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Titel: Vad innebär mångkulturellt socialt arbete? 
En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på mångkulturellt socialt arbete. 
 
Författare: Anna Bonnier & Maria Möller 
 
Abstract 
Socialarbetare som arbetar med barn och ungdomar och deras föräldrar kommer i sitt arbete 
ofta i kontakt med människor med en annan kulturell bakgrund än den egna. På grund av detta 
kan det vara viktigt att tala om mångkulturellt socialt arbete. 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur socialsekreterare som arbetar med utredningar 
rörande barn och ungdom uppfattar mångkulturellt socialt arbete. I denna uppsats är den valda 
frågeställningen följande: Vad innebär mångkulturellt socialt arbete för socialsekreterare som 
arbetar med utredningar rörande barn och ungdom? 
 
Studien är en kvalitativ studie som bygger på fem samtalsintervjuer med socialsekreterare 
som arbetar med utredningar rörande barn och ungdomar inom Stockholms stad. De teorier 
som använts för att analysera det empiriska materialet är mångkulturalism och universalism. 
 
De resultat som framkommit i analysen visar på att socialsekreterare som arbetar med 
utredningar rörande barn och ungdomar anser att mångkulturellt arbete innebär att man skall 
respektera varje människa utifrån dennes förutsättningar och erfarenheter och att man som 
socialsekreterare bör skaffa sig kunskap om andra kulturer än den egna.  
 
Nyckelord: Mångkulturellt socialt arbete, kulturkompetens, mångkulturalism, universalism. 
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1. INLEDNING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

1.1 Inledning 
Under olika tidsperioder har människor från andra kulturer invandrat till Sverige. På 1930- 

talet i samband med andra världskriget var invandringen till Sverige större än utvandringen 

(Soydan, 1984). Efterkrigstiden och fram till 1970 –talet dominerades av 

arbetskraftsinvandring. Svensk industri gick på högvarv och bristen på arbetskraft gjorde att 

man rekryterade arbetare från bland annat Italien, Österrike, Ungern, Västtyskland, 

Nederländerna, Grekland samt forna Jugoslavien. Från slutet av 1970- talet har invandringen 

till Sverige till största del bestått av personer som sökt skydd och av familjeinvandring. Under 

perioden 1986-2003 invandrade det till Sverige ungefär 400 000 personer. Av dessa kom 

drygt 200 000 från Asien inklusive Mellanöstern och 125 000 från Balkan. Antalet flyktingar 

och personer med flyktingliknande skäl varierar i stor grad med vad som sker i omvärlden 

(SOU 2005:50) 

 

Idag är 12 procent av Sveriges befolkning född utomlands. Ytterligare fyra procent har en 

utländsk bakgrund genom båda sina föräldrar. Sammantaget har ungefär var sjätte person som 

lever i Sverige utländsk bakgrund av något slag (SOU 2005:50). 

 

In och utvandringen påverkar sammansättningen av landets befolkning på olika sätt.  Ju fler 

personer som invandrar desto större genomslag får dessa personers egenskaper, färdigheter 

och värderingar. På samma sätt som man kan tala om värderingar och egenskaper som är 

individuella kan man också tala om egenskaper som är kopplade till en kollektiv grupp av 

personer som till exempel familjen, släkten, religiös grupp etc. När de individuella och 

kollektiva egenskaperna blandas uppstår mångfald. Riksdagen fattade år 1975 beslut om 

riktlinjer för en svensk invandrarpolitik. Dessa sammanfattades i de tre målen jämlikhet, 

valfrihet och samverkan. Beslutet innebar ett klart avståndstagande från en 

assimilationspolitik. Invandrares kulturella och språkliga bakgrund skulle inte bara erkännas, 

den skulle också främjas. I efterhand har det ofta sagts att med de nya målen lades grunden till 

ett mångkulturellt samhälle (prop. 1997/98:16). 

 

Mångkultur handlar om möten mellan människor snarare än om möten mellan olika kulturer 

eftersom varje människa ofta kan identifiera sig med flera olika kulturer och subkulturer. 

Mångkultur handlar också om att spegla samhällets breda mångfald utifrån faktorer som till 

exempel etnisk och kulturell bakgrund, kön, ålder, utbildningsbakgrund, religiös övertygelse, 
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sexuell orientering, funktionshinder och geografisk bakgrund (www.mangkulturaret.se). År 

2006 har av regeringen utlysts till ett mångkulturår med syfte att på ett bestående sätt öka alla 

invånares möjligheter att delta i kulturlivet och att skapa ett samspel mellan olika 

kulturtraditioner. Syftet är även att skapa verktyg för offentligt finansierade 

kulturverksamheter som speglar och införlivar den etniska och kulturella mångfald som finns 

i dagens Sverige (SOU 2005:91). Mångkulturåret är ett av många exempel på olika försök att 

införliva det mångkulturella medvetandet hos allmänheten. Andra försök har exempelvis varit 

uppstartandet av den mångkulturella inriktningen på socionom utbildningen på olika 

universitet och högskolor runt om i Sverige. 

 

Den etniska och kulturella mångfalden i Sverige innebär att socialtjänstens 

klientsammansättning är i ständig förändring. De invandrarpolitiska mål som har satts upp 

tillsammans med socialtjänstlagens mål om jämlikhet i levnadsvillkor kräver att personalen 

har kunskaper och kompetens att möta människor med en annan etnisk bakgrund än den egna 

(Nilsson, 2001). I förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för 

genomförandet av integrationspolitiken står det i första paragrafen att myndigheterna skall 

fortlöpande beakta samhällets etniska och kulturella mångfald både när de utformar sin 

verksamhet och när de bedriver den. Myndigheterna skall också verka för lika rättigheter och 

möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund (SFS 1986:856). 

 

Mycket i samhället idag tyder på att det blir viktigare och viktigare för alla att var medvetna 

om den mångfald som finns i vårt svenska samhälle. I olika medier har det mångkulturella fått 

mer inflytande och uppmärksamhet, men även inom myndigheter och organisationer har 

fokus långsamt börjat flyttas från ett homogent ”svenskt” tänkande till ett heterogent 

(mångkulturellt) tänkande. Socialarbetare som arbetar med barn och ungdomar och deras 

föräldrar kommer i sitt arbete ofta i kontakt med människor med annan etnisk tillhörighet än 

den svenska majoritetsbefolkningen (Bel Habib, 2001). Det blir då viktigt att dessa 

socialarbetare har ett förhållningssätt inför det faktum att de inte alltid har samma kulturella 

bakgrund som sina klienter och att detta kan komma att påverka mötet med klienten och 

eventuella insatser. 
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1.2 Förförståelse 
Genom att skriva en förförståelse får studien en tydlig referenspunkt att utgå ifrån. Detta blir 

viktigt i bedömningen av intervjuernas värde eftersom man påverkas av sin förförståelse 

(Esaiasson, Gilljan, Oskarsson & Wängnerud, 2003). 

Våren 2003 började vi på socionomutbildningen med mångkulturell inriktning på 

socialhögskolan i Stockholm. Denna inriktning präglas av en ambition att förmedla kunskap 

om kulturens betydelse och föreställningar om ett mångkulturellt samhälle 

(www.socarb.su.se). Under utbildningens gång har vi mer eller mindre i varje kurs försökt att 

se de mångkulturella aspekterna. Under våra praktikperioder våren 2004 och hösten 2005 har 

vi båda praktiserat inom barn och ungdomsenheter på socialtjänsten i olika delar av 

Stockholm. Där insåg vi båda att en del kunskaper i ämnet mångkulturellt socialt arbete, som 

vi ansåg självklara, inte alltid var det för de socialsekreterare vi mött. Många talade om 

begreppet mångkulturellt socialt arbete som något som utgick mer från vilken etnicitet 

socialsekreterarna hade än hur de arbetade. Självklart skiljer sig kunskaperna och 

medvetenheten om mångkulturellt socialt arbete mellan socialkontor och socialsekreterare 

beroende på intresse, organisation, utbildning och behov. Vi har även fått uppfattningen av att 

det kan vara svårt att tala om mångkulturellt socialt arbete eftersom man då tvingas tala om 

andra kulturer vilket är ett ämne som av många uppfattas som känsligt. 

 

Under termin sex och sju har vi läst en specialkurs och en påbyggnadskurs i socialt arbete 

med inriktning mot mångkulturalism. Under dessa kurser fick vi ökad kunskap om 

mångkulturalism och dess fördelar och begränsningar. Vi fick också ta del av en för oss ny 

ideologi, universalism. Dessa två ideologier skiljer sig på så vis att mångkulturalism fokuserar 

i stora drag på gruppen och kollektiva rättigheter, medan universalismen i stort fokuserar på 

individuella rättigheter. Beroende på vilken av dessa ideologier man som socialsekreterare 

använder sig av kan utfallen av ens arbete se olika ut. Detta blir särskilt tydligt vid arbete med 

människor med kulturer som betonar gruppens betydelse för individens överlevnad. Vår 

förförståelse är att man med ett arbetssätt präglat av mångkulturalism tar mer hänsyn till 

kulturella skillnader och individens rätt att följa sin grupp och dess traditioner. Detta kan leda 

till att enskilda individer i en grupp kan komma i kläm då den egna viljan inte alltid 

överensstämmer med gruppens. Med ett arbetssätt präglat av universalism betonar man istället 

individens rättigheter, vilket kan medföra att man inte ser de kulturella aspekter som är viktiga 

för många människors liv och vardag. Vi anser att de två ideologierna kompletterar varandra i 

det sociala arbetet och tror att det kan finnas ett sätt att kombinera dessa två ideologier. Vi 

 7

http://www.socarb.su.se/


antar att det i praktiken skulle kunna se ut på ett sätt där hänsynstagande tas till människors 

behov av en kulturell identitet, men där principen om allas lika värde och rätt till 

likabehandling ligger till grund för det sociala arbetet. Utifrån våra kunskaper och 

förförståelse har det känts spännande och intressant att intervjua socialsekreterare om synen 

på mångkulturellt arbete då detta är något som i dagens Sverige präglar det sociala arbetet. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att belysa hur socialsekreterare som arbetar med utredningar 

rörande barn och ungdom uppfattar mångkulturellt socialt arbete. 

 

I denna studie är den valda frågeställningen följande: Vad innebär mångkulturellt socialt 

arbete för socialsekreterare som arbetar med utredningar rörande barn och ungdom? 

• Vad innebär begreppet mångkulturellt socialt arbete? 

• Vad innebär mångkulturellt socialt arbete i praktiken? 

1.4 Studiens upplägg 
Utifrån valet av frågeställning i denna studie är det lämpligt att använda sig av en kvalitativ 

metod för att bäst få svar på forskningsfrågan. Insamlandet av data har skett genom kvalitativa 

intervjuer med respondenter som är yrkesverksamma utredande socialsekreterare vid barn, 

ungdom och familjenheterna vid utvalda socialkontor inom Stockholms stad. Studiens 

vetenskapsfilosofiska perspektiv är det hermeneutiska. Syftet med detta perspektiv är att få en 

giltig och gemensam förståelse av textens mening. 

 

Urvalet av tidigare forskning i denna studie har gjorts för att få en överblick över hur 

mångkulturellt arbete har behandlats i tidigare forskning om socialt arbete. Tidigare forskning 

har sökts via databaserna ”Social service abstract” och ”Academic Search elite ASE” med 

sökord som, ”social service”, ”multuicultural*” och ”competence”. Forskning har även sökts 

via socialhögskolans bibliotek och de litteraturlistor som funnits för socionomlinjen med 

mångkulturell inriktningen vid Stockholms universitet. Forskning har också hittats genom 

referenslistor i denna litteratur. Besök har även gjorts på Mångkulturellt Centrum i Fittja för 

insamlande av litteratur. Studiens avgränsning har gjorts genom att litteratur skriven tidigare 

än 1995 i möjligaste mån har valts bort. Dock har viss äldre forskning använts för att beskriva 

historik som varit relevant för studien. Avgränsning har också gjorts genom att fokus har legat 

på socialt arbete. All tidigare forskning som redovisas i denna studie har därför en koppling 

till socialt arbete.  
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Teorierna vi har valt att använda oss av i denna studie är valda eftersom de anses av oss mest 

lämpliga att använda utifrån studiens syfte och frågeställning. Teorierna används vid analys 

av det insamlade materialet för att svara på forskningsfrågan. De båda teorierna 

mångkulturalism och universalism kan användas för att belysa olika sätt att se på 

mångkulturellt socialt arbete, men även användas som redskap vid utförande av 

mångkulturellt arbete inom socialtjänsten. Dessa teorier kan på så sätt vara till god hjälp för 

att klargöra olika aspekter av begreppet. Mångkulturalism är ett naturligt teorival då den 

liksom mångkulturellt arbete betonar olika kulturers betydelse i samhället. Universalismen 

som teori i denna studie är vald eftersom teorin på många punkter kan ses som kritisk mot 

mångkulturalism. Detta gör studien mer intressant då analysen kan göras utifrån flera olika 

aspekter. 

 

Under skrivandet av denna uppsats har vi genomfört arbetet med de centrala delarna av 

uppsatsen tillsammans. Litteraturen som används har fördelats mellan oss för att läsas och 

senare delgetts mellan oss. Vi har tillsammans gjort alla intervjuer och den följande analysen. 

Alla antaganden och beslut rörande val av teorier och metoder har gjorts av oss tillsammans.  

