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Abstrakt 

Det finns en tankegång inom organisationer som möter människor med en annan etnicitet att 

det behövs en kulturkompetens för att förstå hur kulturella skillnader ska hanteras. Inom 

sjukvården visar den sig genom att sjukvårdspersonal i bemötandet till patienter med annan 

etnisk bakgrund behöver denna kunskap för att hantera problem som kommer av kulturella 

skillnader. Vi har i vår studie haft som syfte att titta på hur dokument, som bistår personalen 

med denna kunskap, konstruerar individen med annan etnisk bakgrund än den svenska. Med 

en kritisk blick på kulturkompetens med en diskursanalytisk ansats har vi kommit fram till att 

det kan finnas problem med kulturkompetens om den egna attityden, strukturella 

sammanhang och organisatoriska hinder inte lyfts fram. Vi har också kommit fram till att det 

kan vara problematiskt om kulturkompetensen styrs av dokument som redan har en inbyggd 

kulturförståelse och inte låter individer vara fri från redan konstruerade sanningar. Speciellt 

har vi sett i detta att det finns tecken på en problematik som styrs av kulturell rangordning 

med en relativistisk kulturförståelse som vi menar betyder att bilden av »den andre«, det vill 

säga patienten med annan etnicitet än den svenska, inte har förändrats trots kulturkompetens. I 

vår analys kommer vi fram till tre diskurser som visar tecken på att kulturkompetensen 

förstärker redan etablerade diskurser av att kulturskillnader ligger hos patienten med annan 

etnicitet.  
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Inledning 

Sverige beskrivs ofta som ett mångkulturellt samhälle och inom olika välfärdsstatliga 

organisationer hävdas ofta ett behov av att personalen bör besitta kulturkompetens i mötet 

med människor med annan etnisk bakgrund. Vår uppfattning är också att vi hör att personal 

inom sjukvården har genomgått eller borde genomgå någon form av utbildning för att höja sin 

kulturkompetens. Det kan också handla om sådant som att läkare från ett annat land anses 

besitta en viss kulturkompetens som den svenska sjukvården är i behov av och att 

kulturkompetensen behövs för att möta nya patientgrupper (Västra Götalandsregionen 2009). 

I en broschyr som heter Hälsokommunikatörer i Östergötland beskriver 

hälsokommunikatörerna som är utlandsfödda att de använder sina kulturella kunskaper om 

den egna kulturen för att skapa förståelse för svenska förhållanden (Landstinget i 

Östergötland 2009). Ett annat sätt att tillgodose behovet kan eventuellt vara genom att 

utbildning och information ges till personal inom organisationen. I en tidskrift som heter 

Svensk psykiatri står att läsa i en rubrik att det behövs kulturkompetens i svensk sjukvård och 

vidare i artikeln står också att kulturkompetens inom svensk sjukvård har blivit mer erkänd 

som en nödvändighet (Fernandez 2007 s. 6). 

Vi ser det delvis som att kulturkompetens handlar om en strävan att försöka möta andra 

människor med hänsyn och omtanke. Vi tror att intentionen i de flesta fall är att göra rätt eller 

åtminstone att handla efter bästa förmåga. Intresset att möta varandra och förstå varandra är 

någonting som vi ser kan vara till nytta. Det kan väl inte vara fel att lära sig mer om varandra? 

Öhlander (2005 s. 25) skriver att uppmärksammandet av att människor har sitt ursprung i 

skilda kulturer kan bidra till förståelse och ett accepterande av andra människor. Det handlar 

bland annat om att skapa sig en förståelse som en förutsättning för att göra världen 

överblickbar och begriplig och en nödvändighet för en acceptans om att det finns kulturella 

olikheter. Vi undrar dock vad kulturkompetensen säger, speciellt när det går att finna kritik 

kring kulturkompetens (Kamali 2002; Ålund 2002). Vi blir naturligtvis nyfiken på hur det kan 

finnas kritik kring någonting som synes handla om att öka förståelsen om varandra för att 

hjälpa på bästa sätt. Om det nu är problem med detta område tänkte vi att det kan det vara 

intressant att se vad vi kan finna i olika hjälpmedel för personal inom sjukvård som möter 

patienten. Dessa hjälpmedel kan vara någon form av dokument med belysning på patienter 
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med annan etnisk bakgrund än den svenska och hur den svenska sjukvården ska bemöta dessa 

patienter. 

Om man funderar kort på vad som menas med »kulturskillnader« så kan det handla om sådant 

som skiljer mellan stad och landsbygd, norr och söder, ekonomiska skillnader, skillnader i 

utbildningsnivå och folkslagsspecifika skillnader. Exemplen kan göras många och visar på en 

stor bredd. Oavsett denna bredd på vad som kan menas med kulturskillnader kan man 

sammantaget se för alla exemplen att det, för att få en möjlighet till förståelsen om andra, 

behövs en förenkling om man inte ska tvingas lära sig allt om alla. Vid denna förenklade 

indelningen om människor från olika bakgrunder riskerar man kanske att bilden blir något 

snäv, oavsett om det handlar om kvinnan och mannen, akademikern och arbetaren, svensken 

och tysken, europén och asiaten. Vi menar också att mycket av vår bild om andra utgår från 

bilden om oss själva. Öhlander (2005 s. 25) skriver att det finns en rangordning i det hela då 

en part i ett möte med andra kan utgå från egna normer och uppfattningar som anses bättre 

och rimligare än andras. När det framkommer rangordningar av dessa skillnader riskeras ett 

alstrande av orättvisor. Vid användandet av kulturkompetens med fokus på skillnader riskerar 

det kanske att främst handla om beskrivning av olikheter och ett slags, åtminstone osynligt, 

maktutövande. 

Vi tänker oss att sjukvårdsgivaren också ofta är medveten om kontextens problematik där 

makten ligger hos den som förestår lokaler, kunskap och uttryckta handlingsplaner för 

patienten. Med ett specifikt fokus på kulturkompetens kanske risken finns att patienten inte 

ses som den individ hon/han är utan som en person med en speciell tillhörighet med samma 

egenskaper som en annan person med samma tillhörighet. Om rangordningen finns om vilka 

normer som är bättre och som har företräde kan vi också se betydande problem. Vidare kan vi 

tänka oss att kulturkompetensen är uppbyggd från ett håll där perspektivet riskerar att skapa, 

alternativ reproducera, bilden av »vi« och »de andra« där »de andra« blir satt i ett utanförskap 

då de ses som annorlunda. I denna studie är »de andra« dem som ha en annan etnicitet än den 

svenska och förmodligen finns i en minoritet till skillnad mot »vi« som kan ses i en majoritet. 
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Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva hur patienter, med annan etnisk bakgrund än den 

svenska, konstrueras i dokument som har syftet att öka kulturkompetens och som används 

inom den svenska sjukvården. 

Frågeställningar 

1. Vilka olika kulturförståelser förekommer i sjukvårdens beskrivning av mötet mellan 

vårdpersonal och patienter med annan etnisk bakgrund? 

2. Hur beskrivs personalens kulturkompetens, vilka innebörder läggs i kulturkompetens? 

Disposition 

Vi ska kort presentera resterande upplägg i framlagda uppsats. Närmast ämnar vi ge en 

bakgrundsbeskrivning av den forskning som har utförts inom vårt valda område. Det har förts 

en relativt omfattande diskussion i den akademiska världen kring fenomenet kulturkompetens.  

Det handlar bland annat om den kritik som finns kring kulturkompetens men även om synen 

på kulturkompetensens fördelar. Vi ska sedan kort titta på hur det till viss del har sett ut i 

texter, som är kopplade till den svenska sjukvården, om kulturskillnader, invandrare och 

sjukvård. Det hela följs sedan av den teori och metod vi har som grund för vår analys. Det 

avsnittet ingår i ett gemensamt block där vi börjar med socialkonstruktionismen som är vår 

teoretiska ansats för att föra resonemang om konstruktionen av »den andre« och fortsätter 

med den diskursanalytiska ansatsen som är vår metod för att studera texten. Vi har till vår 

analys hjälp av teori kring användandet av kultur och kulturskillnader. Teori och 

metodavsnittet avslutas sedan med en redogörelse för specifika kulturförståelser. Vi kommer 

sedan in i den delen av vårt arbete där vi presenterar vårt tillvägagångssätt med urvalet av 

dokument för studien. Detta följs sedan av vår analys och slutsats. Vi avslutar det hela med 

diskussion, där vi diskuterar vår metod och våra slutsatser.  
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Bakgrund 

Som vi nämnde i inledningen har vår uppfattning varit att kulturkompetens behövs för att 

hantera olika situationer som kan uppstå i sjukvården när sjukvårdens personal möter 

patienten med en annan etnisk bakgrund och man inte förstår varandra. Vi har i den tanken 

haft synen att det handlar om att förstå andra men också sig själv. Det är alltså inte enbart 

kopplat till en språklig förståelse. I sökandet efter vad sjukvårdsorganisationer använder sig 

av i kulturkompetens har vi upptäckt att det finns kritik till kulturkompetens. Vi ska belysa 

den kritiken, men också kort visa på den forskning som menar att kulturkompetensen behövs. 

Vi kommer även att visa på forskning på svenska texter inom sjukvård för att se hur det har 

kunnat se ut i texten om kulturskillnader.  

Tidigare forskning 

Behovet av kulturkompetens 

Diskussionen om kulturkompetensens nödvändighet rör ofta sjukvården, där detta är extra 

viktigt för vårdpersonalen då de i sin tur ofta träffar människor från olika kulturella 

bakgrunder. Ekblad, Janson och Svensson (1996 s. 4) menar att det är vanligt med samtal om 

kulturkompetens. Detta handlar om, när det gäller sjukvårdspersonalen, att de bör lära känna 

patienternas olika seder och bruk och i bästa fall deras språk som patienten talar. Språket som 

är den viktigaste barriären för förståelse mellan personalen och patienten kan dock inte alltid 

vara lätt att klara av, men om ökade kunskaper om patienternas olika kulturer ökar då bidrar 

det till att personalen får förståelse om det »kulturspecifika« och detta leder till att personalen 

kan bli bättre förberedda på att möta människor från olika kulturer. 

Kulturförståelse berörs av Ekblad m.fl. (1996 s. 9) med hänvisning om att det handlar om 

förståelsen om hur andra människor tänker och resonerar. Här finns också tanken om 

kulturtolerans som går in på vad »vi« kan eller inte kan acceptera. 

