till tydlighet vilket alla informanterna är överens om. Detta är viktigt för patienter överlag 

men särskilt i möten där patienten har en annan kulturell bakgrund, det här kan underlätta 

tolkningen av exempelvis psykiska symtom och få kännedom om vilken hjälp patienten är i 

behov av. Tidsaspekten menar informanterna bidrar till att dessa möten inte hinner fördjupas i 

samma utsträckning som andra möten, då tiden inte räcker till. Fokus i dessa samtal menar 

informanterna istället blir på den information som är viktigast och sättet informationen ges på 

för att underlätta för patientens förståelse.  

Kuratorernas syn på behovet av kulturkompetens  
I det här avsnittet kommer vi att lyfta fram vilken syn informanterna själva har på behovet av 

kulturkompetens. Det görs under temana utbildning inom kulturkompetens och uppfattningar 

kring behov av kulturkompetens. 

Utbildning inom kulturkompetens 

Informanternas vilja att göra rätt är något som lyfts som en del i varför det kan vara bra att få 

information och utbildning kring transkulturella möten och kulturkompetens. Det handlar ofta 

om en vilja att undvika missförstånd och uppnå förståelse i mötet med patienten. Men det 

framkommer också att det finns utbildningar att gå och att det är mycket upp till informanten 
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själv att se till att tillskansa sig den kunskap som behövs i mötet med patienter med en annan 

kulturell bakgrund. 

Informanterna är inte överens om huruvida deras respektive utbildningar har givit dem 

kompetens för att kunna utföra ett bra arbete med patienter som har en annan kulturell bakgrund. 

Ungefär hälften av informanterna lyfter fram att de fick en bra grund under sina utbildningar, 

medan den resterande delen tycker att de inte fick det kompetens som de behöver vid 

transkulturella möten. Att notera här är att informanterna har utbildat sig vid olika tidpunkter 

och nio av informanterna har läst socionomprogrammet medan en har läst 

beteendevetarprogrammet. Informanterna har läst vid olika lärosäten vilket också kan göra att 

utbildningen kring olika kulturer skiljer sig åt. Dock är det flera av informanterna som har fått 

utbildningar i relaterade ämnen under yrkeslivet. En informant belyser att tillgången till 

Transkulturellt centrum är en hjälp när det kommer till hantering av möte med denna 

patientgrupp: 

I1: Men här i psykiatrin [verksam inom Stockholms län] har vi något som heter 

Transkulturell centrum, som är personer som, ja men ska vara lite mer av experter på sådana 

här frågor och där vi kan rådgöra med dem när vi känner oss osäkra och inte riktig vet hur 

vi ska hantera situationen. 

När det gäller om hur kulturkompetens kan läras in lyfter en stor del av informanterna fram att 

kulturkompetens kan läras in via kombination mellan både utbildning och erfarenhet. Trots att 

de anser att utbildning är en väg till kulturkompetens, tycker de att det fortfarande är svårt att 

skapa en kurs för det med anledning av att kulturkompetens är brett ämne som gör att det blir 

svårt att täcka in allting på en kurs. Däremot föredrar vissa av informanterna mer att 

kulturkompetens ska läras in via erfarenhet och att det sker via kurser på den arbetsplatsen där 

kuratorn är verksam. En informant argumenterar på följande sätt: 

I3: […] Jag tycker när man så, beroende på där man arbetar och vad man möter, så tycker 

jag att där ska man lägga in utbildningar eller liksom öka kompetens kring just det man 

håller på med, för jag tror att annars blir det för stort. 

Samtliga informanter är överens om att kunskap om kulturer kan läras in med hjälp av kurser 

och även fås via erfarenhet. En informant uttrycker dock att hon inte är intresserad av att läsa 

kurser då hon menar att hon är i slutet av sitt yrkesliv. Informanten säger dock att hon hade 

önskat mer av detta när hon var yngre:  

I10: Nej det är klart att det går att lära sig saker och ting på utbildning [...] det tror jag. Men 

jag är ju inte sådär jätteung så att gå utbildningar är jag inte längre så intresserad av, men 

jag tänker om man är ung det är klart att man kan göra det. [---]. Sedan är det såhär jag hade 

nog när jag var ung velat jobba mer med det här [...]. 

Kulturkompetens är således något som alla informanterna menar bygger på erfarenheter men 

att det också är möjligt att lära sig om olika kulturer via utbildningar. Detta för att möta det 

behov som deras patienter har och som finns där kuratorerna har sin yrkesverksamma vardag.  
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Uppfattningar kring behov av kulturkompetens 
De flesta av informanterna är eniga i sitt uttalande kring att de ser att de har ett behov av 

kulturkompetens och de anser att de behöver lära sig mer om bemötande av patienter med olika 

kulturella bakgrunder. På frågan om informanten tycker att hon har tillräcklig kompetens i 

möten med patienter som har en annan kulturell bakgrund svarar informanten:  

I2: Tillräcklig kompetens. Nej. [skakar på huvudet]  

Denna informant visar på självreflektion och att hon anser att hon har för lite kulturkompetens, 

men att det är viktig kunskap att ha. Vidare åskådliggör informanterna vilken kompetens de 

anser att de behöver i mötet med patienter som har en annan kulturell bakgrund. I anknytning 

till att det existerar olika syn på psykisk ohälsa beroende på vad man har för bakgrund, nämner 

en informant en önskan om att få mer information om olika syn på psykisk ohälsa:  

I3: Tänker att man kanske vill veta lite mer hur man ser på psykisk ohälsa eller psykisk 

sjukdom, kontakt med vården, kontakt med myndighet i överlag, hur man ser på det liksom, 

för det kan också vara lite problematiskt, just med myndighetsutövning, tvång, alla de här 

bitarna liksom [...]. 

