
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KULTURELLA MÖTEN I PSYKOTERAPI 
 

- En intervjustudie om terapeuters respektive klienters upplevelse 
av den terapeutiska relationen vid transkulturella dyader 

 
 
 
 
 
 

 
Mirela Tomic 

Armine Wannesian 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Linköpings universitet 
Institutionen för beteendevetenskap 

Psykologprogrammet 
 



 

 

 

Avdelning, Institution 
 

Institutionen för beteendevetenskap 
581 83 LINKÖPING 
 

  

Datum 
 
2004-05-05 
 

 
 

Språk 
 

  

Rapporttyp 
 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN      LIU-IBV-PYD-04/089- - SE            

 
  

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
  
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http:// www.ep.liu.se/exjobb/ibv/pyd/2004/089/ 

  

 
 
 

Titel    
KULTURELLA MÖTEN I PSYKOTERAPI 
 
Title  
Cultural encounters in psychotherapy    
Författare  
Mirela Tomic 
Armine Wannesian    
 
 

 
 

Sammanfattning 
Studien har haft syftet att undersöka upplevelsen av den terapeutiska relationen hos en grupp terapeuter respektive klienter, 
där kulturella möten har uppstått. Med kulturella möten avses terapeut - klient konstellationer där en av parterna har en 
annan etnisk tillhörighet än svensk.  
Forskarna har tillämpat en kvalitativ ansats och intervjuer som datainsamligsmetod.  
En övergripande slutsats för terapeutgruppen är att den terapeutiska relationen inte upplevs kvalitativt särskiljande vid 
kulturella dyader än vid andra konstellationer. Terapeuter måste dock äga metakulturkompetens och vara trygga i sin 
profession för att en bra relation ska kunna uppstå.  
En övergripande slutsats för klientgruppen är åsikten att terapeutens kompetens och personliga egenskaper spelar större roll 
i upplevelsen av relationen än deras etniska tillhörighet.  
Resultatet utmynnar i en teoretisk modell användbar vid förståelsen av aspekter som kan ha betydelse för upplevelsen av 
den terapeutiska relationen vid kulturella möten.  
Studien har haft syftet att undersöka upplevelsen av den terapeutiska relationen hos en grupp terapeuter respektive klienter, 
där kulturella möten har uppstått. Med kulturella möten avses terapeut - klient konstellationer där en av parterna har en 
annan etnisk tillhörighet än svensk.  
Forskarna har tillämpat en kvalitativ ansats och intervjuer som datainsamligsmetod. Vid analys av data har vi influerats av 
”Grounded theory” metoden.  
En övergripande slutsats för terapeutgruppen är att den terapeutiska relationen inte upplevs kvalitativt särskiljande vid 
transkulturella dyader än vid andra konstellationer. Terapeuter måste dock äga metakulturkompetens och vara trygga i sin 
profession för att en bra relation ska kunna uppstå.  
En övergripande slutsats för klientgruppen är åsikten att terapeutens kompetens och personliga egenskaper spelar större roll 
i upplevelsen av relationen än deras etniska tillhörighet.  
Resultatet utmynnar i en teoretisk modell användbar vid förståelsen av aspekter som kan ha betydelse för upplevelsen av 
den terapeutiska relationen vid kulturella möten.  
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ABSTRACT 
 

Studien har haft syftet att undersöka upplevelsen av den terapeutiska 
relationen hos en grupp terapeuter respektive klienter, där kulturella 
möten har uppstått. Med kulturella möten avses terapeut - klient 
konstellationer där en av parterna har en annan etnisk tillhörighet än 
svensk.  
Forskarna har tillämpat en kvalitativ ansats och intervjuer som 
datainsamligsmetod.  
En övergripande slutsats för terapeutgruppen är att den terapeutiska 
relationen inte upplevs kvalitativt särskiljande vid transkulturella 
dyader än vid andra konstellationer. Terapeuter måste dock äga 
metakulturkompetens och vara trygga i sin profession för att en bra 
relation ska kunna uppstå.  
En övergripande slutsats för klientgruppen är åsikten att terapeutens 
kompetens och personliga egenskaper spelar större roll i upplevelsen av 
relationen än deras etniska tillhörighet.  
Resultatet utmynnar i en teoretisk modell användbar vid förståelsen av 
aspekter som kan ha betydelse för upplevelsen av den terapeutiska 
relationen vid kulturella möten.  
   
 
Nyckelord:  terapeutisk relation; psykoterapi; etnisk kulturell bakgrund;  
intervjuer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

(FÖRORD) 
 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner som har gett 
oss sin tid och tillåtit oss ta del av deras upplevelser. Vi vill även 
tacka de terapeuter som så generöst förmedlade kontakt med sina 
klienter. 
 
Vi vill dessutom tacka våra kollegor som har ställt upp på att delta i 
förstudien till denna undersökning och bidragit med sina värdefulla 
åsikter, tankar och reflektioner. 
 
Dan Stiwne, vår handledare, vill vi tacka för hans kloka kommentarer 
och vägledning under arbetets gång. 
 
Stort tack vill vi säga till Ann-Charlotte Hermansson, Tanvir Anjum, 
Catherine Lidberg för deras hjälp och vägledning.  
 
Hjärtligt tack till er alla! 
Mirela Tomic och Armine Wannesian  
 
Linköping, april 2004 
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KULTURELLA MÖTEN I PSYKOTERAPI 

 
 

I dagens Sverige som är på väg att bli ett mångkulturellt samhälle är det viktigt 
att studera hur möten mellan kulturer kan se ut och upplevas dels generellt i 
samhället, men också i psykoterapeutiska sammanhang. Globaliseringen samt 
andra faktorer medför att allt fler människor från andra länder bosätter sig i 
Sverige. Det medför, i behandlingssammanhang, inte bara fler klienter som inte 
har svenska som modersmål, utan även ett ökat antal flerspråkiga terapeuter. Man 
kan dessutom vänta sig att många människor med en annan kulturell bakgrund än 
majoritetskulturen kommer att efterfråga ”vanlig” psykoterapi och inte bara 
traumarelaterad behandling som direkt fokuserar t ex flyktingskap eller 
migrationsfrågan.  
 
Tankar om att kombinationen terapeut och klient utifrån ett gemensamt språk, 
oftast modersmålet, är optimalt för psykoterapeutisk behandling har länge varit 
en självklarhet inom den psykoterapeutiska världen (Lidberg, 2000; Baysan & 
Bennerstam, 1990; Nyberg, 1989). Detta är dock inte alltid möjligt i svensk 
psykoterapi eftersom det inte finns många flerspråkiga terapeuter och om dessa 
finns lokaliseras de oftast till storstadsområden. Det kan inte heller tas för 
självklart att ett gemensamt välgrundat språk är en absolut nödvändighet för en 
lyckosam terapi. Behovet finns att undersöka hur kulturella möten yttrar sig där 
terapi bedrivs på svenska och där åtminstone en av parterna inte har detta språk 
som sitt modersmål eller på grundval av sitt utseende uppfattas ha en annan 
etnisk kulturell bakgrund. 
 
Forskningsrönen har, vad gäller psykoterapi generellt, visat att olika 
behandlingsmetoder, för de flesta störningsbilderna, tycks ge ungefär lika goda 
resultat (Luborsky, Singer & Luborsky, 1975; Stiles, Shapiro & Elliot, 1986, 
Wampold, 2001). Likaså har det påvisats att faktorer som skapar 
behandlingseffekt ofta är av skolövergripande och generell natur. Till dessa 
faktorer som benämns ”icke-specifika” hör en positiv terapeutisk relation. 
Forskning (Clarkson, 1995; Luborsky, Chrits-Cristoph, Alexander, Margolis & 
Cohen, 1983; O´Malley, Suh & Strupp 1983) har visat att relationen mellan 
terapeut och klient är den enskilda faktor som mer än alla andra faktorer i 
psykoterapi bestämmer dess effektivitet. Enligt Lambert (1992) svarar 
relationella aspekter av terapin för ca 30 % av variansen som förklarar terapins 
utfall. Alltså kan framgång i psykoterapi bäst prediceras av terapeutens respektive 
klientens engagemang i arbetet samt av kvalitén på deras specifika relation 
(Clarksson, 1995; Marzialli & Alexander, 1991; Norcross & Goldfried, 1992). 
Hubble, Duncan & Miller (1999) sammanfattar forskningen kring den 
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terapeutiska relationen och drar slutsatsen att en positiv terapeutisk relation är en 
nödvändig, om dock inte en tillräcklig komponent i alla former av effektiv 
psykoterapi.  
Beträffande forskning om psykoterapiprocessen så har den alltmer kommit att 
fokusera på vad som gör terapi till en effektiv behandlingsmetod. Vi vet ännu 
litet om vad som faktiskt och i detalj sker i terapirummet, vilket i sig ger 
anledning till att forska om frågeställningar som mer inträngande fokuserar den 
psykoterapeutiska processen. De flesta verkar dock vara överens om att terapeut 
– klient relationen är både en förutsättning för och bärare av den egentliga 
processen via vilken förändring äger rum. Khan (1991) uttrycker det som att ”the 
relationship is the therapy”. 
 
Av det refererade kan dras slutsatsen att den forskning som gjorts inom 
psykoterapiområdet påvisar varför noggrann uppmärksamhet på och vidare 
studier av bl a terapeut - klient relationen är tillrådigt. När det gäller parter med 
olika kulturell bakgrund kan detta vara en faktor som ger terapirelationen en 
särskild kvalité, på gott och ont. Det är detta som fokuseras i denna uppsats. 
 

Teoretiskt och empiriskt perspektiv 

Terapeutisk relation –  beskrivning och definition 
 
När den terapeutiska relationens natur ska beskrivas bör två saker vara i fokus, 
nämligen den terapeutiska relationens karaktär och dess roll i den övergripande 
terapeutiska processen (Clarkson, 1995). Freud var den förste som kommenterade 
betydelsen av relationen i terapi. Han identifierade tre aspekter av denna, 
överföring, motöverföring och själva arbetsalliansen (Clarkson, 1995; Hubble, 
Duncan & Miller, 1999; Lundh & Eriksson 1994).  
Rogers (1957) definierar den terapeutiska relationen som ett existentiellt möte där 
fokus ligger på terapeutens egenskaper och förmåga att via äkthet, empati och 
ovillkorlig positiv inställning bidra till klientens välbefinnande. Andra teoretiker 
(Raimy, 1976) har lagt mera vikt vid den kompetens som terapeuten visar i 
arbetet med att hjälpa klienten.  
Senare forskning har visat (Hubble m fl, 1999) att båda parters bidrag är 
relevanta för utformningar av en produktiv terapeutisk relation. När det gäller 
terapeuten så uppskattas förmågan att etablera ett klimat av tillit och trygghet 
genom lyhördhet (responsivness), ett aktivt lyssnande samt förmågan att 
kommunicera förståelse, gillande och respekt. Vad gäller klienten är 
beslutsamhet (commitment) att delta i den terapeutiska processen och förmåga till 
samarbete med terapeuten viktiga bidrag. För att uppnå en god relation bör 
terapeuten peka på vikten av klientens aktiva deltagande för terapins framgång. 
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Greenson (1971) definierar terapeutisk relation som bestående dels av 
överföringens gestaltning och dels av den ”verkliga” relationen. Med ”verklig 
relation” syftar han på terapeutens och klientens ömsesidiga reaktion på varandra 
som människor, vari inkluderas oförvanskad perception, autentiskt gillande, 
förtroende samt ömsesidig respekt. Guntrip betonar just den verkliga relationen 
mellan terapeut och klient och anser att psykoterapi kan ske först när båda hittat 
fram till varandras personligheter bakom alla försvar (Safran & Muran, 2000). 
 
I litteraturen kring terapeutisk relation kan inte undvikas att möta det specifika 
begreppet ”terapeutisk allians”. Clarkson (1995) definierar alliansen som den del 
av terapeut - klient relationen som möjliggör ett samarbete mellan parterna trots 
att klienten kan önska det motsatta. Enligt Bordin (1979) är just god allians 
förutsättningen för förändring inom alla former av psykoterapi. Han inkluderar i 
begreppet allians tre aspekter: uppgifter, mål och den emotionella bindningen 
(the bond). Bordin menar att alla tre aspekterna är beroende av och påverkar 
varandra. Då det saknas god kvalitet på bindningen blir det svårare att förhandla 
om målen och uppgifterna i terapin. En god förhandling av målen eller 
uppgifterna medverkar till ökad kvalitet på bindningen.  
Det kan noteras att begreppen terapeutisk relation och terapeutisk allians ibland 
brukas som synonyma och ibland avses att den terapeutiska relationen existerar 
parallellt, vid sidan av alliansen.  
 
Clarkson (1995) breddar synen på och fokuserar värdet och betydelsen av 
relationen mellan terapeut och klient. Hon gör en uppdelning i ”fem sorters” 
relationskvalitéer som är olika betonade i olika skolor och teoribildningar: 
arbetsalliansen, överföring/motöverförings relation, den reparativa och 
utvecklingsmässigt behövda relationen, person till person relationen samt en 
transpersonell relation som är en tidlös form av terapeutisk relation som är svår 
att beskriva men refererar till en andlig gemenskapsdimension. Enligt författaren 
är det viktigt att komma ihåg att dessa inte är stadier eller faser i en psykoterapi 
utan att bör ses som tillstånd som ofta subtilt överlappar och samverkar med 
varandra och där klienten konstruerar sina unika erfarenheter. Clarkson (1995) 
menar vidare att många skulle kunna relatera alla dessa fem typer av relationer 
som enbart aspekter av överföring eller arbetsalliansen, men enligt henne så krävs 
denna fem-relationsmodell i ett integrativt perspektiv som förenar olika 
traditioner inom psykoterapi. Hon är kritisk mot dem som menar att det finns en 
hierarkisk ordning mellan dessa aspekter och att de kommer i samma 
förutsägbara ordning för varje klient. 