Författarna ger behandlingspersonal praktiska råd som exempelvis säger att alla människor 

har lika värde, att de är enskilda individer som inte representerar ett folkslag och att båda 

parter i mötet har kulturellt färgade glasögon (Ekblad m.fl. 1996 s. 6). 
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Kritik till kulturkompetens 

Kamali (2002) skildrar i sin studie frågor om behovet av kulturkompetens eller tvärkulturell 

kompetens inom socialt arbete. Där redogörs olika uppfattningar av om en invandrarklient 

lämpar sig bättre med en socialsekreterare av samma kulturella bakgrund och om detta kan 

bidra till att mötet blir bättre till skillnad från om socialsekreteraren hade varit av svensk 

härkomst. Kamali (2002, s. 15-16) skriver att det finns en utgångspunkt från samhället att 

antagandet om att invandrare kommer från »andra kulturer« således också är kulturbärande 

människor. Av den anledningen har man försökt att engagera andra personer med rötter i 

andra kulturer i det sociala arbetet för att på så vis utveckla resultatet av socialt arbete med 

invandrargrupperna. I välfärdsstatliga kontexter där individen ses som »invandrare« riskeras 

att invandraren ges specifika betydelser som i sin tur riskerar leda till ojämlika 

handlingsutrymmen vilket eventuellt kan påverka negativt bland annat identitetsmässigt och 

socialt (Sandberg, kommande 2009; Ålund, 2002). Ålund (2002 s. 294) menar att där vi i 

vardagliga sammanhang möter åsikter om vad som är normalt och onormalt, som kommer av 

olika uppfattningar av stereotypa bilder om kulturella skillnader, sorterar vi in invandrarens 

kultur i olika traditionstyngda och omoderna förhållanden. Detta får allvarliga konsekvenser, 

menar hon, då dessa föreställda oföränderliga egenskaper i deras kultur utgör en diskursiv 

konstruktion av invandrarna. Generaliserande omdömen leder till att »de annorlunda« själva, 

som utpekade, får bära ansvar för sådant som de blir förknippade med, exempelvis olika 

samhällsproblem. 

När det gäller kulturförståelse så menar Ålund (2002 s. 296) att det finns en hierarkisering i 

kulturen där den samtida forskningen använder begrepp som »kulturkollision«. Då olikheter 

beskrivs med att belysa skillnaderna och utgår från att den svenska kulturen är enhetlig och 

modern riskerar det medföra att samhälleliga processer i form av strukturella orättvisor 

osynliggörs, vilket lätt leder till att blicken för kulturella makthierarkier går förlorad.  

Kamali (2002 s. 57) har i sin studie haft som syfte att undersöka upplevda för- och nackdelar 

med »etnisk likhet«, dels mellan socialsekreterare med invandrarbakgrund och 

invandrarklienter och dels inom socialsekreterarnas arbetsgrupp. Kamali (s. 144-145) lyfter 

fram att »kulturkompetens« inte uppskattas av invandrarklienter och att det i många fall 

ifrågasätts. Klienterna som finns på kommunernas familjeenheter betraktar inte 

kulturkompetens som något positivt eller användbart i deras kontakt med 
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invandrarsocialsekreterare (i boken förkortat IS och definierade som ”socialsekreterare med 

utomeuropeisk invandrarbakgrund”). Medan de intervjuade IS tror att deras kulturkompetens 

hjälper dem i deras relation till invandrarklienterna, betraktar invandrarklienter sina möten 

med IS som problematiska och svåra. Sammanfattningsvis går att urskilja ett mönster från 

studien där 96 klienter, av 117 intervjuade med invandrarbakgrund, skulle välja en 

socialsekreterare med svensk bakgrund. Anledningen till detta är för att de upplever att 

svenska socialsekreterare är mer kompetenta och har bättre kännedom om lagar och regler 

eftersom detta är »svenskarnas samhälle«. 

Uppfattningen om huruvida det är positivt eller negativt att handläggaren också är av 

utomeuropeisk härkomst skiljer sig mellan handläggare och klient, trots att de båda alltså har 

en utomeuropeisk bakgrund. Ålund (2002 s. 297) belyser att kultur inte är en ”[…] genetiskt 

inprogrammerad receptmassa […]”, utan kulturen finns som en del av mötet mellan 

människor och deras livsvillkor, klass, kön och ålder som avgör mer än den påstådda 

kulturella enhetliga identifikationsmarkören som av många tycks vara naturgiven. 

Kamali (2002 s. 21-22) menar att det kulturessentialistiska tänkande som lägger bördan för 

den misslyckade integrationen på »dem« har gjort att även en del personer med 

invandrarbakgrund genom att hävda sin kulturkompetens kan lyfta fram sig själva på en 

marknad för integration. Eftersom det föreställs att orsaken till marginalisering och 

segregation finns hos »dem« själva och har med deras olika egenskaper att göra, bl.a. 

kulturella, behövs det personer från »de andra« för att själva avkoda och lösa deras problem. 

Detta leder till att inte bara »de andra« som grupp kategoriseras och att deras problem får en 

säregen och avvikande ställning i samhället, utan också lösningarna på problemen 

marginaliseras och görs till särlösningar. Många nätverk har skapats, bestående av olika 

myndigheter och tjänstemän i förbund med konstruerade kulturkompetenta experter med 

invandrarbakgrund, för att jobba med »invandrarens integration«.  Detta kan leda till att de 

flesta av dessa nätverk präglas av en etablerad fördomsfull och diskriminerande 

kulturessentialistisk föreställning om »de avvikande andra« som själva bär skulden för 

disintegrationen. 

Ålund (2002 s. 298-299) lyfter också fram problemfixeringen som ett betydande problem då 

»invandraren« tillhör den främmande kulturen som behöver tillrättaläggas och moderniseras. I 
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arbets- och bostadsmarknad, som några områden att nämna, går att se idéer om kulturella 

skillnader där invandraren ses som avvikande och detta avvikande är då orsak till 

segregeringen. Den stigmatisering av invandrargrupperna som kan skönjas där 

»invandrarkulturen« uppfattas som orsak till deras arbetslöshet och bostadssegregering är 

alltså orsakssammanhang byggd på förutfattad mening och vi kan, enligt Ålund, se att det 

leder till uteslutning. Stigmatiseringen leder till att de maktförhållanden som finns i relationen 

mellan »vi« och »de andra« därmed blir osynlig. 

Kulturskillnader inom sjukvård 

Öhlander (2005 s. 263) utgår från den pågående processen där människan delar in sig själv 

och andra i sociala kategorier som definieras av att värderas i relation till varandra. Han 

påpekar att kulturbegreppet har dubbla roller där kultur dels bidrar med förståelse, men också 

till att hålla fast vid skillnader och rangordning. Det kan finnas nytta av att använda kultur om 

den bidrar till förståelse, men Öhlander menar att det också är så att kultur sannolikt används 

mer inom vården när det gäller »invandrare« än andra sociala kategorier. 

I sin forskning kring 300 svenskspråkiga texter, skrivna av personer inom sjukvårdens olika 

yrkeskategorier och inom andra medicinska fält som medicinsk journalistik och forskning 

mellan 1960-2001, visar Öhlander (2005 s. 269-275) att vid 1960-talet och in i 1970-talet var 

invandrare närmast synonymt med invandrad arbetskraft från något europeiskt land. Det som 

beskrivs i texterna som problem var, förutom språksvårigheter, kultur. Problemen hindrade 

god vård, hälsa och information. Det visar sig inte finnas så många beskrivningar och 

definitioner av begreppet kultur från den här tiden. Dock går att se, enligt Öhlander, att 

»anpassning« av invandraren anses viktigt. 

Efterhand framkommer tanken mer och mer under 1970- till 1980-talet att man inom 

sjukvården bör lära sig mer om invandrarens kultur och i högre grad tolerera dennes kultur. 

Under 1980-talet går att ana en ökning av artiklar enligt Öhlander. Vidare redogör han för att 

skrivning av läromedel tycks öka och att kulturresonemangen blir utförligare och 

kulturskillnaden blir ett intresseområde. 

Vid den här tiden börjar »anpassningstanken« ge vika för betoningen att varje kultur ska 

bevaras intakt då invandraren medicinskt gynnas av att behålla sin egen kultur. Invandrarens 



 

8 

 

kultur och svenskens kultur ska existera sida vid sida. Via dialog ökar de olika kulturernas 

förståelse för varandra. Öhlander menar att nyckelordet för denna period var »integration«. 

Under 1980- och 1990-talet ökar intresset för att mer ingående söka kunskaper om kulturens 

innehåll. Till skillnad från tidigare perioder börjar »invandraren« ses som ett specifikt 

kunskapsområde för specialisering. Skillnaderna står i fokus för »invandrarproblematiken«, 

vilket menas som förståelsen om »den andres« kultur och kulturskillnader tillförs en bredare 

och formaliserad kunskap där formaliserandet är olika typer av arbetsmetoder och 

förhållningssätt. 

Teoretiska och metodologiska resonemang  

I vårt syfte vill vi se på konstruktionen av »den andre« och vår teoretiska ansats är 

socialkonstruktionistisk. I vår studie använder vi en diskursanalytisk ansats för att studera 

texten. I grunden lutar vi oss dock mot den kritiska diskursanalysen. Socialkonstruktionismen 

och diskursanalysen är starkt förknippade med varandra och av den anledningen presenterar 

vi dessa tillsammans.  

Socialkonstruktionism 

Som en grund att vila på i vår analys använder vi socialkonstruktionismen. Winther Jørgensen 

och Phillips (2000 s. 11-12) menar att det finns en kritisk inställning till den självklara 

kunskapen som säger att vår kunskap om världen inte kan ses som (helt) objektiv utan vår 

kunskap av världen är en produkt av hur vi kategoriserar den. Våra identiteter hade kunnat 

vara annorlunda än de är och de kan förändras genom att vi är historiska och kulturella 

individer som av det präglar vår syn på världen. Vidare genom de sociala processerna skapas 

vårt sätt att uppfatta världen. Vi kan se genom den sociala interaktionen att vi inte befinner 

oss i någonting absolut då vi till viss del kämpar om de gemensamma sanningarna och vad 

som verkligen är sant och falskt. Då den sociala världen och uppfattningen om den är olika i 

olika sociala sammanhang leder det till olika handlingar. Den sociala världen är alltså inte 

given på förhand. 
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Den sociala kontexten kan avgöra vilken identitet vi innehar för tillfället. En kvinna kan 

samtidigt vara mor, dotter, hustru och läkare men situationen kan avgöra vad som för tillfället 

bestämmer identiteten. Vi som författat denna framlagda studie håller oss inom den ramen att 

ingen identitet är absolut över tid, utan kontexten som identitetsbäraren befinner sig inom är 

(åtminstone till mycket stor del) avgörande. Berger och Luckmann (1966 s. 10, 12) menar 

också att verkligheten konstrueras socialt och att avgörande för det hela är den kontext man 

befinner sig inom. Det finns ett samband mellan de kunskaper vi har och den sociala kontext 

vi befinner oss inom. Med våra olika tankesystem når vi olika sociala handlingar som i striden 

om vad som verkligen gäller leder till reella sociala följder. Det någon finner naturligt kan för 

någon annan vara helt otänkbart (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 12). Det går att tänka 

sig att den som vill försvara en viss typ av beteende som den finner naturligt förstärker sitt 

beteende om någon annan som finner det onaturligt vill förminska det. 