Det lyfts också fram att det finns ett behov hos kuratorerna om hur patienter med en annan 

kulturell bakgrund ser på myndighetsutövning. Detta för att kuratorerna i sin tur ska kunna 

bemöta patienternas funderingar och frågor kring denna typ av samhällsfrågor. Ytterligare tar 

informanterna upp behovet av att vara medvetna om att de både utgår och drar slutsatser utifrån 

sitt eget kulturella kapital. I anslutning till detta går det att se en åtskillnad mellan människor 

där det finns en känsla av ett vi och de andra, vilket är centralt i samhället (Mattsson, 2021, s. 

95–97).  Resultatet av en sådan uppdelning kan leda till andrefiering. Dock är det vanligt att 

människor har olika synsätt när det kommer till ämnen som rör familj- och samhällsliv. I 

förhållande till detta beskriver en informant vikten av självreflektion och avvägningar kring 

vilka frågor hon ska ställa till patienten:  

I6: [...] Det kan komma människor från så otroligt många olika länder också så det är svårt 

och liksom sätta sig in i allt, men framför allt så tror jag [...] mer det handlar om att 

reflektera över sig själv och inse att jag kanske inte kommer att förstå och hur mycket ska 

jag fråga personen. Jag ska inte använda personen som ett uppslagsverk. Jag får ta reda på 

saker själv också ifall det är så att jag behöver för att kunna arbeta med den här personen. 

Medvetenhet om behovet av kulturkompetens är något som informanterna uttrycker, men trots 

detta är det inte lätt att uppnå detta. Flera av informanterna är medvetna om svårigheter med att 

nå den kulturkompetens de är i behov av. Informanterna uttrycker att det inte är möjligt att ha 

kännedom om många olika kulturer eftersom de inte vet vilka patienter med olika kulturella 

bakgrunder dem kommer att möta i sin yrkesutövning. I den symboliska interaktionismen är 

samspelet med andra centralt både för att skapa ömsesidig förståelse sinsemellan och för 

människors identitetsskapande (Engdahl & Larsson, 2011, s. 105; Lindqvist & Nygren, 2018, 

s. 191). I det empiriska materialet kan utläsas att det sociala samspelet mellan människor är 

betydelsefullt även i relationen mellan kurator och patient. Genom det sociala samspelet kan 

såldes kuratorn och patienten få kännedom om och förståelse för varandras kulturer vilket 

underlättar genomförandet av mötet. Ett led i att inhämta förståelse för varandras kulturer under 
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det sociala samspelet kan bidra till kulturkompetens. En informant beskriver att det är svårt att 

ha kunskap om alla kulturer inför alla möten med patienter på följande sätt:  

 

I1: [...] Jag tycker nog inte att det är rimligt att, om jag ska jobba som kurator så behöver 

jag kunna alla kulturer, alla liksom seder så, för det inte är rimligt det tror jag inte.            

  

Som kan utläsas i citatet ovan tydliggör informanten att hon inte har behov av att kunna allt 

gällande andra kulturer för att utföra sitt arbete. Men som förklarats tidigare kan 

kulturkompetens skapas i samspelet med andra då förståelse och kunskap kan inhämtas under 

mötets gång. Därtill belyser en informant att det skulle vara värdefullt att få veta vad patienterna 

tycker att hon som kurator behöver veta och ha med sig för att hon ska kunna ge ett gott 

bemötande till patienter med en annan kulturell bakgrund. En informant redogör: 

I5: [...] Och om dom [patienterna] kanske kunde peka på vad jag saknar för att det är svårt 

att veta vad jag saknar när jag inte vet [skrattar]. Nej men det hade ju varit jättebra att få 

lite någon slags feedback på något sätt. Det kan ju vara så att jag saknar något men jag inte 

vet om det.   

Med anknytning till citatet ovan samt till det som uttrycks av andra informanter är behovet av 

kulturkompetens viktigt för att kunna ge patienterna ett gott bemötande och därtill kunna visa 

dem en god förståelse. Liknande situationer menar en av informanterna även gäller för personer 

med funktionsnedsättningar, vilket visar på att behovet av förståelse och ett gott bemötande 

finns hos flera grupper inom psykiatri. 

6. DISKUSSION 

Syftet med denna studie har varit att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka kuratorers 

erfarenheter av transkulturella möten och kuratorers uppfattningar om hur kulturkompetens 

inverkar på vården inom svensk psykiatri. I följande avsnitt sammanfattas studiens resultat och 

vidare diskuteras dessa i relation till tidigare forskning, teoretiska ramverk samt det 

metodologiska valet. Avslutningsvis dras slutsatser av studien angående implikationer för 

socialt arbetet samt presenteras även förslag till vidare forskning i ämnet. 

Summering 
Materialet som har framkommit vid genomförandet av studien har besvarat studiens 

frågeställningar. Detta har gjorts med hjälp av de analytiska metoder och teorier som har 

använts i studien.  

  

Studiens första frågeställning handlar om vilka erfarenheter kuratorer inom psykiatri har av 

transkulturella möten. Här visar resultaten att erfarenheterna av dessa möten är varierande och 

att erfarenheterna i första hand hänger samman med hur ofta kuratorerna möter personer med 

en annan kulturell bakgrund. Det har således inte att göra med hur länge kuratorerna har varit 

yrkesverksamma som kuratorer inom psykiatri. Det framgår också att flera av informanterna 

har mött flera personer med en annan kulturell bakgrund i tidigare arbeten vilket de menar har 
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givit dem större och bredare erfarenhet av transkulturella möten. På en del mottagningar där 

informanterna är verksamma finns en högre andel patienter med en annan kulturell bakgrund 

än den informanten har, vilket också bidrar till att informanterna menar att de har mer 

erfarenhet. Studien visar att andelen patienter med en annan kulturell bakgrund är högre i 

storstadsområden än i mindre städer, även detta leder till att informanternas erfarenheter 

tenderar vara större i storstäderna.  