1.5 Etiska överväganden 
Etiska överväganden sker inte på något särskilt stadium i intervjuundersökningen utan 

aktualiseras under hela forskningsprocessen. Viktigt är att dessa överväganden beaktas redan 

från undersökningens början och fram till det att uppsatsen anses slutförd. Att ge information 

om en undersökning betyder att känsligt balansera mellan detaljerad överinformation och 

utelämnande av aspekter som kan vara betydelsefulla för intervjupersonerna (Kvale, 1997) Ett 

etiskt övervägande gjorde vi utifrån förförståelsen att mångkulturellt socialt arbete var ett 

begrepp som det kan vara känsligt att tala om. Vi beslöt att inte tala om för intervjupersonerna 

att vi går den mångkulturella inriktningen på socialhögskolans socionomlinje. Detta för att 

inte ge respondenterna en bild av att vi skulle ”ställa dem till svars” för hur de såg på 

mångkulturellt socialt arbete utan att de istället skulle känna att de kunde svara fritt.  

1.6 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är indelad i nio kapitel. I det inledande kapitlet finns studiens inledning, 

förförståelse, syfte, frågeställning, studiens upplägg samt studiens etiska överväganden och 

disposition. Kapitel två är ett metodkapitel som bland annat redogör för den, i studien 

använda, metod, datainsamling, behandling av insamlade data och studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitel tre innehåller definitioner av, för studien, centrala 
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begrepp. Efter det följer kapitel fyra innehållande tidigare forskning där forskningsläget kring 

studiens tema redovisas. Efter det följer kapitel fem som behandlar studiens teoretiska 

utgångspunkter. I kapitel sex redovisas det empiriska materialet med hjälp av utvalda metoder 

för att sedan i kapitel sju analyseras med hjälp av metoder och utifrån teorier. I kapitel sju 

jämförs även om studien ligger i linje med tidigare forskning. I uppsatsens åttonde och 

avslutande kapitel förs en diskussion om studiens analysresultat och hur dessa kan kopplas till 

författarnas förförståelse. Vidare diskuteras studiens metod och eventuella problem med 

denna. Förslag ges även till vidare forskning då det under arbetets gång uppkommit 

intressanta frågeställningar som inte ansetts relevanta för studien. Till slut följer litteraturlista 

samt intervjuguiden som bilaga. 

 

2 METOD 
Studien har utgångspunkten i en deduktiv strategi. Detta innebär att denna studie utgår från 

två teorier. Frågorna i intervjuguiden såväl som forskningsfokus kommer att styras utifrån vad 

som enligt de teoretiska perspektiven mångkulturalism och universalism bedöms som relevant 

att fokusera på för att ta reda på vad mångkulturellt socialt arbete innebär för socialsekreterare 

som arbetar med utredningar rörande barn och ungdomar (Larsson, 2005). 

2.1. Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod har funnits lämplig för denna studie med tanke på att studien syftar till att 

belysa socialsekreterarens uppfattning av mångkulturellt socialt arbete och få dennes 

perspektiv på ämnet (Kvale, 1997). Den kvalitativa metoden gör att det i denna studie blir 

lättare att få veta mer om mänskliga egenskaper som erfarenheter, upplevelser, tankar, 

förväntningar, motiv och attityder till mångkulturellt socialt arbete. Genom att delta i ett 

sammanhang där mångkulturellt socialt arbete förekommer kan vi söka levande kunskap i sin 

naturliga kontext (Malterud, 1998).  

 

De kvalitativa intervjuerna har genomförts genom halvt strukturerade frågor. Detta innebär att 

frågorna är utformade så att de inte är helt öppna, men heller inte strängt strukturerade utifrån 

ett formulär (Kvale, 1997). Syftet med detta var att kunna lyssna både på vad som direkt 

uttalats och det som sägs mellan raderna. Detta gjorde det även möjligt att följa upp 

respondenternas svar med följdfrågor. Följdfrågorna användes som metod för författarna att 

försöka formulera det underförstådda budskapet och sända tillbaka det till respondenten och 

få en omedelbar bekräftelse på om tolkningen är riktig eller ej. Intervjuerna rörde sig runt de 
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teman som valts ut som underlag för intervjuerna, men frågorna omformulerades för att kunna 

knytas till det respondenten sagt (Kvale,1997). 

2.2 Datainsamling 
Datainsamlingen bygger i denna studie på fem kvalitativa intervjuer med utredande 

socialsekreterare på barn, ungdom och familjesektionen. Bandspelare användes vid samtliga 

intervjutillfällen och intervjuerna genomfördes på respektive respondents kontor. En av oss 

ställde de frågor som utformats för intervjuguiden och ställde lämpliga följdfrågor för att dels 

bekräfta de svar som framkommit och dels för att utveckla nya frågor till respondenten. Under 

tiden satt den av oss som inte ställde frågorna och skrev ner följdfrågor som sedan ställdes vid 

intervjuns slut. Detta för att det är möjligt att vi vid olika tillfällen uppfattar underförstådda 

budskap som kan leda till följdfrågor. 

2.2.1 Urval  
Urvalet av respondenter har gjorts utifrån ett antagande om att socialsekreterare kan förväntas 

omfatta ett koncentrat av kunskap med avseende på studiens forskningsproblem. (Esaiasson et 

al., 2003). Dessutom har respondenterna valts ut efter specifika kriterier. Först och främst har 

respondenter som är yrkesverksamma socialsekreterare med utredningsarbete rörande barn 

och ungdomar sökts.  

 

Socialsekreterare som arbetar med utredningar rörande barn och ungdomar har ett ansvar att 

utreda fall med barn och ungdomar som far illa. I sådana fall kan familjen behöva ett 

omfattande stöd. Detta är komplicerade ärenden, som fordrar noggrann utredning, och som 

kan medföra allvarliga ingrepp i människors liv (www.ams.se). Denna respondentgrupp har 

valts utifrån ett antagande om att socialsekreterare som arbetar med utredningar rörande barn 

och ungdomar i stor utsträckning präglas av sitt personliga förhållningssätt till de klienter hon 

möter i sitt arbete. Eftersom socialtjänstlagen är en ramlag finns det inom barn och ungdoms 

utredningar ett stort utrymme för socialsekreteraren att göra egna tolkningar och 

rekommendera de eventuella insatser hon finner lämpliga. Urvalet av socialsekreterare har 

gjorts utifrån vilken stadsdel i Stockholms stad som socialsekreteraren är verksam i. Valet av 

stadsdelar har i sin tur gjorts utefter andelen första- och andra generationens invandrare som 

bor i respektive stadsdel. De stadsdelar som har valts har liknande andelar första- och andra 

generationens invandrare i förhållande till folkmängden i stadsdelen. Andelen uppkommer 

inte till 50 procent, men går heller inte ner till 10 procent (www.usk.se). 

 

 11

http://www.ams.se/
http://www.usk.se/


De socialsekreterare vi har intervjuat har gett sitt samtycke till att medverka i intervjuerna. De 

har informerats om studiens syfte och frågeställning samt att deras personuppgifter såsom 

namn och arbetsort inte på något sätt kommer att avslöjas för några andra än intervjuarna. De 

har även informerats om studiens frågeställning och tillfrågats om de godkänner att intervjun 

spelas in på band och sedan transkriberas av författarna. 

2.2.2 Intervjuguide 
Intervjuerna utfördes efter en intervjuguide (se bilaga) som rymmer en rad omsorgsfullt 

formulerade frågor. Dessa frågor är tematiska vilket innebär att de är vitt omfattande 

Intervjupersonen får tillfälle att utveckla vad hon/han upplever som de viktiga dimensionerna 

i den företeelse som står i centrum för denna undersökning (Esaiasson, et al, 2003).  

Frågornas formulering och ordningsföljd är avgjorda på förhand, men det vilar på 

intervjuarnas omdöme och känslighet att avgöra hur strikt respondenten skall följa guiden 

(Kvale, 1997). 

 2.2.3 Intervjuteman 
De intervjuteman som använts har valts utifrån studiens syfte och frågeställning samt utifrån 

de begrepp som ansetts centrala för dessa. Dessutom har de teoretiska utgångspunkterna gett 

upphov till frågor som sedan placerats in under olika intervjuteman. 

 

De valda intervjutemana som ligger till grund för intervjuerna och resultatredovisningen är: 

intervjupersonen, organisationen, personalsammansättning, klientsammansättning, syn på 

mångkulturellt socialt arbete, mångkulturellt socialt arbete i praktiken och reflektioner kring 

mångkultur. 

2.3 Behandling av insamlade data 
Det finns olika metoder för att behandla och analysera insamlade data utifrån kvalitativ 

metod. Förståelsen av texten som transkriberats har skett genom en process i vilken de 

enskilda delarna har tolkats utifrån det sammanhang de har i texten. Texten har även tolkats 

utifrån de enskilda delarna mening. Tolkning av de enskilda delarnas mening kom så 

småningom att förändra den ursprungliga meningen hos helheten. Denna process kallas den 

hermeneutiska cirkeln. Vid analysen av intervjuerna har en jämförelse gjorts mellan 

tolkningen av de enskilda uttalandena och den helhetliga tolkningen av intervjun. Detta 

betyder att deltolkningarna har prövats mot meningen hos texten som helhet (Kvale, 1997). 
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De genomförda intervjuerna har transkriberats och sammanställts för att kunna redovisas. 

Denna insamlade data har behandlats utifrån metoderna meningskoncentrering och 

meningstolkning.  Metoden meningskoncentrering innebär att de meningar som 

intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist, den väsentliga innebörden av det som 

sagts omformuleras med några få ord. Metoden innebär för denna studie ett underlättande i 

arbetet att få fram den precisa meningen i respondenternas syn på mångkulturellt arbete. 

Meningstolkning som metod för att behandla data innebär att vi  har ett perspektiv på det som 

undersöks och går utöver det i intervjuerna direkt sagda för att utveckla strukturer och 

relationer som inte omedelbart framträder. För att göra detta krävs det att vi som forskare har 

en viss distans till det sagda. Detta skapas genom att vi har ett metodiskt och teoretiskt 

förhållningssätt utifrån de teoretiska perspektiv som valts (Kvale, 1997). 

2.4 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 

2.4.1 Validitet och Reliabilitet 
Validitet eller giltighet är något som hänför sig till sanningen och riktigheten hos ett yttrande. 

Något som är hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande är ett giltigt 

argument (Kvale, 1997). Intern validitet består av begreppsvaliditet och resultatvaliditet och 

handlar om att man ska kunna dra slutsatser inom undersökningen. Det innebär för denna 

studie att det finns en god överensstämmelse mellan teoretisk definition och opperationell 

indikator det vill säga, vi har gjort vad vi avsett att göra. Extern validitet består av huruvida 

resultaten kan generaliseras till en större population (Esaiasson, et al, 2003). Validitet innebär 

att man mäter det man avser att mäta och att det finns en relevans och tillförlitlighet i våra 

data. När frågeställningen, vad mångkulturellt socialt arbete innebär för socialsekreterare som 

arbetar med utredningar rörande barn och ungdomar, formulerats kom vi fram till att de bästa 

data att insamla för att få svar på vår frågeställning var temaintervjuer. Då intervjuerna har 

gått ut på att tala om det mångkulturella arbetet, både som begrepp och i praktiken, anser vi 

att vi mätt det vi avsett att mäta (Ruth, 1991).   

 

I datainsamlingsskedet är validitets- och reliabilitetsfrågan sammankopplad. Reliabilitet 

innebär då att vi som författare och intervjuare ser var gränserna för vår egen upplevelsevärld 

inför mångkulturellt socialt arbete går och vad den undersökta socialsekreterarens 

upplevelsevärld står att finna. På grund av detta har vi under datainsamlandet bortsett ifrån vår 

egen förförståelse så att vår selektiva inställning och egna värderingar inte avskärmar oss från 

vissa aspekter av vår frågeställning (Ruth, 1991). Vi har under varje intervjutillfälle följt vår 
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intervjuguide. Den bidrar till att alla respondenter svarar på samma frågor. Följdfrågor har 

dock ställts till alla intervjupersoner. Intervjuguiden har utformats så att frågor som kan 

uppfattas som stötande eller ledande inte har ställts utan att det har varit motiverat av 

författarna. I en kvalitativ forskningsintervju kan det lämpa sig att ställa ledande frågor då vi 

vill få tillgång till information som kan misstänkas hållas undan (Kvale, 1997). Då 

mångkulturalism blivit en hegemoni i Sverige (Carlbom, 2003) antar vi att begrepp 

närliggande mångkulturalism kan vara svåra att kritisera. Därför har vi använt oss av den 

ledande frågan ”Är det svårt att tala om mångkultur? Det kan vara det, då det är lätt att tro 

att man bli uppfattad som fördomsfull när man talar om andra kulturer?” 

 

Genom att inte ställa stötande eller omedvetna ledande frågor har vi minskat risken för att 

respondenten skall undanhålla information om vissa omständigheter eller känna motstånd mot 

intervjuarna. Detta ökar reliabiliteten såväl som validiteten i vår data (Ruth, 1991). 

 

I analysen har vi genom att vara två uttolkare skapat en viss kontroll över en ensidig 

subjektivitet (Kvale, 1997). Under hela processen med denna studie har vi som författare varit 

medvetna om validitets- och reliabilitetsfrågorna. Detta har inneburit att vi inte bara i 

efterhand har tittat tillbaka på forskningsprocessen, utan hela tiden gjort medvetna val. Vi har 

varit uppmärksamma på att ljudupptagningarna vid intervjuerna har haft god kvalitet så att 

riskerna för feltolkning vid transkribering minimerats. När möjliga respondenter har tillfrågats 

har detta skett genom att vi tagit kontakt med en person med övergripande ansvar för barn 

eller ungdomsgrupperna på socialkontoren. Respondenterna har då inte behövt bestämma sig i 

ett direkt samtal med oss utan har fått tid att tänka och heller inte behövt ge oss ett nekande 

svar eftersom vi inte har vetat vilka socialsekreterare som tillfrågats. 