Då socialkonstruktionismen säger att verkligheten skapas i ett samspel mellan individer, 

grupper och olika sociala sammanhang kan vikten av makro- och mikrosociologi belysas där 

det finns en interaktion mellan olika organisationer och företag som exempel, men också i 

mötet ansikte mot ansikte. Vilken sanning som gäller kan förändras beroende på hur dessa 

möten kommer uppfattas (Giddens 2003 s. 89) 

Med socialkontruktionism är det svårt att hänvisa till eviga sanningar. Börjesson (2003 s. 32) 

menar att det till och med är omöjligt. Att se på diskurser som i sig är en kamp om sanningar 

gör att socialkonstruktionismen är intimt förknippad med diskursen. Börjesson och Palmblad 

(2007 s. 10) säger att ”Så snart språk används så har verkligheten konstruerats.”. Vi skapar 

ett sammanhang och en mening med att namnge ”[…] ting, grupperingar eller händelser 

[…]”. 

Med denna syn att betydelser är kontingent, det vill säga möjliga men inte absoluta, får vi 

förmånen att, som Winther Jørgensen och Phillips (2000 s. 151) menar, rikta kritiska frågor 

till det givna och ställa oss främmande inför det som synes självklart. 

I ett mer absolut tänkande likt positivismen blir det kanske svårare att ställa sig kritisk då det 

de facto finns en objektiv sanning att finna enligt denna vetenskapliga modell. Med 

diskursanalysen kan vi som betraktare problematisera ett område och Börjesson (2003 s. 28) 
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menar att betraktaren kommer själv in i bilden vilket också gör att forskarens roll blir 

problematiserad. 

Diskursanalys 

Winther Jørgensen och Phillips (2000 s. 13) säger att ett grunddrag i kritisk diskursanalys är 

intresset för förändring. I det kritiska diskursperspektivet ligger en tydlig önskan om 

förändring där ojämlika maktförhållanden i den diskursiva praktiken identifieras. Forskaren 

befinner sig inte neutral utan ställer sig på den svagares sida för att nå en social förändring. I 

den meningen skulle vi kunna påstå att vi som författat denna studie vill använda oss av en 

kritisk diskursanalys. Mycket i våra tankar kring den diskursanalys som vi ska presentera i 

detta avsnitt bygger till stora delar på Norman Faircloughs (1995) metod inom den kritiska 

diskursanalysen som handlar om förändring. Det är med en kritisk blick vi försöker se hur 

patienter med annan etnicitet än den svenska konstrueras i texter inom den svenska 

sjukvårdsinstitutionen. Vi har dock tagit oss friheten att inte använda hela Faircloughs modell. 

Kanske kan vi påstå att vi har den som ett raster, men vi har som grund att hålla oss inom en 

någorlunda fri diskursanalytisk ansats. 

Vi ska nu redovisa vad vi menar med diskurs. Diskurs är det område där samtalet formas 

kring en bestämd uppfattning om världen, ett bestämt sätt att tala om och förstå den 

(Börjesson & Palmblad 2007; Winther Jørgensen & Phillips 2000). Börjesson och Palmblad 

(2007 s. 13) poängterar att uttryckssättet ”ett bestämt sätt” klargör att diskursen befinner sig 

inom vissa ramar där möjligheten att presentera vad som kan betraktas som sanning alltså är 

förhållandevis bestämt. Samtidigt poängterar de att då språket kan omformulera, skapa nya 

meningar och betydelser kan därmed det som presenteras skifta genom att diskursen tämligen 

ofta befinner sig i ”en argumenterande och retorisk kontext”. Författarna menar alltså att detta 

kan leda till att verkligheten kan tolkas och talas om på olika vis trots det bestämda sättet. Då 

det finns potentiella strider om hur verkligheten ska uppfattas så kan det i sin tur leda till en 

kamp mellan olika diskurser. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000 s. 19-20) betonar att Foucault ansåg att kunskap och 

makt var starkt förknippad med diskursen och påpekar att Foucault menade att ”Sanningen är 

en diskursiv konstruktion och olika kunskapsregimer anger vad som är sant och vad som är 
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falskt”. Det är alltså möjligt att tänka sig att vad som är sanning kan skifta över tid. Vi menar 

att i diskursen finns striden kring vad som ska gälla och att vid en viss tidpunkt kan en viss 

uppfattning råda. Vi menar också att det måste skiljas på de som strider och det som de strider 

om. Om striden gäller invandrares kultur kan det få betydelse om invandraren är med i 

diskursen eller står utanför och vi ser därmed ett maktperspektiv. 

Börjesson (2003 s. 22) belyser att diskurser inte framträder av sig själv vilket gör att vid en 

diskursanalys måste ett fenomen ses som någonting specifikt. Detta fenomen kan ses på en 

mängd olika vis beroende på vem som gör observationen. Empirin gör inget av sig själv utan 

behöver alltid bli introducerad och förstås inom ramen för problematiseringen. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000 s. 71) understryker att ett synnerligen viktigt drag i 

synen på diskurs enligt Fairclough är att den är både konstituerande och konstituerad. I den 

övriga kritiska diskursanalysen ses den som konstituerande. Diskursen har stor betydelse som 

en form av social praktik då den både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och 

sociala relationer och då även maktrelationer. Samtidigt så formas diskursen av andra sociala 

praktiker och strukturer och befinner sig alltså i ett dialektiskt förhållande till andra sociala 

praktiker. Med social struktur menas sociala relationer i samhället och bestämda institutioner. 

Faircloughs syn på diskurs, framhåller Winther Jørgensen och Phillips (2000 s. 71), är att den 

bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och 

betydelsesystem. Vi kan alltså se på identiteter och samspelet mellan de som kommunicerar 

och vidare vad det får för betydelse.  

Nu går det inte titta på en text på ett allt för förenklat sätt då detta kan leda till risken att 

förståelsen för förhållandet mellan text och samhälle går förlorad, så för att studera text 

behövs belysningen av samhälleliga och kulturella processer och strukturer genom ett 

tvärvetenskapligt perspektiv där alltså textanalysen kombineras med en social analys. Med en 

makrosociologisk tradition finns möjligheten att uppmärksamma att sociala strukturer och 

maktrelationer formar sociala praktiker och att människor ofta inte är medvetna om dessa 

processer och i ett mikroperspektiv med en tolkande tradition ger analysen en förståelse för 

hur människor är med och skapar en regelbunden värld i olika vardagspraktiker. (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000 s. 71-72).  



 

12 

 

Den som producerar en text skriver den och den som konsumerar den läser och tolkar. 

Producenten kan alltså inte stå för konsumentens tolkning, men bidrar till de olika 

tolkningsmöjligheter som kommer genom materialet. I en diskursiv praktik skulle vi alltså 

kunna se på material som vårdpersonal konsumerar och tolkar, material som någon annan 

producerat, för att öka sin kulturkompetens. 

Om vi ser på texten och dess egenskaper, den diskursiva praktiken och dess produktions- och 

konsumtionsprocesser som hänger ihop med texten och vidare kopplar samman detta i den 

sociala praktiken går att se en förbindelse där relationen mellan dessa tre dimensioner är 

sådan att den diskursiva praktiken förmedlar information mellan text och social praktik så att 

verkligheten i kontexten blir begriplig. Vi kan säga att där texten produceras och konsumeras 

formas texten av social praktik (vi ser och hör, vi bär någonting med oss när vi gör våra 

tolkningar), men vi kan också se att social praktik formas av texten genom den diskursiva 

praktiken. Diskursen är alltså både konstituerande och konstituerad. Genom att se på 

produktionen och konsumtionen av en text och dess lingvistiska uppbyggnad kan vi se om 

den befintliga diskursordningen reproduceras eller omstruktureras och vilka konsekvenser 

som följer därav (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 75).  

I en textanalys kan det vara lämpligt med olika redskap för att kunna kartlägga texten. Med 

intertextualitet finns en möjlighet att se om en text bygger på givna uppfattningar. Det finns 

här en möjlighet att studera vilken typ av kultursyn som beskrivs. Vi får också en möjlighet 

att se på huruvida kulturskillnader förändras eller cementeras. Vi använder oss också av 

transitivitet. När transitivitet används i analysen menas att händelser och processer som 

förbinds med subjekt och objekt kan synliggöras (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 77, 

87). 

Vår studie handlar om användandet av kultur och kulturskillnader samt kulturförståelse. 

Nedan beskrivs detta och tre olika kulturförståelser som har identifierats och som är och har 

varit vanligt förekommande i diskussionen om kultur. 
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Användandet av kultur och kulturskillnader 

Öhlander (2005 s. 20-21) lyfter fram i grova drag om vad kulturbegreppet har för innebörd. 

Kultur kan exempelvis belysas som att en individ är kultiverad eller som att individen utövar 

någon forma av konst, men också finns den antropologiska meningen som riktar in sig på 

normer, livsstil, beteenden, traditioner och andra liknande områden, områden som kan placera 

individer inom vissa ramar. Det är den meningen av kultur som vi intresserar oss för i vår 

studie. Ålund (2002 s. 297) skriver om kultur, ”Kultur formas och omformas i ett samspel 

mellan yttre livsvillkor, erfarenheter, skilda värdesystem, norm- och symbolkomplex. [---]. 

Kulturen är en mänsklig skapelse”. 

Öhlander (2005 s. 16) resonerar kring hur kulturen kan ses som i en process eller som 

någonting statiskt. I processperspektivet finns tanken om en ständig förändring där Öhlander 

menar att det är vanligt att man själv placerar sig när man ser på sin egen kultur, medan 

benägenheten finns att förstå andras kulturer som statiska och trögföränderliga. 

Via den diskursiva användningen av termen kultur inom en viss kontext, där termen kultur 

används, ges den en innebörd och får på så sätt en ideologisk och social verkan, menar 

Öhlander (2005 s. 29). Han belyser också (2005 s. 14) tanken om att vissa samhällen och 

kulturer anses överlägsna andra. Det finns alltså en global »hierarki« som innefattar kampen 

om bäst utvecklad kultur eller överlägsen kunskap och liknande. Ahmadi (2008 s. 46) visar 

också på denna problematik där väst tenderar att klassificera sig i en global rangordning som i 

många avseenden är överlägsna andra kulturellt. Här går att tänka sig att några ser sin kultur 

som i en process under en ständigt välutvecklande förändring. Problemet är dock hur ett 

sådant resonemang förs. Det blir svårt att placera denna rangordning på ett kontinuum. Vi kan 

se på detta med Öhlanders (2005 s. 17-18) exempel om svenskar, italienare och finländare. 