  

När det gäller att förstå psykisk ohälsa är informanternas erfarenheter att det kan vara svårt att 

skilja på vad som är psykisk ohälsa och vad som är kulturellt betingat. Kuratorer lyfter fram att 

hur en patient uttrycker sin psykiska ohälsa kan vara beroende av dennes kulturella bakgrund. 

Det här kan komma att leda till missförstånd mellan kuratorn och patienten. Detta blir viktigt i 

förhållande till Hälso- och sjukvårdslagens 3 kapitel 1§ (SFS 2017:30) som säger att alla 

människor har rätt till jämlik vård. Flertalet av informanterna hävdar att vården inte blir jämlik 

för patienter med en annan kulturell bakgrund. En av orsakerna till detta är patientens förmåga 

att kunna driva sin egen rätt till vård. Slutsatsen i studien gällande kuratorers erfarenheter beror 

på hur kuratorerna själva definierar sina erfarenheter av transkulturella möten. En slutsats som 

också blir synlig i studien är att kuratorerna är i behov av kulturkompetens för att kunna förstå 

sina patienter. Vidare lyfts i studien att ett stort ansvar ligger på såväl samhälle som vård för att 

en jämlik vård ska kunna bedrivas. Det här leder i sin tur till att kulturkompetens kan vara ett 

viktigt verktyg som bidrar till att nå kraven i Hälso- och sjukvårdslagens 3 kapitel 1§ (SFS 

2017:30). 

  

När det kommer till frågeställningen gällande vilka utmaningar som kuratorer ställs inför i 

transkulturella möten framkommer olika utmaningar. En av utmaningarna som informanterna 

lyfter handlar om stöd och fördomar. Gemensamt för informanterna är att kunna förklara för 

patienterna vilket stöd och vilka regler som finns att förhålla sig till i samhället. Här är det en 

utmaning för informanterna att veta vilket behov en patient har och hur patienterna ska kunna 

få rätt hjälp när inte sjukvården är den rätta instansen i samhället. Beträffande utmaningar kring 

fördomar anser flera av informanterna att det är viktigt att vara medveten om sina egna 

fördomar. Med anledning av detta blir slutsatsen här att om kuratorn är transparent mot sina 

fördomar, kan dessa arbetas med och det kan bidra till att fördomarna kan hanteras i 

transkulturella möten vilket är en del av kulturkompetens.  

  

En utmaning som samtliga informanter lyfter är språket. Detta för att det är av största vikt inom 

psykiatri för kuratorerna att kunna kommunicera med sina patienter. När språket brister hos 

patienterna menar informanterna att de måste ge tydligare förklaringar än vad de vanligtvis gör 

och att det här kan leda till att de måste stämma av flera gånger för att säkerställa att patienten 

förstår det som sägs under mötet. Alla informanter har erfarenheter av att arbeta med tolk. Dock 

nämner flera av informanterna att det kan finnas svårigheter med att ha tolk med vid 

patientmöten. Det här kan bland annat bero på att kuratorn inte är säker på vad som sägs då en 

tolk är med samt att vissa ämnen kan missas att prata om på grund av dess känsliga karaktär. 

Vissa av informanterna tar också upp att det finns fördelar med att använda tolk. Ett sådant 

exempel är att kuratorn har möjlighet att reflektera över på vilket sätt samtalet ska kunna ledas 

framåt. Som slutsats kan vi urskilja att tolkade samtal är både till för- och nackdelar men något 
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som samtliga informanter har erfarenheter av. Med hjälp av tolk kan informanterna hjälpa 

patienterna trots att brister i språket finns och denna utmaning kan då i viss mån överbryggas.  

  

Det finns även andra sätt att kommunicera som informanterna lyfter fram i studien. Det handlar 

bland annat om att använda sig av miner och kroppsspråk men även att rita och skriva på 

whiteboard. Det här gör informanterna för att uppnå förståelse i samtalet med patienten. 

Anledningen till att använda andra sätt att kommunicera är för att kunna få svar på viktiga frågor 

under mötet. Gällande andra sätt att kommunicera blir slutsatsen att tydlighet är viktigt i alla 

patientsamtal men särskilt i möten med patienter som har en annan kulturell bakgrund. Med 

anledning av detta kan det vara bra att använda sig av förtydligande kroppsrörelser och 

praktiska hjälpmedel under samtalet för att tydliggöra en viss information eller en fråga. Även 

kulturkompetens kan vara en viktig komponent för att vara säker på att såväl tolkning av 

kroppsspråk och det som exempelvis ritas på whiteboard uppfattas på ett korrekt sätt från såväl 

kurator som patient.    

 

Den sista frågeställningen handlar om hur kuratorer inom psykiatri uppfattar behovet av 

kulturkompetens i transkulturella möten. Informanternas egen syn på behov av utbildning inom 

kulturkompetens är relativt enhetlig. Här framkommer viljan att göra rätt och undvika 

missförstånd gentemot patienterna, varför utbildning inom kulturkompetens kan vara värdefull. 

Det är dock ofta upp till kuratorerna själva att ta del av den kunskap de anser att de behöver. 