2.4.2 Generaliserbarhet 
När man gör en intervjuundersökning måste man ställa sig frågan om resultaten är 

generaliserbara (Kvale, 1997). Generaliserbarhet i kvalitativa studier baseras vanligen på 

antagandet att de begrepp och den teori man kommit fram till på ett meningsfull sätt kan 

appliceras på liknande situationer och personer som de ursprungligen grundades på (Svensson 

& Starrin, 1995). Eftersom vi i denna kvalitativa studie arbetat med relativt små och 

syftesbestämda urval är möjligheten att generalisera resultaten begränsad. Det som dock kan 

höja generaliserbarheten något är att respondenternas svar har varit liknande i flera av de 

frågor som ställts. Man kan dock anta att de som har valt att ställa upp på intervju i stort är 
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positiva till det arbete de gör. Det är också troligt att våra respondenter har ett intresse för 

mångkulturellt socialt arbete och därför vill tala om ämnet. 

 

Kvale tar upp olika former av generalisering. En av dessa är analytisk generalisering, vilken 

är den form av generalisering som vi anser skulle kunna vara relevant för denna studie. Det 

kan dock vara svårt att använda denna form av generalisering i sin helhet då studien är 

begränsad. Analytisk generalisering innebär att resultatet från våra intervjuer med 

socialsekreterare kan generaliseras till en annan situation med hjälp av teorierna 

mångkulturalism och universalism som använts i analysen. Genom att i studien klarlägga 

vilket belägg som finns för ett visst påstående och göra analysen tydlig kan vi möjliggöra för 

läsaren att i sin tur bedöma möjligheten att generalisera (Kvale, 1997).  

3 BEGREPPSDEFINITIONER 
För att läsaren av uppsatsen skall få samma utgångspunkt som författarna utifrån syfte och 

frågeställning är det nödvändigt att definiera vissa, för studien, centrala begrepp. 

3.1 Kultur 
Ordet kultur betyder odling vilket innebär att människan förändrar naturen för att anpassa den 

till sina livsvillkor (Stensmo, 1994). Enligt den antropologiska definitionen utgör kultur en 

vid uppsättning värderingar, ritualer, traditioner och sedvänjor som skapas av människor för 

att förstå, tolka och ge mening i världen. I linje med denna syn räknas även erfarenheter samt 

existens- och livsvillkor som en del av en kultur (www.sverigemotrasism.nu). 

 

Det finns olika sätt att se på begreppet kultur. Man kan se på kultur som något som 

representerar ett land eller ett folkslag såsom den svenska kulturen eller samernas kultur. Ofta 

när man talar om kultur är det i termer av något statiskt och oföränderligt som gäller en stor 

grupp människor. Även om det kan finnas dominerande kulturer som representerar ett helt 

land och dess folk är denna kultur ofta en blandning av olika minoritets kultur som mer eller 

mindre har smält in i den rådande kulturen. Detta gör att vi alla lever i någon typ av 

mångkulturellt och multietniskt samhälle. När man talar om kultur är det viktigt att veta hur 

man definierar ordet och vad som ligger inom kulturbegreppet. Man kan se kultur som något 

historiebundet som tar sig uttryck i gamla sociala och religiösa traditioner som tillexempel hur 

vi begraver våra döda och hur vi behandlar våra gamla, barn, vänner och släktingar. Kulturen 

kan ses ur ett postmodernistiskt perspektiv där kulturen hela tiden utvecklas, förändras och 

förhandlas om av både dess utövare och kulturens kontakt med andra kulturer. Hur man 
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förhåller sig till kulturbegreppet och dessa två sätt att se på kulturen präglar också hur man 

inom socialt arbete bemöter personer med en annan kultur (Gray, 2005). 

3.2 Mångkulturell 
Begreppet relaterar till ett sätt att beskriva och förstå samhället som en enhet bestående av 

etniska och kulturella grupper. Begreppet mångkulturell kan användas både som ett 

beskrivande och ett normativt begrepp (SOU 2005:91, 2005). Närliggande begrepp till 

mångkulturell är tvärkulturell och mångfald. Begreppet tvärkulturell kan ses som en direkt 

synonym till mångkulturell. Med mångfald avses den blandning av olikheter, som finns 

mellan människor med olika klass, kön, ålder eller etnisk bakgrund. Sexuell läggning och 

religion kan också nämnas i mångfaldssammanhang (www.sverigemotrasism.nu). 

3.3 Mångkulturellt socialt arbete 
Mångkulturellt eller tvärkulturellt arbete1 inom socialtjänsten innehåller de aspekter som 

normalt finns inom socialt arbete, men kräver något extra. Socialt arbete kan beskrivas som en 

kommunikation mellan socialarbetare och klient i ett särskilt socialt sammanhang. 

Socialarbetare fokuserar på människors problem och behov i olika skeden i livet. Utöver detta 

kan det i mångkulturellt socialt arbete behövas andra kunskaper och färdigheter. Det kan 

handla om kunskap om migration, rasism och främlingsfientlighet, men också om hur man 

som socialsekreterare hanterar människor i kris på grund av krigstrauman. Mångkulturellt 

socialt arbete handlar även om förståelsen av oss själva i vårt eget kulturella sammanhang och 

klienten i dennes kulturella sammanhang. Socialsekreterare som arbetar mångkulturellt bör ha 

en förståelse av hur värdegrunder, kultur och religion påverkar våra synsätt i livet (FOU 

2005:5). 

3.4 Normer 
Normer innebär det "normala" eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp. Ett 

normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör överensstämma med. 

Normer kan delas in i rättsliga, ekonomiska, moraliska, estetiska och tekniska. De formella 

lagarna uttrycker en del av samhällets normsystem, andra finns nedlagda i traditioner, seder 

och bruk (Nationalencyklopedin, 1994) 

3.5 Etnicitet 
Etnicitet betyder identifikation med och känsla av tillhörighet till en grupp som definierar sig i 

kulturella termer. Ursprungligen kommer begreppet från grekiskans ethnos, vilket kunde 

                                                 
1 I denna studie används begreppen tvärkulturellt arbete och mångkulturellt arbete som synonymer. 
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användas om hedningar, en grupp människor, en stam eller ett folk. Bruket av själva termen 

etnicitet är relativt sentida, även om adjektivet etnisk använts under mycket lång tid. Termen 

är omstridd inom samhälls- och kulturvetenskaperna och definitionen har skiftat mycket 

snabbt under de senaste decennierna, beroende på vilka teoretiska perspektiv som anlagts.  

Med en nutida definition ses etnicitet som en aspekt av en social relation mellan grupper av 

människor vilka definierar sig själva som en kulturell grupp gentemot andra grupper 

(www.sverigemotrasism.nu). 

3.6 Hegemoni 
Ordet hegemoni kommer från grekiskans hegemonia som betyder ledning, överbefäl och 

ledarskap. Inom internationell politik är hegemoni en stats ledande position inom en grupp 

samverkande/konkurrerande stater. Inom internationell politisk ekonomi har hegemoni en mer 

funktionell innebörd, nämligen den makt som utövas av en helt dominerande stormakt för att 

upprätthålla regelsystemet för det internationella ekonomiska utbytet. Inom 

samhällsvetenskapsteori innebär hegemoni den uppfattning om ett ämne som är dominerande 

i samhället (Nationalencyklopedin, 1994). 

3.7 Första och andra generationens invandrare 
Med första generationens invandrare innefattas i denna studie personer födda utomlands som 

har invandrat till Sverige. Med andra generationens invandrare innefattas personer vars båda 

föräldrar är födda utomlands och har invandrat till Sverige (www.usk.stockholm.se).  

 

I den offentliga debatten har ordet invandrare kritiserats. Framförallt för att det blir 

missvisande när man använder det om andra än de som faktiskt har flyttat till Sverige under 

sin livstid. Särskilt begreppet andra generationens invandrare blir problematiskt då man inte 

kan invandra till ett land man är född i (SoU 2000:41). Vi är medvetena om den debatt som 

förs kring invandrarbegreppet och den kritik som riktas mot det. I den här studien används 

dock invandrarbegreppet efter den definition av första och andra generationens inavandrare 

som finns att läsa ovan. 

4 TIDIGARE FORSKNING 
Områdets forskningsläge presenteras i denna studie under utvalda rubriker. Dessa 

representerar forskning som gjorts på mångkulturellt socialt arbete och, till detta, närliggande 

begrepp. De fyra rubrikerna är mångkulturellt socialt arbete, kulturkompetens, etnocentrism 
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och migrationsprocessen. Detta för att lyfta fram det, för denna studie, väsentliga i den 

tidigare forskningen samt göra det så tillgängligt som möjligt för läsaren (FoU 2005:5) 

4.1 Mångkulturellt socialt arbete 
I goda tvärkulturella möten kan det vara viktigare att tydliggöra varandras värderingar än i 

möten med enbart svenska klienter. Det goda tvärkulturella mötet möjliggörs genom att 

socialarbetaren är nyfiken, visar respekt, behandlar människor som individer i deras 

sammanhang och att socialarbetaren vågar gå ”över bron” för att möta klientens verklighet. 

Vidare är det viktigt för socialarbetaren med en organisation och en arbetsbeskrivning som 

möjliggör och uppmuntrar till att diskutera hur vi arbetar utifrån tvärkulturella perspektiv och 

hur vi möter klienter med exilproblematik. Kunskap om strukturella sammanhang ger 

möjlighet att uppmärksamma hur samhälleliga mekanismer drabbar enskilda klienter och vi 

kan bekräfta våra klienters upplevelser istället för att skuldbelägga, exoticera och generalisera. 

Det kan finnas motstånd mot att diskutera egna fördomar på arbetsplatsen, men genom 

trygghet och personligt mod kan man i diskussioner få upp ögonen för de fördomar som finns 

(FoU 2005:5). 

 

Det har konstaterats att socialtjänsten traditionellt sätt fokuserat på brister hos 

invandrarklienterna istället för deras resurser. Konflikten mellan ett holistiskt och ett 

individualistiskt perspektiv kan utvecklas till en kulturkrock mellan klienten och 

socialsekreteraren i arbetet med barn och familjer. Vidgade kunskaper hos socialarbetaren ger 

möjlighet till en öppnare diskussion kring barnuppfostran (Ahmadi, 2003).I mångkulturellt 

socialt arbete med ungdomar och familjer med annan kulturell bakgrund än den svenska 

måste hänsyn tas till skilda förhållningssätt och tolkningar av en social verklighet. Man 

behöver också förstå hur föräldrar och barn påverkas av migrationsprocessen, hur social 

isolering, utanförskap och segregation inverkar på deras situation och på deras möjligheter 

(Ahmadi & Söderholm Carpelan, 2003). På olika nivåer kan det behövas en diskussion om 

vilka referensramar vi behöver för att åstadkomma förändringar. På socialtjänstnivå kan det 

handla om frågan när det kan vara aktuellt att gå in i en familj för att hjälpa en flicka som ber 

om hjälp. Socialtjänsten behöver instrument både för att ta reda på om individen utsätts för 

oacceptabla villkor och varför konflikter har uppstått (Schlytter, 2004). 

 

Det kan finnas olika syn på vad som är socialsekreterarens roll. Välfärdssystemet, regler och 

lagar kan vara obekanta för en person som invandrat. Det kan ibland vara bra att fundera på 
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om de insatser och lösningar socialtjänsten erbjuder passar alla klienter och om det behövs en 

vidgad syn på vad en insats kan vara (FoU 2005:5). 

4.2 Kulturkompetens 
Möjligheten för socialsekreterare att bedriva ett bra mångkulturellt socialt arbete ökar om man 

har kulturkompetens. Kulturkompetens innebär inte att kunna allt om alla kulturer eller att 

socialsekreteraren kommer från den kultur som klienten kommer ifrån. Det innebär snarare att 

var uppmärksam på kulturens och religionens betydelse för den person vi möter. Viktigt för 

socialsekreteraren är att ha ett flexibelt arbetssätt då man bör vara uppmärksam på att klienten 

och socialsekreteraren kan ha olika syn på problem och lösningar. I kulturkompetens ingår 

även att ha kunskap om vad diskriminering och marginalisering kan innebära (FOU 2005:5). 

 

Masoud Kamalis studie om kulturkompetens i socialt arbete har som syfte att undersöka 

upplevda för- och nackdelar med ”etnisk likhet”, dels mellan socialsekreterare med 

invandrarbakgrund och invandrarklienter och dels inom socialsekreterarens arbetsgrupp. 

Vidare diskuteras hur socialtjänstens behov av ”kulturkompetent” personal upplevs bland 

socialsekreterare och klienter. I sin studie gör Kamali skillnad på socialsekreterare med 

utomeuropeisk invandrarbakgrund (IS) och socialsekreterare med svensk bakgrund (SS). De 

socialsekreterare som ingick i studien var från socialtjänstens ”försörjningsenhet” och 

”familjegrupp”. Studien har visat återkommande föreställningar om skillnader mellan 

invandrade och svenska socialsekreterare. IS på försörjningsenheterna ansågs i studien döma 

invandrarklienter hårdare än SS. IS ansågs också lägga större individuellt ansvar på 

invandrarklienterna än SS. IS på försörjningsenheterna kände sig kulturkompetenta och ansåg 

sig därför ha tillräcklig kunskap för att förstå klienterna bättre än vad SS tyckte att de gjorde. 