För att titta på en viss kontext, i detta fall svenskars svårtillgänglighet och tråkighet, skriver 

Öhlander att det händer att italienare används som jämförelsepunkt. Italienaren är högljud och 

utåtriktad till skillnad mot svensken. Vidare visar Öhlander på en text som används av 

finländare som reser i sitt arbete. Där förklaras svensken som högljud till skillnad mot den 

tystlåtna finländaren. Frågan här är om vi verkligen utifrån detta kan göra antagandet att det 

går att placera finländaren som tyst, svensken som lite mer pratsam och italienaren som ännu 

mer pratsam och frågan är vidare vem som ska avgöra vem som är vad. Det tycks bero på vem 



 

14 

 

som får frågan och vem jämförelse sker med, det vill säga en förhållandevis subjektiv och 

relativ uppfattning. 

Det går nu att skönja problem i området kultur och kulturskillnader. I den antropologiska 

meningen av kultur i samband med rangordning kan vi se maktutövande som en problematik. 

Öhlander (2005 s. 29-30) menar att när individer indelas i en social klassificering inordnas 

dessa som medlemmar i ett specifikt kollektiv där medlemmarna delar en eller flera 

egenskaper. Vidare skriver han att detta sker rationellt, vilket betyder att vad som ska 

uppfattas som någonting specifikt uppfattas som sådant i relation till något. Öhlander menar 

att det inte finns någonting objektivt i den meningen att det bara finns till, utan det äger rum i 

en social klassificering och i en historisk kontext. Han menar också att tankemönstret som 

finns om en specifik grupp och uppfattningen om dennes tillhörighet mycket väl kan upplevas 

som komna av naturliga orsaker, som någonting objektivt. Medvetet eller omedvetet i 

uppfattningen om andra spelar ingen roll, menar Öhlander, då det alltid i den sociala 

klassificeringen finns politiska, ekonomiska, ideologiska eller andra värdeladdade intressen. 

Kulturförståelse 

I en global syn på människor kan vi se att identifikationsmöjligheter ser något annorlunda ut 

nu än tidigare. Den tekniska utvecklingen har på sitt sätt förminskat jorden. På ett 

förhållandevis enkelt sätt kan vi idag ringa vart vi vill oavsett var vi befinner oss. Vi kan surfa 

på nätet i princip från vilken plats på jorden vi än finner lämpligt. Vi ser på samma tv-

program som man ser på i andra länder (Skytte & Montesino 2006 s. 286). Skytte och 

Montesino menar med detta att själva den geografiska identifikationsmarkören har suddats ut 

något. Vi kan agera med större möjligheter oberoende av grupptillhörighet, situation och arv. 

Vi kan alltså ha mer gemensamt med någon som fysiskt befinner sig lång bort i ett annat land 

än den som fysiskt befinner sig i huset bredvid. 

Skytte och Montesino (2006 s. 286) poängterar dock att det samtidigt inte är svårt att finna en 

parallell utveckling som betonar människors nationella och etniska tillhörigheter. Vi behöver 

därför ta hänsyn till både globala och lokala sammanhang. De nämner vidare om hur samtalet 

om kulturer och etnicitet ingår i den dagliga debatten och i sammanhanget belyser de tre 

perspektiv på kultur och kulturell utveckling som är av betydelse för vårt både vardagliga och 
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professionella samtal om kulturer och etnicitet och dessa samtalens konsekvenser. Vi ska nu 

titta kort på dessa perspektiv. 

Evolutionistisk kulturförståelse 

Som namnet antyder handlar det om en linjär utveckling från enkla samhällen till komplexa 

sådana. Skytte och Montesino (2006 s. 287) beskriver hur samhällsutvecklingen betraktas som 

en entydig utveckling där den når sin höjdpunkt i dagens västländer. I denna 

utvecklingshierarki enligt den evolutionistiska kulturförståelsen har människor i västvärlden 

nått ett högre stadium än människor från andra kulturer som alltså befinner sig lägre på denna 

utvecklingsstege. 

Genom den högre utvecklingen har de som befinner sig där ett försprång och genom det den 

legitima rätten att erbjuda, alternativt påtvinga, menar Skytte och Montesino (2006 s. 287), 

sina egna kulturella värden. Enligt denna logik befinner sid de som kommer från exempelvis 

de nordiska länderna högst upp på samhällsutvecklingsstegen och genom detta vet också 

dessa vad som är bäst för de som kommer från utomeuropeiska länder som befinner sig längre 

ner på stegen. 

I denna kulturförståelse polariseras synen på »vi – högutvecklad« och »dem – primitiv«. 

Tydliga drag av detta är klichéartade, förenklade och stereotypa beskrivningar av 

invandrarens kulturdrag som antas vara nedärvda, traditionsstyrda och givna (Skytte & 

Montesino 2006 s. 288).  

Relativistisk kulturförståelse 

Här belyser Skytte och Montesino (2006 s. 288) att man inom det relativistiska perspektivet 

kan, som inom det evolutionistiska perspektivet, se »den andra« kulturen som avgränsad och 

homogen med en kontinuitet bakåt i tiden, men i den relativistiska kulturförståelsen ser man 

på skillnaden i kultur som någonting unikt med en egen historia och en egen inre logik och 

inte som någonting lägre. De påpekar också att på många av livets mer grundläggande 

problem finns likvärdiga lösningar oavsett etnisk tillhörighet. 

Skytte och Montesino (2006 s. 288-289) menar att dessa båda perspektiv har satt sina spår 

inom socialt arbete. Med den relativistiska kulturförståelsen ges förklaringar om 

minoritetsmedborgarens avvikelse som beroende på etniska, kulturella och religiösa värden 
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som ligger i »dennes bakgrund«. När det istället gäller majoritetsmedborgarens avvikelse så 

förklaras den av att »situationen« avgör. 

Inom detta perspektiv är alltså »de andra« kulturrepresentanter medan »vi« är specifika 

individer. Skytte och Montesino (2006 s. 289) reflekterar också över att det 

socialpsykologiska fenomenet som menar att ens eget misslyckande ofta beskrivs som 

situationsbundet och den andres misslyckande ofta beskrivs som egenskapsbundet, visar sig 

tydlig här. 

Kontextuell kulturförståelse 

Här befinner vi oss inom perspektivet där etnicitet ses som en social konstruktion där 

människor skapar, tolkar och förändrar sin kulturella identifikation. Skytte och Montesino 

(2006 s. 290-292) menar att det hela produceras inom historiska, politiska och andra sociala 

omständigheter. Den kulturella identifikationen finns i ett samspel med andra och är i ständig 

förändring. Det som betyder någonting för förståelsen är skillnaden mellan olika grupper. 

Dessa skillnader används som markörer för gränser och identiteter i specifika kontexter. Här 

kan markörerna bekräfta de »egna« positionerna och utesluta »de andra«. 

Vid denna uppmärksamhet kring skillnaderna kan medvetenheten om att det som upplevs som 

specifika kulturdrag vara någonting som är i ständig förändring. Det handlar om subjektiva 

upplevelser och inte objektiva upptäckter. Skillnaden mellan grupper görs betydelsefulla i 

förhållande till varandra. En synnerligen viktig poäng här är att etnicitet blir en relation 

mellan grupper och inte en egenskap hos en grupp. Etniciteten finns alltså mellan grupper och 

inte inom en grupp. Dock betyder inte detta att det är enkelt med den här kulturförståelsen i 

dess användning. Å ena sidan ska hänsyn tas till en jämlik behandling av »den andre« och å 

andra sidan ska det specifika hos »den andre« erkännas. 

Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt visar vi på vilka dokument vi funnit och valt att studera. Vi resonerar mycket 

kort om materialet och dess användningsområde. Vi visar också varför vi ansåg att vi kunde 

välja materialet till vår studie. Vi förtydligar också att det är dokumentet vi analyserar och 

inte författaren till dokumentet. 
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Urval av textdokument 

Vi har i denna studie valt att studera ett textdokument som har karaktären av ett 

utbildningsmaterial för sjukvårdspersonal i området kulturkompetens. Våra urvalskriterier 

handlade om att dokumenten ska handla om bemötandeproblematik när sjukvårdspersonal 

möter patienter med en annan etnisk bakgrund. Tanken är att dokumenten ska visa hur 

patienten med annan etnisk bakgrund än den svenska konstrueras. Att studera textdokument 

som är framtagna som hjälpmedel för sjukvårdspersonal ser vi som en adekvat plattform att 

studera sjukvårdens syn på kulturskillnader och kulturkompetens där vi intresserar oss för 

sjukvårdspersonalens bemötande av personer med annan etnisk bakgrund än den svenska. Vi 

vände oss till Akademiska sjukhuset i Uppsala där vi fann att Akademiska hade dokument 

som passade vårt syfte. Vi har haft en önskan om att finna material utifrån kriteriet ”sjukhus” 

där vi i vår tanke haft hoppet att det finns ett pågående internt arbete med den fråga vi har som 

syfte att studera. Likaså ska materialet innehålla ord som etnicitet, kultur och/eller alternativt 

ord som beskriver annan etnicitet och annan kultur än den svenska. Med en diskursiv ansats 

där vi inte intresserar oss för exempelvis förändringar mellan då och nu eller skillnader mellan 

olika sjukhus har vi också möjligheten att låta oss göra på detta sätt. 

Forskningsetiska överväganden 

När vi tittat på dokument som har författats av någon eller några så intresserar vi oss inte för 

vad dokumentets författare har haft för intentioner. Det kan leda till att författare till en text 

kan uppleva sig missförstådd. I vår diskursanalys tolkar vi texten för att se vilka mönster vi 

kan finna. Vi tror att texten kan belysa vad som finns i stort och inte med nödvändighet vad 

just författaren personligen anser.  