Informanterna har en differentierad syn på om de har fått kunskap om kulturkompetens i 

utbildningar de tidigare har tagit del av. En kombination av erfarenhet och utbildning menar 

informanterna är det mest lämpade sättet att lära sig om kulturkompetens. Vidare menar de att 

det är svårt att täcka in allt som behövs inom kulturkompetens i en kurs då det är ett stort ämne. 

En del av informanterna anser att det är arbetsplatsen som avgör behovet av kulturkompetens 

och utifrån det bör erbjuda relevanta utbildningar.  

  

Större delen av informanterna är överens om att det finns ett behov av kulturkompetens, då de 

själva säger att de inte har tillräcklig kunskap i ämnet. Sådan kunskap är till exempel att veta 

mer om psykisk ohälsa och synen på denna ur andra kulturers perspektiv samt kontakter med 

myndigheter och hur patienterna ser på myndighetsutövning. Informanterna lyfter fram vikten 

av att reflektera över sig själva och hur de agerar då människor har olika tankesätt och olika 

utgångspunkter gällande exempelvis familjeliv. Något som informanterna berättar är att de 

tycker det är svårt med kulturkompetens eftersom det är mycket som de behöver kunna och det 

inte är möjligt att ha kunskap om alla olika kulturer. En informant kommenterar också att det 

skulle kunna vara värdefullt att veta vad patienterna tycker att hon behöver för kompetens i 

mötet med patienter med en annan kulturell bakgrund. Detta för att erbjuda dessa patienter ett 

gott bemötande och en god vård samt minska riskerna för missförstånd. Slutsats i förhållande 

till behov av kulturkompetens hos kuratorer inom psykiatri är att det finns ett behov av detta 

för att det ska leda till att kuratorerna tillhandahåller en god vård och förståelse till patienter 

med en annan kulturell bakgrund.      
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Studien i ljuset av tidigare forskning 
Syftet med den här studien har varit att studera kuratorers erfarenheter av transkulturella möten 

samt kuratorers uppfattningar om hur kulturkompetens inverkar på vården, utifrån tre givna 

frågeställningar. När det gäller innehållet i den tidigare forskningen har vi funnit både likheter 

och olikheter med vår studies resultat. Den tidigare forskningen har liksom den studie som vi 

har genomfört behandlat olika aspekter där utgångspunkterna har funnits i det sociala arbetet 

och inom hälso- och sjukvård. Vi har identifierat liknande teman som presenterats i avsnittet 

om tidigare forskning.   

Något som finns med i såväl den tidigare forskningen som i vår studie är förmågan att förstå 

varandra, i relationen mellan professionell och patient, och då med ett särskilt fokus på hälso- 

och sjukvård och frågor som gäller psykisk ohälsa. Psykiatrisk vård har varit en av 

utgångspunkterna i vår studie eftersom våra informanter var verksamma inom någon form av 

psykiatri vid tiden för genomförandet. Flynn med flera (2020, s. 276) utgår från professionella 

inom hälso- och sjukvård och drar slutsatsen att kulturkompetens behövs i mötet med patienten 

för att minska negativa konsekvenser såsom skam för denne. I vår studie framkommer inte 

skam som konsekvens däremot att till exempel brister i språk kan ge negativa konsekvenser i 

mötet.   

I möten med professionella och patienter blir det tydligt att kommunikation är en viktig faktor. 

Något som lyfts i både Bäärnhielms (2012) artikel och i vår studie är till exempel hur olika 

psykiska symtom förklaras. I Bäärnhielms (2012) artikel, finns förklaringar kring ångest och 

att det inte kan översättas. Utmaningar i att förklara ord och känslor är något som även lyfts i 

vår studie.  

I ljuset av den tidigare forskningen står också behovet av utbildning. Resultatet av vår studie 

visar att kuratorer upplever att utbildning behövs i kulturkompetens vilket är i linje med den 

tidigare forskningen. Brottman med flera (2020, s. 803) menar att kulturkompetens behövs för 

att möta patienternas olika behov, vilket gör att utbildning i ämnet är viktigt. Detta sammanför 

vår studie med den tidigare forskningen då det framkommer såväl i denna studie som hos 

Brottman (2020, s. 803) att det är bra med såväl kännedom om olika kulturer för att kunna ge 

ett gott bemötande.  

Den tidigare forskningen har även ett tema som gällde migration vilket är något som skiljer sig 

från vår studie. I vår studie har migration och invandring nämnts men inte varit något stort fokus 

i den empiri vi har fått fram och i de teman som presenterats. Dock finns en studie gjord av 

Rugkåsa och Ylvisaker (2021, s. 242) där de menar att kulturkompetens är något som det finns 

behov av hos norska socialarbetare för att det ska kunna leda till att den professionella praktiken 

blir bättre. Det här är något som också delvis har presenterats i resultatet i vår studie där empirin 

visar att viljan att göra rätt är något som väger tungt för våra informanter och att det därav finns 

ett behov av kulturkompetens.   

Sammantaget är kulturkompetens något som ses som värdefullt för informanterna både i vår 

studie i tidigare forskning. Tseng och Streltzer (2008, s. 12–13) lyfter exempelvis vikten av 

kunskap för att kunna möta patienternas olika behov. Att kulturkompetens ses som en viktig 
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komponent och hur denna skall uppnås är gemensamt för vår studie och tidigare forskning. 