Kamali skriver i sin resultatredovisning att utifrån den hjälp som klienterna får och deras 

bedömning av socialarbetarens insatser önskar sedan klienten antingen IS eller SS. De är 

alltså inte alltid frågan om vilken bakgrund socialarbetaren har. Till skillnad från SS tog inte 

IS någon större hänsyn till strukturella faktorer som till exempel arbetsmarknaden, 

diskriminering och lagar som hindrar många invandrarklienter från att komma ut i arbete. 

 

Kamali kommer fram till att för arbetsgivare i så kallade invandrartäta områden finns det goda 

skäl att anställa invandrade socialsekreterare. Dessa antas vara kulturkompetenta och därmed 

bedriva ett effektivare socialt arbete med invandrarklienter. Studien visar vidare att trots att 

det förekommer en del ”missförstånd” och ibland konflikter mellan IS och SS på 
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arbetsplatserna i Sverige anser båda grupperna att det är positivt med mångfalden på 

arbetsplatserna (Kamali, 2002). 

 

Utifrån sin analys kring socialtjänstens agerande och tankesätt rörande tre flickors situation 

kommer Astrid Schlytter fram till att socialsekreterarna efterlyser konkret kunskap som skall 

vägleda dem i situationer där flickor och unga kvinnor befinner sig i trepartsrelationer och 

lever under våld eller hot om våld i en hedersrelaterad kontext. Schlytter tolkar detta som en 

insikt i att den kulturella förståelse som socialsekreterare har idag inte är tillräcklig. 

Ambitionen hos socialnämnd och socialsekreterare är att man skall undvika att ha en 

avvisande attityd gentemot det som är nytt och annorlunda. Detta är en viktig ambition, men 

det är angeläget att detta inte leder till att man accepterar oacceptabla beteenden och 

företeelser. Det är nödvändigt med en ökad kulturkompetens bland socialarbetarna, men 

risken finns att man nationaliserar kulturbegreppet. Detta innebär att socialsekreteraren 

relaterar individens kulturella tillhörighet till det land han/hon ursprungligen kommer ifrån. 

Detta ger individen en kollektiv identitet som den inte själv har valt. Socialsekreterare riskerar 

också att legitimera traditioner som förtrycker vissa deltagare inom kulturen. Då blir kultur 

något stagnerat som dikteras av den som tjänar på den rådande ordningen (Schlytter, 2004). 

4.3 Etnocentrism 
Etnocentrism innebär att man sätter den egna kulturen i centrum och betraktar och bedömer 

världen utifrån sin egen position och erfarenhet.  Man betraktar sin egen specifika position 

som universell och antar att alla andra delar, och borde dela, ens egna kulturella 

föreställningar och normer. Detta betyder i sin tur att man bedömer andra kulturer efter sin 

egen kultur. All avvikelse från den egna kulturens normer och värderingar betraktas som 

abnormitet.  

Etnocentrism förklaras ofta som brist på kunskap och information. Ett problem med detta 

synsätt är dock att etnocentrism ses som något ofarligt och oskyldigt. Relationen mellan makt 

och etnocentrism osynliggörs därmed (www.sverigemotrasism.nu). 

Medvetenhet om att socialsekreterarens attityder, normer och värderingar är starkt påverkade 

av en eller flera kulturer som i sin tur själva har påverkats av en rad historiska, politiska, 

ekonomiska och sociala faktorer är därför en förutsättning för ett bra mångkulturellt socialt 

arbete. Om inte socialsekreteraren ser klienten som en enskild individ utan som en 

stereotypbild av en grupp blir det inget möte (FoU 2005:5). Alla har inte samma 
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förutsättningar även om de kommer från samma etniska grupp. Om man genom ett 

stereotypseende förutsätter att människor med samma etnicitet har liknande livssituation har 

man ett steretypt förhållningssätt och minskar avsevärt chanserna för ett fungerande socialt 

arbete (Dominelli, 1997) 

4.4 Migrationsprocessen 
Migration är en dynamisk process som innebär en fysisk och psykisk förflyttning i tid och 

rum. Processen börjar redan när människor fattar beslutet att lämna hemlandet och slutar när 

familjen i sin helhet hittar ett fäste i ett nytt land som accepterar dem och där familjen kan 

rota sig och börja leva. Migrationsprocessen delas kan delas in i tre faser: hemlands-, flykt- 

och mottagandelands fasen. I hemlandsfasen är de viktiga faktorerna socioekonomisk 

bakgrund och utbildningsbakgrund samt skälet till att flytta från hemlandet och acceptans 

gentemot nya värderingar. Flyktfasen medför mycket turbulens i familjens liv med flera 

sociala, ekonomiska och mentala belastningar. Mottagandelandsfasen delas ofta in i två 

perioder, dels perioden då familjen väntar på sitt uppehållstillstånd och dels när familjen fått 

permanent uppehållstillstånd och får en viss stabilitet och trygghet (Al Badawi, 2003). 

 

Att byta land eller att bryta upp från sitt hemland och att vara tvungen att skapa nya 

sammanhang för sig själv och sin familj kan leda till kriser och krisreaktioner (FoU, 2005:5). 

Händelserna och påfrestningarna under flykten präglar ofta människans liv på ett medvetet 

eller omedvetet plan. Minnen från migrationen följer människan hela livet (Al Badawi, 2003). 

En familjs avresa från sitt hemland innebär att de skiljs fysiskt från sina anhöriga. Avresan har 

ofta föregåtts av många avsked, dessa avsked kan för familjen som flyttar ge en försäkran om 

en fortsatt tillhörighet till ursprungsfamiljen. Därmed blir familjemedlemmarna fria att möta 

det nya landet. Det första mötet med det nya landet karaktäriseras av kontrastering. I denna 

jämförelse mellan hemlandet och det nya landet framstår oftast det nya landet som bättre. 

Denna generellt positiva inställning ändras så småningom av vad som kallas mötet med 

realiteten vilket kan innebära språkproblem, problematiska möten med olika tjänstemän, 

sviktande självkänsla, problem för barnen i skolan etc., (Nyberg, 2000). Denna 

migrationsprocess är komplicerad och i vissa fall långvarig. Den medför många förändringar i 

både det sociala, det psykiska och det fysiska tillståndet hos individer och familjer. Att kunna 

se när migrationsprocessen har stannat av för en person är viktigt för hur det sociala arbetet 

skall bedrivas. När migrationsprocessen är över kan man tillsammans hitta lösningar i ”det 
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nya landet”. Skulle processen ha stagnerat måste ett motivationsarbete påbörjas för att se om 

personen kan bestämma sig för att ”leva” i det nya landet (FoU 2005:5). 

 

5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

5.1 Mångkulturalism  
Mångkulturalism är ett begrepp som står för ett ideologiskt och politiskt samhällsideal med 

krav på jämlikhet och rättvisa för alla människor, oavsett ursprung, och krav på gruppers 

rättigheter till sina rötter (SOU 2005:91). Mångkulturalism som ideologi betonar vikten av 

kulturella skillnader som berikar samhället. Rätten att vara olik är också något som betonas 

inom mångkulturalismen (Carlbom, 2003). Mångkulturalismen innebär att alla har samma 

värde trots olikheter. Det innebär också en rätt att praktisera sitt annorlundaskap. Den rätten 

innebär i sin tur grupprättigheter för den enskilda gruppen. Grupperna har rätt att inom 

gruppen bevara sina normer, kultur, religion och samhället skall underlätta för gruppens 

sammanhållning och bevarandet av dess identitet (Taylor, 1999). Ett mål för mångkulturalism 

som ideologi är att man skall lära sig om andra kulturer för att kunna närma sig och lära känna 

dessa kulturers medlemmar. Att känna till och respektera olika religiösa och nationella 

högtider samt acceptera andra kulturers matvanor och klädsstilar är tecken på att man 

erkänner samhällets mångkulturalism (Ahmadi & Lönnback, 2005). Mångkulturalism som 

ideologi har blivit en hegemoni i Sverige (Carlbom, 2003). 1975 fattade riksdagen ett beslut 

om att invandrares kulturella och språkliga bakgrund skulle inte bara erkännas, den skulle 

också främjas (prop.1997/98:16). Detta beslut är i hög grad fortfarande aktuellt då år 2006 är 

av regeringen utlyst till ett mångkulturår.   

  

Kulturella skillnader kan inte förväntas försvinna över tid beroende på den kontext som 

immigranten befinner sig i. Immigranten har ofta erfarenhet av diskriminering, det formas 

enklaver på grund av migrationspolitiken och det saknas stöd för individuell assimilation. 

Detta gör att immigranterna blir grupperade och då består kulturella skillnader mellan 

grupper. Genom att sträva efter normer som leder till mångkulturalism kan man förändra 

synen hos majoritetsbefolkningen i ett samhälle. När man arbetar för mångkulturalism arbetar 

man också för att minska rasismen hos minoritetsgrupper och majoritetsbefolkningen 

eftersom mångkulturalismen värnar om allas lika värde (Bauböck, 1996). 
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Mångkulturalism i den form den används idag kan ha positiva influenser på det sociala arbetet 

rörande barn och ungdomar. Det kan vara att man med mångkulturalism som perspektiv ser 

och tar till vara på de egenskaper och resurser som familjer med andra kulturer besitter. 

Socialt arbete bör genomsyras av en helhetssyn och det är viktigt att börja där klienten är. I 

socialt arbete med ungdomar och familjer med annan kulturell bakgrund än den svenska 

måste hänsyn tas till bland annat skilda förhållningssätt och tolkningar av en social verklighet. 

5.2 Universalism 
Företrädare för universalismen menar att det finns en objektiv moralisk sanning som kan 

appliceras på hela mänskligheten. De samhällen där man har tagit till sig denna sanning anses 

inom universalismen som mer upplysta än andra. Ofta är dessa samhällen präglade av den 

liberala demokrati man finner i västvärlden och enligt universalismen är detta rätt väg att gå. 

De viktigaste principerna inom universalismen är frihet, jämlikhet, mänskliga rättigheter och 

rättsäkerhet för alla oavsett kön, sexualitet, ras eller social status. Universalismen strävar efter 

att utplåna sociala orättvisor och uppmuntrar sökandet efter gemensamma grunder i olika 

kulturer och förståelse för andra människors sätt att tänka så länge det inte kränker 

universalismens grundprinciper (Nemetz & Christenssen, 1996) 

 

Universalismen kan både gälla juridiska rättigheter, såsom alla människors rätt till liv, likhet 

inför lagen, religionsfrihet och yttrandefrihet, och socioekonomiska rättigheter som rätten till 

arbete, hälso- och sjukvård, invaliditetsersättning och ålderspension (Benhabib, 2004). 

 

Som reaktion på de kränkningar av mänskliga rättigheter som skedde under andra världskriget 

bildades FN: s kommission för mänskliga rättigheter år 1946 (www.sfn.se). De mänskliga 

rättigheterna gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor är födda fria och har lika 

värde och samma rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela 

världen, oavsett land, kultur eller specifik situation. De mänskliga rättigheterna reglerar 

förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens 

makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen 

(www.manskligarattigheter.gov.se). FN: s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna 

kan ses som en produkt av universalismen eftersom den kan appliceras på hela mänskligheten 

och utgår från alla människors lika värde. Då rättigheter är något man tilldelas från den som 

har makten utgör FN: s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna även en 

maktreglering mellan FN, de länder som antagit förklaringen och invånare i dessa länder.  
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FN: s barnkonvention utgår från  FN: s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, men  

behandlar särskilt barns rättigheter. I riktlinjerna för handläggning av barn- och 

ungdomsärenden i Stockholms stad står det att verksamhet som rör barn skall vila på de 

grundläggande bestämmelserna i gällande lagstiftning och i FN: s barnkonvention 

(Kommunstyrelsen, 2004). 

 

Den amerikanska filosofen Martha C Nussbaum har använt sig av universalismen för att 

utveckla en lista med tio punkter över centrala mänskliga funktionsförmågor som hon menar 

att varje lands regering bör respektera och genomföra som ett minimum för vad respekten för 

mänskliga rättigheter kräver (Nussbaum, 2000). Till skillnad mot FN:s allmänna förklaring av 

de mänskliga rättigheterna talar inte Nussbaum om rättigheter utan om funktionsförmågor. 

Detta eftersom rättigheter är något man tilldelas av exempelvis regeringen, medan 

funktionsförmågor är något man föds med och som man själv äger och har makt över. De 

centrala mänskliga funktionsförmågorna handlar om att kunna leva ett mänskligt liv och vara 

vid god hälsa. Människan skall kunna röra sig fritt från plats till plats och kunna bestämma 

över sin kropp samt gå säker för alla typer av övergrepp. Hon skall kunna använda sina sinnen 

genom att kunna använda sin fantasi och sitt tänkande till att begrunda egna erfarenheter. 

Viktigt är även att kunna ha relationer till saker och individer utanför sig själv och att ha 

möjlighet att utforma en föreställning om det goda och kritiskt reflektera över hur det egna 

livet skall levas. Vidare tar Nussbaum upp vikten av att kunna leva tillsammans med andra 

människor och arter och förhålla sig till dem. Hon tar även upp vikten av att ha den sociala 

bas som krävs för självrespekt och att slippa förödmjukelse. Att kunna kontrollera den egna 

omgivningen genom att kunna delta effektivt i politiska beslut som styr ens eget liv och 

inneha egendom, inte bara formellt utan även i fråga om reellt utnyttjande är även det centrala 

mänskliga funktionsförmågor som Nussbaum tar upp som viktiga. 

 

Universalismen används för att bland annat förstärka kvinnors rättigheter inom patriarkala 

samhällen genom att trycka på universella mänskliga funktionsförmågor som gäller alla och 

inte ändras utifrån varken klass, kön eller etnicitet (Nussbaum, 2004). 