Bemötandespelet  

På Akademiska sjukhuset fann vi att man arbetar med frågor om bemötandeproblematik efter 

en modell som de kallar Bemötandespelet – Ett sätt för arbetsgruppen att diskutera olika 

möten i vården. Spelet skapades av en projektgrupp på Akademiska sjukhuset i ett samarbete 

med Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala och projektet fick finansieringsbidrag 
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av Statens Institut för särskilt utvecklingsstöd (Sisus). Hur planerat Akademiska sjukhuset i 

verkligheten arbetar med frågorna framgår inte av detta dokument. Att spelet finns säger inte 

att det används. Vi kan alltså inte avgöra utifrån detta material om Bemötandespelet enbart 

ligger orört eller används. Under Spelregler står det, ”Det går lika bra att spela en halvtimma 

på ett kort möte som ett par timmar på planeringsdagen”. Det kan vara av intresse att se hur 

mycket man använder detta spel då det i sin tur kan bidra till skapandet av en viss 

kulturförståelse inom sjukvården. Vi berör dock inte detta vidare om hur, när och om 

Akademiska sjukhuset använder spelet då det enbart är dokumentet vi har som syfte att 

studera. 

Under avsnittet Om bemötandespelet, som kan liknas vid ett följebrev står att läsa, 

Syftet med spelen är att utveckla vårdpersonalens medvetenhet om egna 

attityder och värderingar som kan påverka bemötande av patienter och 

närstående. Det ger också tillfälle att diskutera metoder som kan förhindra 

missförstånd i patientkontakten. 

Vi har här hittat ett hjälpmedel i form av text för vårdpersonal som kan hamna inför den 

bemötandeproblematik vi ämnar undersöka. I bemötandespelet finns 20 autentiska 

avidentifierade fall där (enligt ovan nämnda avsnitt) ”bemötandet brustit”. Till 

speldeltagarnas hjälp finns också en film som beskriver några av fallen där det även 

”illustreras hur vi också kommunicerar med kroppsspråket” (enligt ovan nämnda avsnitt). Då 

vi nu enbart riktar in oss på texten har vi inte tagit med filmen som undersökningsobjekt.  

Vi har i urvalet valt att ta med avsnitt som i sin text har formuleringar som beskriver annan 

etnicitet, kulturskillnader och liknande utifrån vårt syfte. Här finns ovan nämnda avsnitt Om 

bemötandespelet och två bemötandefall, Bemötandespelet – Fall 1 och Bemötandespelet – 

Fall 12. (Dessa Bemötandespelet – Fall kallar vi i fortsättningen för Fall 1 och Fall 12.) 

Vidare finns med i urvalet Frågor till bemötandespelet med två frågeställningar och Tips till 

dig som leder bemötandespelet som kan hjälpa spelledaren att föra samtalet framåt.  
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Analys och slutsats 

I detta avsnitt presenterar vi vår analys och de slutsatser vi kommit fram till. Dokumentet vi 

analyserar har olika avsnitt med egna rubriker. Vi kommer presentera de tre avsnitten Om 

bemötandespelet, Frågor till bemötandespelet och Tips till dig som leder bemötandespelet i 

ett gemensamt block. Därefter lyfter vi fram Fall 1 och Fall 12 var för sig. Vi avslutar med tre 

diskurser som vi funnit som framträdande för att svara på våra frågor och lägger slutligen 

fram våra slutsatser.  

Attityden 

Bemötandespelet är ett spel som spelas av en grupp på åtta personer med spelledaren 

inräknad. Till ett spel finns naturligtvis spelregler som ska följas, så även här. Dessa finns 

återgivna i sin helhet i bilagor. Kortfattat säger spelreglerna att spelledaren väljer ut de 

patientfall som ska diskuteras. Gruppen diskuterar sedan gemensamt de olika patientfall som 

handlar om bemötande. För enkelhetens skull kan vi säga att speldeltagarna nu befinner sig i 

en bemötandediskurs där de samtalar om vilka sanningar som ska gälla i 

bemötandeproblematiken. Exempel på bemötandeproblem som uppstår finner vi redan i den 

andra meningen i avsnittet Om bemötandespelet,  

Hur reagerar vi när en muslimsk man motsätter sig att vårdas av kvinnor?  

Här kan vi anta en tanke om att muslimska män som grupp motsätter sig att vårdas av 

kvinnor. Eventuellt kan vi tänka oss att ordet »reagerar« ska knytas till den egna attityden, 

men det förminskar inte bilden av den muslimska mannen utan påtalar snarare att det gäller att 

hantera den muslimska mannens kulturella bakgrund.  

Vidare i detta avsnitt står det att läsa, 

Spelen finns i en pappersversion med ett tjugotal avidentifierade autentiska 

patientfall där bemötandet brustit […]. 

Här kan vi anta en medvetenhet om bemötandets problematik och en säkerhet om att så är 

fallet då det klargörs att det har brustit i bemötandet, men det framgår inte vem som anser att 
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bemötandet brustit. Medvetenheten om denna problematik visar sig också i huvudanledningen 

till framtagandet av Bemötandespelet, 

Syftet med spelen är att utveckla vårdpersonalens medvetenhet om egna 

attityder och värderingar som kan påverka bemötande av patienter […]. 

Vi kan se att den egna attityden ges en betydande plats i bemötandeproblematiken, men också 

ana en tanke om att vårdpersonalen bör/måste lära sig mer om patienters attityder och 

värderingar. 

I textavsnittet finner vi också att det är en ständigt pågående process som vårdpersonalen 

befinner sig i. 

Det inte räcker [sic!] med enstaka kurser eller föreläsningar om bemötande, 

utan personalen behöver återkommande diskutera och reflektera över dessa 

frågor utifrån egna erfarenheter. Det sker i små, helst tvärprofessionella, 

grupper.  

Vi ser i detta att personalen tillsammans skapar en mening i det upplevda. Personalen kan 

gemensamt lära sig av varandra och få en ny syn på det som sker, men samtidigt kan det 

naturligtvis vara så att den syn man har än mer befästs om den får stöd. Vad vi ytterligare 

finner intressant här är att det finns en önskan om att olika personalgrupper ska mötas, vilket 

kan leda till en bredare syn med nya infallsvinklar, men åter igen, det kan också leda till att 

det egna antagandet befästs. Att olika personalgrupper ska mötas kan, som exempel, också 

handla om att hjälpa till att hantera organisatoriska problem. Vi vill också påpeka att vi här 

finner att det handlar om att öka kompetens och att ordet kulturkompetens inte nämns. När 

man sedan tittar på kultur i kompetensökning finner vi kopplingen relativt klar.  

Då syftet med spelet var att utveckla vårdpersonalens medvetenhet om egna attityder kan det 

vara lämpligt att visa på de svarsalternativ som finns till de frågor som ställs om varje 

bemötandefall. Det som kanske slår oss tydligast är att ordet attityd som får anses, utifrån 

syftet, vara av stor vikt inte finns med som fråga och/eller svarsalternativ. I Frågor till 

bemötandespelet kan vi läsa i Fråga 1: 
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Handlar situationen om 

 Kommunikationsproblem? 

 Informationsbrist? 

 Arbetets organisation? 

 Kulturella skillnader?  

 Könsroller? 

 Funktionshinder? 

 Ålder? 

Vi finner två intressanta iakttagelser här. Som vi nämnde finns inga svarsalternativ som går 

direkt in på den egna attityden som ju ändå var av stor vikt. Kanske kan man tänka sig att de 

olika alternativen sammantaget handlar om den egna attityden. Detta leder dock till att 

problemet tycks handla om »situation«. Då de olika alternativen tycks påpeka vad problemet i 

situationen handlar om framstår kulturella skillnader som en markör för problem. Det står 

heller inte någonstans i dokumentet vad kulturella skillnader är för någonting, vilket tycks 

tyda på att man utgår från det som är givet/underförstått. 

I Fråga 2 kan vi läsa: 

Skulle mötet blivit annorlunda om patienten/personalen var 

 Man/kvinna 

 Äldre/yngre 

 Icke funktionshindrad/funktionshindrad 

 Av annan etnisk/kulturell bakgrund  

 Heterosexuell/homosexuell 
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Vi kan se att den här frågan med sina olika alternativ kopplar ihop subjektet med situationen. 

Även här är den egna attityden utelämnad i svarsalternativen. Endast som en bakomliggande 

osynlig orsak ligger den egna attityden. Ålund (2002 s. 294) menar att kulturella stereotyper 

beslöjar de egentliga problemen som går att finna i samhället. Det vill säga istället för att 

problem för en viss grupp skulle bero på någonting som ligger i dem själva (stereotyper) så 

finns de facto strukturella problem som leder till diskriminering och att »de andra« exkluderas 

från den fullständiga gemenskapen i samhället. På samma sätt ser vi på attityden i detta 

dokument. Attityden ska enligt syftet med spelet, lyftas fram, men den beslöjas av olika 

problemkategorier. 

Eventuellt kan spelledaren, om inte någon av de övriga deltagarna belyser detta om attityden, 

tydliggöra den egna attityden. Det förutsätter då att spelledaren själv är vaksam över detta 

som vi ska se nedan. I avsnittet Tips till dig som leder bemötandespelet går att läsa, 

Hjälp gruppen att diskutera sig fram till vad de tycker situationen egentligen 

handlar om. Hur vi bemöter varandra styrs av vilka attityder vi har till alla de 

olika sidor som tillsammans gör en människa. 

Det framgår här att vi som människor är komplexa och inte kan kategoriseras utifrån en eller 

två aspekter utan många olika sidor gör tillsammans en människa. Det är ett viktigt 

påpekande, speciellt om man funderar kring om vi är kulturbärare eller om vi skapar kulturen 

tillsammans i mötet med varandra. Åter ser vi att våra attityder är viktiga att fundera över. 

Sedan ges exempel i punktform på hur spelledaren kan hjälpa gruppen, 

 Kön, ålder och utseende. 

 Etnicitet.  

 Funktionshinder. 

 Politisk och religiös tillhörighet. 

 Sexuell läggning. 

 Utbildningsnivå.  
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 Ekonomisk och social status.  

För att den egna attityden nu ska komma fram behövs att spelledaren understryker vad 

deltagaren har för attityd till exempelvis etnicitet. Det kanske hade varit enklare att lägga in 

attityd som en av punkterna, men vi kan tänka oss i texten en direkt styrning med belysning 

på den egna attityden om spelledaren är vaken över detta och följer de tips den har till 

förfogande. Dock kan vi inte säga någonting om hur samtalet i verkligheten fortskrider. När 

spelledaren först visar olika fall, sedan visar frågor med givna förslag på svar enligt 

spelreglernas beskrivning, kan det hända att tanken går i en viss riktning, en närmast 

förutbestämd sådan. 

Vi ska nu övergå till Fall 1 och Fall 12. Till varje fallbeskrivning ställs i slutet två frågor som 

deltagarna ska diskutera. De är samma för varje fallbeskrivning. (Vi är medvetna om att det 

kan vara rörigt att hänga med i vår beskrivning av frågor och föreslår då att man vid behov 

tittar på dem i bilagor.) Den första frågan lyder:  

 Vad handlar situationen om? Välj några av de påståenden som du har fått. 

