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Abstract 

Bakgrund: Kulturella skillnader är vanliga och har alltid funnits. Inom hälso- och sjukvård 

märks detta allt mer och det kan dagligen uppstå problem på grund av kulturella olikheter. 

Kulturell kompetens innebär att ha en förståelse för andra kulturer och är en förmåga som 

kräver tid och arbete för att uppnå. Syfte: Syftet med studien var att utforska utvecklingen av 

vår egen kulturella kompetens efter fem veckors volontärarbete som fysioterapistudenter i 

Botswana. Metod: En autoetnografi där dagboksanteckningar efter en volontärperiod i 

Botswana analyserats. Analysen har delvis skett genom en innehållsanalys och delvis genom 

en reflektionsanalys utifrån Black och Purnells modell för utveckling av kulturell kompetens. 

Resultat: Efter analys av dagböckerna kom vi fram till tre huvudkategorier skapade av 

subkategorier. Huvudkategorierna är (1) Att vara student med en fysioterapeuts ansvar, (2) Att 

möta en ny kultur genom fysioterapi och slutligen (3) Att förhålla sig till ett annat 

tidsperspektiv. Konklusion: Den främsta utvecklingen av kulturell kompetens har skett med 

hjälp av självreflektioner under arbetet med studien och inte på plats i Botswana. Det har 

skapats en medvetenhet om den egna etnocentrismen som minskar förekomsten av kulturella 

konflikter i vardagen. Det bästa sättet att förstå sina egna och andras kulturella normer är att 

skapa sig en egen uppfattning på plats. 

 

Nyckelord: Autoetnografi, Fysioterapi, Kulturell kompetens, Självreflektion 
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1. Introduktion 

1.1 Botswana 

Botswana är ett land i södra Afrika med gräns mot Sydafrika, Zambia, Zimbabwe och 

Namibia. Två tredjedelar av landet täcks av Kalahariöknen, medan det i öster är ett mer 

bördigt savannlandskap. Här bor också större delen av befolkningen. I norr finns även 

träskmarksområden. Klimatet är subtropiskt med ca.40° varmt på sommaren (oktober-mars) 

och runt 0° på vintern(april- september). Det är ett torrt land med liten nederbörd och flerårig 

torka är inte ovanligt. Det finns enbart tre större floder som inte torkar ut. Trots det har i stort 

sett alla tillgång till rent dricksvatten och 50% har ordentliga avlopp. (Landguiden.se, 2014; 

NE.se, 2014) 

 

Landet är till ytan en tredjedel större än Sverige med cirka två miljoner invånare. 

Huvudstaden heter Gaborone och har 237 000 invånare. Det officiella språken är engelska och 

setswana, utbildning sker under de fyra första skolåren på setswana och sedan uteslutande på 

engelska. Det finns ingen skolplikt men alla barn har rätt till 10 års skolgång och 80% 

fullföljer detta och 80% av den vuxna befolkningen är läskunniga. Det finns ett universitet 

med enbart tre olika inriktningar. Därför väljer många att studera utomlands och det finns 

stipendier och stöd att få från regeringen för detta. Detta gäller till exempel utbildandet av 

fysioterapeuter då den utbildningen inte finns (Landguiden.se, 2014; NE.se, 2014). Landet har 

religionsfrihet och majoriteten av befolkningen är kristna men många har behållit delar av sin 

inhemska religion på sidan av kristendomen, exempelvis offerriter vid bröllop och 

begravningar (Landguiden.se, 2014; NE.se, 2014).  

 

Botswana var länge en brittisk koloni men blev självständiga 1966. Vid självständigheten var 

landet fattigt men efter att ha upptäckt diamanttillgångar har det skett en ständig tillväxt, idag 

bidrar diamantexporten till en tredjedel av landets BNP. Idag klassas landet som ett 

medelinkomstland av FN(Landguiden.se, 2014; NE.se, 2014). Till skillnad från andra 

afrikanska kolonier har Botswana inte haft något inbördeskrig efter självständigheten. Landet 

är stabilt med ett demokratiskt styre. Regeringen har tillhört samma parti ända sedan 1966. 

Det är ett stort parti jämfört med de små oppositionspartierna. Dagens president Ian Khama är 

son till landet förste president Seretse Khama. Regeringen har satsat mycket pengar på att 

bredda ekonomin och på att utveckla utbildning och sjukvård (Landguiden.se, 2014; NE.se, 
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2014). 

 

Botswana har varit svårt drabbat av HIV/ Aids epidemin. Av de mellan 15-49år är 25% 

drabbade av sjukdomen. Landet har satsat för att motarbeta spridningen och var första landet i 

Afrika med att införa bromsmediciner och det har genomförts lyckade informationskampanjer 

som har lett till att dödsfallen hade halverats mellan 2005 och 2009. Förövrigt har Botswana 

en välutvecklad hälso- och sjukvård jämfört med många andra afrikanska länder. Framförallt 

primärvården är välfungerande och 85% av befolkningen har tillgång till en vårdklinik inom 

1,5 mil från hemmet. Kommunikationen i landet är relativt välutvecklad mellan städer och till 

grannländerna medan det är sämre genom Kalahari och på landsbygden (Landguiden.se, 

2014; NE.se, 2014). 

1.2 Bakgrund 

Kultur är ett system av inlärda mönster och beteenden som delas av individer i en speciell 

grupp (Dupree och Goodgold 2007). Black och Purnell (2002) säger att det förser oss med 

riktlinjer för hur vi hanterar samhället vi lever i. Människors kulturella skillnader beror på 

uppfostran, religion samt omgivning (D’Elia 2005). De aspekter som bygger kulturella 

skillnader är antingen primära eller sekundära. Primära är de som är medfödda och som inte 

kan förändras till exempel ålder, kön och etnicitet. De sekundära beror mer på personliga val 

och erfarenheter, det gör att de kan förändras vid personlig utveckling. Exempel på sekundära 

faktorer är omgivningsmiljö, utbildning och yrkesroll (Black och Purnell 2002). Kulturella 

skillnader är vanligt förekommande och har alltid varit det. Det är stommen i hur människor 

förstår och upplever sin omgivning, det påverkar även hur beslut fattas och agerandet 

gentemot andra (Black och Purnell 2002).  