 

Den kritik av mångkulturalism som universalismen framför handlar om att man med ett 

arbetssätt inspirerat av mångkulturalism riskerar att hamna i kultur- och etnicitetsfällan och 

därmed försöka förklara allt med hjälp av kultur och etnicitet. En ständig uppdelning av 

människor i olika kategorier av kulturella och etniska grupper kan hämma integrationen 
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(Ahmadi & Söderholm Carpelan, 2003). Om kulturella skillnader bara är sedda att berika 

samhället finns det väldigt lite utrymme till att diskutera skillnader som kan vara skadliga för 

samhället. Mångkulturalism får människor att koncentrera sig på skillnader mellan grupper 

istället för likheter. Detta gör att människor grupperas och kultur blir definierad som homogen 

(Carlbom, 2003). Mångkulturalism kan försvåra möjligheten att förstå, se realistiskt på 

samhället och förstå vilken politik som lämpar sig bäst för integrationsfrågor (Carlbom, 

2003). Om man antar att det samhälle vi lever i är uppbyggt på mångkulturalism måste det 

också antas att alla grupper i samhället lever i jämlikhet med varandra. Detta gör att man 

bortser från många andra uppdelningar än ras och kultur såsom kön och klass. Att anta att 

samhället är jämlikt gör att man bortser från den rasism och diskriminering som finns idag 

istället för att motverka den (Dominelli, 1997). Ytterligare risker med mångkulturalism som 

ideologiskt synsätt är att man som socialsekreterare tar överdriven hänsyn till familjers 

kulturella bakgrund och därmed riskerar att tillåta företeelser hos vissa familjer som man inte 

skulle tillåta hos andra. Tydliga exempel på hur illa det i vissa fall bli när socialtjänsten väljer 

att tolerera traditioner inom vissa kulturer är hedersrelaterade brott som i de 

uppmärksammade fallen med Pela och Fadime samt det nu aktuella fallet med mordet på 

Abbas Rezai. Efter morden på Pela och Fadime gick Mona Sahlin som då var 

integrationsminister ut och sa att integrationspolitiken hade svikit invandrarflickor i 

hederskontext. Hon hade inte vågat ta tag i frågan om kvinnoförtrycket bland invandrare, av 

rädsla för att klassas som rasist (www.ordfront.se). 

 

Även universalismen har kritiker och man kan anta att dessa kritiker förhåller sig positiva till 

mångkulturalism. Man anser att universalismen inte tar hänsyn till människors olika kulturella 

tillhörigheter. Kulturen anses inte vara relevant när det kommer till rättigheter och moraliska 

regler. Riskerna med universalism kan vara att man inte ser kulturens värde för dem som 

utövar den och att även kulturen är en källa för moral (Healy, 2001). Man ser inte heller 

lokala lösningar där människor utifrån sina enskilda kulturer har verktyg att finna lösningar på 

sina problem. Med ett arbetssätt som har sin utgångspunkt i universalismen arbetar man för att 

lösa problem utifrån ett globalt universellt perspektiv där man har samma metod för att lösa 

ett problem var det än är (Gray, 2005). Alla människor har inte samma förutsättningar att lösa 

sina problem och många är utsatta för olika typer av diskriminering. Inom socialt arbete är 

detta viktigt att se. Det är exempelvis inte lika lätt för alla människor att få jobb då det kan 

finnas strukturell diskriminering på arbetsmarknaden som gör det svårare för människor med 

utländsk härkomst att få ett jobb. Om man inte tar hänsyn till detta utan arbetar genom att vara 
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”färgblind” och behandla alla lika riskerar man att inte kunna tillgodose behoven hos dem 

som är mest utsatta (Dominelli, 1997). 

 

Ytterligare kritik som universalismen har fått är att den är för västorienterad och därmed 

kanske inte passar i alla länder på samma sätt som den passar Europa och USA. När 

universalismen blir alltför västorienterad tas lite hänsyn till de holistiska familjestrukturer som 

miljoner människor lever i. Det kan tyckas etnocentriskt att tro att denna typ av familjesyn är 

underlägsen den individualistiska familjesynen vi har i väst och detta riskerar att skapa mer 

konflikter än lösningar (Gray, 2005). 

 

6 RESULTATREDOVISNING  
I resultatet har det viktiga som framkommit under intervjuerna redovisats efter de valda 

intervjutemana. Metoden som använts vid redovisningen av resultatet är 

meningskoncentrering och de citat som används i resultatredovisningen är valda för att så bra 

som möjligt belysa de olika intervjutemana. Under varje temarubrik kommer 

intervjupersonernas svar att sammanställas och redovisas med hjälp av meningskoncentrering. 

När citat används kommer det att redovisas från vem citatet är hämtat. Vid övrig redovisning 

av vad som sagts under intervjuerna kommer det att inom parentes skrivas ut vilken 

socialsekreterare som sagt vad utom vid de tillfällen där alla socialsekreterare har svarat 

liknande på frågan. Redovisningen av vem som sagt vad i resultatredovisningen görs för att 

öka tydligheten för läsaren i analysen.  

6.1. Intervjupersonen 
Asta, utredande socialsekreterare barngruppen 

Asta är 48 år och blev färdig socionom 2002. Hon har arbetat med socialt arbete i sju år då 

hon även under studietiden var engagerad i olika sociala projekt. På nuvarande arbetsplats har 

hon varit i tre år. Asta har svenskt ursprung. 

 

Daniel, utredande socialsekreterare barn- och ungdomsgruppen 

Daniel är 46 år och blev färdigutbildad beteendevetare 1991. Han har arbetat fyra år på 

nuvarande arbetsplats, men har arbetat med utredningsarbete inom socialtjänsten de senaste 

11 åren. Daniel har utländskt ursprung. 
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Fabian, utredande socialsekreterare ungdomsgruppen 

Fabian är 37 år och blev färdig socionom 2001 och har jobbat med socialt arbete sedan dess. 

På nuvarande arbetsplats har Fabian jobbat sedan årsskiftet 2005/2006. Fabian har svenskt 

ursprung. 

 

Karin, utredande socialsekreterare barngruppen. 

Karin är 61 år och blev klar socionom 1981. Hon började som 18 åring arbeta på det som då 

kallades nykterhetsnämnden. Detta blev hennes första kontakt med socialt arbete. Hon har 

tidigare arbetat med bistånd i Västafrika. Karin har svenskt ursprung. 

 

Pernilla, utredande socialsekreterare barngruppen. 

Pernilla är 38 år och har jobbat med socialt arbete sedan 1989. De senaste tre åren har hon 

jobbat inom Stockholms stad. Pernilla har svenskt ursprung. 

6.2 Organisationen 
Alla de intervjuade socialsekreterarna arbetar inom Stockholm stad och har därför samma 

riktlinjer att följa i sitt arbete. Alla har som del i sitt arbete att utreda barn eller ungdomars 

behov av eventuella insatser inom socialtjänsten.  De flesta av socialsekreterarna arbetar 

antingen i barngruppen med barn upp till 12 år eller i ungdomsgruppen med ungdomar mellan 

13 och ca 20 år. En av socialsekreterarna arbetar inom familjenheten, som tar emot alla barn 

och ungdomar från 0-20 år. Vissa av socialsekreterarna har också möjligheten att sätta in sig 

själva som en insats, i form av stödsamtal, när utredningen är avslutad eller som 

kontaktperson i en kollegas ärende. Karins arbete skiljer sig från de övriga då hon inte sitter 

på socialkontoret utan utför större delen av sitt arbete i en utredningslägenhet där hon träffar 

familjer för intensivutredningar.  

6.3 Personalsammansättningen 
De intervjuade socialsekreterarna arbetade i grupper som var ungefär lika stora. Antalet 

utredande socialsekreterare i respektive grupp (barngrupp och ungdomsgrupp) uppgick till 

mellan 5-10 stycken. I samtliga stadsdelar uppgick det totala antalet socialsekreterare inom 

barn- och ungdoms- eller familjesektionen till 20-30 stycken. Av dessa arbetade flertalet med 

utredande arbete, medan en del hade andra uppgifter såsom socialinspektör, 

familjehemssekreterare och flyktingsamordnare. 
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Även om det finns en uppdelning mellan barn- och ungdomsärenden arbetar 

socialsekreterarna över gruppgränserna då det händer att barn fortfarande är aktuella när de 

passerar gränsen och blir ungdomar. Alla socialsekreterarna arbetade tillsammans i par med 

sina utredningar. Majoriteten av de anställda utredande socialsekreterarna i en av 

stadsdelarnas barngrupp hade svenskt ursprung. I en annan stadsdel hade hälften av 

socialsekreterarna i barngruppen annan kulturell bakgrund än svensk. Där var även 

könsfördelningen hälften män och hälften kvinnor vilket skiljde sig från övriga stadsdelar där 

en övervägande majoritet var kvinnor. Åldern på socialsekreterarna varierade från 25 år upp 

till 62 år. På ett socialkontor var det många unga nyutexaminerade socionomer som arbetade.  

6.4 Klientsammansättningen 
Utifrån sina pågående ärenden hade socialsekreterarna olika erfarenhet av fördelningen 

mellan klienter med svenskt ursprung och klienter med utländskt ursprung. Fördelningen låg 

på mellan 20 procent och 50 procent klienter med annat ursprung än svenskt. I en stadsdel 

upplevde den intervjuade socialsekreteraren att stadsdelen hade förändrats från att vara ett 

typiskt arbetarstadsdel till att vara en mer segregerad stadsdel. Det finns nu både dyra 

bostadsrätter, men även ett genomgångsboende för nyanlända invandrare. Detta gör att 

klientsammansättningen är väldigt uppblandad (Asta). 

 

Hos de familjer som utreddes av barngruppen var våld i familjen det mest frekventa 

problemet (Pernilla, Asta). Resterande socialsekreterare upplevde att relationen mellan 

föräldrar var det som gav upphov till mest problem då de ansåg att barnen ofta kom i kläm. 

Ingen av de tillfrågade socialsekreterarna tyckte sig se ett mönster hos de familjer de mötte 

utan sa att det kunde vara alla typer av familjesammansättningar med alla typer av 

bakgrunder. Alla familjer är unika poängterades starkt. 

 

En av socialsekreterarna tyckte att det generellt var svårt att möta familjer med 

invandrarbakgrund eftersom de ofta har svårare problematik och föräldrarna är mindre 

resursstarka, på grund av erfarenheter från hemlandet, än i svenska familjer. Dock upplevdes 

invandrar familjer som bott länge i landet och etablerat sig i samhället som mer resursstarka 

än nyanlända familjer (Fabian). Problematiken upplevdes som ytterligare komplicerad hos 

nyanlända familjer då deras levnadsstandard ofta är låg och boendet provisoriskt. Detta skapar 

ytterligare problem som kanske inte skulle uppstått om de materiella förutsättningarna varit 

bättre(Asta).  
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6.5 Syn på begreppet mångkulturellt socialt arbete 
Ingen av de tillfrågade socialsekreterarna upplevde att begreppet mångkulturellt  socialt arbete 

är ett begrepp som används frekvent ute på arbetsplatserna. Det var dock ett begrepp de hade 

hört förut och som de upplevde som en del av deras arbete. Alla upplevde dessutom det som 

ett positivt laddat begrepp. En av socialsekreterarna upplevde att man pratade mer och mer 

om mångfald istället för om mångkultur. Begreppet mångkulturellt socialt arbete var inte 

viktigt som begrepp utan att vikten låg i att ta vara på de rikedomar, kunskaper och 

erfarenheter som finns. Om socialsekreteraren var tvungen att definiera begreppet så menade 

han att det var ett inkluderande begrepp (Daniel). 

 

”Alltså det är ju ett positivt begrepp i den bemärkelsen att man kollar extra, vad har dessa 

människor och vad har de rent samhällsmässigt. Att man inte exkluderar människor utan att 

man istället inkluderar folk.” 

Daniel 

 

För vissa var begreppet ett viktigt redskap i arbetet och önskade mer tid och utbildning i 

ämnet. De flesta tillfrågade socialsekreterarna ansåg att mångkulturellt socialt arbete innebär 

att man skall respektera varje människa utifrån sina förutsättningar och erfarenheter och att 

man som socialsekreterare bör skaffa sig kunskap om andra kulturer än den egna (Asta, 

Fabian, Pernilla). En annan ansåg att arbeta mångkulturellt innebär att plocka upp olikheter, 

mångkultur och fokusera på skillnader. Fokus lades också på att mångkulturellt arbete skulle 

kunna vara om man arbetade med ett projekt i ett område liknande Rosengård i Malmö2 

(Asta). Begreppet definierades även som en synonym till kulturkompetens vilket definierades 

som förmågan att förstå mekanismer i olika kulturer och familjer (Fabian). 

Någon annan ansåg att begreppet var tomt: 

 

”…det beror på vad man förknippar med begreppet. Det har inget värde tycker jag om det 

inte fylls med något som människor har nytta utav. Det är inte bara det att jag sitter här och 

ska komma på käcka lösningar på människors problem va? Utan det är ett givande och ett 

tagande. Kan jag skapa den dialogen och få den relationen då blir det ett mångkulturellt 

arbete, tänker jag” 

Karin 

                                                 
2 Cirka 84 procent av Rosengårds 20.000 invånare har utländsk bakgrund. Här talas ett 50-tal olika språk 
(www.malmoliv.se). 
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6.6 Mångkulturellt socialt arbete i praktiken 
Det var inte så lätt för de tillfrågade socialsekreterarna att tala om mångkulturellt socialt 

arbete i praktiken. Det poängterades att varje familj är unik och har unika problem och att det 

är viktigt att möta familjen där de befinner sig. Vissa tyckte att det var viktigt att läsa in sig på 

andra kulturer och önskade mer tid till detta (Pernilla, Asta), medan andra inte tyckte att det 

var deras uppgift utan att kommunikationen mellan socialsekreterare och klient var det som 

skapade mötet och att det då var oväsentligt varifrån de kom (Karin). Alla de tillfrågade 

socialsekreterarna tog gärna in hjälp utifrån när det gällde arbete med familjer från andra 

kulturer, där man själv tyckte sig sakna nödvändig kunskap. 