 
The working alliance seems to have more to do with scientific and academic 
tradition, the transference/countertransference relationship with the Freudian and 
Kleinian psychoanalytic orientation; the developmentally-needed or reparative 
relationship with the innate evolutionary and healing forces and life itself or 
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Physis; the person-to-person relationship with existential/humanistic tradition; and 
the transpersonal comes from religious, oriental and occidental spiritual tradition 
(Clarkson, 1995) 

Terapi vid kulturella möten 
 
Diskussionen kring möten med etniska kulturer i psykoterapi har varit begränsad 
till att uppmärksamma svårigheter som finns i den terapeutiska processen då 
klienter och terapeuter inte delar samma kulturella bakgrund (Tang & Gardner, 
1999). Detta inkluderar studier där specifika kliniska fenomen som överföring, 
motöverföring och motstånd undersöks. En ny trend inom 
psykoterapiforskningen börjar dock inkludera betydelsen av interaktiva 
erfarenheter och relationella aspekter för att förstå ras- och kulturfrågors 
betydelse i terapi (Hoffman, 1983; Renik, 1993). Till skillnad från förr, då olika 
kulturella dyader i terapi ansågs som problematiska har det numera lyfts fram att 
terapeutens respektive klientens bakgrund kan ha betydelse för förståelsen av 
dessa terapeutiska processer.  
 
När terapeut och klient inte delar samma bakgrund interagerar kulturella 
komponenter med andra aspekter av det terapeutiska arbetet (Tseng, 1981; 2003). 
Tang och Gardner (1999) menar att i terapi där olika kulturer är representerade 
kan olikheterna hota den terapeutiska processen och leda till prematurt avslut. 
Detta är särskilt viktigt då klienten håller på med ”kulturspecifikt beteende”, 
vilket terapeuten kan tolka som tecken på motstånd. Det är således nödvändigt 
för terapeuten att vara kulturellt orienterad om en meningsfull process ska fortgå. 
Flera författare (Corey & Corey, 1993; Mohamed, 2000b; Tseng, 1981; 2003) 
pekar på vikten av ett bredare perspektiv hos terapeuten som i sin praktik möter 
människor från andra kulturer. Nihlén (1997) framhåller betydelsen av 
kulturkompetens och menar att man som terapeut måste ha stora tvärkulturella 
kunskaper för att undvika missförstånd i terapi. Tseng (1981) går så långt som att 
föreslå att man som terapeut aktivt borde söka sig till klientens kontext för att 
bättre kunna förstå honom eller henne. Å andra sidan finns de som varnar för att 
ge överdriven betydelse åt de kulturspecifika faktorerna (Ekblad, Janson & 
Svensson, 1996) då risken finns att man kan betona och tolka för mycket i termer 
av kulturella skillnader. Lidberg (2000) visar på resultat som tyder på att behovet 
av specifik kulturkompetens kan tonas ned. För att citera en av deltagarna i 
hennes studie: 
 

Det finns bara en kulturkompetent person och det är klienten. Det är som vid alla 
terapier bara genom att utforska som man kan nå fram till förståelse av en klient. I 
terapi med människor med annan bakgrund kan det vara en fördel. Det är så tydligt. 
Man tar inte så mycket för givet som man annars lätt kan göra. (Lidberg, 2000, 
s.24). 

 



 
 
 

5

Enligt Tseng (1981) bör medvetenhet finnas om att de flesta psykoterapeuter har 
”västerländska glasögon” och ser på mänskliga problem och beteenden utifrån de 
mest tongivande psykologiska teorierna som även de är sprungna ur 
västerländska kulturella värdesystem. Denna medvetenhet innebär inte bara 
terapeutens upplevelse av klientens bakgrund och problematik och huruvida 
denna är kulturellt betingad, utan även att man som terapeut är klar över sin egen 
identitet samt hur man ser på de kulturella skillnaderna.  
Enligt Basch-Kåhre (1983) kan det faktum att klienten och terapeuten inte delar 
samma bakgrund väcka en djupare problematik hos båda, något som dock oftast 
är omedvetet och berör frågor kring känslor av främlingskap, språk och identitet. 
Känslan av främlingskap och känslan av att inte vara förstådd finns enligt 
författaren mer eller mindre latent hos alla människor varför det är viktigt att 
terapeuten själv kan bearbeta dessa känslor för egen del för att kunna etablera ett 
fruktbart arbete över kulturella gränser.  
 
Det är även av betydelse att tillsammans med klienten diskutera upplevelsen av 
terapeutens förhållningssätt, dennes roll och uppgift, då kunskap hos klienten kan 
saknas om vad en psykolog är för något. Tseng (1981) menar även att ansvaret 
för att introducera och leda in klienten i dessa samtal är terapeutens.  
 
Kareem och Littlewood (1992) ansluter till tidigare resonemang och menar att 
bara det faktum att man tillhör en annan kulturell bakgrund innebär både 
medvetna och omedvetna föreställningar hos både terapeut och klient. Författarna 
menar att terapeuten bör ta i beräkning klientens totala erfarenheter och de 
kulturellt färgade föreställningarna ska vara adresserade redan i början av terapin. 
Tseng (1981) delar denna uppfattning och menar att på så sätt avlägsnas tabut 
mot att diskutera frågor som rör terapeutens och klientens olika bakgrund och att 
terapin kan löpa framgångsrikt baserad på en realitet. Att låtsas som om ”allihop 
är vi lika” är både falskt och skadligt. Även Mohamed (2000b) menar att så 
viktiga aspekter av den terapeutiska relationen som kulturella skillnader ska göras 
explicita i början av terapin. Hon är kritisk mot dem som menar att man ska vänta 
tills klienten väcker frågan då det i huvudsak är terapeutens ansvar att identifiera 
skillnader och erkänna en maktobalans i den terapeutiska relationen. Leary 
(1995), å andra sidan, menar att dessa aspekter bör adresseras och undersökas 
först när de dyker upp i materialet. Det gör det möjligt att hantera dessa aspekter 
på ett sätt som berikar den terapeutiska processen.  
 
Enligt Kareem och Littlewood (1992) är sättet man adresserar de kulturspecifika 
fenomen i terapin på av stor betydelse. Tseng (1981; 2003) menar att man som 
terapeut ska ställa sig viktiga frågor. Om klientens kulturella aspekter involveras i 
terapi, görs det då för att det har ett viktigt terapeutiskt värde eller för att 
terapeuten själv tycker att det är fascinerande? När klienten tillfrågas om något 
som har med dennes bakgrund att göra, görs det då tydligt för klienten att det 
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enbart är för att hjälpa denne och inte för att utbilda sig själv? Förstärker man 
klientens upplevelse av tillhörighet mer än vad som egentligen behövs? Gör 
terapeutens sympatier för en minoritetsklient att han/hon ser på denne som ett 
socialt offer och förminskar man därmed betydelsen av psykologiska aspekter för 
klientens tillstånd? (Tseng, 1981; 2003). 
 
Sammanfattningsvis med synpunkter från Corey och Corey (1993) kan sägas att 
behandlarna i interkulturell terapi har två val, antigen att ignorera kulturpåverkan 
eller att erkänna den i terapin. Hur än valet kommer att bli, kommer kulturen att 
influera både terapeutens och klientens beteende. Försiktighet bör dock iakttas av 
terapeuten för att inte överdriva de kulturella variablerna i så hög grad att 
spontanitet och förmågan att vara närvarande med sina klienter förloras. Det är 
trots allt ens egen profession som hjälper klienten oavsett kulturella gränser 
(Tseng, 1981, 2003).  

Implikationer av skilda kulturella bakgrund på den terapeutiska relationen 
 
Förtroende är en viktig komponent när människor söker psykoterapi. Lidberg 
(2000) visar på att klienter ibland kan dra sig för att gå i terapi med en landsman 
och att en svensk terapeut kan kännas mera anonym. När båda är väldigt lika i 
kulturell bakgrund kan det enligt Tang och Gardner (1999) också finnas risk för 
tävling och konkurrens.  
 
Liknande åsikter har även Basch–Kåhre (1983) som menar att 
kulturkomponenter, omedvetna fragment som förmedlas både verbalt och icke 
verbalt, kan komma både från klienten och terapeuten och kan riskera att skapa 
förvirring och hindra en terapeutisk allians. Precis som i alla andra terapier måste 
terapeuten och klienten tillsammans utforska och kartlägga speciella betingelser 
som gäller för en terapi. Med en klient med annan språk- och kulturbakgrund 
tenderar denna process ofta att bli mer tydlig och kräva större ansträngning.  
Inom psykoanalysen menar Ticho (1971) att kulturella skillnader kan spela en 
viktig roll men att det huvudsakligen är klientens olika stereotypier som kommer 
att ladda terapeuten i positiv eller negativ bemärkelse och i enlighet med dennes 
patologi och individuella behov. Likaså finns det risk för att även överföringar 
och motöverföringar baseras på stereotypier då klienten och terapeuten inte delar 
samma bakgrund. Till exempel bör minoritetsterapeuter vara medvetna om att de 
som personer med annan hudfärg eller annan kulturell bakgrund av sina klienter 
inte ses som blanka skärmar utan kan väcka en rik variation av stereotyper och 
projektioner (Tseng, 1981). För klienten kan detta resultera antingen i hat riktat 
mot terapeuten eller i försök att tillfredsställa eller imponera på denne. Detta går i 
linje med Tichos (1971) uppfattning om att terapeuten av klienten kan upplevas 
som mindre neutral och att det kan vara svårt för terapeuten att differentiera ut 
överföringens manifestationer från det som är stereotypt. Likaså kan 
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tolkningsarbetet försvåras för terapeuten och på det sättet tjäna klientens 
motstånd i terapin. Även terapeutens skicklighet och empati för klienten påverkas 
då denne utsätts för klientens annorlunda kulturella bakgrund. Motöverföringens 
uttryck kan vara svåra att skilja från de generella reaktionerna på främmande 
kulturer. Trots det pekar Ticho på att mötet mellan terapeut och klient i en 
konstellation där de inte delar bakgrund kan medföra att vissa emotionella 
reaktioner och attityder som annars förblivit dolda kommer till ytan. 
 
I egenskap av minoritetsterapeuter drar Tang och Gardner (1999) slutsatsen att i 
deras praktik väcks det många frågor angående överföring, motöverföring och 
förståelsen av motstånd. Med minoritet menar de i det här fallet populationer som 
är rasminoriteter, dvs inte vita. Per definition är minoritetsterapeuter skolade i två 
kulturer, den egna och majoritetskulturen (Tang & Gardner, 1999). De tränas i 
teoretisk skolning som ofta präglas av västerländska värderingar medan de 
kanske i sin egen kultur känner sig främmande för dessa. Som Erikson (1950) 
påpekade är det en viktig del av ens identitet att känna igen och identifiera sig 
med sin egen grupp vilket ofta innebär en exklusion av andra grupper.  
 
I dyader med majoritetsklienter och minoritetsterapeuter kan klienterna se på 
minoritetsterapeuter som några som blivit berövade något, något som klienterna 
själva också kan ha erfarit (Teng & Gardner, 1999). Ibland har klienter en 
problematik som gör dem till outsiders i sin omgivning. Då har de lättare att 
identifiera sig med minoritetsterapeuter. Å andra sidan tenderar 
minoritetsterapeuter att fokusera på klientens reaktion på hennes/hans 
minoritetsbakgrund.  
 
I den fokusgrupp som forskarna gjort som en förstudie till denna studie (se 
metodavsnittet) drogs slutsatserna att minoritetsterapeuter kan tendera att 
överdriva de kulturella aspekterna i terapi. Å andra sidan kan även klienternas 
förväntningar vid första mötet vara av viss betydelse då ”man tänker sig att 
terapeuten ska vara en ‘ursvensk’ medelålders man eller kvinna”. Att då möta en 
minoritetsterapeut kan vara överraskande och kan få olika konsekvenser. 
 
Griffith (1977) studerade t ex klient - terapeut matchningar i tre grupper: vit 
terapeut - svart klient, svart terapeut - svart klient, svart terapeut - vit klient. Han 
rapporterade en paradox i den sistnämnda dyaden där terapeuten på grund av sin 
bakgrund kan upplevas ha låg status, men även kan, i klientens ögon, respekteras 
för sin professions höga status. Även Mohamed (2000a) pekar på svårigheter hos 
en svart terapeut som pga rådande politiska och sociala omständigheter kan 
behöva stå ut med ibland subtilt förmedlade negativa attityder från sina vita 
klienter. Den första gruppen med vit terapeut och svart klient karakteriserades 
enligt Griffith generellt av tillit-misstro. Svarta klienter kände ofta misstro mot 
vita terapeuter som i sin tur kämpade för att ersätta detta med tillit. Det är först 
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när dyaden minoritetsterapeut och minoritetsklient uppstår som terapeutens 
behärskande av båda kulturerna kommer till uttryck. Det är Tang och Gardners 
(1999) uppfattning att när klient och terapeut delar kulturell identitet så finns 
större beredskap att tro att man verkligen förstår varandra och positiv överföring 
uppstår fortare. Motöverföringar i dessa dyader är speciella. Terapeuterna kan 
känna lättnad över att de får behandla någon som liknar dem åtminstone fysiskt. 
Även en känsla av att man kan identifiera sig med dessa klienter och på det sättet 
vara mera empatisk kan infinnas. Detta i sin tur kan leda till speciella känslor av 
ansvar som terapeuten annars inte hyser för andra klienter. Det kan resultera i ett 
mindre konfrontativt och mer tolerant förhållningssätt gentemot dessa klietner. 
Vidare finns det risk att terapeuten antar att han/hon förstår eftersom man delar 
värderingar. Å andra sidan finns det verkliga förutsättningar att klienten faktiskt 
verkligen blir förstådd (Tang & Gardner, 1999). 
 