Här rör man sig mot fråga 1 i Frågor till bemötandespelet som också ställer frågan om vad 

situationen handlar om. Det är alltså en ganska direkt koppling till situationsproblem. Ovan 

såg vi att man även vänder på perspektivet med hjälp av fråga 2 i Frågor till bemötandespelet. 

Här kan man tänka sig att den hjälp som finns i Tips till dig som leder bemötandespelet kan 

komma till nytta. Fråga 2 i fallbeskrivningen lyder:  

Hur skulle du själv lösa problemet?  

Eventuellt öppnar detta upp för ett något friare samtal. Vi kan dock tänka oss att det är 

situationen man ska lösa och inte den egna attityden. Här kan vi se problematiken med det 

socialpsykologiska perspektivet som menar att det »egna« misslyckandet beror på situationen 

medan »den andres« beror på dennes egenskaper. Det är inte personalens attityd utan 

patientens attityd som är problemet. Likaså finner vi att det beror på vems perspektiv man 

tittar från. Ser man då från personalens perspektiv och ser »den andres« attityd som problem 

kan man kanske anta en försiktigare framställning som att situationen måste lösas framför att 

»den andres« attityd ska lösas. 
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Fall 1 

Fall 1 beskriver: 

En 70-årig kvinna, ursprungligen från Iran, kommer till en mottagning. Hon 

talar dålig svenska men maken, som följer henne, talar något bättre. Paret har 

vuxna barn på annan ort i Sverige. Kvinnan har sedan många år kostbehandlad 

diabetes. Hon söker nu för tilltagande trötthet, illamående, huvudvärk och 

buksmärtor. Kvinnan sitter tyst medan mannen för diskussionen med läkaren. 

Efter att ha undersökt kvinnan och tagit prover anser läkaren att hon behöver 

läggas in och utredas vidare. Maken motsätter sig detta. 

Fallet beskriver ett äldre iranskt par. Uppenbarligen mår kvinnan inte bra och läkaren anser att 

hon behöver utredas vidare. Det iögonfallande här är att maken motsätter sig detta. Vi frågar 

oss då om situationen handlar om kommunikationsproblem eller kanske om 

informationsbrist? Det troligaste är att problemet kommer handla om kulturella skillnader. 

Vidare kan man då fundera på om mötet skulle blivit annorlunda om patienten eller 

personalen varit av annan etnisk eller kulturell bakgrund. Kanske skulle det uppfattas konstigt 

om en svensk man motsatte sig att hustrun läggs in på sjukhuset, eller så kanske den iranska 

läkaren skulle förstå på ett annat sätt. 

Den viktiga markören blir att makarna är »iranier«. Om vi också lyfter fram att maken 

motsätter sig vad läkaren föreslår kan man kanske tänka sig bilden av ett iranskt äldre 

patriarkalt par. Mannen för talan och kvinnan är tyst. Det är inte kvinnan själv som avgör om 

hon ska utredas visare, utan mannen sköter detta. Då språkproblem leder till svårigheter att 

föra ett samtal behöver vi kanske inte se något problem med det, men det är ändå av intresse. 

Maken sköter samtalet med läkaren eftersom att han talar bättre svenska än kvinnan. Kan vi 

kanske ändå anta att kvinnans språkbegränsning beror på det patriarkala genom denna 

trögföränderliga kultur? 

På något sätt verkar det också vara av intresse att parets barn bor någon annanstans. Betyder 

det att situationen blivit annorlunda om parets barn bott på samma ort och då på vilket sätt? 

Kanske kan det antas att barnen lättare har kunnat ta del av den svenska kulturen och lämnat 

den traditionella och primitiva kulturen bakom sig? Vi menar att etniciteten blir en tydlig 
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markör för att avgöra hur man ska tolka bemötandeproblematiken i denna situation där vi till 

hjälp får parets ungefärliga ålder och att barnen, som en yngre och friare generation, kanske 

hade kunnat lösa problemet i och med att de eventuellt blivit socialiserade i det svenska 

samhället.   

Fall 12 

Fall 12 beskriver: 

En 65-årig högt uppsatt romsk man vårdas på vårdavdelning. Hans hustru har 

en säng i hans rum. Prognosen är oviss. Avdelningen, korridorer och 

entréhallen fylls av ett stort antal släktingar. Personalen avsätter ett extra rum i 

anslutning till patientens där släktingar kan vistas. Släktingarnas närvaro 

skapar oro och tar mycket av personalens tid. 

I Fall 12 beskrivs inga sjukdomar eller kroppsliga besvär, enbart en oviss prognos. Däremot 

beskrivs hur i stort sett hela sjukhuset belamras av släktingar till den sjuka personen. Det står 

inte korridor, utan korridorer. Det står heller inte en del av avdelningen och en del av 

entréhallen, utan det står att ”Avdelningen, korridorer och entréhallen fylls av ett stort antal 

släktingar”. Kan detta stå i förhållande till att mannen är högt uppsatt? Kan vi anta att det är 

på det här sättet när det kommer personer med hög ekonomisk status till ett sjukhus, eller är 

det bara informationsbrist från personalen? Vi menar att den tydliga markören »romsk man« 

är avgörande för situationens bemötandeproblematik. Romer är sådana, inte 65-åriga män 

eller personer med hög social status. Frågan tycks vara, hur ska detta lösas av vårdpersonalen 

nästa gång det kommer en högt uppsatt rom? Möjligen är det av en större betydelse att 

mannen är högt uppsatt. Kan man då anta att det är några släktingar mindre som kommer och 

belamrar sjukhuset om den romske mannen inte är högt uppsatt? 

Det är lätt att tänka sig ett betydande problem i arbetes organisering om det befinner sig för 

många personer på arbetsplatsen som kanske inte har där att göra. I det här fallet kan man 

också tänka sig att andra patienter kan lida av för mycket aktivitet på en vårdavdelning. Det 

behövs ett stabilt system som säkerställer att personalen kan kontrollera besökarfrekvensen till 

patienter. Det är inte svårt att tänka sig in i en stressig situation för personalen, kan man då 
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också ana en kraftig överdrift i beskrivna upplevelse, att stereotypa bilder förstärks? Även om 

det beskrivna fallet har blivit till genom överdrifter ser vi att romer i detta fall närmast 

beskrivs som individer med ett flockbeteende. Frågan är då vad romer har med 

organisatoriska problem att göra?  

Diskurser 

I vår analys har vi befunnit oss i en bemötandediskurs som hanterar bemötandeproblematiken 

i mötet mellan sjukvårdens personal och patienten. I diskursen har vi kunnat se på 

sjukvårdspersonalens samtal om bemötandeproblematik om patienten med en annan etnisk 

bakgrund än den svenska. Genom det har vi funnit tre diskurser som bestämmer »den andres« 

kulturella drag och ger kulturkompetensen en innebörd. 

Hur ett samtal mellan åtta personer artar sig är naturligtvis svårt, kanske omöjligt, att gissa sig 

till. I mötet kan vi uppfatta det som sägs som någonting nytt och vi kanske skapar en ny 

mening till vad vi trott oss veta och känna till. I den sociala interaktionen befinner vi oss inte 

inom någonting som är absolut utan vi kämpar om de gemensamma sanningarna. När 

vårdpersonalen, som i detta fall, följer färdigproducerade dokument för att själva tolka dess 

innebörd ställer det krav på dem som tolkare, men kraven finns också på dem som producerar. 

Att avgöra vilken kulturförståelse man använder sig av kan visserligen ha med forskarens 

uppfattning och tolkning att göra, men vi menar att det är troligt att den relativistiska 

kulturförståelsen ges företräde, men kanske på ett mer omedvetet plan. I avslutningen av 

analysen av Fall 1 kan man se att kulturförståelsen ligger närmare den evolutionistiska än den 

kontextuella, ja kanske att den är evolutionistisk. Vi kan dock inte avgöra om »den andres« 

kultur anses som lägre i utvecklingen eller som en kultur som ska respekteras som specifik. 

Personalens beteendekompetens (kulturkompetens) beskrivs som någonting som är i behov av 

att ständigt lyftas fram. En fortlöpande dialog om problem som kan komma upp i bemötande 

med andra behövs, där man bör titta på den egna attityden. När det gäller kulturkompetensens 

innebörd finner vi i detta fall att det handlar om förståelse om andra och förståelse om den 

egna attityden. Kulturkompetensen, i första hand kunskapen om »den andre«, finns som ett 

sätt att hindra missförstånd i patientkontakten. Vi såg i Om bemötandespelet i den andra 
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meningen att det finns en reaktion hos personalen när de i patientkontakten möter en 

muslimsk man som motsätter sig att vårdas av kvinnor. Just den reaktionen behöver 

personalen jobba med. Det vill säga sin egen attityd till, som vi finner det framgå, det givna 

och här börjar vi nu se problem.  

»Vi«-perspektivets diskurs  

Problemen kan uppfattas som orsak av någonting yttre som är situationsbestämt. Samtidigt 

ligger den egna attityden i bakgrunden, men det är också viktigt att påpeka att den ligger i 

bakgrunden trots att vi har sett att man med spelet vill undersöka den egna attityden. Vid en 

jämförelse mellan Fall 1 och Fall 12 kan man ställa sig frågan: spelar synen på man och 

kvinna någon roll? Det kan vara så att förutom den egna attityden om »den andre«, som är av 

mycket stor vikt här, så kan det handla om könsskillnader i stället för kulturella skillnader, 

men fortfarande handlar det om konsumentens tolkning av det producerade materialet, det vill 

säga den egna attityden. 

I Fall 12 är prognosen visserligen oviss, vi kan tolka det som att det handlar om livets 

slutskede, kanske förstärks detta av att hustrun har en egen säng i mannens rum. I Fall 1 vet vi 

inte annat än att kvinnan behandlats under en längre tid för diabetes, men också att någonting 

kan ha blivit allvarligare då man vill utreda vidare. Om vi nu leker med tanken och vänder på 

det hela. Den iranska kvinnan läggs in och mannen vill ha en säng i hennes rum. Är det då 

skillnad på orsak till detta om man jämför den iranska mannen och den romska kvinnan? Kan 

man ana att det beskrivs en vårdande kvinna i Fall 12 och en kontrollerande man i Fall 1? 

Vad säger vår attityd? Vilken syn vi har på män och kvinnor skulle kunna vara av intresse, 

men i dessa fall handlar det om synen på iranier och romer. Problemet är att man tycks 

glömma bort den egna attityden och istället koppla det till situationen. Finns det 

överhuvudtaget något problem annat än hos den som inte kan hantera situationen? 