  

Jecker, Carrese och Pearlman (1995) hävdar att kultur kopplas allt mer till etnicitet eller 

nationalitet. Dupree och Goodgold (2007) tycker då att en dimension av kulturen försvinner, 

eftersom kultur är så mycket mer än bara etnicitet och nationalitet. Black och Purnell (2002) 

håller med och anser att det är lätt hänt att fokusera på den materiella kulturen som kopplas 

till etnicitet, t.ex. en persons kläder eller språk. Det är bara en liten del av individen och kan 

leda till generalisering och bildandet av stereotyper. Alla individer har en personlig kulturell 

världsbild (Black och Purnell 2002). En människas kulturella beteende är väldigt abstrakt och 

kan enbart förstås utifrån personliga upplevelser (Dupree och Goodgold 2007). 
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En subkultur existerar inuti en större kultur men avviker i vissa avseenden från den gängse 

uppfattningen. Subkulturer kan förenas av liknande primära eller sekundära faktorer, till 

exempel ålder, politiska åsikter eller yrkesroller. Sjukvårdspersonal är i sig en subkultur som 

successivt utvecklas under utbildningen och måste kombineras med de personliga 

uppfattningar som redan finns hos individen (Black och Purnell 2002). Jecker et.al (1995) 

skriver att utöver de egna personliga och professionella åsikterna måste hänsyn också tas till 

patienternas uppfattningar. Görs inte detta kan det leda till missförstånd och en försämrad 

vård (Jecker et.al 1995). Inom hälso- och sjukvård märks detta allt mer och det kan dagligen 

uppstå problem på grund av kulturella olikheter (Purnell 2005). Det kan handla om till 

exempel svårigheter att enas om ett gemensamt mål eller en lämplig behandling som båda 

parter känner sig tillfreds med (Jecker et.al 1995). Purnell (2005) anser att en medvetenhet om 

dess kulturella skillnader och därmed utvecklandet av kulturell kompetens kan underlätta 

samarbetet och på så sätt ge en så bra vård som möjligt. 

 

Enligt Purnell (2005) innebär kulturell kompetens att ha en förståelse för andra kulturer och 

enligt Black och Purnell (2002) är det en förmåga som kräver tid och arbete för att uppnå. 

Black och Purnell (2002) upplever att sjukvårdspersonal ofta saknar kulturell kompetens och 

har därför utarbetat fyra steg att arbeta efter för att utveckla detta (se Tabell 1). Första steget 

är att lära känna sina egna kulturella normer. Om det inte finns en förståelse för den egna 

kulturen går det inte att ta till sig en annan. Ett hinder för att uppnå detta kan vara 

etnocentrism. Begreppet innebär att människor gärna vill tro att deras sätt är det enda rätta och 

det gör det svårt att acceptera att det finns alternativa sätt att se på omvärlden. Black och 

Purnell (2002) säger att när du kritiskt kan granska dig själv och dina åsikter kan du objektivt 

se på andra kulturer. Andra steget är att söka erfarenhet av andra kulturer för att kunna 

identifiera möjliga kulturella konflikter. Det tredje steget är att acceptera och respektera 

kulturella skillnader. Det sista och fjärde steget innebär att använda sig av dessa kunskaper i 

vardagen. Black och Purnell betonar dock att utvecklingen alltid är pågående och ingen blir 

fullärd. 

Tabell 1- Black och Purnells modell för utveckling av kulturell kompetens 

1. Lära känna sina egna kulturella normer och vara medveten om sin egen etnocentrism. 

2. Att förstå kulturella skillnader och identifiera möjliga kulturella konflikter. 

3. Att acceptera och respektera kulturella skillnader. 

4. Att använda sin kunskap i vardagen. 
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Kulturell kompetens är svårt för erfaren sjukvårdspersonal att uppnå och är därför extra svårt 

för studenter som varken har teoretisk eller klinisk erfarenhet av de kulturella konflikter som 

kan uppstå (Black och Purnell 2002). I försök att förbereda studenter för detta har olika 

undervisningsmetoder testats, det som har visat sig fungera bäst är en metod som kallas 

learning by doing, det vill säga att vara på plats och interagera med patienterna (Sawyer och 

Lopopolo 2004; Black 2002). 

 

Pope-Davis, Eliason och Ottavi (1994) har sett att sjuksköterskestudenter som har 

arbetslivserfarenhet av multikulturella möten har en bättre kulturell kompetens än de som inte 

har samma erfarenhet. Även Dupree och Goodgold (2007) har sett att praktisk erfarenhet av 

att möta andra kulturer är en viktig del för utvecklandet av kulturell kompetens. Dessutom 

skriver Humphreys och Carpenter (2010) att åka till ett annat land och volontärarbeta inom 

sin profession är ett sätt att utveckla sin förståelse för andra kulturer. Det är även ett bra sätt 

att utveckla sig själv, både som människa och inom sitt yrke. Fysioterapistudenter som gör 

praktik utomlands ökar på sin kunskap, sitt självförtroende och sina 

kommunikationskunskaper (Humphereys och Carpenter 2010). Dupree och Goodgold (2007) 

kom fram till att fysioterapistudenter från USA som gjort sin praktik i Nicaragua utvecklade 

sin kulturella kompetens. Detta är en av få studier som gjorts inom fysioterapi på det här 

området och det behövs fler. Därför valde vi att åka till Botswana där vi volontärarbetade som 

fysioterapistudenter i 5 veckor i hopp om att kunna utveckla vår egen kulturella kompetens.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien var att utforska utvecklingen av vår egen kulturella kompetens efter fem 

veckors volontärarbete som fysioterapistudenter i Botswana. 

 

1.3.1 Frågeställning: 

1. Vilka kulturella skillnader upplevdes? 

2. Har den kulturella kompetensen utvecklats? 
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2. Metod 

2.1 Deltagare och kontext 

2.1.1 Vår väg till Botswana 

Vi är två kvinnor i 20 års ålder som studerar till fysioterapeuter. Ursprungligen kommer vi 

från varsin ände av Sverige och var bara ytligt bekanta då studien påbörjades. Även intressen 

och erfarenheter skiljer sig åt. Det båda har gemensamt är ett intresse för resor och att se nya 

platser och att under flera års tid haft en tanke om att någon gång volontärarbeta. Genom en 

inspirationsföreläsning på universitet om att göra kandidatuppsatsen utomlands sågs en 

möjlighet att förverkliga idéen om att volontärarbeta och vi bestämde oss för att göra det 

tillsammans. Att planera och organisera resan var en utmaning som krävde mycket tid och 

engagemang från vår sida. Destinationen var inte det viktiga men Afrika var förhoppningen så 

när vi lyckades skapa kontakter i Botswana fanns det inget annat alternativ för oss. 