När det gäller Griffiths (1977) konstellation svart terapeut och svart klient blir 
terapeutens erkännande eller förnekande av sin egen bakgrund den stora frågan. 
Om terapeuten förnekar betydelsen av sin egen bakgrund som svart så tenderar 
detta att sprida sig till klienten, alltså att terapeuten även förnekar betydelsen av 
klientens bakgrund. Om man överidentifierar sig med sin svarta klient kan man 
bli alltför involverad i rasaspekternas del i klientens svårigheter. Enligt Mohamed 
(2000a) tenderar vissa vita terapeuter att vilja matcha kulturellt annorlunda 
klienter med terapeuter av liknande bakgrund, hellre än att utveckla 
transkulturella färdigheter själva. Denna attityd, att t ex svarta klienter ska gå till 
svarta terapeuter, kan enligt Mohamed vara ett sätt för vita terapeuter att skydda 
sig från konfrontation med frågor om egna fördomar och rasism. 
  
Forskning inom detta område, trots vad som redovisats ovan, har visat sig vara 
begränsad. Om mötet mellan kulturer i svensk psykoterapi, på det sättet som 
beskrivits tidigare har inte skrivits mycket. Litteraturen är gedigen då det handlar 
om att inom vården möta traumatiserade klienter från andra länder. Att terapeuter 
kan befinna sig i samma situation, dvs höra till minoritetskulturen  är det få som 
lyfter fram. Amerikansk litteratur har i något större utsträckning präglats av fokus 
på mötet mellan kulturer (och/eller raser) i psykoterapi. Det har dock inte handlat 
så mycket om forskning, utan om klinikers egna beskrivningar av erfarenheter de 
införskaffat i arbetet med människor som tillskrivs ha eller har annorlunda 
kulturtillhörighet än de själva. Samtidigt har det inom forskningen börjat växa 
fram en särskild inriktning, så kallad ’transkulturell psykoterapi’, som enligt 
Mohamed (2000a; 2000b) fortfarande har en undanskymd plats och bör utvecklas 
vidare. Sue och Lam (2002) har undersökt de befintliga empiriska studiernas 
resultat vad gäller effektiv psykoterapi med etniska minoritetsgrupper samt 
grupper med låg socioekonomisk status och homosexuella. De har i enlighet med 
Mohamed (2000a; 2000b) funnit att detta forskningsområde är bristfälligt och att 
det krävs betydligt fler studier.  
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Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att kartlägga upplevelser av kulturella möten i 
psykoterapi samt att beskriva upplevelser dels hos klienter och dels terapeuter om 
hur den terapeutiska relationen påverkas av att parterna inte delar etnisk kulturell 
bakgrund. Detta problemområde ”kulturella möten i psykoterapi” belyses genom 
att följande frågeställningar undersöks: 

• Hur upplever terapeuter den terapeutiska relationen vid kulturella möten i 
psykoterapisammanhang? 

• Hur upplever klienter den terapeutiska relationen vid kulturella möten i 
psykoterapisammanhang? 

 
 

METOD 
 
 
Studien har genomförts utifrån kvalitativ metod och med intervju som 
datainsamlingsmetod. Utgångspunkten hämtas i hermeneutiken, vilket avspeglar 
sig i sättet att insamla data. En grundprincip i hermeneutiken är att sanning eller 
verklighet utgörs av människan konstruerade koncepter (Starrin & Svensson, 
1998).  
 
För designen av studien har forskarna utgått från Thomssons (2002) 
formuleringar rörande kvalitativ metod och intervjustudier, vilket innebär att göra 
detaljerade beskrivningar av ett fenomen. Det som eftersökts är en förståelse av 
beskrivningar, tankar och överväganden kring terapeutisk relation som färgas av 
terapeutens och klientens kulturella (etniska) bakgrund. Studien avser utmynna i 
ökad förståelse av fenomenet samt att lyfta fram nya aspekter att belysa det från.  
 
Det tillvägagångssätt som blivit valt är särskilt lämpat då man avser studera 
abstrakta begrepp som inbegriper klientens avsikter, motiv etc, men även 
terapeutens egenskaper och dennes sätt att utöva sin kompetens. Sådana fenomen 
kan ha mycket olika yttringar och därför krävs det en ganska vid definition av 
begreppen (Armelius & Armelius 1994). Det är också i regel så att det krävs en 
viss utbildning och erfarenhet för att överhuvudtaget kunna definiera sådana 
företeelser. För denna studie innebär det begreppen ”kulturella möten” och 
”terapeutisk relation”.  
 
Begreppet terapeutisk relation har definitionsmässigt utmynnat i följande. 
Terapeutisk relation består av två delområden, där det ena utgörs av begreppet 
allians medan det andra fokuserar på den verkliga relationen, d.v.s. terapeutens 
och klientens ömsesidiga reaktion på varandra som människor vari inkluderas en 
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tämligen oförvanskad perception, autentiskt gillande, förtroende samt ömsesidig 
respekt.  
 
Begreppet kulturella möten innehåller i sig flera aspekter, till exempel relationen 
som uppstår i rummet, terapeutens och klientens förutfattade meningar om den 
andres etniska tillhörighet, var och ens olika ”sätt att vara”. Dessutom kan dessa 
aspekter finnas på olika nivåer och avspeglas på olika sätt i den terapeutiska 
relationen i rummet. Kulturella möten har således definierats som möten i 
terapirummet mellan klient och terapeut, där den ena har en annan etnisk 
kulturell tillhörighet än majoritetskulturen, svensk i detta fall.  
För att få en validering av begreppen har vi även bett samtliga intervjupersonerna 
att definiera vad de tycker kulturella möten och terapeutisk relation innebär för 
dem.  

Urval 
 
För att nå intervjupersonerna har kontakter tagits med olika psykiatriska 
mottagningar samt med flerspråkiga terapeuter som är medlemmar i 
Riksföreningen Psykoterapicentrum.  
 
Intervjupersonerna har valts efter vissa kriterier. För terapeuterna har kriterierna 
varit psykolog- och/eller psykoterapeutlegitimation erhållen i Sverige samt 
erfarenhet av arbete med den klientgrupp som är av intresse för studien. Till en 
början har avgränsningen varit gruppen legitimerade psykoterapeuter med 
psykologlegitimation i grunden. Under studiens gång, efter några intervjuer med 
terapeuterna, har det dock upptäckts att kriteriet ”legitimerad psykoterapeut” inte 
är avgörande, rentav kanske förvirrande, eftersom de intervjuade ansåg sig 
bedriva terapeutiskt arbete redan innan de erhållit sin psykoterapeutlegitimation. 
Vidare ansåg forskarna sig inte kunna kvalitetsskilja mellan det arbete 
terapeuterna har bedrivit innan och efter psykoterapeutlegitimationen. Dock avser 
benämningen ”terapeutisk relation” gälla psykoterapeutiskt arbete. Denna 
ändring av kriterierna har medfört en bredare urvalsgrupp, vilket kan vara positivt 
med tanke på att studien strävar efter nyanser och riklighet i beskrivningen av 
fenomenet, samt gjort det något lättare att nå intervjupersoner från klientgruppen.  
 
Kriterierna för klientgruppen har varit att personerna hade gått eller går i 
psykoterapi där terapin bedrivs på svenska utan tolk. Klientgruppens problematik 
för tiden då terapin har bedrivits har vidare bedömts vara av neurotisk karaktär. 
Klienterna har valts ut av sina terapeuter. Samtliga terapeuter har fått ett brev 
med beskrivning av vad studien handlar om (se bilaga 1), där de också blivit 
tillfrågade om önskan att delta i studien i egenskap av terapeut eller att förmedla 
kontakt med en klient. Klienterna har alltså fått breven via sina terapeuter. De 
intresserade intervjupersonerna har blivit kontaktade via telefon då man kommit 
överens om tid och plats för intervjun. Intervjuerna har inte varit matchade, det 
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vill säga de intervjuade terapeuterna och klienterna har aldrig befunnit sig i 
samma terapirum samtidigt. Även detta har sitt syfte i att få så nyanserade 
berättelser som möjligt. 
 
Urvalsgruppen kom att bestå av sammanlagt 12 personer, 6 terapeuter och 6 
klienter. Gruppen terapeuter består av tre terapeuter med etnisk tillhörighet i 
majoritetskulturen, dvs svensk, och tre med annan etnisk bakgrund. Gruppen 
utgörs av två kvinnor och fyra män. Ålderspannet för gruppen hamnar inom 40-
65 års intervall. Klientgruppen kom att bestå av fem kvinnor och en man. 
Åldersspannet för deltagarna i denna grupp sträcker sig från ca 25 till ca 50 år. 
Tre av personerna har utländskt påbrå och har haft psykoterapi med svenska 
terapeuter. Tre personer har haft svensk påbrå och har gått i psykoterapi hos en 
terapeut med utländskt påbrå. 

Intervju 
 

Studien genomfördes via semistrukturerade intervjuer, styrda av en intervjuguide. 
Denna typ av intervju valdes med hänsyn till studiens breda frågeställning samt 
att det var två forskare som avsåg intervjua hälften av urvalet vardera. Genom att 
använda denna typ av intervjuteknik, anser forskarna kunna få fram information 
om fenomenet samt avgränsa intervjupersonens svar till den delen av fenomenet 
som är av intresse för studien. Det föreligger dock en risk att genom denna 
avgränsning minskas möjligheterna till att få fram ett brett spektrum av möjliga 
upplevelser av det undersökta fenomenet. 
 

Fokusgrupp. Intervjun grundar sig på en intervjuguide, som blev framtagen 
efter en fokusgruppstudie. Syftet med studien har varit att testa den provisoriska 
intervjuguiden samt att modifiera den. Wibeck (2000) definierar fokusgrupp som 
en forskningsteknik där data insamlas genom gruppinteraktion runt ett ämne som 
bestäms av forskaren. Fokusgrupp som metod används med fördel för att samla 
in individers attityder, åsikter och tankar kring ett givet ämne. Fokusgruppens 
struktur gör det möjligt att samtal mellan flera individer skall kunna äga rum på 
likvärdiga villkor. Antalet deltagare i fokusgruppen rekommenderas vara mellan 
sex och tolv individer i syfte att göra samtalet samt interaktionen optimal (Clarke, 
1999). Moderatorns roll kan variera från att vara aktiv och drivande under 
diskussionen till att vara mer observerande (Wibeck, 2000).  
 
Den aktuella fokusgruppen konstruerades utifrån de ovan angivna resonemang. 
Urvalet av individer baserades på deras erfarenhet av att antigen ha mött 
människor tillhörande en annan kultur i sitt terapirum, eller att själva tillhöra en 
annan kultur men även utifrån deras intresse av ämnet. En av forskarna har 
deltagit i gruppen som medlem, medan den andre har haft rollen som 
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moderator/samtalsledare. Sammantaget deltog åtta personer i fokusgruppen, sju 
deltagare och moderatorn.  
 
Denna studie har resulterat i den intervjuguiden (se bilaga 2) som använts vid 
datainsamling i terapeutgruppen. Den har senare modifierats till att gälla vid 
klientintervjuer (se bilaga 3). 
 

Intervjuprocessen. Vid intervjuandet följdes intervjupersonens tankar och 
idéer kring ämnet enligt intervjuguiden. Den genomsnittliga längden på intervjun 
uppskattas vara ca en timme. Intervjuerna har spelats in på band, och sedan 
transkriberats. Intervjuerna har ägt rum på en av intervjupersonen föredragen 
plats. Under arbetets gång har två misslyckade inspelningar skett. Detta har 
hanterats genom att intervjun skrivits ned ur minnet i dialogform och ord använts 
så nära intervjupersonens egna som möjligt. Överenskommelsen för 
transkriberingen har varit att inte ta med alla ”em” och andra liknande uttryck, 
dock markera tystnad samt andra känslouttryck eller känsloväxlingar under 
intervjun. Intervjupersonerna har informerats och gett sitt samtycke till att bli 
kontaktade av oss för eventuella klargöranden och andra frågeställningar. Detta 
har dock inte behövts göras.   

Validitet och reliabilitet 
 
Dessa begrepp är viktiga i alla slags studier. Forskarnas syn på begreppen har sin 
grund i följande. I kvalitativa studier uppstår validitet när relationen mellan 
begrepp och argument förmår övertyga andra ( Marecek, 2003). Forskarna 
arbetar med validering genom att anlägga en kritisk syn på sina analyser, ange sin 
utgångspunkt på det undersökta ämnet genom att fråga sig vad som ska göras och 
varför innan beslutet angående hur (Kvale, 1997). Detta har följts under hela 
studiens gång.  
 
När det gäller reliabilitet menar Thomsson (2002) att, om forskarna inte är ute 
efter att beskriva en objektiv sanning och om det hävdas att allt forskarna ser och 
beskriver bygger på tolkningar, så är det snarare resultatets rimlighet istället för 
dess riktighet som ska bedömas. Detta ska göras genom att en kritisk syn på 
argumenten och tolkningarna, hur väl underbyggda de resultat är som studien 
utmynnat i. Detta tillvägagångssätt har följts vid framställningen av analysen.  