Pettersson med flera (2021, s. 718) menar att det är viktigt för den professionella att inneha 

kulturkompetens och att denna är erfarenhetsbaserad. Brottman med flera (2020, s. 803) menar 

däremot att kulturkompetens är något som professionella behöver utbildning inom. Det 

framkommer även att det är viktigt att ha kunskap om kulturkompetens inte bara hos kuratorer 

utan i flera olika professioner. Denna kompetens kan enligt vår empiri vara erfarenhetsbaserad 

eller inlärd via utbildningar. Dock framförs även kritiska förhållningssätt mot kulturkompetens 

i den tidigare forskningen. En kritik som lyfts fram gällande uttrycket kulturkompetens är att 

det kan vara bättre att använda uttrycket kulturell ödmjukhet som enligt artikeln kan leda till att 

obalanser utjämnas i samhället (Fisher-Borne, m.fl., 2015, s. 167). I resultatet av vår studie 

visar samtlig empiri på att det finns behov av kulturkompetens, detta behöver nödvändigtvis 

inte utesluta att använda begreppet kulturell ödmjukhet. Något som skiljer sig mellan den 

tidigare forskningen och vår studie är att språket får mer fokus i vår studie än i den tidigare 

forskningen, då aspekter av detta ses som en viktig faktor av studiens informanter.  

Studiens bidrag på forskningsfältet är att se på erfarenheter av kulturkompetens för kuratorer 

inom psykiatri. Här finns flera synvinklar med som lyfts upp i ljuset av informanterna i studien. 

Där jämlik vård utifrån hälso- och sjukvårdslagen (3 kap. 1§) och att hjälpa patienter att förstå 

det svenska samhällssystemet är exempel på viktiga delar som inte den tidigare forskningen har 

givit oss svar på. Med anledning av detta blir forskning kring transkulturella möten och 

kulturkompetens viktigt i en kontext som utgår från svensk lagstiftning och det svenska 

välfärdssamhället.  

Teoridiskussion i relation till analys 
Till följd av att studiens syfte har varit att undersöka kuratorers erfarenhet av transkulturella 

möten, deras uppfattning om kulturkompetens och därtill deras upplevda behov av det, har det 

varit betydelsefull att använda teorier som berör interaktioner mellan människor. Den 

interaktion som vi syftar på är mellan kuratorn, den professionella, och patienten med en annan 

kulturell bakgrund, vilket leder oss in på symbolisk interaktionism och sociala interaktioner. 

Detta med anledning av att de två parter som skapar interaktion med varandra har olika kulturer, 

språk, seder, religion och uppfattningar. Eftersom kuratorn och patienten har olika kulturer och 

uppfattningar kan det resultera i att skapa en form av andrefiering, varför vi valde andrefiering 

som studiens andra teori utgångspunkt. Valet av både symbolisk interaktionism och 

andrefiering, som lägger stor fokus på individer och det som sker sinsemellan, har hjälpt oss att 

täcka in och analysera en stor del av kuratorers erfarenheter och utmaningar under 

transkulturella möten. Därför anser vi att dessa teorier har varit tillämpliga vid analysen av den 

inhämtade empirin. Det finns alltid vissa saker som förbises vid användandet av olika teorier, 

men vi anser att vi i vår studie har kunnat besvara de givna frågeställningarna med hjälp av 

valda teorier. Därtill kan nämnas att vidare studier gällande kulturkompetens skulle kunna vara 

behjälpliga av fler teorier. En sådan teori skulle kunna vara teori om intersektionalitet. 

Med hjälp av symbolisk interaktionism har vi kunnat skapa förståelse för på vilket sätt 

interaktionen sker mellan kuratorn och patienten med en annan kulturell bakgrund. Genom 

denna teori kunde vi iaktta i analysen att det inte är givet och lätt att från början skapa en 
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förståelse mellan kuratorn och patienten, utan att det behövs mer tid under deras sociala samspel 

för att skapa det. Vidare var symbolisk interaktionism till stor hjälp när det kommer till olika 

symboler och gester. Under studien upptäcktes utifrån den symboliska interaktionismen att 

kuratorn genom att använda symboler, kroppsspråk, gester samt miner har kunnat underlätta 

genomförandet av möten med patienter som har en annan kulturell bakgrund än kuratorn.  

Detta med anledning av att patienten är subjekt som uttolkar de symboler kuratorn använder i 

relation till dem. När patienten tolkar symbolerna, skapar patienterna själva meningen i dessa 

och därtill kan även patienten använda sig av sådana symboler under mötet för att besvara 

kuratorns frågor. På det här sättet skapas inflytande och förståelse mellan kuratorn och patienten 

som har en annan kulturell bakgrund. Användandet av dessa symboler resulterar också i att 

kuratorn får erfarenhet av dessa möten som sedan kan utnyttjas i möten med andra patienter. 

Vidare kan kuratorns tillämpning av dessa symboler och kroppsspråk undvika flera av de 

utmaningar som kuratorn kan ställas inför under transkulturella möten, vilket bland annat kan 

vara språkbrist. 

I analysen har tolkning skett av informanternas berättelser om flera situationer där de har ställts 

inför med patienter med en annan kulturell bakgrund än den egna. Informanterna själva 

problematiserade inte att andrefiering sker i möten med patienter utan detta är något som vi 

kunde se skedde utifrån deras omedvetenhet. Denna tolkning hjälpte oss med att kunna 

observera i analysen att det sker uppdelning mellan ett “vi” och ett “dem” under mötet med 

dessa patienter, men även att det sker andrefiering i vården i överlag, oavsett kulturell bakgrund. 