Vi finner att attityden kan kopplas till perspektiv. Vems perspektiv är det som avgör 

situationen? Vi har sett att bemötande brustit. Vi har sett att ett problem kommer av att en 

iransk man motsätter sig att hustrun ska läggas in för vidare utredning, genom den kultur de är 

en del av och ett annat problem kommer av att tillsammans med en romsk man följer hela 

släkten, genom deras kultur. Materialet har dock inte talat om vem som anser att bemötandet 

brustit. Materialet har heller inte visat på det iranska parets perspektiv på händelsen eller det 
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romska parets perspektiv. Både Fall 1 och Fall 12 beskrivs utifrån ett perspektiv och det är 

sannolikt perspektivet som ser »den andre« som avvikande. 

Den kulturella rangordningens diskurs  

Man tycks utgå från en given ordning som säger att problem i bemötandet med »den andre« 

som kommer från en annan kultur, kommer av den givna kanske nedärvda kulturen och är 

orsak till bemötandeproblematiken. Vi går inte så långt i vår tolkning att vi vill hävda en 

evolutionistisk kulturförståelse, men vi ser tydliga klichéartade bilder av »den andra« där det 

kan kopplas till etnicitet. Det äldre gifta paret från Iran är av sin kultur i ett patriarkalt och 

ojämställt trögföränderligt förhållande. Kvinnan är dåligt utbildad och har kanske av mannen 

inte fått möjlighet att lära sig det svenska språket. Det romska paret visar att romer lever 

närmast i flock där de med sin kultur invaderar sjukhuset. 

Vi kan behöva förenkla bilden av verkligheten för att göra den greppbar, men samtidigt 

riskerar det komma in en rangordning i detta. Öhlander (2005) menade att i den rangordning 

som finns utgår man ofta från den egna normen och värderingen i mötet med andra, normer 

och värderingar vi kan anta anses vara bättre och rimligare än andras. 

Om vi nu ser med Faircloughs (Winther Jørgensen & Phillips 2000) ögon så hade vi gärna sett 

en förändring, det vill säga, om vi tittar på intertextualiteten i Fall 1 hade vi gärna sett att 

bemötandeproblemet tydligare kopplats ihop med till exempel ett kommunikationsproblem. 

Även om fallet är sådant att kvinnan talar sämre svenska än sin man och att det kan tyckas 

vara onödigt att be om en tolk för att lösa språkproblem, så synes det som att läkaren pratar 

med mannen. Det kan vara lätt hänt att ”prata över huvudet”, men att läkaren tilltalar 

patienten och förväntar sig att mannen enbart översätter är tankbart. Problemet kanske handlar 

om att läkaren inte klarar av detta? Tyvärr, menar vi, ser det ut som en kultursyn som i ett 

västerländskt perspektiv ser att den muslimska kvinnan har hamnat på efterkälken genom sin 

patriarkala familjesituation. I denna beskrivning finns en jämförelse med en sekulär och 

frigjord västerländsk kvinna (Darvishpour 2004 s. 76). Om nu fallet har med etnicitet att göra 

och den patriarkala iranska familjesituationen, kan man ställa sig frågan vad det är som är 

orsaken när västerländska kvinnor lever i familjesituationer som är förtryckande? I det 

beskrivna fallet kan vi se en stereotyp bild, mer än en förtryckande situation, men markören 

etnicitet bidrar till en åtskillnad annat än om fallet enbart beskrivits med markörerna man och 
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kvinna. Darvishpour (2004) beskriver också att invandrarkvinnan oftare än mannen tar ett 

okvalificerat arbete vilket ökar möjligheten för henne till större självförtroende och en 

utmaning mot det traditionella. Detta är något som skulle kunna belysa den egna attityden till 

»det som är annorlunda« de egna normerna och värderingarna. Bemötandespelet ger oss 

tanken att problemen beror på »de andras« kultur. Att det finns strukturella faktorer som 

arbetslöshet eller segregation i det svenska samhället försvinner. Ålund (2002) menade att 

bland annat kön, ålder och klass mer kunde påverka än enhetliga kulturella identitetsmarkörer.  

Skytte och Montesino (2006) nämner om det globala att vi idag har en större möjlighet att 

agera oberoende av grupptillhörighet, men samtidigt att det finns en utveckling mot större 

betoning på etnicitet och Öhlander (2005) talar också om det globala och kanske kan vi här se 

den uppdelning som antagligen finns över hela världen, att vi rangordnar varandra och 

tillskriver olika egenskaper hos olika etniska grupper där man gör skillnad på »vi« och 

»dem«. Öhlander (2005) menar att det finns en rangordning som säger att användningen och 

beskrivningen av ordet kultur finns inom en global hierarki. Det finns alltså ett kolonialt 

tänkande som gör att det är problem med en iransk man som inte vill att hustrun ska läggas in, 

någonting som tycks vara typiskt hos iranier. Vi kunde se att det finns ett problem med en 

muslimsk man som inte vill vårdas av en kvinna. En tämligen vanlig uppfattning om den 

muslimska mannen är att han är överordnad i familjen. Han kontrollerar kvinnan och hindrar 

henne från att söka arbete och utbildning.  

Kulturbärardiskurs 

Sammantaget av de ovan beskrivna diskurserna tycker vi oss se en situationsbunden förståelse 

på den egna synen av bemötandeproblematik. Det handlar alltså om att när man försöker 

förstå tittar man inte på den egna attityden utan på situationen. Samtidigt beror situationen i 

egentlig mening på »den andre« som är bärare kultur. Den utlandsfödde bär på sin kultur 

utöver sitt hälsotillstånd.  

Varför var det viktigt med etnicitet om kvinnan med diabetes i Fall 1 eller mannen med oviss 

prognos i Fall 12? Det tycks som att dessa individer bär en kultur som skapar problem i mötet 

med den svenska sjukvården. Av detta upplever vi att det finns en risk i dessa konstruktioner 

av bemötandefall i bemötandespelet. Att de olika fallen är autentiska är av mindre vikt, det 

intressanta är hur de framställs, alltså konstrueras. Om man håller sig kritisk till detta 
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påstående så menar vi ändå att det finns en konstruktion i det hela då producenten väljer vad 

som ska vara med. Exempelvis såg vi att kvinnan i Fall 1 hade barn på annan ort. Av någon 

anledning är detta viktigt för det fallet, men var finns mannens barn i Fall 12? Vi ska kanske 

anta att de finns bland alla släktingar som belamrade sjukhuset? I exempel av det slaget kan vi 

se att fallen är konstruerade trots att de är autentiska. Båda fallen konstaterar att »de andra« 

har en annorlunda kultur som man måste försöka förhålla sig till. I konstruktionen av texten 

finns en riktning för tolkaren av texten att gå. 

De förenklingar vi gör för att förstå vår omvärld riskerar ställa till det för oss då vi lägger till 

fler markörer. Producenten av texten bestämmer situationen i Fall 1 och Fall 12 där vi som 

konsumerar texten inte ges en fri möjlighet att se på vår attityd eftersom det handlar om 

någonting hos »den andre« där det verkar som att det är någonting som är fast förankrat, ett 

problem med »den andres« kultur. 

Vi kan se hur subjekt tillskrivs vissa markörer. En kvinna är äldre, diabetessjuk och iranier, 

med språkproblem. En man är äldre, högt uppsatt och rom, med många släktingar. 

Belysningen riktar uppmärksamhet åt det som anses vara viktigt i de olika fallen. Om det inte 

finns en förklaring om en patient annat än kvinna och ålder kan man anta ett igenkännande, 

någonting som är lika att jämföra sig med. Om man lägger till markörer som skiljer personer 

åt kan det bli svårare att känna igen sig och det kan skapas ett avstånd. Då producenten av 

texten lämnar markörer utanför en beskrivning lämnas också tolkningen fri för den som 

tolkar. Texten blir i alla fall något mindre konstruerad. Hade vi till exempel läst om ett par där 

hustrun inte talar så bra svenska och mannen motsätter sig att hustrun ska läggas in för vidare 

utredning är det möjligt att tolkningen hade varit något friare. Med den beskrivning vi fått ta 

del av blir tolkningen tämligen lätt påverkad av »iranier«. 

Slutsats 

Vi har sett att samtalsledaren väljer ut fall och gruppen går igenom dessa och reflektion ges 

därefter då deltagarna ges fråga 1 med svarsalternativ. Alla deltagarna ska ge sin bild av det 

hela. Varje fall avslutas med att man vänder på perspektivet med fråga 2 som också har 

svarsalternativ. Kanske kan man utgå från att det är möjligt att svara utanför alternativen som 

ges, men inget alternativ innehåller någon form av den »egna attityden« i skriven text.  
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Om attityd kan man kanske säga mycket. Kanske kan man hävda att det är någonting som 

ligger i individen. Men kan attityder inte förändras? Jo vi tror det. Vi vill nog mena att 

attityden skapas genom interaktionen mellan olika individer. Vill då en organisation belysa 

individers attityder tror vi att organisationens egna attityder kommer visa sig. Vi ser att kraven 

på organisation som producent (alternativt kraven på projektgruppen som fått organisationens 

mandat) måste ställas relativt högt då vi kunnat se att attityder är av stor vikt, men att 

attityderna samtidigt försvinner under producerandets gång och sannolikt under tolkandets 

gång. Konsumenten och tolkaren av det producerade materialet lämnas vid producentens 

attityd och kvar finns situationen som problem genom ett visst perspektiv. 

Enligt vårt syfte har kulturkompetens varit av intresse och vi finner det viktigt att belysa att 

ordet kulturkompetens inte har funnits i materialet, men vi ser fokuset och samtalet om »de 

andra« med annan etnicitet än den svenska som kulturkompetensökningens område. Kanske 

skulle vi kunna säga att detta dokument ger personalen beteendekompetens, men det går dock 

att bryta ut olika delar i dokumentet och finna kulturkompetens. I dokumentet har vi sett en 

konstruktion av verkliga fall som tycks mena att bemötandeproblematik i mötet med en 

patient med en annan etnicitet kan bero på dennes säregna kultur. Då vi, som Ålund (2002), 

ser det som att kultur är en mänsklig skapelse som i detta fall båda parter är del av vore det 

rimligt att bemötandeproblematiken beror på hur mötet dem emellan formas och/eller 

omformas och inte enbart på »den andre«.  