2.1.2 Kontext för studien 

Den omgivande miljön där studien genomfördes var på ett rehabiliteringscenter som 

finansierades av en humanitär organisation som var icke vinstdrivande. Centret låg i en stad 

och bestod av tre större byggnader och flertalet mindre bostäder. Området var inhägnat med 

taggtrådsstängsel och vakt fanns dygnet runt.  I första hand var centret en yrkesskola för 20 

fysiskt eller lätt psykiskt funktionshindrade personer. Centret fungerade som en internatskola 

där eleverna både bodde och studerade (textil och jordbruk). Bostäderna var ca.10km
2
 och 

gjutna i betong med två fönster, inuti fanns en taklampa och två sängplatser. Det fanns inga 

eluttag. Köket fanns i en av de större byggnaderna och där lagade studenterna sin egen mat. 

Toalett och badrum satt ihop och var uppdelat på dam och herr. Det fanns rinnande vatten och 

fungerande avloppssystem. Tvätt av kläder gjordes för hand i en balja. Utöver lektionssalar 

fanns även ett sällskapsrum där studenterna tillbringade kvällarna.   

 

På området fanns även en rehabiliteringsklinik som inte hörde till yrkesskolan och dess 

studenter. Rehabiliteringskliniken var kontext för den här studien och där genomfördes 

datainsamlingen. Där arbetade en fysioterapeut och en rehabiliteringstekniker. En 

rehabiliteringstekniker är en person med grundläggande kunskap inom rehabilitering och har 

ofta en assisterande roll (Mpofu et .al 2007). Även kliniken finansierades av samma 

humanitära organisation som yrkesskolan och var gratis för patienterna. Till kliniken fanns 

inget remisstvång men det kunde komma patienter från närliggande sjukhus. Kliniken hade 

tillgång till två små behandlingsrum med behandlingsbritsar och en träningslokal med viss 



 

6 
 

utrustning. Öppentiderna var mellan 8.00–15.00 måndag till fredag. Flest patienter kom på 

förmiddagen vilket gjorde att det var mycket liv och rörelse på området vid den tiden. Under 

eftermiddagarna var det tänkt att studenterna skulle ha gruppträning ledd av antingen 

fysioterapeut eller rehabiliteringstekniker.  

 

Vi tillbringade fem veckor på rehabiliteringskliniken där vi volontärarbetade som 

fysioterapeuter. För att få göra detta hade vi sökt dispens från Botswana Health Council för att 

få utöva fysioterapi som studenter. Under den här tiden bodde vi tillsammans med studenterna 

på centret med samma förutsättningar. Vi delade kök men lagade egen mat. Våra 

arbetsuppgifter på kliniken var att ta emot, undersöka och behandla de patienter som vi blev 

tilldelade. Vi hade enbart patienter som pratade engelska, eftersom vi inte behärskade 

setswana. Vi träffade inte heller patienter med besvär från rygg och nacke, då vi vid tillfället 

saknade den kunskapen. De patienter vi träffade hade muskeloskeletala besvär i 

extremitetsleder, t.ex. tendiniter och artros. Dessutom träffade vi patienter med neurologiska 

problem, som t.ex. stroke, men även barn som genomgått operationer i hjärnan. Till våra 

arbetsuppgifter ingick även att leda gruppträningen för studenterna vilket var den enda 

fysioterapeutiskakontakten vi hade med dem. 

  

2.2 Design 

Vi har använt en autoetnografisk metod där vi fokuserar på självreflektioner för att få en 

djupare förståelse av hur vår kulturella kompetens har utvecklats.  

 

Autoetnografi är en självreflekterande metod där individens egna upplevelser står i fokus och 

fritt kan skriva om sin upplevelse och utveckla personliga resonemang. Metoden tillhör 

etnografin som är en gammal forskningsmetod (Ellis, Adams och Bochner 2011). Fokus 

ligger på observationer som kompletteras med djupgående intervjuer för att få förståelse för 

det som undersöks (Roberts 2009). Under 1900- talet har den främst använts av antropologer 

för att beskriva olika kulturer runt om i världen. Men under de senaste åren har det blivit en 

allt vanligare metod inom hälso- och sjukvård (Ellis et.al 2011). Just inom hälso- och 

sjukvården kan det leda till en bättre förståelse för patienten och på så sätt utveckla en bättre 

vård (Roberts 2009). 
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2.3 Datainsamling 

Innan resan bestämdes att fältanteckningar i form av dagböcker skulle skrivas efter varje 

arbetsdag, men inga riktlinjer för vad som skulle observeras sattes upp. Detta gör att 

dagböckerna är väldigt spontana då de beskriver förstahands intryck och utgår från tankar och 

känslor över det som upplevts.   

2.4 Dataanalys 

Analysen av materialet genomfördes i två steg. För att svara på den första frågeställningen 

gjordes en innehållsanalys av dagböckerna. För att svara på den andra frågeställningen 

gjordes en självreflektion av innehållsanalysens resultat sex månader efter resan. Detta för en 

djupare förståelse då reflektion är ett sätt att fördjupa analysen ytterligare (Dahlberg 1997).  

 

Dagboksanteckningarna har analyserats genom en innehållsanalys utifrån det vi upplevde som 

kulturella skillnader men också tecken på etnocentrism. Dagböckerna lästes igenom ett flertal 

gånger innan meningsbärande enheter valdes ut. Detta gjordes först på egen hand för att sedan 

jämföras med den andres valda enheter. De slutgiltiga enheterna valdes ut gemensamt och 

kategoriserades efter innehåll i huvud- och subkategorier. Detta för att lättare analysera 

resultatet vidare (Graneheim och Lundman 2004). Handledaren har även varit delaktig i 

analysprocessen och verifierat resultatet.   

 

Andra steget av analysen bestod av reflektioner av huvud- och subkategorier för att kunna 

besvara vår andra frågeställning. För att uppnå detta valde vi att använda oss av 

självreflektion. Analysen gjordes utifrån Black och Purnells modell för utveckling av kulturell 

kompetens (se Tabell1).  

 

  



 

8 
 

3. Resultat 

Kulturell kompetens är en ständigt pågående process som kräver analysering av sig själv i 

första hand (Black 2002). Att reflektera över våra dagboksanteckningar ett halvår efter att de 

formulerats ger en distans till upplevelsen (Dahlberg 1997) som underlättar analyseringen, 

vilket gör att vi kan utveckla vår kulturella kompetens ytterligare. Resultatet kommer därför 

att redovisas i två steg. Först utifrån huvudkategorierna som beskriver resultatet från 

innehållsanalysen, vilket besvarar den första frågeställningen (Vilka kulturella skillnader 

upplevdes?) och det andra steget är reflektionen efter sex månader, vilket besvarar vår andra 

frågeställning (Har den kulturella kompetensen utvecklats?). 