 

I mötet med andra kulturer är det viktigt att förstå att vissa begrepp och företeelser har olika 

betydelse och vikt beroende på kulturell bakgrund. Familjen togs som ett exempel på något 

som är olika viktig i olika kulturer (Fabian). Ytterligare ett exempel på hur man ibland måste 

ta hänsyn till andra kulturer var att det är viktigt att anpassa språket till den man pratar med så 

att inte maktnivåerna ökar mellan klient och socialsekreterare. Det kunde gälla personer med 

annan etnisk och kulturell bakgrund än den egna, men även hur man talar med barn eller 

andra där språket kan behöva anpassas. En av socialsekreterarna hade lärt sig under 

mångkulturell handledning att nätverksarbete inte var användbart med romska familjer då 

man inte talar om sexualitet över generationsgränser inom den romska kulturen.  

 

”Det kan ju vara bra att veta så att man inte sätter igång ett nätverksarbete och folk springer 

på toaletten hela tiden och man förstår inte varför” 

Asta 

 

Särskilt viktigt blir det att anpassa arbetsmetoderna för klienter med annan kulturell bakgrund 

än svensk då det finns en hotbild mot klienten. Ett exempel på detta gavs av en 

socialsekreterare som vi ett tillfälle hade blivit kontaktad av en kvinna som hade man och 

barn i hemlighet för sina föräldrar. Kvinnan gav socialsekreteraren i uppdrag hjälpa henne få 

sitt äktenskap och sin baby offentliggjort och accepterat. Socialsekreteraren resonerade då att 

hon som kvinna och kristen hade mycket liten auktoritet gentemot kvinnans pappa som var 

muslim. Hon tog då kontakt med en imam som sedan hjälpte henne i arbetet med att 

offentliggöra kvinnans hemligheter. Detta gjordes genom att imamen först hade enskilda 

samtal med pappan om de muslimska lagarna och därefter deltog socialsekreteraren i 

samtalen som då gick över till att handla om svensk lagstiftning. Först efter detta började man 

 30



att diskutera att sammanföra familjen. Detta var ett annorlunda sätt för socialsekreteraren att 

arbeta, då hon själv inte var den mest aktiva utan fick använda sig av andra för att kunna 

utföra uppdraget (Asta). När vi hört denna berättelse undrade vi om socialsekreteraren såg 

detta som ett exempel på mångkulturellt socialt arbete. Hon svarade då att det kunde vara det, 

men att hon hade gjort samma sak om det handlat om en familj tillhörande baptistkyrkan 

istället för en muslimsk familj. För denna socialsekreterare låg tyngdpunkten i att skaffa sig 

kunskap om olika kulturer för att bättre bemöta klienter med annan kulturell bakgrund än 

svensk. Dock menade hon att ”apparaten” måste fungera för alla då personer med annan 

kulturell bakgrund än svensk är en stor del av det svenska samhället (Asta). 

 

Ett annat exempel på hur man ibland kan känna att man bör arbeta med klienter med annan 

kulturell bakgrund än svensk gavs av en socialsekreterare som beskrev ett fall med en flicka 

som hotats av tvångsgifte. Socialsekreteraren hade i det fallet gett flickan ett löfte om hjälp, 

vid en eventuell flykt, utan att informera flickans föräldrar om deras kontakt. 

 

”Ja hon var ju omyndig och egentligen får jag ju inte göra så därför att då skulle jag 

kommunicera med hennes anhöriga och det gjorde inte jag utan jag fanns där ändå och gav 

henne det löftet och jag säger att i en sån situation skulle jag bryta mot lagen om jag var 

tvungen till det” 

Karin 

 

Något som framkom under intervjuerna var att det i mötet med klienter med annan kulturell 

bakgrund än svensk kunde vara viktigt att informera om hur den svenska socialtjänsten 

fungerar. Det beskrevs att en del klienter med annan kulturell bakgrund än svensk har en bild 

av att så fort man kommer till socialtjänsten förlorar man sina barn. Detta gör att de får 

svårigheter att samarbeta med socialtjänsten då de inte ser att det skulle kunna vara till nytta. 

Istället förlorar man då alla chanser till frivilliga insatser och måste utreda om det kan finnas 

behov av tvångsåtgärder. Det fanns inte bara ett behov av att tala om för klienter med annan 

kulturell bakgrund än svensk hur den svenska socialtjänsten fungerar utan även ett behov av 

att utvidga den svenska normen om vad som är normalt och inte bara gå i gamla spår. På det 

sättet riskerar man att skapa onödig distans till klienten genom att brista i kunskap gällande 

högtider, vanor eller hur man hälsar på varandra (Asta). 
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”På så sätt att man måste förstå varför de tänker och gör som de gör och vad de har med sig. 

Och att man möter dem där de är och att det inte är så självklart för dem vad som sitter i 

våran rygg så att säga.” 

Pernilla 

 

Det framkom att flera socialsekreterare tyckte att det generellt sätt var ett problem när man 

måste använda tolk. Framförallt på grund av att tolkarnas kompetens varierade kraftigt, men 

också på grund av att samtalet filtreras genom tolkens ord och att det då är svårare att få till ett 

möte (Fabian, Asta). Dock framkom en del positiva aspekter av tolkanvändning, då detta 

gjorde så att samtalen blev långsammare. Den tystnad som uppstod kunde utnyttjas av 

socialsekreteraren för att starta upp processer hos klienten (Asta). 

 

Alla de intervjuade socialsekreterarna ansåg att de präglades av sin egen kultur och att det 

påverkade deras arbete. En av de intervjuade ansåg sig bara ha kvar delar av sin kultur då han 

hade annan kulturell bakgrund än svensk (Daniel). 

 

På frågan om man tyckte att det var svårt att tala om mångkultur och andra kulturer då det 

finns risk att bli betraktad som fördomsfull svarade alla att det inte är svårt att tala om andra 

kulturer på arbetsplatsen, men att det i övrigt är en känslig fråga. Det finns dock en risk för att 

bedöma insatser olika på grund av osäkerhet hos socialsekreterare gällande främmande 

kulturer. Detta kan i vissa lägen kopplas samman med en rädsla att bli utpekad som 

fördomsfull. Man blir då ”snällare” för att försöka kompensera de familjer som har annan 

kultur än den svenska (Karin, Fabian). 

 

”Jag tycker att svenskar är, ursäkta, jävla flata emellan åt. Man är så feg och alltså jag vet 

inte man blir dumsnäll om du förstår vad jag menar” 

Karin 

 

En av socialsekreterarna menade att det också kunde vara tvärtom. Att de familjer som det är 

lätt att få kontakt med också ibland kan få mer hjälp och att detta kan drabba familjer med 

annan bakgrund än svensk (Fabian). 
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”…De familjer som det är lättare att få kontakt med kanske också kan få mer saker av oss. 

Det kanske är klienter som är lättare att tycka om, medan de klienter som man får använda 

tolk med blir det längre till så att jag tror att det finns en spännvidd åt båda håll” 

Fabian 

6.7 Sammanfattning av intervjupersonernas ståndpunkter kring mångkulturellt socialt 
arbete 
Asta 

För att kunna utföra ett mångkulturellt arbete ansåg Asta att det var av stor vikt att skaffa sig 

kunskap om andra kulturers vanor, högtider och seder. Detta för att hon inte skulle hamna i 

missförstånd med klienten. Hon uttryckte också att eftersom det finns en stor grupp i det 

svenska samhället som inte har svensk kulturell bakgrund är det viktigt att behandla alla lika. 

Denna grupp är en del av det svenska samhället och socialtjänstens system måste fungera för 

alla. 

 

Daniel 

Daniel upplevde begreppet mångkulturellt arbete som ett inkluderande begrepp och sa att det 

var viktigt att se alla klienters resurser. Han lade likt de övriga vikt på allas unika situation 

och poängterade att socialsekreteraren måste vara lyhörd.  

 

Fabian 

Kulturkompetens var viktigt för Fabian som tyckte att det var det som utgjorde kärnan i 

mångkulturellt socialt arbete. Han tyckte att det var viktigt att förstå vad olika begrepp 

betyder för olika kulturer och hur detta påverkar familjen. Han uttryckte även rädsla för att 

generalisera olika kulturella grupper och poängterade att alla är individer även om de tillhör 

en grupp. 

 

Karin 

Karin tyckte att mångkulturellt socialt arbete är att möta klienten i dess unika situation och 

skapa en relation som blir ett givande och ett tagande. För att på ett bra sätt möta klienter med 

annan kulturell bakgrund än den egna menar Karin att man måste ha ett öppet sinne och 

kunna ta hänsyn till kulturella skillnader, men att det även är viktigt att som socialsekreterare 

med annan kulturell bakgrund än klienten våga ifrågasätta kulturella yttringar som inte kan 

anses försvarbara. I slutändan är det mötet mellan socialsekreterare och klient som kan skapa 

en förändring. 

 33



Pernilla 

För Pernilla var det av vikt att läsa in sig på andra kulturer för att bättre förstå sina klienters 

situation och då kunna utföra ett mångkulturellt arbete. Hon påpekade dock att alla familjer är 

unika och inget problem är det andra likt. Pernilla menade också att det var viktigt med 

information till familjer med annan kulturell bakgrund än svensk då man inte kan ta förgivet 

att dessa klienter har samma förförståelse om socialtjänsten och det svenska samhället som 

henne själv. 

 

7 ANALYS  
Analysen i denna studie utgår från det insamlade empiriska materialet som redovisas i 

resultatdelen. Dessa resultat analyseras här utifrån de valda teorierna mångkulturalism och 

universalism. Fokus kommer även att läggas på att se om och hur resultaten ligger i linje med 

tidigare forskningsresultat eller visar på nya mönster.  

 

De valda metoderna för analysen av det empiriska materialet är meningstolkning och 

meningskoncentrering. Meningstolkning har använts i analysen för att göra det möjligt att 

tolka det empiriska materialet utifrån de valda teorierna och meningskoncentrering används 

här liksom i resultatredovisningen för lägga fokus på det som, för analysen, ansetts relevant. 

 

Analysen utifrån teorier är uppdelad i två delar för att bäst kunna svara på studiens 

forskningsfråga. Den första delen, namngiven efter studiens två underfrågor, tar upp teman 

som framkommit under resultatredovisningen. Temana är valda utifrån funderingar, tankar 

och tolkningar som gjorts under bearbetning av empirin. Dessa har ansetts relevanta för att 

med hjälp av de valda teorierna belysa studiens syfte och frågeställning. I den andra delen 

svarar vi på vår huvudsakliga forskningsfråga: hur socialsekreterare som arbetar med 

utredningar rörande barn och ungdomar ser på mångkulturellt  socialt arbete. Där kommer vi 

att redovisa vad mångkulturellt socialt arbete innebär för socialsekreterare som arbetar med 

utredningar rörande barn och ungdomar för att ytterligare illustrera svaret på 

forskningsfrågan. I analysen har meningstolkning använts som metod för att bäst kunna 

analysera det empiriska materialet utifrån valda teorier. Detta har skett genom att författarna 

med hjälp av teorierna gått utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer och relationer 

som inte omedelbart framträder i resultatredovisningen (Kvale, 1997). Till slut kommer vi i 
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analyskapitlet att jämföra vårat resultat med den tidigare forskning som redovisats i kapitlet 

”Tidigare forskning”. 

7.1Vad innebär mångkulturellt socialt arbete utifrån teori och praktik? 
Hegemoni 

Mångkulturalism som ideologi beskrivs ofta som en hegemoni i Sverige och idag får det till 

följd att mångkultur och mångkulturellt arbete uppfattas som rakt igenom positiva begrepp för 

de som inte har ifrågasatt denna hegemoni. Det faktum att det betraktas som en hegemoni kan 

förklara varför majoriteten av de socialsekreterare som vi intervjuat inte upplever att 

begreppet mångkulturellt socialt arbete används frekvent på arbetsplatsen, men ändå är ett 

positivt laddat begrepp som har relevans för det sociala arbete de gör. Utifrån 

mångkulturalism som teori tillför mångkulturalism som hegemoni något positivt till det 

svenska samhället och därmed också till det sociala arbetet. Detta medför att mångkulturellt 

arbete är en naturlig del av det sociala arbetet och att begreppet inte behöver en mer precis 

definition.  

 

Socialarbetarnas förhållande till begreppet mångkulturellt socialt arbete kan utifrån 

universalism ses som negativt då den rådande hegemonin har gjort det svårt för socialarbetare 

att fråga om eller ifrågasätta begreppet mångkulturellt socialt arbete eftersom begreppet ses 

som självklart för socialt arbete. En av de intervjuade socialsekreterarna ifrågasatte begreppet 

mångkulturellt arbete och kan därför antas, medvetet eller omedvetet, ha ifrågasatt den 

rådande hegemonin. Hon ansåg att begreppet var tomt eftersom mötet mellan 

socialsekreterare och klient handlar om ett givande och ett tagande samt att skapa dialog och 

få en relation till klienten.  