Andrefiering från informanternas sida sker antingen medvetet eller omedvetet. När det gäller 

att det sker medvetet, uttalar en del av informanterna det genom att säga “jag” och “dem”, eller 

genom att säga bara “dem” under intervjuens gång. Med “dem” syftar informanterna på 

patienter med en annan kulturell bakgrund. Medan när det kommer till att andrefiering sker 

omedvetet, har vi tolkat informanternas berättelser och därtill kommit fram till att det sker en 

form av andrefiering. Denna tolkning upplevde vi lite svårigheter med eftersom tolkning kan 

ske på olika sätt, vilket gör att informanterna troligtvis inte menade att genomföra en 

andrefiering. Det vill säga att en tolkning av någonting kan ha olika aspekter och är öppen till 

flera tolkningsmöjligheter.  

Metoddiskussion 
Genom de metodologiska ansatserna som studien har utgått från, vilka var ontologisk- och 

epistemologisk ansats, kunde vi erhållen kunskap se vilka erfarenheter kuratorer har av 

kulturkompetens. Dessa har även hjälpt oss att behålla vår neutralitet i studien och att vara 

medvetna om våra tidigare uppfattningar av ämnet. Detta resulterade i att studiens trovärdighet 

och tillförlitlighet ökade då vi kunde behålla neutraliteten genom att vara medvetna och 

reflexiva gällande vår egen förförståelse för ämnet. 

 

Urvalet av informanter i studien genomfördes med hjälp av de sociala media som har 

presenterats. Det var till hjälp för oss att få informanter som alla uppfyllde våra 

inklusionskriterier, vilket var en styrka vid genomförandet. Dock kunde vi inte styra varifrån 
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informanterna kom eller vilka verksamheter inom psykiatrin som de arbetade i, det kan ses som 

en nackdel men det var inget som hade en negativ påverkan på vår studie.  

  

Med hjälp av den kvalitativa intervjumetoden där vi har använt oss av semistrukturerade 

intervjuer har vi kunnat ta del av tio informanters erfarenheter och berättelser om transkulturella 

möten och kulturkompetens. Det här har givit studiens empiri djup som var något som vi också 

eftersträvade för att kunna besvara våra frågeställningar. Genom att använda en 

semistrukturerad intervjuguide kunde tolkningar skapas utifrån det empiriska materialet, vilket 

var till hjälp för oss för att uppfylla studiens syfte. Då vi hade utrymme att väva in våra 

tolkningar, kan det riskera att vissa tolkningar inte har beaktats med anledning av att studien 

utgår från specifika teoretiska ramverk. För att förhindra det har vi strävat efter att uppnå 

transparens i stor utsträckning. Detta gjorde vi genom att försöka lyfta fram olika perspektiv i 

analysen.  

Intervjuer kan dock medföra en risk, detta med anledning av att intervjuaren kan inverka på 

informanternas berättelser. Inverkan kan inträffa både genom intervjuarens reaktioner eller 

genom att intervjuaren till stor del styr dialogen (Padgett, 2017, s. 213). I och med att vi själva 

har skapat intervjuguiden, leder det till att vi har påverkat det material vi har fått. Däremot 

försökte vi i stor utsträckning att anta en passiv roll i de intervjuer som vi genomförde. I vissa 

fall kunde informanterna inte svara på en del frågor på grund av avsaknad av information, vilket 

gjorde att vi hjälpte dem genom att förtydliga frågan eller ställa en ny fråga, för att senare kunna 

återvända till den fråga som informanten hade svårt att svara på. Att intervjuerna genomfördes 

digitalt hade någon upplevd negativ inverkan på genomförandet, då vi fick den empiri som 

studien krävt genom utförliga svar på de frågor som ställdes. Detta berodde på att vi kunde både 

höra vad informanten säger och se denne samtidigt då vi använde både bild och ljud i 

intervjuerna. En fördel med digitala intervjuer är att vi kunde se och höra på alla intervjuerna 

efteråt då vi genom Zoom kunde spela in både ljud och bild. Det som skulle ha kunnat vara en 

nackdel med våra digitala intervjuer var risken att prata i munnen på varandra då turordningen 

i samtalet inte blev lika självklar som den oftast är vid fysiska möten samt att digitala möten 

tenderar att inte kännas lika personliga. Anledningen till att turordningen kan bli svårare att 

uppfatta är att det är lättare att missa mikropauser i samtalet och svårare att uppfatta rörelser 

vid digitala möten, där det kan förekomma viss fördröjning. Det här var dock inget som 

upplevdes som något problem i våra intervjuer. Detta var något som vi förutsåg skulle kunna 

vara både begränsande men också ge oss fler möjliga informanter. Då vi tidigare har genomfört 

flertalet möten och intervjuer via olika digitala plattformar har vi kännedom om hur dessa 

fungerar och kunde hantera dem under våra intervjuer. Digitala möten har blivit allt vanligare 

efter Covid-19 pandemin, vilket gjorde att digitala kommunikationer inte uppfattas som ett 

problem, utan snarare som en genomförbar metod.  

När det gäller valet av metod finns för- och nackdelar med olika metoder. För vår studie 

uppfattades valet av en kvalitativ som det bästa men studien hade sannolikt också kunnat 

genomföras med en kvantitativ metod, eftersom enkätfrågor kan skickas ut till många kuratorer 

och på så sätt få liktydiga svar. Men då hade samma djup i studien troligen inte kunna uppnås 

eftersom möjligheten till fördjupning med hjälp av kompletterande frågor hade saknats. Med 
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en kvantitativ metod hade studien kunnat få syn på fler gemensamma aspekter som kan vara 

gällande inom ämnet. I och med att den kvalitativa intervjumetoden har använts och att 

genomförandet av studien hade en begränsad tid, blev antalet informanter tio. 