 

Efter analys av våra dagböcker kom vi fram till tre huvudkategorier skapade av subkategorier. 

Huvudkategorierna är (1) Att vara student med en fysioterapeuts ansvar, (2) Att möta en ny 

kultur genom fysioterapi och slutligen (3) Att förhålla sig till ett annat tidsperspektiv (se 

Tabell 2). 

  

Tabell 2- Överblick över huvud- och subkategorier  

HUVUDKATEGORIER SUBKATEGORIER 

Att vara student med en 
fysioterapeuts ansvar 

Självförtroende i samband med ansvar 

 Bristande kunskap i samband med ansvar 

Att möta en ny kultur genom 
fysioterapi 

Patientens förväntan och våra mål  

 Att anpassa sig till en ny arbetsmiljö 

Att förhålla sig till ett annat 
tidsperspektiv 

Punktlighet, återbud och framförhållning 
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3.1 Att vara student med en fysioterapeuts ansvar 

I den här kategorin fokuseras det på de egna reaktioner vi upplevde, i avseende till 

självförtroende och kunskap, när vi fick ett stort eget ansvar för patienter redan från början 

och hade svårt att identifiera oss med rollen som fysioterapeuter istället för som studenter.  

3.1.1 Självförtroende i samband med ansvar 

Vi var inte förberedda på det ansvar vi fick då vi redan från första dagen tilldelades egna 

patienter. Arbetet skedde helt utan översikt vilket var en ny situation för oss då vi alltid 

tidigare haft tillgång till en handledare. Vi visste inte vad som förväntades av oss och vi hade 

begränsade erfarenheter av att kliniskt arbeta som fysioterapeuter, till exempel att ta 

anamneser och genomföra undersökningar. Att allting dessutom skulle göras på engelska 

ökade på osäkerheten. Upplevelsen var skrämmande och överväldigande, de första 

reaktionerna var att inte riktigt räcka till och tvivlade på sin kunskap. Detta kan ses i en 

dagboksanteckning från en av de första dagarna: “Idag 6 patienter men inte är vi mycket 

klokare idag – iaf inte jag. Känner mig helt värdelös, kan fan ingen sjukgymnastik. “ 

 

Reflektion efter sex månader: Idag är vi glada för det förtroende vi fick eftersom vi kan se en 

positiv utveckling av vårt självförtroende som fysioterapeuter. Redan mot slutet av vår 

volontärperiod kände vi oss tryggare i rollen som fysioterapeuter, att ta en anamnes var inte 

lika överväldigande och vi hade fått vissa rutiner. Vi lärde oss att hantera nya situationer som 

till exempel att använda visuell feedback när vi hade svårt att göra oss förstådda muntligt.  

När vi senare kom ut på vår sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kände vi oss mer 

förberedda än till tidigare VFU-perioder. Självförtroendet var bättre och vi upplevde att vi var 

bättre på att ta egna initiativ. Dessutom skedde kommunikationen med svensktalande 

patienter väldigt smidigt men även här använde vi oss till stor del av visuell feedback.  

3.1.2 Bristande kunskap i samband med ansvar 

Även om vi tvivlade på våra kunskaper i de flesta områden till en början var det framförallt ett 

område där bristen på kunskap var tydlig genom hela volontärperioden. Det var att förklara 

diagnoser för patienterna. Vi hade många förstagångsbesökare och eftersom det var 

fysioterapeutens uppgift att förklara röntgenbilder för patienten i Botswana blev det besvärligt 

för oss. Vi hade aldrig förklarat röntgenbilder tidigare och fick i många fall enbart förlita oss 

på en egen bedömning. Även när patienten bad om information kring sin diagnos saknade vi 

kunskapen att göra det på ett pedagogiskt sätt. Detta berodde till största del på 

kommunikationssvårigheter då varken vi eller patienten hade engelska som modersmål men 
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också på att vi inte läst in oss på anatomiska och fysiologiska termer på engelska. Det här 

citatet beskriver en av dessa situationer: ”Visade även upp sina röntgenbilder, hon hade inte 

fått dem förklarade. Hon trodde att problemet var att där är en springa i knäleden och att det 

var den som gjorde att hon hade ont och att knäna knakade. Försökte förklara lite om vad 

artros är och att springan är normal att ha, det är så en knäled ser ut.” 

 

Reflektion efter sex månader: Precis som med självförtroendet har även den erfarenheten 

utvecklat oss i rollen som fysioterapeuter. Eftersom vi i många fall enbart hade vår egen 

bedömning att gå efter gjorde det oss efter hand mer benägna att förlita oss på vår egen 

bedömning. Under nästa VFU kände vi oss mer säkra i våra egna bedömningar och behövde 

inte bekräftelse från handledare lika ofta.  

3.2 Att möta en ny kultur genom fysioterapi 

Kategorin beskriver vilka förväntningar patienter har på fysioterapeuten och hur det skiljer sig 

från vad vi anser att vår profession innebär. Vi reflekterar även över hur arbetsmiljön skiljer 

sig från det vi är vana vid och känner oss bekanta med.  

3.2.1 Patientens förväntan och våra mål 

Vi upplevde att träning inte var en lika naturlig del av vardagen för en botswanier som för en 

svensk. Detta förändrade även förväntningarna på fysioterapi och passiva behandlingar var 

det som efterfrågades i första hand. De passiva behandlingar som fanns tillgängliga var 

värmebehandling, massage och akupunktur men eftersom vi inte hade någon tidigare klinisk 

erfarenhet av de här metoderna var vi väldigt kritiskt inställda till dem. Vi kände oss tryggare 

med den kunskap vi hade kring aktiv behandling där patienten är delaktig, framförallt träning. 

I dagböckerna beskriver vi vid ett flertal tillfällen att vi använde oss av de passiva 

behandlingarna enbart som mutor för att få patienterna att genomföra några träningsövningar 

som till exempel i det här citatet ”Jag mutade honom med hot packs om han gjorde mina 

övningar först.”  