 

I sitt arbete hade en annan av socialsekreterarna blivit kontaktad av en kvinna som hade man 

och barn i hemlighet för sina föräldrar. Kvinnan gav socialsekreteraren i uppdrag att hjälpa 

henne få sitt äktenskap och barn offentliggjort och accepterat. Socialsekreteraren resonerade 

då att hon som kvinna och kristen hade mycket liten auktoritet gentemot kvinnans pappa som 

var muslim. Hon tog kontakt med en imam som hjälpte henne i arbetet med att offentliggöra 

kvinnans hemligheter. När hon under intervjun blev tillfrågad om hon såg detta som ett 

exempel på mångkulturellt socialt arbete svarade hon att hon inte ansåg att det var det. Vi fick 

uppfattningen om att det var självklart för henne att jobba på det här sättet. Detta exempel 

visar på att den rådande hegemonin mångkulturalism har haft genomslagskraft i det sociala 
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arbetet. Socialsekreteraren i det här fallet tog, helt i enlighet med mångkulturalismens ideal, 

hänsyn till och visade respekt för kvinnans och hennes föräldrars kulturella identitet. Detta 

skedde genom att socialsekreteraren efter att ha fått information från sin klient accepterade det 

faktum att hon som kvinna och kristen hade lite auktoritet gentemot klientens muslimske 

pappa. Detta medförde i sin tur att socialsekreteraren blev tvungen att ta hjälp utifrån.  

 

Kulturkompetens 

Inom mångkulturalismen anses alla kulturer ha lika värde. Det blir utifrån detta synsätt då 

viktigt att man inom socialtjänsten skaffar sig kunskap om andra kulturer än sin egen. Detta 

var också något som många av de intervjuade socialsekreterarna önskade. Att känna till och 

respektera olika religiösa och nationella högtider samt acceptera andra kulturers matvanor och 

klädsstilar är tecken på att man erkänner samhällets mångkulturalism. 

 

För att kunna utföra ett mångkulturellt socialt arbete ansåg många av de tillfrågade 

socialsekreterarna att kulturkompetens krävdes. Socialsekreterarna tyckte att de själva 

saknade nödvändig kunskap om andra kulturer än den egna. I sitt arbete tog socialsekreterarna 

därför kontakter både inom organisationen och utanför i arbetet med klienter med annan 

kulturell bakgrund än den egna. Detta visade sig i det sociala arbetet då man med rätt kunskap 

om olika kulturer kunde undvika konflikter man annars inte hade kunnat identifiera. Ett 

exempel som togs på detta var att det med arbete med romer kunde vara viktigt att veta att 

man inom den romska kulturen inte talar om sexualitet över generationsgränserna och att det 

därför kunde bli problematiskt att ha nätverksmöten med romska familjer. Genom att ta in 

hjälp utifrån visade socialsekreterarna att de respekterade sina klienters kultur. De förstod att 

de själva inte hade tillräcklig kulturkompetens för att undvika att bedöma andra kulturer 

utifrån sin egen kulturella måttstock. Att arbeta på det här sättet förespråkas inom 

mångkulturalismen. På så vis arbetade socialsekreterarna utifrån uppfattningen att alla 

kulturer har lika värde och förtjänar samma typ av respekt.  

 

Utifrån tanken om att det är i mötet och i relationen till den enskilda klienten som det 

mångkulturella arbetet skapas tyckte inte en av socialsekreterarna att det var hennes uppgift 

att lära sig om olika kulturer och traditioner från andra länder. Detta är inte heller nödvändigt 

med ett arbetssätt utifrån universalism då skillnader mellan kulturer inte anses vara av större 

vikt för det sociala arbetet. Man bör då förhålla sig till att alla människor har medfödda 
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mänskliga funktionsförmågor och att dessa är viktigare för klienten än dennes kulturella 

identitet. 

 

Kulturkompetens inom mångkulturellt socialt arbete får inte samma betydelse inom 

universalismen som det får inom mångkulturalismen. Universalismen förespråkar inte att man 

lär sig om andra kulturers specifika seder och traditioner då man genom att ta hänsyn till detta 

riskerar att bortse från de individer inom en kultur som inte gynnas av dess traditioner och 

seder. 

 

Generalisering 

De flesta socialsekreterarna ansåg att mångkulturellt socialt arbete är ett begrepp som innebär 

att man ser alla som unika individer med unika livssituationer. En del menade att begreppet 

även innebär att man fokuserar på skillnader och plockar upp olikheter hos de klienter man 

möter utifrån kulturell bakgrund. Inom både mångkulturalism och universalism finns en 

rädsla för att generalisera. Mångkulturalismen ser faran i att generalisera då man riskerar att 

inte se klientens kulturella bakgrund utan fokusera på etnicitet eller till och med se alla 

invandrare som en enda grupp. Inom universalismen handlar rädslan för generalisering istället 

om att ge kulturen och den kollektiva identiteten för stort utrymme och därmed missa 

individens särskilda behov. Det finns dock, inom båda dessa teorier, ett behov av att 

generalisera. Mångkulturalismen betonar kulturens betydelse för individen. Detta gör att 

kollektivet får en stark ställning och därmed uppstår ett behov av att generalisera inom en 

specifik kultur. För att en kulturell grupp skall kunna erkännas och ha samma ställning som 

andra kulturella grupper i samhället krävs ett antagande om att alla inom en viss kultur har 

liknande behov och en generalisering blir därmed nödvändig. Universalismen har också ett 

generaliseringsbehov för att bäst kunna tillvarata individens intressen. Det handlar om att se 

strukturer i samhället och inom olika kulturer som påverkar individens möjligheter till fria val 

och lika rättigheter. 

 

Inom det praktiska mångkulturella arbetet finns en rädsla för att generalisera. Detta är 

gemensamt för alla de intervjuade socialsekreterarna. De kunde inte se något direkt samband 

mellan de familjer de mötte i sitt arbete utan tonvikten låg istället på alla familjers unika 

situation. Denna ovilja att generalisera kan enligt mångkulturalismen bidra till att man inte ser 

kulturens betydelse och roll i klientens liv. Enligt universalismen kan denna ovilja bidra till att 

man inte ser strukturer som kan vara nödvändiga för att tillvara ta klientens behov.  
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 Fördomar 

En av de intervjuade framförde stark kritik mot svenska socialarbetares sätt att förhålla sig till 

andra kulturer. Hon upplevde att man på grund av feghet inte tog tag i de problem som 

uppenbart existerade av rädsla för att bli betraktad som fördomsfull. Även andra intervjuade 

socialsekreterare menade att det finns en risk att bedöma insatser olika på grund av osäkerhet 

hos socialsekreterare gällande främmande kulturer. Detta är inte önskvärt vare sig inom 

mångkulturalism eller universalism. Mångkulturalismen kräver ett hänsynstagande till 

kulturens betydelse, men detta hänsynstagande måste grundas på kulturkompetens hos 

socialsekreteraren. Ett hänsynstagande som beror på osäkerhet istället för kunskap sänker 

rättsäkerheten för klienten och öppnar dörrar för fördomar och rasism.  

 

Socialsekreterarna ansåg att man genom ett förhållningssätt med för stort hänsynstagande till 

familjens kultur misslyckas med att lösa problemen hos familjen. Detta går i linje med 

universalism då man med ett för stort hänsynstagande till kulturen kan missa de individer som 

inte gynnas av kulturens struktur och maktförhållanden.  

 

Den ”svenska normen” 

Socialsekreterarna menade att det kunde vara viktigt att utvidga den svenska normen om vad 

som är normalt för att undvika distans till klienter med annan kulturell bakgrund än svensk. 

Detta är en förutsättning för att mångkulturalism som ideologi skall kunna appliceras på 

socialt arbete. För att ett socialt arbete skall kunna bygga på mångkulturalism krävs att det 

inte finns någon specifik norm, varken svensk eller utländsk. Genom att utvidga den svenska 

normen kommer den inte bara innefatta det traditionellt svenska utan alla klienter oavsett 

kulturell bakgrund och ge dem lika värde. Problematiskt blir dock att fortsätta kalla denna 

norm för svensk. Även utifrån universalism kan man ställa sig tveksam inför begreppet 

”svensk norm”. För att kunna tillgodose individens rätt krävs en universell norm utifrån till 

exempel Nussbaums centrala mänskliga funktionsförmågor. Alla de intervjuade 

socialsekreterarna ansåg att de präglades av sin egen kultur och att det påverkade deras arbete. 

Genom ett medveteandegörande av den ”svenska normen” och vad det kan innebära för det 

mångkulturella arbetet blir det lättare att också utvidga normen. På så sätt kan man arbeta 

utifrån klientens behov och dennes rätt till sin egen livsstil istället för utifrån en mall om hur 

klienten bör bete sig och hur klientens behov skall se ut för att passa in i den ”svenska 

normen”. 
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7.2 Vad innebär mångkulturellt socialt arbete för socialsekreterare som arbetar med 
utredningar rörande barn och ungdom? 
Mångkulturellt socialt arbete innebär enligt de socialsekreterare som vi intervjuat ett arbetssätt 

som är i teorin genomtänkt, men numera självklart i praktiken. Ibland tycks begreppet vara så 

självklart att man är osäker på vad det egentligen innebär för det praktiska arbetet. Den 

rådande hegemonin skapar både förutsättningar och hinder för det mångkulturella arbetet som 

eftersträvas bland socialsekreterare. Man ser vikten av att finna verktyg för arbetet med andra 

kulturer och vidga den norm som inte passar alla. Det finns dock en risk för att man inte vågar 

se kulturer för vad de är med dess fördelar och nackdelar. Man blir rädd för att generalisera 

eftersom detta kan uppfattas fördomsfullt. 

 

Utifrån de använda teorierna mångkulturalism och universalism tycker vi oss se att synen på 

mångkulturellt socialt arbete hos socialsekreterare som arbetar med utredningar rörande barn 

och ungdomar ligger någonstans mittemellan dessa två synsätt. Detta är inte någon 

överraskning eftersom båda teorierna i sin kärna kräver ett starkt ställningstagande och därför 

skulle vara mycket svåra att ensidigt arbeta utifrån som socialsekreterare. I socialsekreterarnas 

beskrivningar av det praktiska arbetet har vi uppmärksammat hur socialsekreteraren hela tiden 

strävar mot, det av universalismen förespråkade, målet om alla individers lika rätt och 

individuella frihet. För att nå detta mål behövdes det dock ofta arbetsmetoder inspirerade av 

mångkulturalism. Detta arbetssätt blir även tydliga i intervjusvaren då alla starkt har 

poängterat vikten av att se alla klienter som unika individer med unika problem, men också 

påpekat att hänsyn måste tas till klientens kulturella identitet och dess betydelse.  

 

Att socialsekreterarna hamnar mitt emellan mångkulturalism och universalism i sin syn på 

mångkulturellt socialt arbete stämmer helt överens med de riktlinjer från Stockholms stad och 

den gällande lagstiftning som de i sitt arbete är skyldiga att följa. Riktlinjerna säger att all 

verksamhet som rör barn skall vila på de grundläggande bestämmelserna i gällande 

lagstiftning och i FN: s barnkonvention. Vidare står det i riktlinjerna att utredaren skall ta reda 

på barnets behov och uppfattning av kulturell och religiös identitet (Kommunstyrelsen, 2004). 

I kommentarerna till 1 kap § 2 SoL, där man tar upp kravet om hänsyn till barnets bästa, 

hänvisas det till FN: s barnkonvention som har ett universalistiskt förhållningssätt till barn 

och barns rättigheter. Även mångkulturalismen går att finna i Socialtjänstlagens 6 kap §1 där 

bestämmelser om vård utanför det egna hemmet regleras. I tredje stycket kan man läsa att 

vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra 
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närstående samt kontakt med hemmiljön. I kommentarerna till detta stycke står det att inte 

bara geografiska avstånd bör beaktas utan att det även innebär ett hänsynstagande till 

språkliga och kulturella skillnader i synsätt och bakgrund. Att sådana skillnader beaktas och 

att man väljer ett hem som kan samarbeta med barnets biologiska föräldrar är av största 

betydelse vid alla placeringar och i synnerhet vid placeringar av invandrarbarn (Norström & 

Thunved, 2006). 

 

I korta drag är svaret på vår huvudsakliga forsningsfråga att socialsekreterare som arbetar med 

utredningar rörande barn och ungdomar anser att mångkulturellt socialt arbete innebär att man 

skall respektera varje människa utifrån dennes förutsättningar och erfarenheter och att man 

som socialsekreterare bör skaffa sig kunskap om andra kulturer än den egna. 

7.3 Studiens resultat i jämförelse med tidigare forskning 
Att socialsekreterare anser sig behöva mer kulturkompetens samt kunskap om patriarkala 

familjestrukturer påpekar även Astrid Schlytter i sin studie ”Rätten att själv få välja”  

Flera av de intervjuade socialsekreterarna önskade mer tid till detta för att kunna öka sin 

kulturkompetens och bemöta varje individ utifrån deras kultur och därigenom specifika 

behov. Masoud Kamali beskriver i studien ”Kulturkompetens i socialt arbete” hur svenska 

socialarbetare inom försörjningstödsenheten upplevs behandla invandrarklienter mildare än de 

socialsekreterare som är av utländsk härkomst. Även detta går i linje med denna studie då en 

av våra respondenter uttryckte frustration öve de svenska socialsekreterarnas ”flathet” mot 

klienter med annan kulturell bakgrund än svensk. 