Analys 
 
Det sätt som materialet har analyserats på påminner om tillvägagångsättet i 
”Grounded theory”. I sin uppfattning av ”Grounded theory” utgår forskarna från 
Guvå och Hylanders (1998; 2003) beskrivning av metoden. Metoden har dock 
inte använts fullt ut. Kortfattat kan analysmetoden beskrivas på följande sätt. 
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Första steget utgörs av att upptäcka indikatorer (att koda) det undersökta 
fenomenet i materialet och att samla koderna till kategorier. Vi har läst 
intervjuerna ett antal gånger. Bägge forskarna har kodat samtliga intervjuer var 
för sig. Sedan sammanförde vi våra koder genom att diskutera varje intervju och 
upptäcka nya koder. Produkten av detta arbete beskrivs i resultatdelen i form av 
mindre tydliga kategorier som kursivt markerats som olika centrala begrepp. Vi 
har framställt resultatet i form av en beskrivning av de upptäckta kategorierna. 
Vidare har vi genom jämförelse av kategorierna skapat så kallade ”higher-order” 
kategorier som kallas begreppsbildning i resultatdelen. För att arbeta fram dessa 
har vi skrivit ut samtliga koder för respektive grupper. Dessa har samlats till 
breda, mer generella kategorier för bägge grupperna via en process där vi ställt de 
ursprungliga kategorierna mot varandra, jämfört dessa samt lyft upp det 
väsentliga i dem. Vidare arbetade vi fram passande begrepp beskrivande för 
kategorin. Utifrån dessa ”higher-order” kategorier och tolkningar av 
interaktionen vid intervjun samt forskarnas subjektiva intryck av 
intervjusituationen har skapats ett mönster som ger förståelse av fenomenet. 
 
Fördelen med att forskarna både fått intervjua och analysera egna intervjuer är att 
man får en inblick i interaktionen vid intervjun. Det medför att forskarna kan 
göra adekvata tolkningar av hur man själv har påverkat och påverkats vid 
intervjun samt hur detta kan ha inverkat på det framkomna materialet (Guvå & 
Hylander, 1998). Det i sin tur medför att forskaren kritiskt granskar och försöker 
förstå inte bara mötet mellan intervjuare och intervjuperson, utan även mötet 
mellan forskaren och intervjuaren.  
 

Etiska överväganden 
 
APA – American Psychological Association (APA, 1992) har lagt fram en 
samling etiska normer och regler vid forskning som involverar människor som 
försöksobjekt. Fem av dessa principer har fått en bred uppmärksamhet. Dessa har 
också följts vid designen av denna studie. Dessa principer är: 1) protection from 
harm; 2) right to privacy; 3) deception; 4) informed consent; 5) debriefing.   
 
För att respektera klienternas anonymitet har forskarna valt att kontakta 
klienterna via terapeuterna. Även om detta tillvägagångssätt kan ha inneburit en 
viss påverkan på metoden på det viset att man som forskare inte har full kontroll 
över urvalet, har klienternas privata sfär på detta sätt respekterats. Innan intervjun 
har påbörjats har varje intervjuperson gett sitt skriftliga samtycke till att vara med 
studien (se bilaga 4). I detta samtycke har intervjuarna förbundit sig att hantera 
materialet konfidentiellt samt att använda framkomna data enbart för denna 
studies syfte. Intervjupersonerna har fått var sitt exemplar av studiens färdiga 
rapport. På det sättet anses samtliga krav vara uppfyllda i enlighet med både 
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APA’s och Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR’s) 
rekommendationer.  
 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av en beskrivning av olika aspekter som både 
terapeuter och klienter lyfter upp och menar har betydelse för upplevelsen av den 
terapeutiska relationen vid transkulturella dyader. Resultatdelen inleds med 
presentation av data från respektive grupper. I anknytning till detta presenteras en 
tydliggörande beskrivning av varje grupps uppfattning av nyckelbegrepp aktuella 
för studien. Vidare åtföljs denna del av en del som kallas ”Begreppsbildning” och 
till sist presenteras den teoretiska modellen för förståelse av det undersökta 
fenomenet. 

Terapeutgruppens upplevelse av relationen 
 
Generellt kan konstateras att terapeuterna inte verkar uppleva att den terapeutiska 
relationen i deras klientkontakter är särskilt utmärkande beroende på olika 
etniska tillhörigheter hos dem själva och deras klienter. Vid initial kontakt med 
terapeuterna verkar de dela uppfattningen att olika kulturell bakgrund i terapin 
bör innebära en ’speciell’ terapeutisk relation. Terapeuterna ansluter sig sedan till 
uppfattningen att det kan problematiseras vad olika bakgrund hos parterna 
innebär och att olikheter med avseende på etnicitet faktiskt inte påverkar den 
terapeutiska relationen nämnvärt.   

 
Alltså alla människor representerar ju och är delaktiga i någon kultur som inte 
självklart är min. 
Det är nåt som känns annorlunda än min egen som det känns kulturellt. 
Det behöver inte vara invandrarbakgrund, utan det finns olika kulturer 
inom…bland svenska så att säga, beroende på var de kommer ifrån eller vilka 
föreställningar jag får att vederbörande har som bakgrund. 
 

Det som vidare upptäcktes under intervjuproceduren är att alla terapeuter börjar 
definiera kultur brett.  ”Man kommer alltid från olika kulturer även om vi är 
födda liksom i huset bredvid varann så är det alltid olika kultur.”  
Istället talas det om att terapeutrollen förutsätter en viss professionell hållning 
oavsett vem klienten är. ”… Och mitt jobb är att försöka sätta mig in, och då 
tänker jag inte etnisk kultur, utan sätta mig in i deras sammanhang och kultur, 
försöka förstå och ifrågasätta den.” Terapeuten ska kunna förmedla till sina 
klienter att han/hon är en kompetent yrkesperson, kapabel att hjälpa. Dessa 
kännetecken för terapeutrollen ger goda förutsättningar för skapandet av en bra 
terapeutisk relation.  
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Relationen är speciell när man är terapeut… Man är där på så annorlunda villkor, 
så jag tror inte att man ska överdriva att jag skulle vara … annorlunda egentligen. 
Jag menar vem som helst som satte sig som terapeut är ungefär som jag, tror jag. 
… Förutsättningarna är ju att man är intresserad av varandra, man försöker sätta sig 
in i andras situation. Man är liksom sjyst och nyfiken, intresserad, försöker lära sig.  
 

Enligt alla intervjuade terapeuter innebär terapeutrollen att man är nyfiken och 
öppen för det klienten har att komma med. Det krävs vidare att visa intresse men 
även besitta sensibilitet för det okända och främmande. Det gäller med andra ord 
att ha beredskap att tillåta och höra det klienten har att säga och försöka ”begripa 
det obegripliga”. Denna beredskap väljer en terapeut att kalla för 
metakulturkompetens, något som enligt samtliga terapeuter i studien grundas på 
egna livserfarenheter och förvärvade kunskaper om människan.  

 
Den här idén om kulturkompetens, … vad är det? …Men på ett sätt så får jag ha 
någon slags vad ska man säga metakulturkompetens tänker jag…att jag behöver 
någon form utav antropologisk nyfikenhet och ödmjukhet. 
 

Lagom stor skillnad mellan terapeut och klient verkar vara eftersträvansvärt, då 
terapeuten lättare kan hålla den distans som krävs för att erbjuda klienten nya 
perspektiv. Egentligen verkar terapeutens ”icke kunnande” om klientens 
kulturella bakgrund tjäna sitt syfte i terapi. ”Det behövs ett visst kulturellt 
avstånd till terapeuten för att de ska kunna använda honom som en spegel.”  
Klienten, som bakgrundmässigt och erfarenhetsmässigt skiljer sig från 
terapeuten, tenderar att berätta mer som ett led i sin egen självpresentation. Det är 
terapeuternas upplevelse att ansvaret för att lämna utrymme för detta som ett led i 
relationsskapandet ligger på dem.  
 
En annan fråga som gör sig gällande är förförståelse och kulturkompetens. 
Terapeuterna i studien har flera års terapeutisk erfarenhet bakom sig och anser sig 
i regel inte aktivt behöva skaffa sig förkunskaper om klientens kulturella kontext 
genom att de t ex läser böcker om den kultur de vet att klienten kommer ifrån. 
Flera varnar för att överdriva betydelsen av kulturaspekterna då kulturen enbart 
anger kontext, men att det likväl är viktigt med den individuella psykopatologin. 
Dessutom verkar den allmänna förkunskapen om den specifika klientens 
bakgrund inte upplevas spela någon nämnvärd roll vare sig för förbättring av den 
terapeutiska relationen eller för bättre förståelse av klienten som tillhörande en 
viss kultur. Det blir snarare den ovannämnda metakulturkompetensen som 
terapeuter upplever att de har nytta av vid relationsskapandet. 

 
Är det överhuvudtaget möjligt att göra det… att läsa in liksom så där va 
komprimerat läsa i… Och var skulle jag börja… Så det tror jag inte….möjligtvis så 
skulle jag tycka att jag har hjälp av den här idén som jag har försökt beskriva 
nämligen alltså… att vara faktiskt den utomstående va så att säga … den här 
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distansen tror jag möjligtvis gör … faktiskt lättare att uthärda att man inte är från 
samma kultur som klienten. 
 

Samtliga terapeuter i studien utgår från det faktum att de aldrig kan förstå 
klienten fullständigt även om de skulle ha gedigna förkunskaper om klientens 
etniska bakgrund.  

 
Det är också så att jag utgår ifrån att jag kan inte till hundra procent förstå en annan 
människa, därför att jag har aldrig upplevt, gått igenom samma trauma som 
personen.” ”Det finns gränser där, tror jag, som inte så där alldeles lätta att säga 
vilka det är, men det finns lägen där man måste som terapeut inse att faktiskt inte 
kan riktigt förstå hur det är att ha den andres liv. 
 

Detta blir tydligt i minoritetsterapeuternas upplevelse av att de ofta kan möta 
klienter som kommer från andra eller egna minoritetskulturer och som söker sig 
till dem just utifrån föreställning att terapeuten måste ha mycket gemensamt med 
dem och därmed förstå dem bättre. Terapeuterna upplever att relationen i dessa 
terapier snabbare får positiv karaktär, fast de själva inte är så säkra på att de 
egentligen har större förståelsegrund än en svensk terapeut skulle haft. 

 
 Där uppstår det att du och jag är lika, du förstår mig bättre…Därför är det också så 
att vi två kvinnor kan prata mycket bättre eller vi två män kan förstå varandra 
mycket bättre. Ungefär detsamma situation uppstår att vi två kommer från samma 
land och vi kan det språket. 
 

När man talar om hur relationen kan utvecklas så anser terapeuterna att relation i 
positiv bemärkelse skapas olika snabbt med olika klienter. Resultatet indikerar att 
terapeuter tenderar att snabbare utveckla bra terapeutisk relation med klienter 
som väcker positiv känslomässig respons hos dem, dem som 
personlighetsmässigt liknar dem, samt dem som ter sig mer ogarderade.  

 
Hur klienten knyter an…hur man känner att vederbörande kommer …kommer lite 
hem. Ungefär som man har olika barn i knäet så känns det olika hemma av nån 
anledning.  
 

Det finns en tendens att uppleva relationer ”som ger mig utrymme att jobba med 
det jag kan” samt där de känner att de har kunnat hjälpa sina klienter som mer 
positiva. Det är viktigt att påpeka att samtliga terapeuter menar att allt som sker i 
relationen är att förstå som information och kan användas i terapeutiskt syfte. 
 
Materialet visar att det egentliga kulturella mötet som faktiskt sker i 
terapirummet är klientens möte med ”psykoterapikulturen”. 

 
Terapeutisk kultur…är egentligen en väldigt speciell kultur…och alla som kommer 
utifrån den, det kan vara arbetare det kan vara folk i aristokratin eller det kan vara 
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personer med utländsk bakgrund…som inte har en aning det där…Så …..ja fan vet 
om jag inte hellre skulle  ha en argentinare som vet vad psykoanalys är . 
 

Av olika anledningar och mycket beroende på bakgrund i form av utbildning, 
socioekonomisk status eller tillhörighet till en etnisk minoritetsgrupp kan 
klienterna ha mer eller mindre kunskap om denna kultur. Hur lätt individen 
öppnar sig i terapi verkar ha att göra med graden av acceptans och tillåtelse att 
vända sig till en professionell person för hjälp i den egna kulturen. Mer specifikt 
visar materialet att bland terapeuterna finns en föreställning att det kan skilja sig 
mellan människor som kommer från europeiska och latinamerikanska länder, 
som generellt sett upplevs ha större kännedom om ”den psykoterapeutiska 
kulturen”, jämfört med personer från resten av världen. Terapeuterna tycks 
grunda sin bedömning om detta möte på egna livserfarenheter och inte minst på 
fördomar. En terapeut i studien uttrycker det som så att ”jag måste kunna leka 
fullt med mina fördomar”, dels för att befria sig själv från dem och dels för att 
skaffa specifik information om den aktuella klienten. 
 
Alla terapeuter i studien är överens om att vänta in klienten i frågan om att lyfta 
upp parternas olika kulturella bakgrund. Terapeuterna väljer att låta kulturella 
aspekter komma upp i eventuella ”överföringar” från klienter. Terapeuter med 
utländsk bakgrund nämner även att deras bakgrund kan väcka nyfikenhet hos 
deras svenska och andra klienter som kan visa sig vara av olika intensitet. Vissa 
klienter nöjer sig med att veta varifrån terapeuten kommer medan andra frågar 
lite mer. Det är en vanlig uppfattning att detta i allra högsta grad är avhängigt 
klientens problematik och dennes upptagenhet av denna. Vissa gånger står frågan 
om terapeutens bakgrund för ren nyfikenhet. En terapeut uttrycker det så att det 
är det ett mänskligt fenomen att vilja placera personen i ett fack.  

 
Att placera dig, apropå det här med utveckling av relationen, behöver du… 
identitetsmarkörer…För dem …N.N, ok jag är psykolog och det är en sån där 
högstatusyrke men dåligt betalt….Vem är jag. Så för dem är det ett större problem 
än för mig för jag är i deras verklighet och på nåt sätt lär jag mig några dialekter, 
Gottland och Dalarna och Göteborg…..utan att fråga kan jag placera dem ungefär 
och då säger jag ’du är inte från Stockholm’…..Men för dem jag är ett stort svart 
hål och självklart då kommer den där nyfikenheten hos många och andra kommer 
så småningom när de vågar och hos några kommer inte alls på grund av att de är 
självupptagna och det är inte viktigt.    
 