 

Vi reagerade på att det var ett flertal patienter som förväntade sig en “quick fix” men som inte 

ville vara delaktig i behandlingen och från dagboken syns det att vi inte visste hur vi skulle 

hantera sådana situationer då patienten som omnämns i citat inte kom tillbaks för vidare 

behandling. “Vi har haft en kille som vi misstänker har meniskproblem som blev jättebesviken 

när vi inte bara kunde ’dra knäet rätt’”.  
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Reflektion efter sex månader: När vi nu har läst igenom våra dagböcker har vi reflekterat över 

hur vi agerade. Vi var väldigt fokuserade på att träning var det bästa och att allt annat var 

överflödigt. Idag kan vi säga att vi lagt upp behandlingarna likadant med träning i fokus och 

passiva behandlingsmetoder som komplement men vi hade inte gjort det enbart som muta. Vi 

har idag fått ytterligare kunskaper om passiva behandlingsmetoder och avfärdar dem inte lika 

lätt. Vi har dessutom en bättre förståelse för patienterna som letade efter en “quick fix”. Efter 

vår senaste VFU har vi förstått att det till stor del ligger i människans natur att leta efter en 

snabb lösning, det gäller inte enbart våra patienter i Botswana. Så hade vi träffat samma 

patienter idag hade vi troligtvis hanterat situationerna på ett bättre sätt där vi tog oss mer tid 

att förklara och informera vikten av träning.  

3.2.2 Att anpassa sig till ny arbetsmiljö 

Vi var väldigt förvånade över journalhanteringen som gjordes för hand på A4 papper vilket 

var en väldig skillnad då vi vant oss vid elektroniska journaler med hög säkerhet. Här 

förvarades pappersjournalerna i en hög utan speciell ordning vilket gjorde det svårt att hitta 

den journal som behövdes. Dessutom fanns det väldigt få anteckningar i journalen, oftast inte 

mer än en inledande anteckning trots att patienten kunnat gå där i flera år. Detta upplevde vi 

som problematiskt när vi fick överta patienter och inte visste vad de fått för tidigare 

behandling. Detta tog ett tag för oss att anpassa oss till och ledde till frustration som i blir 

tydligt i det här citatet ”…journalsystem är ett skämt. Förstår inte hur svårt det ska vara att 

skaffa en pärm och lägga in journalerna i bokstavsordning” 

 

Även atmosfären och stämningen på kliniken var annorlunda än vi var vana vid. I väntrummet 

hände mycket saker samtidigt. Patienterna pratade med varandra, det fanns träningscyklar och 

det var allmänt livligt. Studenterna från centret kom och gick som de ville i lokalerna och det 

hölls dessutom kurser för utomstående på området. Ibland tvingades vi att ta anamneser i 

väntrummet då alla behandlingsrum var upptagna och vi upplevde det som besvärande. Det 

hände även att häftet för patientbokning, journaler och röntgenbilder låg kvar i väntrummet 

medan behandling genomfördes. Det här verkade inte bekomma patienterna och de 

involverade ofta varandra i samtalen.  

 

Reflektion efter sex månader: Det tog oss lång tid att känna sig bekväm i den här miljön och 

vi ville gärna föra mer individuella samtal med patienterna för att vi är vana med den svenska 

sekretesstandarden. I slutet av vår volontärperiod var vi inte lika bekymrade över detta och 
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deltog mer i samtal mellan patienterna. Vi kunde även svara på frågor som kom från andra än 

patienten som vi hade för tillfället. Detta var något vi anpassade oss till medan vi var där men 

som vi inte överförde till den svenska sjukvårdsmiljön där den sortens öppenhet inte hade 

passat sig. 

 

3.3 Att förhålla sig till ett annat tidsperspektiv 

I den sista huvudkategorin beskrivs svårigheter med att förstå och anpassa sig till det rådande 

tidsperspektivet och den frustration som uppstod på grund av detta.  

3.3.1 Punktlighet, återbud och framförhållning 

Vi reagerade starkt på att många dök upp försent till sina bokade tider. Ibland var våra 

patienter flera timmar sena men oftast 15-30 minuter. En av oss skriver i sin dagbok att hon 

tycker att det är ett respektlöst beteende. “Något som jag funderat ytterligare på är hur dåliga 

alla är på att passa tider. Det känns så respektlöst!” För att förstå försökte vi hitta 

förklaringar på varför de dök upp sent. I sin dagbok gissade en av oss att det kunde vara 

bussarna som inte hade några direkta tidtabeller och att det därför var svårt att planera sin tid.  

 

Lika ofta som patienterna var sena så dök de inte upp alls utan att på något sätt meddela detta 

vilket var svårare att förstå. Det ledde till frustration eftersom vi kunde ha planerat besöket 

och sen fick stå där utan patient.  När en patient var sen eller inte dök upp innebar det ofta 

långa väntetider för oss där vi inte hade något att göra som gjorde oss rastlösa och irriterade. 

Det här citatet beskriver en sådan situation: “Så nu väntade vi på vår 11.00 patient. Halv 12 

dök patienten som skulle vara här kl. 9 upp, tätt följd av 11 patienten.”  

 

Patienterna var inte bara sena, utan ibland kunde de komma väldigt tidigt och det upplevde vi 

som stressigt eftersom vi kände det som att de väntade på oss, men de verkade inte ha något 

emot att vänta en liten stund extra.  Att möten och liknande annonserades med väldigt kort 

varsel, med så lite som en timme, var något som vi uppfattade som dålig framförhållning. Det 

gjorde att personalen på centret ibland lämnade allting för att åka på möte med sina chefer 

vilket även det ökade stresskänslorna hos oss.  

 

Reflektioner efter sex månader: Tidsfrågan är det mest återkommande ämnet i bådas 

dagböcker och något vi pratade mycket om med varandra redan i Botswana. De första dagarna 

uppmärksammade vi att folk var sena, men vi tänkte inte så mycket på det, med tanken att 
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“alla kan vara sena ibland”. Efter hand växte vår irritation över detta och vi accepterade aldrig 

situationen som den var. Om klockan hann passera utsatt tid och patienten inte hade dykt upp 

var vi säkra på att patienten inte skulle dyka upp överhuvudtaget. Istället hanterade vi 

frustrationen genom skämt och ironi vilket ses i det här citatet: “Och det var 5 av 7 inbokade, 

två stycken dök inte upp och det är väl ändå ett godkänt resultat.” 