 

 I FoU-rapporten ”Tvärkulturellt socialt arbete” beskriver författarna Ahmadi & Lönnback 

viktiga komponenter inom mångkulturellt socialt arbete. Mycket av det som beskrivs går i 

linje med resultatet i denna studie. FoU rapporten tar i likhet med respondenterna i denna 

studie upp att mångkulturellt socialt arbete underlättas av att socialarbetaren har kunskap och 

färdigheter som sträcker sig utöver det vanliga. Det kan handla om kunskaper rörande kris, 

trauma, migration, maktstrukturer, vårt eget kulturella sammanhang och hur kultur och 

religion påverkar våran syn på livet. Däremot har respondenterna i denna studie inte talat om 

rasism och främlingsfientlighet i diskussionen kring mångkulturellt socialt arbete på det sätt 

man gör i FoU-rapporten ”Tvärkulturellt socialt arbete”. I likhet med Nybergs kapitel om 

barnfamiljers migration –uppbrott och förändring talar de intervjuade socialsekreterarna om 

nyanlända flyktingfamiljers svårigheter att hantera de trauman och minnen som finns med 
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från hemlandet i kombination med andra mer ”praktiska” problem som språkproblem, 

problematiska möten med olika tjänstemän och problem för barnen i skolan. 

 

8 SLUTDISKUSSION  
Utifrån vår frågeställning om vad mångkulturellt socialt arbete innebär för socialsekreterare 

som arbetar med utredningar rörande barn och ungdomar har vi kommit fram till att 

socialsekretare ser på mångkulturellt socialt arbete som ett arbetsätt där man respekterar varje 

människa utifrån sina förutsättningar och erfarenheter. Och att man som socialsekreterare bör 

skaffa sig kunskap om andra kulturer än den egna. Det innebär även att man ibland måste hitta 

alternativa arbnetsmetoder för att kunna tillgodose klienter med annan kulturell bakgrund än 

den egna. Genom att använda teorierna mångkulturalism och universalism kom vi fram till att 

socialsekreterare arbetar mångkulturellt utifrån båda de använda teorierna. Universalism 

används som ett mål för arbetet, men vägen dit präglas av mångkulturalism. Även om 

universalism i denna studie använts som en kritik mot mångkulturalism har det framkommit 

att universalism även är en användbar teori för mångkulturellt socialt arbete. 

 

 I förförståelsen till denna studie framkommer det att vi som författare upplevde att man 

talade om begreppet mångkulturellt socialt arbete som något som utgick mer från vilken 

etnicitet socialsekreterarna hade än hur de arbetade. Denna upplevelse visade sig inte alls 

stämma i denna studie då socialsekreterarna hade andra upplevelser av mångkulturellt socialt 

arbete. De talade om mångkulturellt socialt arbete helt utifrån sina klienters etnicitet vilket 

medverkade till det stora behov av ökad kulturkompetens som vi tyckte oss finna hos alla de 

socialsekreterare vi mötte. Vi antog att mångkulturellt socialt arbete i praktiken skulle kunna 

vara en blandning av mångkulturalism och universalism genom att ta hänsyn till människors 

behov av en kulturell identitet, men där principen om allas lika värde och rätt till 

likabehandling ligger till grund för det sociala arbetet. Vår förförståelse om att detta skulle 

kunna fungera har besannats i denna studie då socialsekreterarna visar på ett arbetssätt som i 

våra ögon kombinerar de två teorierna. 

 

De framkomna resultaten skiljer sig inte nämnvärt från tidigare studier i ämnet och inte heller 

svaren som vi fått av de enskilda socialsekreterarna är olika. En av orsakerna till att studien 

går i linje med en stor del av den tidigare forskningen kan vara att studien har ett begränsat 

frågeunderlag. En kombination av ett begränsat frågeunderlag och den rådande hegemonin 
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bidrar till att vi fått väldigt ”politiskt korrekta” svar. Med ”politiskt korrekta” svar menar vi 

svar som inte stöter sig med den rådande samhällsnormen. Vi kan ändå anta att svaren i stort 

är tillförlitiliga då större studier gjorts som pekat på liknande resultat. 

 8.1 Metoddiskussion 
I arbetet med denna uppsats har vi skrivit allt tillsammans vilket har resulterat i många 

diskussioner och processer som inte kan antas ha uppstått om vi arbetat självständigt. Vi har 

även fungerat som varandras bollplank under skrivandet och kunnat uppmuntra varandra när 

det har känts tungt och svårt att komma vidare.  

 

Resultaten i denna studie grundar sig på fem kvalitativa intervjuer med socialsekreterare som 

arbetar med utredningar rörande barn och ungdomar. Vi är medvetna om att fem intervjuer 

utgör en mycket liten studie och att svårigheter finns när det gäller studiens generaliserbarhet. 

Möjlighet till generalisering ökar dock eftersom respondenternas svar liknar varandra. Även 

tillförlitligheten ökar eftersom resultaten som framkommit går i linje med tidigare forskning. 

 

Vi tycker att kvalitativ metod är mest lämpad för denna typ av studie då syftet är att belysa 

innebörden av mångkulturellt socialt arbete (Kvale, 1997). Vi anser att det var viktigt för vår 

frågeställning att uppleva socialsekreterarens upplevelser kring mångkulturellt socialt arbete 

(Larsson, 2005). I efterhand tycker vi att det hade varit intressant att göra en kvantitativ 

enkätundersökning som komplement till de kvalitativa intervjuerna. Möjligheten finns att 

ytterligare aspekter av mångkulturellt socialt arbete hade framkommit och att svaren hade fått 

ett ytterligare djup. De frågor som utformats i intervjuguiden syftar till att få fram svar på hur 

de intervjuade socialsekreterarna ställer sig till mångkulturellt socialt arbete. Efter att ha utfört 

dessa intervjuer tycker vi oss se att dessa frågor kunde ha varit lite skarpare för att få fram 

mer precisa svar. När man gör samtalsintervjuer får man alltid räkna med intervjuareffekter 

vilket innebär att svaren kan bli olika beroende på vem som ställer frågorna (Esaisson et al, 

2003). Vi som uppsatsskrivande studenter har i viss mån varit i beroendeställning till de 

socialsekreterare som valt att ställa upp på intervjun. Detta medförde att vi upplevde det som 

svårt att ställa frågor som kunde upplevas som obekväma.  

8.2 Förslag till vidare forskning 
Under bearbetningen av empirin kom det fram intressanta svar och aspekter på det 

mångkulturella samhället som för denna studies frågeställning inte ansetts relevant. Många 

tankar har väckts kring frågor som skulle vara intressant för vidare forskning. 
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 En av de intervjuade socialsekreterarna hade utländskt ursprung. När han tillfrågades om den 

egna kulturens betydelse för det sociala arbetet svarade han att han bara hade kvar delar av sin 

kultur då han hade bott i Sverige under lång tid. Är det så att man i Sverige baserar kultur på 

etniskt tillhörighet och är det så att svenskar inte anser sig ha någon kultur? När denna 

socialsekreterare inte upplever att han har förvärvat någon svensk kultur utan istället förlorat 

delar av den ursprungliga, är detta då det svenska sättet att tänka kring kultur?  

 

En annan socialsekreterare sa under intervjun att en stor del av klientelet bestod av nyanlända 

flyktingar som bodde i stadsdelens genomgångbostäder. Hon tog upp problemet med att dessa 

nyanlända flyktingar blev satta i mycket små genomgångsboenden. Ofta fick familjer med 

många barn bo på små ytor i slumliknande miljö. Enligt socialsekreteraren resulterade detta i 

att de traumatiaska upplevelser de ofta hade med sig från hemlandet blev mycket mer 

påtagliga än om de hade levt i en mer dräglig miljö. Denna miljö upplevde socialsekreteraren 

gav upphov till ytterligare problem som i sin tur bidrog till aktualisering hos socialtjänsten. 

När vi hörde socialsekreterarens berättelse väcktes funderingar hos oss kring den materiella 

standardens betydelse för det psykiska välbefinnandet. Kan man förhindra aktualisering av 

nyanlända flyktingar hos socialtjänsten genom att höja standarden på genomgångsboenden? 

8.3 Reflektioner 
Mångkulturellt socialt arbete i teori och praktik har inte varit ett helt lätt ämne att skriva 

uppsats om. Bristen på tidigare forskning om socialsekreterares syn på mångkulturellt socialt 

arbete gjorde det svårt att få en uppfattning om hur områdets forskningsläge såg ut och vad vi 

kunde förvänta oss av vår studie. Hade vi läst liknande studier hade vi haft en bättre möjlighet 

att utforma relevanta frågor för ämnet. Intervjuguiden utformades efter den förförståelse som 

vi ändå hade och under intervjuernas gång upptäckte vi att ämnet mångkulturellt socialt arbete 

var svårare för socialsekreterare att precisera och prata om än vi från början hade trott. Vi 

upplevde också en osäkerhet hos de intervjuade socialsekreterarna inför begreppet 

mångkulturellt socialt arbete. Man var rädd att säga fel och vi fick frågor om intervjun kunde 

redigeras utifall att intervjupersonen ångrade sina uttalanden. Vi fick dock en positiv bild av 

socialsekreterare och deras syn på sitt eget arbete. Även om deras arbetssituation är på många 

sätt krävande var de vi intervjuade entusiatiska och trivdes med sitt arbete. De förmedladen en 

arbetsglädje som gjorde oss, som blivande socialarbetare, opptimistiska över framtiden. 
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Under utbildningen på socionomlinjen med mångkulturell inriktning har vi fått möjligheten 

att få ett bredare perspektiv i ämnet mångkulturell och mångkulturalism och därmed också att 

reflektera över möten och hur man möter människor med olika bakgrund. I slutet av 

utbildningen har vi även fått en inblick i universalism som har fungerat som ett nytt sätt att 

tänka kring mångkulturellt socialt arbete och socialt arbete i stort. Efter att ha skrivit denna 

uppsats har vi haft ytterligare möjligheter att se hur dessa teorier fungerar i praktiken. Detta 

har skapat processer och funderingar hos oss, men även gett svar på frågor vi haft om hur det 

går att arbeta praktiskt med socialt arbete utifrån dessa teorier. 
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http://www.mangkulturaret.se/
http://www.mangkulturaret.se/node/12
http://www.manskligarattigheter.gov.se/
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/page/?module_instance=3&top_id=7
http://www.ordfront.se/
http://www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/Artiklar/Sveket%20mot%20flickorna.aspx
http://www.sfn.se/
http://www.sfn.se/page.asp?nodeId=168
http://www.socarb.su.se/
http://www.socarb.su.se/socio-4.htm
http://www.stockholm.se/usk
http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?t=a5


www.sverigemotrasism.nu
 
Sverige mot rasism är en kunskapsbank som ger en samlad bild av det arbete mot rasism och 
etnisk diskriminering som pågår i samhället på olika nivåer. 
http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2546.asp  
Etnicitet  
Sidan hämtad 2006-04-25 
http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2553.asp  
Etnocentrism  
Sidan är hämtad: 2006-04-25 
http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2548.asp
Kulturbegreppet 
Sidan är hämtad 2006-04-10 
http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2534.asp
Mångfald 
Sidan är hämtad: 2006-04-25 
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Intervjuguide     Bilaga  
 
Tematiska frågor 
 
1. Intervjupersonen 
Hur länge har socialsekreteraren arbetat på enheten? 
Hur länge har socialsekreteraren arbetat med socialt arbete? 
Vad arbetar socialsekreteraren med mer konkret. Förutom utredningar finns det mer som 
socialsekreteraren har som arbetsuppgifter?  
Socialsekreterarens ålder och etnicitet? 
Är socialsekreteraren utbildad i Sverige eller utomlands? 
 
2. Organisationen 
Målgrupp- barn eller ungdom, båda? 
Är det en renodlad utredningsenhet? 
Vilka arbetsuppgifter har socialsekreterarna utanför utredningsarbetet? 
Klientfrågor inom organisationen finns det riktlinjer för hur man skall jobba? Finns det 
utrymme för diskussioner? Mål för verksamheten? Utbildning inom organisationen? 
 
3. Personalsammansättning 
Hur många arbetar på enheten? 
Vilka uppgifter har de generellt?  
Medelålder på gruppen? 
Sammansättning utifrån kultur/etnicitet eller liknande? 
 
4. Klientsammansättning 
Fördelningen av klienter Invandrare resp. svenskar. 
Hur många klienter med annan etnisk bakgrund än den egna möter intervjupersonen? 
Vilken problematik är vanligast bland dina klienter? 
Vilken typ av familjer är vanligast bland era klienter, ensanstende föräldrar, arbetarklass, 
arbetslösa, invandrade familjer etc. 
 
5. Syn på begreppet mångkulturellt arbete 
Används begreppet mångkulturellt arbete på din arbetsplats? Om inte vad används i stället?  
Behövs mångkulturellt arbete på din arbetsplats? Varför/ varför inte? 
Vad innebär mångkulturellt arbete för dig ? 
 
6. Mångkulturellt arbete i praktiken 
Har kulturen stor betydelse för mötet mellan klient och socialsekreterare? 
Krävs det olika sätt att arbeta beroende på klientens ursprung? 
Finns det lägen då man behöver ta hänsyn till kultur? Isåfall när och varför? Om inte, 
varför? 
Anser du att du arbetar mångkulturellt och i så fall vad gör du? Om inte, vad gör du inte? 
Vad innebär organisation, personalsammansättning och klientsammansättning  för det 
mångkulturella sociala arbetet? 
Känner du att din kultur präglar ditt arbete? I såfall hur? 
Präglar din kultur mötet med klienter av annan kultur? I såfall på vilket sätt?  
Är det lättare eller svårare eller ingen skillnad att möta klienter med liknande kultur som du 
själv? Varför? 
Finns det några skillnader mellan problematiken i invandrarfamiljer och svenska familjer? 
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