Det har hjälpt oss att använda tematisk analys i studien eftersom vi kunde identifiera 

gemensamma teman efter att transkribering och kodning av intervjuerna har skett. Denna 

tematisering har underlättat för oss att finna olika teman som var tillämpliga för studiens syfte 

och resulterade i att besvara frågeställningarna. Genom den tematiska analysen kunde vi också 

hitta annorlunda aspekter i materialet, vilket ledde till att alla aspekter som kunde vara 

intressanta för studiens resultat kunde täckas in.  

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Vi önskar att vi med den här studien har framställt kunskap om kuratorernas erfarenheter av 

transkulturella möten inom psykiatrisk vård i Sverige samt att studien visar på kuratorernas 

uppfattningar om vikten av kulturkompetens. Gällande implikationer för forskning inom socialt 

arbete, kan vi se ett behov av att erfarenheter av transkulturella möten studeras även ur 

patienternas synvinkel. Det skulle kunna skapa ett helhetsperspektiv och därmed lättare kunna 

ge förutsättningar för att arbetas med inom vården. Vidare skulle det kunna leda till att vården 

i praktiken får möjligheter att utvecklas och öka chanserna att bli jämlik för alla patienter oavsett 

vilken kulturell bakgrund som patient eller vårdpersonal har.  

Transkulturella möten är något som sker i de flesta verksamheterna inom det sociala 

arbetsfältet. Således skulle även andra yrkeskategorier inom socialt arbete kunna studeras 

utifrån frågeställningar som liknar de ovan nämnda. Kunskapen om uppfattningar och vikten 

av kulturkompetens är också tillämpligt för de kuratorer som arbetar inom andra delar av hälso- 

och sjukvården samt inom andra organisationer. Detta då det finns människor som har en annan 

kulturell bakgrund i alla människobehandlande organisationer och som är i behov av hjälp. 

Denna hjälp kan ges på bästa sätt genom att förstå och bemöta människor med en annan 

kulturell bakgrund. Kulturkompetens gällande alla olika kulturer kan, som även nämnts i 

analysdelen, vara svårt att nå. Däremot kan det vara möjligt att genom kännedom om olikheter 

mellan kulturer kunna möta andra med kulturell ödmjukhet.   

I denna studie har kuratorers erfarenheter av transkulturella möten och uppfattningar om 

kulturkompetens studerats. I studien har det framkommit att det kan uppstå skillnader i 

bemötandet av patienter med en annan kulturell bakgrund. Vilket resulterar i att kuratorn 

behöver vara uppmärksam på om olikheter finns i den vård som erbjuds patienten av kuratorn. 

Det blir gällande oavsett vilken kulturell bakgrund patienten har och därför menar vi att 

kompetens om patienters olika förutsättningar, såsom kultur, är något som behöver lyftas. Detta 

kan fylla en funktion på forskningsfältet eftersom studien kan bidra till att kulturkompetens 

inom psykiatri kan skapa förståelse för patienterna och vara till gagn då det kommer till jämlik 

vård. Därtill skulle vi önska att studier fortsätter att göras gällande frågor om behov av 

kulturkompetens och hur denna kompetens kan uppnås inom socialt arbete. Genom att studera 

vad som sker i transkulturella möten både utifrån kuratorns och patientens synvinkel, kan 

utbildning skapas som täcker en större del av kuratorernas kunskapsbehov. Detta skulle kunna 
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vara till stöd för många yrkesgrupper inom socialt arbete för att uppnå förståelse för patienter 

och klienter med en annan kulturell bakgrund än den socialarbetaren har. Med hjälp av denna 

kompetens önskar vi kunna se och erbjuda det som den behövande är i behov av. 
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BILAGA 1   

Uppsala universitet, 

Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete (CESAR) 

Socionomprogrammet 

 

Till den det vederbör 

 

En förfrågan om deltagande i studie 

 

Vi är två socionomstudenter som nu ska skriva vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I 

examensarbetet undersöker vi erfarenheter av kulturkompetens hos kuratorer inom psykiatrisk 

vård i Sverige. Vi vill med vår studie se på erfarenheter av transkulturella möten och vilken 

erfarenhet som kuratorn har av kulturkompetens. Detta gör vi genom att utgå från en kvalitativ 

intervjumetod. Vi kommer att genomföra semistrukturerade intervjuer. Intervjun kommer att 

vara ca 45 min. Vi kommer sedan att använda oss av en tematisk analys, vilket innebär att vi 

kommer transkribera intervjun så att vi därefter kan hitta gemensamma teman i intervjuerna 

som vi sedan kommer att analysera.  

Du tillfrågas därför som avdelningschef inom psykiatrin om tillstånd till att genomföra 

intervjuer med kuratorer vid er enhet. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Ett 

skriftligt samtycke kommer att inhämtas från samtliga personer som deltar i intervjuerna. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och vår handledare kommer åt det 

under arbetets gång. De inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett 

sådant sätt att de inte går att härleda till intervjupersonerna.  

 

Uppsala den 31 mars 2022 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lovisa Falkenberg Bockgård   Islam Sikh 

Socionomstudent   Socionomstudent 
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Telefon: 072-2250114    Telefon 073-0699433 

E-post: lovisa.falkenberg.5284@student.uu.se  E-post: islam.sikh.1251@student.uu.se 

 

Handledare:  

Hanna Ljungvall 

Telefon: 073-6471024 

E-post: hanna.ljungvall@soc.uu.se 
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BILAGA 2 

Intervjuguide - Kuratorers erfarenheter av kulturkompetens 

Inledning  

Berätta kort om oss själva. 

Fråga om okej att vi spelar in?  

Samt berätta om syftet med studien och om anonymitet för deltagande.  