Enligt en terapeut med utländsk bakgrund finns den en viss oro i kontakten med 
svenska klienter då dessa kan förmedla starka krav på att terapeuten ska förstå 
allt det för klienten självklara.  

 
Svenska klienter…de kan hänvisa till mycket som för dem är självklart och skulle 
kunna förvänta sig att för mig är också självklart. …Och då finns där hur stora 
krav, omedvetna krav kommer från klienten. 
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En annan minoritetsterapeut som träffar svenska klienter anser dock att det kan 
finnas vissa fördelar av att kunna se det som för deras klienter är självklart i deras 
svenska identitet. Detta ger dem även legitimitet att ifrågasätta utan att av 
klienterna upplevas som dömande.  

 
Jag tycker ofta att jag ser…att jag har lättare på något sätt att uppfatta vissa typiska 
svenska drag…och det är mer oladdat för mig. …Min utanförskap gör lite lätt att 
hantera det svenska…Och jag känner mig äkta inte fördömande när folk inte riktigt 
når upp till sina spöken, till värderingar i det här avseendet. 
 

De svenska terapeuterna i studien upplever något liknande som i exemplet innan, 
nämligen att det kan vara svårt att upptäcka subtila uttryck i relationen 
förknippade med olika kulturell bakgrund. De kan t ex uppleva svårigheter att 
förstå klientens språkbruk, de metaforer som klienterna använder, myter som 
härstammar från den egna kulturen och som uttrycks i forma av ”urbilder” och 
”urfantasier”. 

 
Så om jag tog en argentinare…skulle det säkert hända…att det dök upp en massa 
fantasier och föreställningar som var argentinska som jag inte skulle förstå…men 
som jag skulle ha svårare att förstå än om det kom en person ur arbetarklassen då 
och hade några fantasier…som grundade sig på…kroppsarbete eller 
nånting…..men myter och …är ju visserligen brukar man säga universella teman 
men det finns myter och det finns liksom såna där urbilder och urfantasier som ser 
nog olika ut i olika kulturer, de tror jag skulle ha svårt att hänga, att haka på. 
 

Även ordfraser och ordspråk som bokstavligen översätts till svenska kan vara en 
källa till missförstånd om terapeuten inte är tillräckligt sensibel för detta. ”Först 
när jag hör dem så kan jag göra terapi.” En annan terapeut försöker ge klienten 
större utrymme till självpresentation medan en tredje terapeut försöker 
uppmärksamma och lära sig det annorlunda i klientens berättelse.  
 
 

Terapeutgruppens förståelse av nyckelbegrepp 
 

Terapeutisk relation. Gruppen upplever det vara svårt att sätta ord på vad en 
terapeutisk relation i sig är.  

 
      Jag vet inte hur det kan förstås men ungefär att jag kan vara ironisk mot en 

klient utan att vara rädd (…) att jag kommer att förlora den klienten eller att 
klienten kommer att känna vrede…men kan förhålla sig till vreden med mig i 
rummet. 

 
Terapeuterna beskriver snarare vad den terapeutiska relationen kan bestå av och 
vilken karaktär den har.  
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Man kan säga att det finns en mer yttre definition av det hela så att man träffas på 
ett regelbundet sätt, man har bestämt sig för hur man ska lägga upp det, ett visst 
antal gånger… Och så finns det en annan sida – det som pågår mellan oss, det som 
vi upprättar – en relation. Det är någonting som vi inte kan bestämma, utan det 
skapas när vi pratar med varandra. Och den är ju speciell.  
 

En person upplever relationen som ”asymmetrisk men ömsesidig”.  
 
Och sen är den ju asymmetriskt – det är klienten som berättar och det är jag som 
lyssnar. …Och det krävs någon slags känslomässigt engagemang från båda sidor. 
 

Den beskrivs även i termer av överföringar från både terapeuten och klinten. 
”Terapeutisk relation (…) det är en (…) ja det som man kallar överföringsrelation 
alltså klienten har fantasier som han/hon är inte riktigt medvetna om 
och…projicerar på mig…” Andra pekar på vikten av alliansen, där klient och 
terapeut är överens om vad som ska göras i terapirummet och på vilket sätt det 
ska ske. En terapeut menar att ”det är en form av samförstånd mellan terapeut 
och klient” medan en annan terapeut beskriver det som att den ”skapas i ett visst 
sammanhang och kräver ömsesidigt förståelse och känslomässigt engagemang”. 
Förutom ”överföringskomponenterna” och alliansen består relationen enligt ett 
par informanter även av en ”lekkamratrelation” – ”…man associerar fritt och så 
där…i bästa fall kan det bli en i den mening just en lek va, en ganska allvarsam 
lek…”. Det är terapeuten som måste skapa ett tryggt utrymme för klienten ”att ta 
plats och bli mött” och detta ”lekområde” ger möjligheten för båda parterna att 
skoja, leka utan att vara rädda för att förolämpa eller skada varandra.  
 
En terapeut sammanfattar den terapeutiska relationen som bestående av kontakt, 
kontrakt och kontext. Det upplevs att den terapeutiska relationen utvecklas från 
mötets allra första stund. En av terapeuterna beskriver upplevelsen av en 
fungerande relation: ”Det känns som att jag hittat en rytm som passar. Det känns 
nästan som att hitta rytmen med ett barn som man vaggar.”  

 
 Kulturella möten. Kulturella möten beskrivs väldigt brett av alla terapeuter.  
 
Kulturella möten…det är könstillhörighet, klasstillhörighet och sätt att leva. Det är 
inte bara etniskt tillhörighet… Och hur man ska kunna renodla och ta det mötet i 
psykoterapi rummet. 
 

Sällan associerar terapeuterna kring det här begreppet enbart i termer av olika 
etniska kulturer. Samtliga upplever att det sker kulturella möten även om 
människor kommer från en och samma etniska kultur. Egentligen, när 
terapeuterna säger kulturella möten så menar de möten med allt som inte är 
självklart eget. Detta innebär möte med klienter som kommer från annorlunda 
samhällsskikt, utbildnings- och familjbakgrund, könstillhörighet jämfört med 
terapeutens. 
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Man behöver inte tala ett annat språk för att det ska uppstå ett kulturellt möte. 
(…)Det har ju med till exempel hur ens familjekultur har sett ut, vilken slags 
stämning har funnits i familjen, hur de hanterat svårigheter tillsammans. 
 

Två personer talar om att psykoterapi innebär en kultur i sig som klienterna kan 
känna sig mer eller mindre hemma i. En terapeut väljer att uttrycka det på 
följande sätt:  

 
Terapeutisk kultur, det finns en sådan…..bland alla jävla psykologer och 
terapeuter och analytiker. Det är egentligen en väldigt speciell kultur som 
alla tycks njuta av och tar den för given…..det är ju en liten minoritet i 
samhället som har den kulturen. 

 
Klientgruppens upplevelse av relationen 

 
Samtliga upplever att de har en fungerande relation till sina terapeuter. Det som 
gör att relationen upplevs som fungerande beskrivs i termer av terapeutens 
professionalism, yrkeskompetens samt personliga egenskaper. Med 
professionalism menar intervjupersonerna terapeutens förmåga att hålla sig till 
relevanta teman under terapin samt agera på ett för psykologer/psykoterapeuter 
förväntat sätt. Med yrkeskompetens avses terapeutens förmåga att förmedla hopp 
och förtroende om att arbetet kommer att ge resultat.  

 
Han har kunnat visa mig vägen (…) det är inte så där eller så där utan det finns en 
process i den här. Och sen har jag kunnat under vägens gång sett den här processen 
själv. Idag är jag här och sen varje gång jag kommer tillbaka så har han belyst ’så 
här var när första gången du kom och det här har hänt och det här har hänt’-a, just 
det. …..för det ju lätt för att stå här och säga så här ’amen vad är det mening med 
det här, för jag kommer ju ingenstans’. Men faktiskt så kan han ju peka-och det har 
byggt upp en förtroende tycker jag. 
 
Han har mellan 45 och 60 minuter och varenda gång har han fått mig på fötter…jag 
mår bra när jag går därifrån och jag har sagt det till honom nästa gång jag kommer 
att `vad är det du gör egentligen med mig?’ för att…jag mådde riktigt dåligt förra 
gången …riktigt så där nedtryckt i skorna och så går man med lätta steg därifrån en 
timme senare så det måste ju funka på nått sätt. 

 
Personliga egenskaper syftar på upplevelsen av terapeuten som genuint 
intresserad och engagerad samt ett förhållningssätt som inte är statuspräglat. 
Dessa egenskaper upplevs vara viktiga för att en bra relation skall utvecklas. Att 
terapeuten utstrålar trygghet, är ”sig själv” och är icke dömande i förhållande till 
klienten är avgörande för relationsskapandet. Även när man anser terapeuten äga 
liknande personlighetsdrag bidrar till relationsskapandet. 
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Hon såg trygg ut, hela situationen var tryggt. Hon var öppen och framförallt kände 
jag att hon inte var dömande. 
 
Jag känner mig väldigt trygg hos henne. Jag känner att hon lyssnar på mig, hör vad 
jag säger (…) jag känner mig nära henne (…) hon vill alltid komma nära, komma 
in på djupet. 
 
När det gäller NN så kan jag känna att det finns absolut ingen prestige i 
nånting…utan han är bara som han är.   
 
Jag kan känna tryggheten och jag kan känna mig avslappnad och verkligen lita på 
N.N både som människa egentligen och som terapeut just. 
 
 Så att det känner jag ju just för att vi klickar och så som människor också (…).Det 
känns som vi är ganska lika i många eller…och lite mjuka båda två. 

 
En del skillnader har upptäckts mellan de intervjupersoner som har mött 
terapeuter med utländsk bakgrund och de som har mött svenska terapeuter. Det 
mest tydliga är förväntningarna på vem behandlaren är. De har förväntat att möta 
en svensk psykolog/psykoterapeut, och att möta en behandlare med utländsk 
bakgrund upplevs överraskande och väcker initiala funderingar och oro. 
 

Första gången jag tänkte på det, då tänkte jag   -aha han är nog från X eller nåt sånt 
där tänkte jag då. Och så undrar jag om en sån här kan vara psykolog. 
En av mina första tankar var att han presentera sig som invandra…ja inte 
invandrare men att han kom från X och då tänkte jag hur ska det här bli med språk 
och ….kulturtänk (…) jag tänkte sen när vi ska prata om känslor och kanske lite 
värderingar och sånt hänt…hur ska det bli? 
 
Jag hade ju bara hört namnet först och då vart jag tyvärr…så jag blev ändå lite så 
att jag reagerade och tänkte ’hur ska det här bli?’(…) För det är ändå så att han 
kommer från en annan bakgrund än vad jag gör…..och kanske var lite skeptisk 
inför det just, det mötet att man har olika religioner och kulturer och traditioner. 

 
Samtliga upplever dock att denna oro ”var som bortblåst” efter första mötet. 
Närmare förklaras detta med terapeutens bemötande, ”han var som vilken annan 
människa som helst”, ”hade glimten i ögat”, ”var trevlig”. Upplevelsen 
förknippas även med känslan av trygghet: ”så fort vi hade börjat prata så kändes 
det bra, tryggt.” Samma grupp klienter förknippade även eventuella ”tabbar” eller 
icke förväntat terapeutisk beteende, som exempelvis att komma försenat eller en 
hög grad av öppenhet, med terapeutens etniska kulturella bakgrund.  

 
Undrar om det är för att han är invandrare att (…) han inte passar tiden. 
Jag tänker att ibland …jag vet inte om det var fördomar eller…..ibland har han varit 
ganska privat …det är en sak att vara personlig…men helt annat att vara privat…….han 
har varit för öppen med sitt liv. 
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En svensk klient funderade på om terapeutens minoritetsbakgrund inte var till 
dennes fördel:  

 
Han är ju en liten fyrkantig bit (…) liten kort men bred…och han hade väldigt 
mycket värme att ge…visst har jag funderat på tankarna …vad har han med sig i 
bagaget…jag har lurat på om det gör honom till den goda terapeut jag har uppfattat 
honom. 
 

Samtliga klienter som i detta fall mött utländska terapeuter anser sig vara 
”jättenöjda” med terapeuten och framhåller en upplevelse av ett varmare 
bemötande än förväntat i jämförelse med vad antas möta hos en svensk terapeut.  

 
Lite kanske dumt (…) jag skulle nästan kunnat drista med att säga att jag tror att en 
svensk kanske skulle haft en kallare förhållningssätt. 
 
Jag kan nog känna att det här har ju varit intressantare faktiskt……ett helt annat 
slags möte…..det är lite mer öppnare……jag känner nog att det har varit stelare 
med de svenska terapeuter och psykologer jag har varit hos…..i alla fall så som jag 
tolkade det här att det är lite svenska mentaliteten att man är lite 
innåtvänd…….man tar hand om sig och sitt endast och bara ….så jag känner nog 
att det hade varit tråkigare. 
 

På frågan om det förekommit missförstånd i terapin som kunde tillskrivas olika 
etniska bakgrund svarar dessa personer att de ”räknar med” ett visst mått av 
missförstånd som vanligt förekommande i kommunikation människor emellan, 
alltså inget som beror på ”språk och kulturgrejer”. För de intervjupersoner, som 
själva har en annan etnisk kulturell bakgrund och genomgick terapi hos 
terapeuter tillhörande majoritetskulturen, är upplevelserna av relationen baserade 
på väldigt olika föreställningar. En av intervjupersonerna föredrar klart en svensk 
terapeut framför en terapeut med utländsk bakgrund: 

 
Svenska terapeuter har mer erfarenhet än de som har utländsk bakgrund även om 
de är utbildade här. (…) Skulle jag träffat en som kommer från X, vi skulle säkert 
ha mycket att prata om, men jag tror att jag skulle ifrågasätta henne mer. Jag skulle 
undra om hon är bra, om hon är duktig.  
 