 

Nu i efterhand har vi funderat mer på detta och insett att vi var väldigt låsta i vårt sätt att tänka 

runt tidsuppfattning. Det slog oss inte då att det kunde vara en del av deras kultur och det är 

ett väldigt tydligt exempel på vår egen etnocentrism. Det vill säga att vi ansåg att vårt sätt att 

uppfatta tid och passa tider är det som är rätt och att det inte fanns några alternativ.  
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4. Diskussion  

4.1 Metoddiskussion 

Genom att använda en autoetnografisk metod där vi granskar och reflekterar över vår 

kulturella kompetensutveckling kan vi förtydliga de mångfacetterade aspekterna av kultur. En 

människas kulturella världsbild påverkas av både primära (oföränderliga) och sekundära 

(föränderliga) aspekter vilket gör kultur till ett abstrakt begrepp. Du kan enbart förstå andras 

kultur genom att förstå dina egna kulturella förutsättningar (Black och Purnell 2002) och 

därför passar autoetnografin väldigt bra i det här sammanhanget. Detta skiljer den här studien 

från många av de studier som undersöker utveckling av kulturell kompetens där de gör en 

observation av deltagarna och deras upplevelser istället för självreflektion (Sawyer och 

Lopopolo 2004; Tabi och Mukerjee 2003; Black 2002; Humphreys och Carpenter 2010). I en 

observationsstudie kan författarna inte veta exakt vad deltagarna menar med sina anteckningar 

och analysen kommer omedvetet att färgas av författarnas kulturella bakgrund och kunskaper. 

Genom att granska sig själv minskar risken för att innebörden i texten ska missförstås för det 

är inte säkert att deltagarna i observationsstudierna är medvetna om den eventuella 

utvecklingen av kulturell kompetens (Black 2002). Nackdelen med att studera sig själv och 

därför en kritik mot autoetnografin är att det kan vara svårt att skriva tillräckligt vetenskapligt 

då texten lätt blir väldigt subjektiv och partiskt (Ellis et.al 2011; Holt 2003). Detta har vi 

försökt undvika genom att vara två som analyserar och att även vår handledare har varit 

delaktig i analysprocessen. Detta ökar trovärdigheten (Graneheim och Lundman 2004) och 

minskar risken för att bli partisk. Black (2002) säger även att det är svårt att objektivt 

analysera sig själv och diskussion med andra underlättar den här processen. Innan resan var vi 

enbart ytligt bekanta och även om vi vid en första anblick skulle anses tillhöra samma kultur 

så finns det alltid skillnader. Vi har till exempel inte växt upp på samma ställe i Sverige och 

inte heller har vi samma intressen eller upplevelser och erfarenheter. Diskussionerna var 

nödvändiga eftersom människor alltid upplever saker på olika sätt (Ellis et.al 2011; 

Dauphinee 2010) Detta gäller även oss och har påverkat hur vi har analyserat vårt material 

och de slutsatser vi har dragit. 

 

Anledningen till att vi valt att använda oss av dagböcker som huvudsaklig datainsamling och 

exkluderat intervjuer är delvis på grund av etiska aspekter och delvis på smidigheten i att 

kunna få ner sina tankar snabbt innan vidare reflektion. Vid fältstudier är det omöjligt att inte 

interagera med andra människor (Olsson och Sörensen 2011) men genom att vi enbart skrivit 

dagböcker och fokuserat på våra egna upplevelser kommer inga av de personer vi varit i 
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kontakt med att kunna identifieras utifrån vår text. Däremot är vi väldigt utelämnande när det 

gäller oss själva, detta är något vi varit medvetna om hela tiden och båda har accepterat. 

Förhoppningen är att öka förståelsen för vikten av självreflektion vid utvecklingen av 

kulturell kompetens. Det är också viktigt att betona att kulturell kompetens är en förmåga som 

kräver ständigt arbete och som utvecklas över tid (Black och Purnell 2002; Tabi och 

Mukherjee 2003), det är dessutom en färskvara som hela tiden måste underhållas om inte 

effekten ska avta (Sawyer och Lopopolo 2004; Black 2002). Hade vi gjort om våra 

reflektioner om ytterligare ett år så hade resultatet troligtvis inte blivit detsamma som idag. 

4.2 Resultatdiskussion 

Målet med vår resa var inte i första hand att utveckla kulturell kompetens utan att uppleva att 

arbeta som fysioterapeuter i en annan miljö. Att inte ha utvecklingen av kulturell kompetens 

som ett primärt mål kan enligt Kitsantas (2004) försvåra processen. Black och Purnell (2002) 

stödjer detta genom att hävda att kulturell kompetens är en förmåga som kräver tid och arbete. 

Den utveckling som vi uppnått har framförallt växt fram genom reflektioner i efterhand då vi 

granskat våra upplevelser utifrån dagboksanteckningarna. Om vi ser på vår kulturella 

kompetens utifrån Black och Purnells (2002) modell (se Tabell1) för kulturell 

kompetensutveckling kan vi säga att vi på en del områden kommit längre i utveckling än på 

andra. 

 

Framförallt upplever vi att vi har blivit medvetna om vår egen etnocentrism på ett helt annat 

sätt än tidigare. När vi var i Botswana var det mycket vi inte förstod oss på som vi nu kan 

förklara genom vår etnocentrism, som förhållandet till tid eller patientens förväntan. Purnell 

(2005) berättar att det finns en risk med att sakna medvetande om sin etnocentrsim eftersom 

likheter betonas och olikheter ignoreras. Detta leder sedan till generalisering och bildandet av 

stereotyper som kan orsaka kulturella konflikter (Purnell 2005; Jecker et.al 1995). Vi upplever 

att vi till en större utsträckning kan undvika detta och se objektivt på vår etnocentrism, vilket 

har gett oss en bättre förståelse för avvikande åsikter. I Botswana så märkte vi en del 

skillnader som vi kopplade till kulturen. Undermedvetet förstod vi att det var en kulturell 

skillnad (steg 2, se tabell 1) men vi förstod inte att vår etnocentrism delvis påverkade våra 

åsikter. Vi fick anpassa oss till detta men vi ansåg fortfarande att det var ett underligt 

beteende. Efter reflektioner förstår vi den kulturella aspekten och nu kan vi säga att vi 

accepterar och respekterar en del av de här skillnaderna (steg3, se tabell1), till exempel när det 
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gäller patientförväntan och passiva behandlingsmetoder. Vi har svårare att acceptera 

skillnaden i tidsuppfattning även om vi förstår deras förhållningssätt bättre idag.  