Fråga efter samtycke om detta inte redan har fåtts inskannat via e-post.  

 

Inledande frågor – bakgrundsfrågor 

- Var arbetar du? 

- Hur länge har du arbetat som kurator?  

- Vilken patientgrupp arbetar du med just nu?  

 

Centrala frågor - Mer utifrån vårt specifika ämne.  

Erfarenhet av transkulturella möten:  

- Vilken erfarenhet har du av möten med patienter som har en annan kulturell 

bakgrund? 

 

- Ser du några utmaningar i dessa möten? Vilka utmaningar ser du?  

- Tycker du att dessa möten skiljer sig från möten med patienter med samma kulturella 

bakgrund som du själv har?  

- På vilket sätt skiljer dessa möten sig åt? Kan du berätta?  

 

- Känner du någon skillnad i hur möten med en patient med en annan kulturell bakgrund 

blir?  

- Tycker du att det finns någon skillnad i hur innehållet blir i möten med patienter med 

en annan kulturell bakgrund? 

Eventuella följdfrågor:  

 - På vilket sätt?  

 - Varför tror du att det blir så?  

 

- Kan du berätta om någon upplevelse med en patient då med en annan kulturell 

bakgrund? Något särskilt du upplevde, kände, före, under eller efter mötet?  

 

- På vilket sätt påverkar kommunikation i mötet med patienter som har en annan 

kulturell bakgrund? 

 

 

Kompetens och utbildning: 

- Tycker du att den utbildning du har, har givit dig tillräcklig kompetens i möten för att 

hantera patienter med en annan kulturell bakgrund? Berätta gärna!  

- Vilken kompetens tycker du att du behöver i möten med patienter med en annan 

kulturell bakgrund än din egen?  
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- Finns det någon kunskap du tycker att du saknar i dessa möten? (Vad skulle du behöva 

mer av).  

Eventuell följdfråga: 

- Tycker du att detta är kompetens som kan läras in via kurser eller studier eller är det 

erfarenhet som krävs? 

 

Avslutande frågor  

- Finns det något du vill tillägga?  

- Har du några frågor till mig/oss?  

 

Tack för att du tog dig tid till medverkan i vår studie.  

- Ge våra kontaktuppgifter till den som vi intervjuar.  

- Ta in samtyckesblankett.  
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BILAGA 3 

Utvecklad intervjuguide - Kuratorers erfarenheter av kulturkompetens 

Inledning  

Berätta kort om oss själva. 

Fråga om okej att vi spelar in?  

Samt berätta om syftet med studien och om anonymitet för deltagande.  

Fråga efter samtycke om detta inte redan har fåtts inskannat via e-post.  

 

Inledande frågor – bakgrundsfrågor 

- Var arbetar du? 

- Hur länge har du arbetat som kurator?  

- Vilken patientgrupp arbetar du med just nu?  

 

Centrala frågor - Mer utifrån vårt specifika ämne.  

Erfarenhet av transkulturella möten:  

- Vilken erfarenhet har du av möten med patienter som har en annan kulturell 

bakgrund? 

- Uppskattningsvis hur stor del av dina patientmöten är med personer som har en annan 

kulturell bakgrund?  

 

- Ser du några utmaningar i dessa möten? Vilka utmaningar ser du?  

- Tycker du att dessa möten skiljer sig från möten med patienter med samma kulturella 

bakgrund som du själv har?  

- På vilket sätt skiljer dessa möten sig åt? Kan du berätta?  

 

- Jämlik vård finns med i hälso- och sjukvårdslagen, tror du att vården blir jämlik även 

för patienter med en annan kulturell bakgrund? Kan du förklara?  

 

- Känner du någon skillnad i hur möten med en patient med en annan kulturell bakgrund 

blir?  

- Tycker du att det finns någon skillnad i hur innehållet blir i möten med patienter med 

en annan kulturell bakgrund? 

Eventuella följdfrågor:  

 - På vilket sätt?  

 - Varför tror du att det blir så?  

 

- På vilket sätt påverkar förståelse för andra kulturella bakgrunder arbetet med dessa 

patienter?   

 

- Kan du berätta om någon upplevelse med en patient då med en annan kulturell 

bakgrund? Något särskilt du upplevde, kände, före, under eller efter mötet?  
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- Arbetsallians? Är det något som du tycker blir lättare eller svårare eller på något sätt 

påverkar i transkulturella möten? På vilket sätt?  

 

- På vilket sätt påverkar kommunikation i mötet med patienter som har en annan 

kulturell bakgrund? 

 

- Använder du något annat sätt att kommunicera med patienter med en annan kulturell 

bakgrund?  

 

 

Kompetens och utbildning: 

- Om du vill dela med dig, vad har du för utbildningsbakgrund?  

- Tycker du att den utbildning du har, har givit dig tillräcklig kompetens i möten för att 

hantera patienter med en annan kulturell bakgrund? Berätta gärna!  

- Vilken kompetens tycker du att du behöver i möten med patienter med en annan 

kulturell bakgrund än din egen?  

- Finns det någon kunskap du tycker att du saknar i dessa möten? (Vad skulle du behöva 

mer av).  

Eventuell följdfråga: 

- Tycker du att detta är kompetens som kan läras in via kurser eller studier eller är det 

erfarenhet som krävs? 

 

Avslutande frågor  

- Finns det något du vill tillägga?  

- Har du några frågor till mig/oss?  

 

Tack för att du tog dig tid till medverkan i vår studie.  

- Ge våra kontaktuppgifter till den som vi intervjuar.  

- Ta in samtyckesblankett.  

 

 