Fördelen med den svenske terapeuten anser personen vara större skydd i 
anonymiteten: ”hon har tystnadsplikt… jag vet att hon är helt fristående från den 
krets jag umgås i, det gör det lättare att prata med henne”. En annan 
intervjuperson anser sig ha en bra relation till sin terapeut samtidigt som personen 
har funderingar kring huruvida terapeuten förstår henne: ”jag tror inte att en 
svensk terapeut kan förstå mig riktigt såsom jag vill att hon ska förstå mig”. 
Tredje intervjupersonen i denna grupp anser inte att det finns några hindrande 
aspekter i relationen förknippade med intervjupersonens kulturella bakgrund.  
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Även på frågan om huruvida terapeutens förkunskaper om deras kulturella 
bakgrund har betydelse för relationsskapandet i terapin, svarar dessa 
intervjupersoner på olika sätt. En av personerna anser att enbart hennes privata 
bakgrund är av värde i terapin: ”hon hade säkert fått större kunskaper om landet 
och folket men hur skulle det hjälpa mig?”. Det skulle inte hjälpa henne att förstå 
mig med mina bekymmer.” En annan intervjuperson värjer sig när terapeuten 
initierar samtal om personens annorlunda bakgrund. Detta verkar uppfattas av 
personen som stereotypisering från terapeutens sida och upplevs i viss mån som 
en kränkning för personen. 
En tredje intervjuperson förknippar djup förståelse av henne med det språk som 
används i terapin:  

 
Det är ju inte samma sak att man får prata på sitt eget språk….och det känns så att 
man inte liksom riktigt kan uttrycka sig själv (…) och om hon eller han riktigt 
fattar hur jag känner mig och hur jag mår. 

 
Inga intervjupersoner, varken de som har träffat svenska terapeuter eller de som 
träffat terapeuter med utländsk bakgrund, har tagit upp sina funderingar med 
terapeuterna. Större andelen intervjupersonerna (4 av 6) förklarar detta med att 
”man ifrågasätter inte auktoriteter”, vilket kan uppfattas som att dessa personers 
föreställning om ’uppförandet’ i ett psykoterapisammanhang reglerar deras 
agerande i terapirummet. En av intervjupersonerna tillskrev terapeuten allt ansvar 
för det som pågick dem emellan i terapirummet. Upplevelsen var att det är 
terapeutens uppgift att fråga mer och ta reda på för klienten viktiga aspekter av 
relationen. 
 
Samtliga verkar vara nöjda med den information de har fått vid de första 
samtalen, vilket inkluderar vetskap om varifrån terapeuten kommer och var 
denne har genomgått sin utbildning. Intervjupersonerna verkar inte tycka att 
samtal om terapeutens bakgrund är passande i terapisammanhang, något som 
kanske är särskilt aktuellt då terapeuten har utländsk bakgrund. 

 
Om han hade berättat lite kortfattat om sin uppväxt…..jag är inte så jäkla säker på 
att det hade förändrat terapi….fast jag är ju jättenyfiken…..men i den situation jag 
vart i ….som klient hos en terapeut så har det liksom inte getts det utrymmet. 
 
Kultur…det är jättespännande men då känns det som om det blir kanske…då blir ju 
det en diskussion utanför terapin och det kanske…….NN inte skulle tycka att det 
skulle vara en kvalitetstid heller. 
 

En av personerna anser emellertid att det vore intressant om terapeuten hade tagit 
upp hur det var för henne att samtala med just denne.  
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Klientgruppens förståelse av nyckelbegrepp 
 

Terapeutisk relation. Terapeutisk relation uppfattas bestå av både målstyrt 
arbete och känslomässiga komponenter. Relationen beskrivs i termer av 
upplevelser av bemötandet från terapeuten. Att kunna lita på terapeuten är något 
som förekommer frekvent bland svaren samt dennes förmåga att lyssna. ”En 
relation är som vänskap – att kunna lita på terapeuten, att terapeuten förstår, att 
hon kan prata med mig och hur hon är som människa.” Några anser begreppet 
omfatta även terapeutens förmåga att kunna ta sig an problematiken, kunna inge 
hopp och tilltro samt kunna ”läsa mellan raderna” i klientens berättelser. Mest 
uppskattat i relationen verkar vara öppenheten i kontakten, terapeutens genuinitet 
i förhållandet till klienten samt äkta intresse för personen.  

 
Jag känner att han bryr sig på ett riktigt ärligt sätt så att jag alltid känner värme 
ifrån honom. 
 
Den (relationen) är ganska öppen och hjärtlig(…)vi kan tom skratta åt vissa 
episoder(…)och då lyfts en massa som är tungt, för att det lättar ju upp om man kan 
skratta tillsammans. 
 
Han förstår mig som människa(…)han har också kunnat se att jag har också andra 
kvaliteter som han kan ta fram också och stärka mig. 

 
Kulturella möten. Första associationen som klienterna får rörande begreppet 

”kulturella möten” handlar om olika etniska kulturer. ”Det är ett möte med en 
människa som ser annorlunda ut” eller ”kultur är din historia, hur livet har varit 
för dig”, personens familjekultur. Generellt för gruppen är att uppmärksamheten 
avseende kultur under samtalen riktas även på genus, exempelvis på frågor 
huruvida en man eller en kvinna kan förstå eller förstår den specifika klienten 
bättre. 

 
För mig blir det svårare om det är en man som är terapeut och jag är kvinna. 
Sen att han var en man dessutom kände jag väl då kanske att (…)att det kunde 
bli….att det kunde komplicera det hela ännu mer. 
 

En annan uppfattning om kulturellt möte är att det inte har förekommit något 
sådant i de aktuella terapierna. Mötet mellan en själv och terapeuten anses inte 
varit ett kulturellt möte även om parterna har etniskt skilda kulturella 
tillhörigheter. 

 
Alltså (…)i det vanliga livet så tycker jag att när man säger kulturellt möte det är 
för mig enormt intressant och spännande (…).Det är alltid roligt att lära av andra 
människor och kulturer men just kanske i terapin ….det är ingenting jag har märkt 
av. 
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Begreppsbildning 
 
Denna resultatdel är framtagen via vidare tolkningar av de tidigare presenterade 
centrala begrepp och är alltså sprungen ur svar från både terapeuter och klienter.  
 
Psykoterapeutisk relation – Relationen är en pågående process som finner sitt 
uttryck i sättet att bli bemött och att bemöta. I bemötandet skall förmedlas 
förmågan att lyssna, att förstå, att kunna ta sig an problematiken som presenteras 
samt att inge hopp. Att bemöta innebär också ett professionellt ansvar, vari 
inkluderas förmågan att skapa ett tryggt utrymme, uppnå samförstånd angående 
arbetssätt och mål samt förmedla engagemang och ha förmågan att engagera. I ett 
avseende är relationen ett verktyg i terapin men är också en förutsättning för 
terapin. Terapi och terapeutisk relation är två sammanvävda processer svåra att 
skilja från varandra. Upplevelsen kan infinna sig att ens terapi är framgångsrik 
och det kan mycket väl hänga ihop med att den terapeutiska relationen är positiv. 
Å andra sidan kan det också förhålla sig på det sättet att den terapeutiska 
relationen upplevs som positiv när det terapeutiska målstyrda arbetet framskrider 
i önskvärd riktning. 
 
Positiv relation – Tre aspekter tenderar att påskynda processen så att relationen 
utvecklas positivt i terapirummet: 1) när terapeuten och/eller klienten finner 
något gemensamt bland egna erfarenheter, exempelvis delar erfarenhet av 
invandringsprocessen eller tillhör den akademiska världen; 2) när terapeuten 
upplever sig som hjälpare och klienten upplever sig bli hjälpt; 3) när terapeuten 
och/eller klienten finner den andre vara lik sig, exempelvis i avseende på något 
personlighetsdrag.  
 
Kunskap om terapikulturen – Terapikulturen avser såväl de yttre som de inre 
ramarna i ett psykoterapeutiskt sammanhang. Det innebär även användandet av 
en viss typ av retorik samt fallenhet hos klienten för reflekterande över sin inre 
värld. Den större yttre ramen utgörs av det samhälle med dess moral och 
värderingar där terapin bedrivs. Terapeuter anpassar sitt förhållningssätt och sitt 
arbetssätt baserat på en bedömning av klientens kunskaper om den terapeutiska 
kulturen. Denna aspekt, alltså klientens kunskap/avstånd till samt ”fallenhet” för 
terapikulturen tycks ha större betydelse för upplevelsen av relationen än klientens 
etniska kulturella bakgrund. 
 
Samtliga intervjupersoner från klientgruppen upplever stor respekt för 
terapeutens profession vilket ger en positiv ”knuff” i rätt riktning för 
relationsskapandet. Även den terapeutiska situationen i sig, de yttre ramarna, 
exempelvis tystnadsplikten, skydd av individen, verkar vara medverkande till att 
en fungerande relation mellan parterna skall kunna uppstå. En annan yttre faktor 
som verkar ha betydelse för relationsskapandet i terapirummet är klientens och 
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dennes omgivnings syn på psykoterapi. Det framgår att när klienten inte har en 
god uppfattning om terapikulturen, tar det längre tid för parterna att skapa 
relation.  

 
Kultur i terapikulturen – Föreställningar om etniska kulturella skillnader som 
finns i samhället tas med in i terapirummet. På en ytlig nivå anser både terapeuter 
och klienter att komplikationer finns vid dessa möten. Men denna åsikt ändras 
när det specifika mötet fokuseras. Likaså tenderar föreställningarna att blekna 
med tiden. Ett anmärkningsvärt fynd är att majoritetskulturen ej uppfattas vara 
kulturell. Vid definition av kulturellt möte riktas uppmärksamheten på den part 
som representerar en minoritetskultur. På samma sätt förhåller sig personerna till 
frågor som handlar om diskussion kring de faktiska olika kulturella bakgrunden i 
terapi. Om det har tagits upp till reflektion så har det handlat om den parten i 
terapin som tillhör minoritetskulturen. 
Minoritetsrepresentanten ges ansvaret att ta upp frågan om hur det känns i mötet, 
eftersom majoritetskulturen anses vara den ”normala”. Detta medför en speciell 
situation för terapeuter med utländsk bakgrund, medan det förefaller vara 
naturligt för minoritetsklienten i och med klientrollen. 
 
Den psykoterapeutiska relationen anses vara så unik att komplikationer i mötet på 
grund av parternas, i synnerhet klientens, skilda bakgrund avseende etnicitet, 
värderingar, socioekonomisk status mm, inte får plats. Samtidigt finner dessa 
skilda bakgrunder subtila uttryckssätt i mötet, vilket gör det svårt att upptäcka 
dem.  
 
Metakulturkompetens – Metakulturkompetens innebär medvetenhet om 
universella mänskliga dilemman samt om egna begränsningar om att kunna förstå 
en annan människas erfarenheter, det vill säga äga ett kritiskt förhållningssätt 
samt sensibilitet och öppenhet inför det nya och obekanta. Det psykoterapeutiska 
sammanhanget samt egna livserfarenheter ger möjligheter för terapeuterna att 
uppnå metakulturkompetens. Att terapeuten visar metakulturkompetens är vad 
som krävs för att parterna ska kunna mötas i de undersökta dyaderna.  
 
Trygghet i terapeutrollen – Terapeutens trygghet och säkerhet i terapeutrollen har 
betydelse för hur denne uppfattas och upplevs av klienten och därmed påverkar 
det den relation som kommer till stånd i rummet. Ju tryggare terapeuten känner 
sig desto mer avslappnad och trygg känner sig klienten i relationen. Vid tillfällen 
då terapeuten av olika skäl inte finner sin naturliga position i terapeutrollen kan 
svårigheter uppstå i skapandet av relationen.  
 
Upplevelse av att vara förstådd – Terapeuten har som uppgift och ansvar att 
försöka förstå klienten. Man har en professionell syn på förståelsen, vilket 
innebär att terapeuten försöker uppfatta både retoriken i klientens berättelse och 
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det dolda budskapet. Att förstå innebär för terapeuten att uppfatta klientens 
perspektiv och erbjuda denne ett annat att arbeta med. För klienterna har 
förståelsen en något annorlunda innebörd, nämligen att terapeuten ska kunna se 
det klienten ser och ta till sig det klienten känner. Förståelsen kopplas initialt ihop 
med en föreställning om att likheter avseende bakgrund och genustillhörighet 
skall underlätta den. Missförstånd uppstår när terapeuten tenderar att förklara 
klienten och dennes beteende utifrån sin egen kulturella referensram. Klienter 
tenderar ofta ha överseende med eventuellt förekommande missförstånd och 
tillskriver dessa tillhöra en ytnivå i samtalet samt vara ett vanligt moment i 
mänsklig interaktion. Terapeuterna har dock generellt lägre tolerans mot 
missförstånd. 
 

Teoretisk modell 
 
Den nedan föreslagna modellen utgör en förklaringsmodell som studien 
utmynnar i. Modellen beskriver de funna mönster eller aspekter av betydelse för 
hur relationen upplevs av både klienter och terapeuter i 
psykoterapisammanhanget. Dessa aspekter i sig avgör inte hur relationen kommer 
att upplevas, utan det är snarare en interaktion av de framkomna aspekterna som 
påverkar upplevelsen av den terapeutiska relationen hos både terapeuter och 
klienter. 
 
Det terapeutiska sammanhanget reglerar rollerna för terapeut och klient i terapi 
och utgör kontexten i vilken den terapeutiska relationen kommer till stånd. 
Under respektive parter presenteras aspekter av betydelse för upplevelsen av den 
terapeutiska relationen. För terapeutens del gäller det att vara trygg i sin 
terapeutroll, besitta metakulturkompetens samt förmedla förståelse. Vad 
klienterna beträffar så är upplevelsen av terapeuten, kunskap om terapikulturen 
samt upplevelsen av att vara förstådd viktiga för upplevelsen av relationen.  
 