 

Det är svårt att uttala sig om huruvida vi uppnått steg 4, dvs. att lyckas anpassa sina kunskaper 

till vardagen eftersom vi inte haft möjlighet att kliniskt träffa patienter efter att vi genom 

reflektioner uppnått en vidareutveckling av vår kulturella kompetens. Sawyer och Lopopolo 

(2004) såg att studenter i vissa avseenden nått steg 4 redan efter en vecka. Vi har svårt att 

relatera till detta men misstänkter att detta kan bero på att i Sawyer och Lopopolos (2004) 

studie bodde de hos lokala familjer, detta gjorde även studenterna i Heuer och Bengiamins 

(2001) studie. Vi har funderat om vår förståelse om den botswanska kulturen hade utvecklats 

ytterligare om vi bott annorlunda. Om vi hade bott i en botswansk familj hade vi antagligen 

fått uppleva kulturen närmare, nu bodde vi isolerade från detta och lagade vår egen mat och 

umgicks enbart med varandra på fritiden.  

 

Det är svårt att enbart följa modeller för utvecklandet av kulturell kompetens, eftersom 

begreppet är så abstrakt och personligt, men det kan fungera som riktlinjer (Black och Purnell 

2002). Vid kulturell kompetensutveckling liksom autoetnografi är det därför viktigt med 

personligt resonemang och självreflektion över sina upplevelser (Ellis et.al 2011). Vår första 

upplevelse av att volontärarbeta som fysioterapeuter var att vi inte hade tillräckligt med 

kunskap. Vi fokuserade mycket på det vi inte kunde eftersom vi var medvetna om att vi enbart 

genomfört strax över hälften av utbildningen när vi var där, det vill säga att vi inte kände oss 

trygga i rollen som fysioterapeuter och såg oss enbart som studenter. De här känslorna är 

något som Sawyer och Lopopolo (2004) också uppmärksammade i sin studie där amerikanska 

fysioterapistudenter fick arbeta på Jamaica under en vecka, detta trots att studenterna i den 

studien var i slutet av sin utbildning. Sawyer och Lopopolo (2004) säger också att den första 

förvirringen successivt övergår till ett ökat självförtroende och att problemlösnings förmågan 

utvecklas. Kitsantas (2004), Black (2002) och Tabi och Mukherjee (2003) stödjer det 

antagandet och det är även vad vi har upplevt och haft nytta av i vår fortsatta utbildning. Vi 

upplever att vi efter resan blivit bättre på att ta egna initiativ och att tänka kreativt i 

problemlösning är naturligare. Vi tror att det här är ett resultat av att vi utsatte oss för 

situationer som inte är helt bekväma och som skapar en utmaning. Tabi och Mukherjee (2003) 

styrker detta genom att säga att studenterna lär sig att prestera utanför sin trygghetszon. 

 

För att öka på osäkerheten ytterligare så var arbetsmiljön väldigt annorlunda från vad vi var 
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vana vid med mycket liv och rörelse. Som vi beskriver i resultatet så skiljer sig uppfattningen 

om sekretess från den standard som vi lärt oss. Första reaktionerna till det här var; att det var 

felaktigt, så här kan det inte gå till och det måste ändras. Enligt Black och Purnell (2002) visar 

det här på etnocentrism då det finns en uppfattning om att ens egna normer är de enda rätta. 

Enligt Black och Purnell (2002)  måste etnocentrismen medvetandegöras innan den kulturella 

kompetensen kan utvecklas och enligt Ben-Ari och Strier (2010) måste man förstå sig själv 

innan man kan förstå andra. Heuer och Bengiamin (2001) beskriver samma sak men 

benämner det som en kulturchock som uppstår i mötet med något som är väldigt annorlunda 

och skiljer sig från det förväntade. De säger också att en kulturchock är oundviklig i mötet 

med en ny kultur. Utifrån det här drar vi slutsatsen att vårt sätt att reagera var naturligt och 

berodde på många nya intryck på samma gång. Vid reflektion la vi märke till att vi inte 

besvärades lika mycket av arbetsmiljön i slutet av vistelsen som i början och det kan bero 

på att det succesivt sker en omedveten anpassning till den nya miljön och som gör en mer 

mottaglig för de kulturella skillnaderna (Heuer och Bengiamin 2001) men också på att vi har 

identifierat vår etnocentrism i sammanhanget och kan se på situationen mer objektivt. (Black 

och Purnell 2002; Ben- Ari och Strier 2010).     

 

När vi skulle visa övningar för patienterna så var det svårt att göra sig förstådd, då engelska 

inte var modersmål varken för oss eller för patienterna och risken för missförstånd var hög. I 

en studie av Sawyer och Lopopolo (2004)  uppmärksammades samma problem med 

kommunikationen trots att båda parter där pratade engelska men med olika dialekter. Liksom 

oss lärde sig dessa studenter snabbt att använda sig av visuell feedback för att underlätta 

kommunikationen. Sawyer och Lopopolo (2004) säger också att studenterna på Jamaica 

upplevde att patienterna saknade kunskap kring sina diagnoser och vi har upplevt samma sak 

och vi hade problem med att förklara diagnoser på ett förståeligt sätt för patienterna. Det hade 

nog underlättat om vi tränat upp vår engelska vokabulär innan vi for men det var inget vi 

visste att vi hade behövt. Vi tror att vi hade känt oss säkrare och då haft lättare hitta 

synonymer som blir begripliga för patienten. Däremot är det inte säkert att det hade spelat 

någon roll då patienterna inte heller hade engelska som modersmål.   

 

Vi upplevde att patienternas förväntningar på fysioterapi var att få passiv behandling där de 

inte krävdes så mycket engagemang från deras sida. Detta ansåg vi vara ett underligt sätt att 

resonera och för oss var det viktigt med en delaktig patient. För att vara kulturellt kompetent 

är det viktigt att lyssna på andras åsikter och vara medveten om sina egna kulturella normer 
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för att kunna anpassa dig till andras förväntningar. Inom hälso- och sjukvård innebär detta att 

du måste lyssna på patientens önskemål när det gäller behandling (Black och Purnell 2002). 

Jecker et.al (1995) säger att det är viktigt att behandlingen ska kunna förenas med både 

patientens önskemål och fysioterapeutens kunskap. Det viktigt att komma ihåg att patienten 

nödvändigtvis inte har fel utan att det finns alternativa sätt att arbeta på. Detta är något som vi 

insett att vi inte klarade av. Vi var väldigt fokuserade på vad vi trodde oss veta om behandling 

och ville inte lyssna på något annat. Vi tror att det kan bero på att vi inte förstod de kulturella 

skillnaderna då det gäller synen på fysioterapi på grund av vår etnocentrism men också på att 

vi saknade tillräckligt med kunskap. Detta blev tydligt efter vår sista VFU då vi fick en ökad 

förståelse för de passiva behandlingarna och hur de bör användas på ett effektivt sätt.  