Vi finner det märkligt att kultur som tas upp i dokumentet aldrig klargörs för vad det har för 

betydelse. Vi bedömer att det finns en generalisering och någonting underförstått kring »den 

andre« och dennes etnicitet och kulturella bakgrund. Ålund (2002 s. 297) menar att ”Liksom 

kultur är etnicitet ett dynamiskt fenomen, sammanvävt med klass, kön och ras. Därför kan 

varken kultur eller etnicitet definieras som klart avgränsande och internt enhetliga kategorier 

med en enda och ursprunglig källa.” Dock menar vi att det i materialet går att se kulturen och 

etniciteten som avgränsad och enhetlig vilket leder till att kulturkompetensens innebörd och 

förståelsen om »den andre« blir en härskande diskurs som avgränsar »den andre« genom att 

förståelsen om »mötet« mellan två kulturer går förlorad. Det vill säga etnicitet som en relation 

mellan grupper, som i den kontextuella kulturförståelsen, i stället för etnicitet som en 

egenskap hos en grupp belyses inte. Ålund (2002) menar att kulturen finns som en del av 

mötet mellan människor och deras livsvillkor. Klass, kön och ålder kan avgöra mer än den 
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påstådda kulturella enhetliga identifikationsmarkören som ofta tycks framstå som att vara 

given av naturen. Ålund (2002) menar också att kulturen formades och omformades i bland 

annat ett samspel mellan yttre livsvillkor, erfarenheter och skilda värdesystem. I dessa Fall 

handlar det mer om »den andres« säregna kultur som måste förstås, trots att även 

kulturkompetensens förespråkare varnar för att förlora blicken för att »de andra« är enskilda 

individer som inte representerar ett folkslag. 

Patriarkala och traditionstyngda iranier är inte som »oss«. Romer med alla släktingar i 

ständigt släptåg är heller inte som »oss«. Vi kan se att »de andra« i konstruktionen kan ses 

som »de avvikande«. Ålund (2002) påtalade i sin kritik kring kulturkompetens att det finns 

risker med detta då det kan bli en stigmatisering som kan leda till segregering. 

Som vi ansett ovan om attityd kan det vara av vikt att samtalet om bemötandefallen inte styrs 

av givna alternativ. Dels kan vi inte lägga fram en klar och färdig sanning. Vem ska då ge 

alternativen? Visserligen ser vi fördelar med att hjälpa samtalet framåt, men vad händer om 

denna hjälp redan är styrd av exempelvis en evolutionistisk kulturförståelse? Hur förändras då 

attityden? Gäller det att få förståelse för dem som är lägre kulturellt utvecklad? 

Det gemensamma skapandet av vad som händer i en specifik kontext kan ses som diskursens 

sanning, eventuellt att man inom diskursen strider om vad som ska ses som sanning. Det går 

dock att ställa frågan hur lätt eller svårt det kan vara att gå utanför den givna ramen. Vi kan se 

en härskande diskurs som alltså ser på redan givna uppfattningar med klichéartade markörer 

trots att målet var att öka förståelsen om den egna attityden. Utbildningen i kulturkompetens 

synes relativt styrd genom detta. Visserligen går det kanske att ställa krav på den som utbildas 

att vara kritisk. Det går då att fundera på hur kritisk personalen hinner vara om spelet är 

aktuellt under ett kort möte. Att vara vaken över hur personer med annan etnicitet än den 

svenska som subjekt tillskrivs ett speciellt sätt att vara, kan vara svårt. Det är sannolikt att 

problemet ses genom ett specifikt perspektiv och därav missar andra strukturella sammanhang 

som kan vara avgörande för individer och grupper. 

I beskrivna fall som tar upp etnicitet som orsak till bemötandeproblematiken finner vi att 

problemet kan vara den egna attityden. Med detta kan vi se hur etniciteten som orsak kan 

stigmatisera individen till att personligt bära den andres uppfattning (Ålund 2002). En viktig 

belysning här är att vi också kan se att »den andre« kan ses som bärare av kultur trots att det 
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inte ligger genetiskt inprogrammerat (Kamali 2002; Ålund 2002) och att handlingsutrymmet 

för någon som hamnar inom gruppen »den andre« kraftigt kan begränsas genom att ses som 

»avvikande« (Ålund 2002 s. 296). Om vi tittar på kulturkompetensen och dess innebörd och 

ser den i ljuset av en bemötandediskurs kan vi se kulturkompetensens fördelar som relativt 

små då den tämligen lätt leder till den diskursiva konstruktionen av »den andre«. 

Diskussion 

I detta avslutande avsnitt för vi diskussion om vår metod diskuterar resultat och analys och 

våra slutsatser. 

Metoddiskussion 

Vi har som metod använt oss av diskursanalys för att studera texter som har till syfte att öka 

kulturkompetens bland sjukvårdspersonal. Detta har vi funnit lämpligt då vi önskat se hur 

patienter med annan etnicitet än den svenska konstrueras inom den svenska sjukvården. 

Metoden blir till viss del fattig om vi vill dra en större slutsats av textens resultat. Med andra 

ord, vad sjukvårdspersonalen gör med texten och hur samtalet utfaller kan vi inte säga 

någonting om och därför inte dra någon djupare slutsats. Detta är viktigt att påpeka då vi 

också menar att synen på bemötandeproblematik, etnicitet, kulturkompetens och liknande 

skapas i interaktionen mellan individer. Vi tror dock att det producerade materialet är av stor 

vikt för fortsättningen av kommande samtal och därför av vikt att studera. 

När det gäller diskursanalys nämner Börjesson (2003) att forskaren genom studerandet själv 

kommer in i bilden. Man bör här vara medveten om att vi som gör denna framlagda 

undersökning själva påverkar vårt resultat då vi, precis som det vi studerar, är med i samma 

sammanhang enligt den vetenskapliga modell vi använder oss av. Detta påverkar naturligtvis 

ytterligare en fråga som många i den akademiska världen strider om. Vi har i vår studie 

medvetet undanlåtit oss att resonera kring validitet och reliabilitet. Striden rör huruvida dessa 

begrepp är relevanta för den kvalitativa forskningen (Bryman 2004 s. 272). Någon form av 

exakthet och tillförlitlighet behövs dock även i denna typ av forskning så att det går att 

bedöma den (Denscombe 2004 s. 139). En form av kritik mot den kvalitativa forskningen är 
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att den inte kan replikeras (Bryman 2004 s. 284). Att leta på samma sätt som vi gjort efter 

annat material, eller studera samma material som vi studerat går utmärkt, men då det inte 

finns någon objektiv sanning att finna ”där ute” enligt vårt sätt att se på den sociala världen 

kan ingen räkna med att nå samma analys och tolkning som oss. En annan kritik till den 

kvalitativa forskningen är att dess resultat inte kan generaliseras. Det stämmer förvisso att det 

är svårt att genaralisera den kvalitativa forskningens resultat till population, men dess resultat 

kan generaliseras till teori och Bryman menar att den ska generaliseras till teorin och att det 

handlar om kvaliteten på teoretiska slutsatser (Bryman 2004 s. 285). 

Det har varit förhållandevis problematiskt att finna material att studera. Detta var vi inställda 

på redan då vi började formulerandet av vad vi av intresse önskade undersöka. Däremot ser vi 

efter studien att det hade gett ett större djup att titta på både texten och dess konstruktion av 

»de andra« med annan etnicitet och studera vad materialet gör i samtalet mellan 

sjukvårdspersonalen. Detta är dock utanför ramen för en uppsats av detta format då det blir 

svårt att avsluta studien inom den bestämda tidsplanen och det ligger även utanför vårt syfte. 

Avslutande diskussion 

Vi såg i inledningen att det finns någonting dualistiskt i kultur. Å ena sidan påvisar det att det 

finns skillnader som när vi belyser dem ger oss en förståelse för vår omvärld, å andra sidan 

finns det samtidigt någonting maktgivande i det hela då just belysningen av skillnader riskerar 

att vi klassificerar efter egna rangordningar. Som Öhlander (2005 s. 13-14) beskriver 

belysningen om kolonialismen i sammanhanget så menas att det finns ett kolonialt tänkande 

från väst och dess syn på resten av världen. Ahmadi (2008) visar också på det eurocentristiska 

(alternativ synonym kan vara västcentristiska) tänkandet där man utgår från Europa (väst) 

som centrum. Väst tenderar att klassificerar sig i en global rangordning som i många 

avseenden är överlägsna andra kulturellt, men också ekonomiskt, politiskt och vetenskapligt. 

Öhlander (2005 s. 14) påpekar vidare, ”Varje beskrivning av kultur, varje användning av 

ordet äger rum inom ramen för denna globala hierarki.”. Här finner vi risken för problem 

med kulturkompetens om kompetensens utbildning inte står fri. Vi tycker oss se tendensen att 

problem i bemötandesituationer så som de presenteras i dessa fall inte står fri utan befinner sig 

inom ramen för den globala hierarkin. 
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Vår önskan om att se en förändring uppfylls inte utan vi ser det som att den rådande diskursen 

att kulturella skillnader ligger som ansvar hos »den andre« ännu gäller. Dessa bärare av en 

viss kultur måste »vi« alltså försöka förstå och lära oss hantera. Att se vår egen attityd som en 

del av problemet men samtidigt förlora den i diskussionen kanske säger att diskursen måste 

förändras. Vi vill dock påpeka att vi tycker att intentionen är bra. Här tror vi att en kontextuell 

kulturförståelse skulle kunna bidra till förändring om man såg kulturen som något som låg 

utanför det iranska eller det romska paret. Det skulle alltså vara någonting som finns i mötet 

mellan vårdpersonalen och patienten och inte någonting som patienten är bärare av. Vi skulle 

se de subjektiva upplevelserna och inte tro att det är objektiva upptäckter som framträder. 

Trots att även den kontextuella kulturförståelsen tycks ha sina brister så skulle den kunna visa 

på att kulturen är i en ständig förändring i en pågående process. 

Den diskursanalys vi presenterar finner vi möjlig att applicera inom andra områden. Vi skulle 

alltså lika gärna kunna titta på försäkringskassans handläggare och klienten eller 

arbetsförmedlingens handläggare och klienten och liknande situationer där någon har en viss 

betydande makt över en annan individ genom den kontext som är aktuell. Vi kan av detta se 

att en viss kulturförståelse i en given kontext kan för »den andre« få följder utanför kontexten. 

Inom sjukvården som vi tittat på kan man ställa frågan om vad det blir för följder för 

individen om synen på »den andra« byggs upp av tron på den andre med en viss etnicitet som 

bärare av en viss kultur som är fast och bestämd. 

Vi vill också påpeka vår egen roll och problematisera detta. Vi såg i teoriavsnittet att man 

inom diskursanalysen som betraktare själv kommer in i sammanhanget som studeras vilket 

också gör att forskarens roll blir problematiserad. Genom vår analys är vi nu själv en del av 

diskursen. Detta leder naturligtvis till att någon annan kan studera vårt material. 
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