Precis som en relation baseras på interaktion mellan två parter så är det 
nödvändigt att se på bådas upplevelser av relationen för att kunna beskriva den. 
 



Positiv terapeutisk relation

Klient

 
Trygghet i terapeutrollen 
 
Metakulturkompetens 
 
Förmåga att förmedla 
förståelse 

Terapeut

 
Upplevelse av terapeuten 
 
Kunskap om terapikulturen 
 
Upplevelse av att vara förstådd 

KULTURELLA 
MÖTEN 

Relation 

Liknande personlighetsdrag 
 
Liknande livserfarenheter 
 
Ömsesidigt utbyte 

TERAPISAMMANHANG 
                  Terapikultur 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. En modell för aspekter av betydelse för upplevelsen av den terapeutiska 
relationen både för terapeuten och klienten. 
 
De presenterade aspekterna i den nedersta rutan är faktorer som av både klienter 
och terapeuter upplevs medverka till snabbare utveckling av en positiv 
terapeutisk relation. En slutsats är att ju snabbare en positiv terapeutisk relation 
upplevs komma till stånd desto fortare avtar föreställningar om att olika kulturell 
bakgrund skulle innebära en försvårande omständighet i terapi. Relationen, 
reglerad av det terapeutiska sammanhanget, kan ses som den bärande potential 
med hjälp av vilken alla till synes försvårande omständigheter kan hanteras eller 
balanseras upp.  

 
DISKUSSION 
Metoddiskussion 

 
Intervju som datainsamlingsmetod medför vissa vanligt förekommande 
komplikationer. Den specifika interaktionen som uppstår mellan intervjuare och 
intervjuperson har betydelse för hur djupa svaren kan komma att bli. En svårighet 
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vid intervjuandet ha varit att förhålla sig till det som kommit fram och som inte 
hade direkt koppling till studiens syfte. Intervjupersonerna ger vid några tillfällen 
utlopp för en del av sina frustrationer och missnöjen. Det får intervjuarna att 
undra vilken betydelse intervjun har/får för den fortsatta terapin och hur 
forskarna själva ska förhålla sig till detta. 
 
Det finns metodologiska svårigheter även i tolkningen av data beroende på hur 
mycket intervjuaren påverkar intervjupersonen, vad i interaktionen som påverkar 
svaren som erhålls och hur intervjupersonen egentligen uppfattar situationen. På 
våra direkta frågor om detta har samtliga intervjupersonerna svarat att de t ex 
hade väntat sig intervjuare som själva hade utländsk bakgrund men att de inte 
påverkats av detta i sina svar. En annan metodologisk svårighet har uppstått vid 
analysen och presentationen av data, nämligen att i materialet skilja på upplevelse 
av terapeutisk relation och upplevelse av terapin. Analysförfarandet som sådant 
innebär tämligen fria händer för forskarna att koda materialet, vilket då kan 
färgas av forskarnas egen världsbild. Det medför en viss grad av subjektivitet i 
resultatet vilket delvis finns inbyggt i den kvalitativa ansatsen. I det avseendet har 
det varit en fördel att vara två forskare med möjlighet att ifrågasätta varandra och 
argumentera för slutsatser. 

 
Kontexten där intervjun sker kan ha haft betydelse för hur trygga och 
avslappnade deltagarna känt sig vid intervjun. Intervjupersonerna från 
terapeutgruppen har blivit intervjuade i sina arbetsrum, i arbetsrelaterad kontext 
eller hemma. I deras arbetsrum kan det ha varit lättare för terapeuterna att inta sin 
arbetsroll, medan det vid andra kontext kanske blir lättare att överblicka det som 
sker i terapirummet. Samtliga intervjupersonerna har själva valt platsen för 
intervjun.  

 
Urvalsgruppen, som den kom att bli, är viktig att reflektera över. Det kan antas 
att de terapeuter som ställt upp på intervjun också var de som är intresserade av 
dessa frågor. Detta får en att undra om huruvida de som tycker annorlunda är 
representerade i urvalet. Man kan också undra kring urvalet av klientgruppen. 
Eftersom urvalet gick via terapeuter, kan det diskuteras huruvida valet har 
hamnat på de personer med vilka det har uppstått en fungerande relation. Om det 
skulle förhålla sig på det sättet, kan det innebära att inte heller klientgruppen 
utgör ett vanligt förekommande klientel. 
 
En viktig aspekt angående både terapeut- och klientgruppen är att personerna 
med utländsk bakgrund har varit bosatta i Sverige i minst 10 år, vilket innebär att 
dessa personer är relativt välbekanta med det svenska ”sättet att vara” och att 
möta professionella. Diskussion kan föras om huruvida våra resultat skulle vara 
aktuella vid möte med exempelvis klienter som är nyanlända till Sverige. 
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Resultatdiskussion 
 
Den föreliggande uppsatsen har haft som syfte att beskriva upplevelser av den 
terapeutiska relationen vid kulturella möten i psykoterapi.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att resultatet pekar på att den terapeutiska 
relationen inte upplevs vara nämnvärt särpräglad på grund av terapeutens och 
klientens annorlunda etniska bakgrund. Det blir snarare det terapeutiska 
sammanhanget som inbegriper en intresserad, nyfiken och öppen terapeut samt 
dess yttre ramar som utgör den jordmån i vilken den terapeutiska relationen gror 
och växer. Terapeutens professionella och personliga egenskaper i interaktion 
med det terapeutiska sammanhanget bidrar till utveckling av så kallad 
metakulturkompetens som verkar vara den nödvändiga aspekten som i sin tur 
bidrar till klientens upplevelse av att vara förstådd och lyssnad på. Å andra sidan 
är klientens kännedom om den terapeutiska kulturen avgörande för terapeutens 
bedömning och förhållningssätt i terapin. I vissa fall tenderar en positiv relation 
utvecklas snabbare då parterna känner att de har ömsesidigt utbyte av varandra, 
liknande personlighetsdrag samt liknande livserfarenheter.  
 
Resultaten som presenteras i studien måste ses i ljuset av flera viktiga aspekter. 
Alla terapeuter i studien har mångårig erfarenhet av terapeutiskt arbete och möter 
otaliga människor i sina terapirum. Erfarenheten av att träffa klienter hörande till 
en annan kultur än terapeutens varierar hos deltagarna i studien och deras svar 
präglas förstås av detta faktum. Vidare handlar det för klienternas del om 
kontaktvägar till terapi. Har de sökt själva eller har de blivit remitterade dit? Det 
är olika hur det förhåller sig bland våra deltagare. Resultatet visar att klienterna 
upplever ökad motivation till terapin samt får förtroende för terapeuten, när det 
sker en ömsesidig överenskommelse om varför genomföra terapin samt vilka mål 
som avses att uppnå med den.  
 
Denna studie bekräftar den oklarhet som råder i litteraturen kring begreppet 
”terapeutisk relation”. Alla terapeuter i studien använde teoribundna begrepp i 
sina definitioner av den terapeutiska relationen. Vi lyckades ej komma bakom 
dessa något intellektualiserande formuleringar och få dem att på något annat sätt 
definiera relationen. Likaså var det svårt att i terapeuternas svar urskilja om man 
ser den terapeutiska relationen som en psykoterapeutisk förutsättning inom vilken 
terapeutiska interventioner görs eller som ett verktyg som man aktivt använder 
sig av i syfte att hjälpa klienten. Här kan frågan lyftas om det beror på vilken 
skolbildning terapeuter har, hur de ser på relationens funktion i terapin. Kopplas 
det till de teoretiska perspektiv som redogjordes för tidigare, skulle det kunna 
sägas att klara paralleller kan dras mellan studiens terapeutdeltagares definition 
av relationen och Clarksons (1995) integrativa perspektiv på den terapeutiska 
relationen. Vissa av hennes fem relationskvaliteter, såsom 
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överföring/motöverföring, allians och person till person relationen har vi kunnat 
identifiera främst i terapeutgruppens svar. Detta kan ha att göra med att 
terapeuterna i studien använt samma teoribundna begrepp. Vad klienternas svar 
beträffar verkar det lättare att dra paralleller från dessa till Greensons (1971) 
beskrivningar av den verkliga relationen som syftar till reaktion på terapeuten 
som en människa med förtroende och respekt för.   
 
I enlighet med Hubbles m fl (1999) forskningsrön som framhäver klienternas 
bidrag som högst relevanta för utformning av en produktiv terapeutisk relation så 
har även denna studie tagit hänsyn till klienternas syn på relationen. Det 
värdefulla i det kan ses i deras sätt att besvara frågorna, då de jämfört med 
terapeuterna, är i mindre utsträckning ”primade” av teorierna och forskningen 
inom psykoterapiområdet. Det framkom dock svårigheter att i klienternas svar 
urskilja när det talas om relationen och när det talas om terapin generellt. 
Upplevelsen av relationen verkar vara sammanvävd med upplevelsen av terapin i 
stort. Kanske är det så som Khan (1991) uttrycker det att ”relationen är terapin”. 
Är man nöjd med terapin, vilket samtliga intervjupersoner anser sig vara, så är 
man nöjd med relationen. Med andra ord upplever klienterna i studien att de är 
nöjda med relationen till sin terapeut för att de blivit hjälpta? Och vad är det som 
gör att de har blivit det? Är det för att relationen till terapeuten har varit så bra att 
denne kunnat förmedla sin kompetens och fått klienternas förtroende eller har 
deras förmåga att förmedla trygghet i egen kompetens bidragit till klienternas 
känsla av att bli hjälpta och att detta så bidragit till utvecklandet av en så bra 
relation i den aktuella terapin? 
 
När det gäller begreppet ”kulturella möten” finns ett par intressanta observationer 
att nämna. För det första talar forskarna i intervjuerna alltid om kulturella möten, 
då vi utgår ifrån att det sker. Informanterna svarar emellertid i termer av 
skillnader, i enlighet med det som verkar vara vedertaget i samhället nämligen att 
det är skillnader vi fokuserar på. Som en av våra informanter uttrycker det: 
”människan fascineras av skillnader”.  
 
För det andra kan begreppet kultur problematiseras. Eftersom terapeuterna utgår 
ifrån att klienterna bär med sig flera kulturer i terapirummet, dvs kommer från en 
viss etnisk kultur, är antigen man eller kvinna, tillhör ett visst samhällsskick, har 
en viss utbildning etc blir det svårt att i terapeuternas svar renodla vilken kultur 
de exakt avser när de svarar. Som en förklaring till terapeuternas något generella 
uppfattningar kan det tänkas att terapeuterna faktiskt har en lång erfarenhet och 
många möten med många olika människor bakom sig, medan det för klienterna 
terapi kan handla om enstaka livshändelser.  
 
Resultatet som tyder på att en positiv relation uppstår snabbare då terapeuten och 
klienten finner gemensamma erfarenheter och anser sig ha liknande 
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personlighetsdrag som den andre, skulle kunna generaliseras till att gälla även i 
andra terapeutiska relationer än de som studien har fokuserat på. Det är intressant 
att lyfta upp frågan om vem som upplever relationen som positiv samt hur denna 
upplevelse förmedlas och påverkar den andres upplevelse. Den intersubjektivitet 
som finns i rummet är dock svår att undersöka och återstår som ofokuserad för 
denna studie. Detta fynd kan dock återkopplas till det som Tang och Gardner 
(1999) funnit i motöverföringsreaktionerna vid kulturella dyader, nämligen att då 
terapeuten kan identifiera sig med klienten leder detta till ett mer empatiskt 
förhållningssätt till klienten.  
 
En del forskning (Griffiths, 1977; Basch-Kåhre, 1983) tar upp vikten för 
terapeuter av att möta sina farhågor och reflektera över den egna inre världen. 
Även denna studie bekräftar vikten av detta eftersom trygghet i terapeutrollen 
verkar vara en viktig faktor för upplevelsen av relationen. Det är dock svårt att 
avgöra hur denna trygghet förmedlas till klienten och, å andra sidan, vad den 
specifika klienten uppfattar vara grunden för trygghet. Resonemang kan föras om 
huruvida detta delvis kan förklaras med introduktionen klienten får till 
terapikulturen. Med Bordins (1979) termer kan detta beskrivas som ett gott 
alliansskapande genom överenskommelser om mål och uppgift för terapin. Under 
denna process kan man anta att terapeuten förmedlar trygghet genom att visa sin 
professionella kompetens, inge hopp om hjälp samt genom sitt bemötande av 
klienten såsom Rogers (1957) förespråkar det. 
Detta stämmer med Tsengs (1981) resonemang om att det ingår i terapeutens 
uppgift att introducera klienten till vad psykoterapi är och hur denna bedrivs, 
vilket inte är något specifik enbart för kulturella dyader. Medan teorin varnar för 
kulturspecifikt beteende som en källa för missförstånd (Tang & Gardner, 1999), 
visar studien att klientens avstånd till terapikulturen har större betydelse för 
upplevelsen av relationen. Även terapeuters sätt att utifrån den härskande 
psykoterapeutiska retoriken och sina västerländska glasögon betrakta människors 
välbefinnande kan ha betydelse för bedömning av klienten och 
relationsskapandet (Tseng, 1981). 
  