 

Att inte vara medveten om de kulturella skillnaderna i vad som förväntas av en fysioterapeut 

kan leda till dålig compliance och en ineffektiv vård. Black och Purnell (2002) säger att i 

många fall avskrivs dålig compliance till att det är patienten som är lat och inte gör det den 

ska medan det kan vara antingen att instruktionerna inte har varit tydliga nog eller att 

behandlingsplanen inte passar patientens förväntningar. Flores (2000) styrker detta genom att 

säga att patientens förväntningar kommer att påverka resultatet på behandlingen. Vi upplevde 

att det var många patienter som inte lyssnade och hade en allmän uppfattning om att de var 

lata och/eller struntade i vad vi sa till dem vilket gjorde oss frustrerade. Detta ledde till att vi 

började muta patienterna med det de egentligen ville ha. Nu i efterhand kan vi se att vårt sätt 

att tänka kring de passiva behandlingsmetoderna var bristande. Vi handlade rätt då vi 

kombinerade patientens önskemål med våra men tanken bakom var felaktig. Den 

inställningen som vi hade ledde till att de patienter som gjorde sina hemövningar och var 

positiva under behandlingssessionerna snabbt blev våra favoritpatienter. Pinto et. al (2012) 

berättar att inställningen till patienten är en viktig faktor för att skapa ett förtroende hos 

patienten och Ackerman och Hilseroth (2003) berättar att det förtroendet är viktigt för ett 

lyckat samarbete. Går du som fysioterapeut in med en negativ inställning till det du gör 

kommer patienten att märka av det och resultatet kommer att bli sämre. Det skulle kunna 

överföras till att vi såg på de passiva behandlingarna enbart som mutor istället för som 

kompletterande behandling. 

 

När det gäller förhållandet mellan patient och fysioterapeut är det också viktigt att ha i åtanke 

att de tillhör olika subkulturer. Fysioterapi är en subkultur där normerna bildas utifrån dina 

egna personliga förutsättningar men också från hälso- och sjukvårdsmiljön. Patienterna tillhör 
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en subkultur som i många fall hamnar i en viss beroendeställning till fysioterapeuten på grund 

av att de söker hjälp. Det gör att mötet med patienter från en helt annan kultur än den egna 

ökar på risken för missförstånd, eftersom fysioterapeut och patient tillhör både olika kulturer 

och subkulturer (Black och Purnell 2002). För att öka förståelsen för hur de olika 

subkulturerna interagerar hade det varit intressant att observera mer av hur den 

fysioterapeutiska subkulturen i Botswana skiljer sig från den svenska. Hade vi tittat närmare 

på det här hade det kunnat ge ytterligare en nivå i utvecklingen av vår kulturella kompetens 

och vårt förhållningssätt till patienterna. 

 

En av de största kulturella skillnaderna vi stötte på var en helt annan tidsuppfattning än vad vi 

var vana vid. Punktlighet var oviktigt och patienterna dök upp antingen sent eller tidigt. Det 

här irriterade vi oss på när vi var där, men förstår så här i efterhand att det berodde på 

kulturella skillnader. Brisling och Kim (2003) säger att det finns två olika sätt att se på tid, 

antingen efter klockslag eller efter händelser. Sverige rättar sig efter klockslag och då är 

punktliget viktigt och tid respekteras. Botswana däremot är händelsefokuserat och har 

därför ett friare sätt att bygga upp sin dag på. Det viktiga är att saker blir gjorda, inte vilken 

tid de blir det. Eftersom vi är vana vid att vår dag byggs upp efter klockslag upplever vi det 

andra sättet som stressande och ostrukturerat. En intressant aspekt som ger ytterligare ett 

perspektiv är att vi träffade en man i Botswana som rest mycket i västvärlden där klockslag är 

dominerande. Han berättade att han blev stressad av det västerländska sättet att se på tid. Det 

här visar att det inte finns bara ett rätt sätt att se på tid men det kan spekuleras i att 

västvärldens tidsuppfattning är en bidragande faktor till att ohälsosam stress ökar (Brisling 

och Kim 2003). Vi la märke till att vi blev stressade när patienterna dök upp tidigt då vi 

upplevde att de väntade på oss däremot verkade patienterna inte bli stressade om de fick 

vänta.  

 

Slutligen finns det några saker som vi hade kunnat göra annorlunda för att optimera 

förutsättningarna för utveckling av kulturell kompetens. Vi hade inte någon 

förberedelseperiod som har ingått i de flesta andra studier (Tabi och Mukherjee 2003; Sawyer 

och Lopopolo 2004; Heuer och Bengiamin 2001; Humphreys och Carpenter 2010; Kitsantas 

2004) när vi anlände saknade vi i princip kunskaper gällande Botswana. Det var länge sedan 

vi läst de praktiska momenten och vi hade även ett längre sommaruppehåll precis innan vi for 

så därför kände vi oss osäkra över våra kliniska fysioterapeutiska kunskaper. Orsaken till att 

vi inte gjort några förberedelser var komplikationer i kommunikationen mellan oss och 
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centret. Det stod inte klart förrän en vecka innan avresa att vi skulle få genomföra resan och 

det blev en påfrestande upplevelse. Hade det inte varit så osäkert hade vi haft mer tid att 

repetera våra kunskaper samt läsa in oss på Botswansk kultur. Då hade vi varit bättre 

förberedda och haft bättre förutsättningar för att utveckla vår kulturella kompetens. 

 

4.3 Konklusion  

Vi kan efter avslutad reflektion se att vi har kunnat utveckla vår kulturella kompetens utifrån 

Black och Purnells modell. Framförallt har en medvetenhet om den egna etnocentrismen vuxit 

fram, vi kan nu lättare identifiera möjliga kulturella konflikter i vår vardag. Det är svårt att ge 

konkreta exempel på kulturell utveckling eftersom det är väldigt abstrakt och personligt. 

Däremot upplever vi att den största utvecklingen inte skedde på plats i Botswana utan under 

arbetet med den här studien. Vi har genom självreflektioner varit tvungna att kritiskt granska 

oss själva och våra kulturella normer vilket har hjälpt oss att inse hur låsta vi har varit i vårt 

sätt att tänka. Kulturell kompetens är en förmåga som kräver kontinuerligt och aktivt arbete 

och därför vill vi betona vikten av självreflektion vid den här sortens studier. 

Sammanfattningsvis vill vi uppmuntra andra att göra liknande resor då det bästa sättet att 

skapa en förståelse för sina egna och andras kulturella normer är att skapa sig en egen 

uppfattning. 
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