Våra resultat kan delvis förklaras med användandet av begreppet 
metakulturkompetens. Det verkar som att om terapeuten äger denna kompetens, 
så är han/hon beredd att möta det obekanta och oförklarliga i terapin. Således 
talar detta resultat emot Tsengs (1981) resonemang om att man aktivt bör söka 
sig till klientens specifika kulturella kontext. Istället verkar metakulturkompetens 
vara det som rustar terapeuter med förmågan att både acceptera klienten för den 
han är och att ifrågasätta denne. Det återstår dock att ytterligare fundera på frågan 
hur terapeuter skaffar sig metakulturkompetens och hur man lyckas att tillämpa 
kompetensen i terapirummet. Enligt Tsengs (2003) resonemang finns denna 
inbyggd i professionen. Delvis stöds detta av studien, då det psykoterapeutiska 
sammanhanget (terapikulturen) i sig förutsätter en viss typ av förhållningssätt och 
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bemötande. I och med det inbegriper det en metakulturkompetens. Frågan uppstår 
då om huruvida vårt mänskliga behov av att placera människor i kategorier i 
kombination med en grundläggande önskan att göra sig av med av ovissheten 
skapad ångest agerar som en bromskloss för skapandet av den terapeutiska 
relationen. Detta får en att återgå till tanken kring trygghet i terapeutrollen. Till 
exempel när terapeuten inte klarar av att stå ut med ovisheten om klienten och tar 
till stereotypier för att förstå sig på denne, blir det ett hinder för 
relationsskapandet. Detta bekräftar Tichos (1971) resonemang att terapeuten 
måste hantera egna stereotypa föreställningar och samtidigt bemöta klientens på 
ett adekvat och professionell sätt. Detta resonemang styrker den teoretiska modell 
som har framställts i resultatet genom att visa det interaktionistiska förhållandet 
mellan delarna i modellen. Samtidigt visar det på det komplexa i frågeställningen 
hur en terapeutisk relation kan upplevas och kanske även utforskas.  
 
En aspekt som studien lyfter fram men som inte verkar ha uppmärksammats 
tillräckligt i forskningen om kulturella dyader är hur man ser på förståelse i 
psykoterapin. Förståelse har främst kopplats till det språkliga (Lidberg, 2000). 
Detta medför en risk att förbise det latenta i begreppet ”förståelse” och som utgör 
en viktig informationskälla i det psykoterapeutiska arbetet.            
 
Trots att det i litteraturen (Kareem & Littlewood, 1992; Mohamed, 2000b) 
förespråkas att parterna i kulturella dyader ska lyfta upp och reflektera över 
interaktionen dem emellan så verkar inte detta ha förekommit i de undersökta 
grupperna. Det är oklart huruvida detta har att göra med terapeuternas rädsla för 
att överdriva de kulturella aspekternas betydelse i terapi eller å andra sidan 
klienternas rädsla för att ifrågasätta auktoriteter. 
 

Vidare forskning. Vidare studier är viktiga att genomföra angående 
upplevelse av den terapeutiska relationen vid kulturella dyader. En givande studie 
skulle kunna vara att undersöka upplevelsen av relationen vid matchade terapier, 
alltså att undersöka upplevelsen hos terapeut och klient som har terapeutiskt 
kontrakt tillsammans. Det vore även intressant och användbart i kliniska 
sammanhang att undersöka hur klientgrupper med annorlunda problembild än 
den i den aktuella studien har fokuserat på upplever den terapeutiska relationen i 
kulturella dyader. Hur skulle dessa skilja sig från de resultat som framställs i 
denna studie? Ett viktigt fynd i denna studie är begreppet 
”metakulturkompetens”. Det är intressant att forska vidare på detta begrepp för 
att få en tydligare beskrivning av det samt att få kunskap om hur terapeuter kan 
bli bättre på att äga och tillämpa denna kompetens i psykoterapisammanhang. 
Även mera grundliga jämförelsestudier är att eftersträva för att få mer kunskap 
kring frågan vad kulturella dyader har gemensamt med till exempel 
könsmatchade terapier. Inte minst krävs det vidare forskning kring begreppet 
eller ska man kalla det ”fenomenet” psykoterapeutisk relation. 
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Bilaga 1  

 
Till berörda terapeuter 

 
Vill Du ställa upp på en individuell intervju? 

 
Vi är två psykologkandidater vid Linköpings Universitet.  
Det har blivit tid för oss att börja med vårt psykologexamensarbete. Vi har valt att undersöka, 
genom en mindre kvalitativ studie, kulturella möten i terapisammanhang. Med kulturella möten 
menar vi att antigen terapeuten eller klienten kommer från ett annat land än Sverige.  
Det finns en del litteratur kring vad man som terapeut skall ha i åtanke när klienten bär med sig 
andra värde- och normgrunder in i det terapeutiska rummet än det som råder i landet. I 
litteraturen handlar det oftast om att möta svårt traumatiserade människor. Vi vill dock komma 
åt vilken inverkan det kan ha på den terapeutiska relationen att möta klienter som skiljer sig i 
sina ”antagna” värderingar från det som är ”självklar” för terapeuten. Vårt syfte är att fördjupa 
oss i vad dessa möten medför i psykoterapisammanhang.  
 
Syftet med vår uppsats är att lyfta fram hur terapeuter upplever behandling av klienter som bär 
med sig en annan kulturell bakgrund in i terapirummet, hur man bemöter dessa klienter samt 
hur terapeuter upplever relationens kvalitet. Vi vill också se hur, å andra sidan, klienter 
upplever att möta terapeuter tillhörande en annan kultur. Resultatet avser vi belysa och 
analysera i förhållande till hur den terapeutiska relationen påverkas vid dessa möten. 
 
Vi är intresserade av att komma i kontakt med psykoterapeuter, svensk- och utlandsfödda som 
har erfarit kulturella möten i sina terapier. Vi vill dock undvika att patienters problematik ska 
handla om flyktingskap och traumatisering, borderline eller återkommande psykoser, eftersom 
vi antar att problematiken kan komma i förgrunden och kanske påverka den unika relationen 
mellan klienten och terapeuten som vi är intresserade av att få en djupare förståelse i. En annan 
förutsättning är att terapin bedrivs på svenska och inte med hjälp av tolk. När det gäller 
terapeuter så bör man ha erhållit sin psykoterapeutlegitimation i Sverige. Därav detta brev till 
Dig. 
 
Vi skulle verkligen uppskatta om Du kunde tänka Dig avvara ca en och en halv timme av Din 
tid och berätta om Dina erfarenheter. Uppgifter som vi samlar in kommer enbart att användas 
till forskningsändamål och kommer att förvaras betryggande och förstöras efter uppsatsens 
färdigställande. 
 
Finner Du vår studie intressant eller vill veta detaljer innan Du bestämmer Dig, tveka inte att 
kontakta oss eller vår handledare . 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Bilaga 2 
 

Till berörda terapeuter! 
 
Vi är två psykologkandidater vid Linköpings Universitet som vänder oss till Dig med en 
delikat fråga. 
För närvarande arbetar vi på vår psykologexamensuppsats. Uppsatsen behandlar fenomenet 
”kulturella möten i terapirummet”. Med kulturella möten avser vi förhållanden då antigen 
terapeuten eller klienten har, eller av omgivningen tillskrivs ha, en annan kulturell bakgrund 
(alltså rötter i ett annat land). Det finns en del litteratur kring vad man som terapeut skall ha i 
åtanke när klienten bär med sig andra värde- och normgrunder in i det terapeutiska rummet än 
det som råder i landet. I litteraturen handlar det oftast om att möta svårt traumatiserade 
människor. Vi vill dock komma åt vilken inverkan det kan ha på den terapeutiska relationen att 
möta klienter som skiljer sig i sina ”antagna” värderingar från det som är ”självklar” för 
terapeuten. Vårt syfte är att fördjupa oss i vad dessa möten medför i psykoterapisammanhang.  
Förutsättningarna är att terapin bedrivits på svenska, samt att klienter inte har alltför svår 
psykologisk problematik (traumatisering, borderline problematik eller 
långvariga/återkommande psykotiska skov). 
 
Syftet med vår uppsats är att lyfta fram hur terapeuter upplever behandling av klienter som bär 
med sig en annan kulturell bakgrund in i terapirummet, hur man bemöter dessa klienter samt 
hur man upplever relationens kvalitet. Vi vill också se hur, å andra sidan, klienter upplever att 
möta terapeuter tillhörande en annan kultur. Resultatet avser vi belysa/analysera i förhållande 
till hur den terapeutiska relationen påverkas vid dessa möten. 
 
Vår förfråga till Dig rör klienter som gått eller går i terapi där terapeuten har från klienten skild 
kulturell bakgrund. Vi avser intervjua dessa klienter om deras upplevelser av den terapeutiska 
relationen samt terapin generellt. 
 
Vi skulle högt uppskatta om Du ville fråga klienter (de som tillfredsställer de ovan nämnda 
förutsättningarna) om lov att till oss utelämna sina namn och telefonnummer eller lov om att 
förmedla direkt kontakt via Dig för intervjun. 
Naturligtvis är vi i allra högsta grad medvetna om kravet på konfidentialitet samt viss 
känslighet som kan uppstå vid denna typ av intervjuer. Vi kan försäkra Dig om att allt material 
som samlas kommer enbart att användas i forskningsändamål och kommer att förstöras efter 
uppsatsens färdigställande. Klientens medverkan kommer att ske under betryggande former för 
informerat samtycke. Vi får kvalificerad handledning och är måna om att genomföra en god 
vetenskapligt grundad studie.  
 
Finner Du vår studie intressant och vill delta med denna kontakt  eller vill veta detaljer innan 
Du bestämmer Dig, tveka inte att kontakta oss.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Bilaga 3 
 
Intervjuguide-terapeutgruppen 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR 

• Hur länge har du jobbat som terapeut? Vilken inriktning? Vad sysslar du med för 
närvarande? Vilka uppdrag tar du? Vilka klienter? Är det ett val du gör med klienterna? 
Har det ändrats under tiden du jobbat som psykoterapeut? Vad har du haft för 
förväntningar som nyutexaminerad och har dessa ändrats under din praktik? 

 
GENERELLA FRÅGOR MED AVSEENDE PÅ VÅRT PROBLEMOMRÅDE 
 

• Vi undersöker kulturella möten i psykoterapi och med det menar vi ta reda på hur 
främst den terapeutiska relationen påverkas av det faktum att terapeuten och klienten 
inte delar samma kulturella bakgrund. Så vi är intresserade att ta reda på hur just du ser 
på den terapeutiska relationen.  

 
Vad är enligt dig viktigt för att man ska få till en bra relation? Hos vem ligger ansvaret? 
 

• Vilka associationer får du när vi säger kulturella möten i terapi? Vad innebär dessa för 
dig i ditt terapirum?  

• När det gäller förförståelse och förkunskaper hur pass viktiga är de? 
 
MER SPECIFIKA FRÅGOR ( angående pf) 
 

• Kan du märka att det r någon skillnad i hur relationen utvecklas beroende på om 
klienten tillhör minoritets eller majoritetskultur?    I så fall hur kan det se ut? Vad 
händer? Hur funderar du kring det? Känner du att du måste förklara mer i ena eller 
andra fallet? 

 
• När du får antydningar från klienten om att du inte förstår – vad händer då? 
• När adresserar man fenomenet? Vad kan hända då? Har du exempel från din egen 

erfarenhet? Hur var det då? Vad gjorde du? Vad väckte det hos dig? Hur tror du 
relationen påverkades av det? Om du inte hade gjort det vad tror du skulle hända då? 

• Upplevelse av närhet i relationen. Vad tror du den bygger på (likhet, personkemi, 
attraktion)? Är det annorlunda när man inte delar bakgrund? Hur bildas den? När 
känner man den?   

 
 
AVSLUTANDE FRÅGOR 
 

• Är det något du vill tillägga innan vi avslutar?  
• Hur har du påverkats under intervju just av min närvaro? 

                                                                                                                                                                               
 
 
 
 



 
 
 

Bilaga 4 
 
Intervjuguide – klientgruppen 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR 
 

• Hur gammal är du? Vilket land kommer du ifrån? Hur länge har du bott i Sverige? 
• Hur länge var det sedan terapin börjat? Slutat? 
• Har du haft tidigare erfarenheter av terapi innan den aktuella kontakten? 

 
GENERELLA FRÅGOR MED AVSEENDE PÅ DEN TER. RELATIONEN 
 

• Berätta om dina förväntningar på psykoterapi? Innan du började? Har dessa förändrats 
med tiden du gått i terapin? 

 
• Hur mycket och när under terapi fick du reda på hur terapin fungerar och vad som 

förväntas av dig som klient? 
 

• Berätta hur du upplevde den kontakt som du fick med din terapeut! 
 
• Beskriv din upplevelse av närhet mellan dig och din terapeut med avseende på 

bemötande och förståelse av dig och din problematik? 
Var det något du saknade som hade fört er närmare varandra? 
 

• Hur skulle du beskriva hur relationen mellan er utvecklats under terapins gång? (här 
komma åt klientens definition på den ter. Relationen) 

 
• I terapirummet handlar det mycket om att man ska förstå varandra både språkligt och 

som en människa en annan. Vad är din upplevelse av hur du har bidragit till att din 
terapeut ska förstå dig bättre? Hur tror du att terapeuten har gått tillväga till att förstå 
dig bättre? 

 
• Vi vill försöka undersöka vad som händer i kulturella möten i terapi. Vad får du för 

tankar? Vad associerar du till när jag säger så? 
 

• Du mötte en terapeut som har en helt skild kulturell bakgrund än du själv. Berätta om 
dina tankar om det första mötet med din terapeut! 
Hur var det i ert möte? Berätta om dina funderingar om att träffa just denna terapeut! 
 

• Har ni talat om att ni har olika kulturella bakgrund? När och hur? 
Vilken betydelse hade detta för dig? 
(Tror du att det hade varit en skillnad om terapeuten skulle ha samma kulturella 
bakgrund som du? 
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• Vill du tillägga något? 
 
• Hur tror du att du har påverkats i dina svar av att det är jag som ställer dem? 
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  SKRIFTLIGT SAMTYCKE 
 
 
 
Härmed lämnar jag skriftligt samtycke om att jag kommer att delta som en intervjuperson i en 
studie som görs i syfte att författa ett examensarbete. Studien görs av två psykologkandidater 
vid Linköpings universitet, Mirela Tomic och Armine Wannesian som förbinder sig att hålla 
konfidentialitet i hanterandet av framkomna data samt att skicka ett färdigtarbete till mig.  
 
 
 
Ort och datum___________________________ 
 
Underskrift __________________________ 
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