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ABSTRAKT 
 
Denna uppsats syftar till att ur svenska socialarbetares perspektiv beskriva 
och förstå begreppet ”interkulturell kompetens” i socialt arbete. För att upp-
fylla syftet har två frågeställningar besvarats, nämligen; Hur beskrivs och 
uppfattas interkulturell kompetens i det sociala arbetet av etnisk svenska so-
cialarbetare? Vilka utmaningar medför den kulturella mångfald som finns 
bland klienter för den svenske socialarbetaren? 

 
Metodansatsen är kvalitativ. Intervjuer med sex svenska socialarbetare verk-
samma vid två invandrartäta stadsdelar i Stockholm utgör det huvudsakliga 
empiriska materialet.  
 
Socialarbetarnas uppfattningar av interkulturell kompetens skilde sig åt och 
i analysen framträdde fyra olika meningskategorier; 1) Interkulturell kompe-
tens byggs på kunskap om andra kulturer.  2) Interkulturell kompetens ska-
pas i mötet mellan den svenske socialarbetaren och invandrarklienten.   3) 
Interkulturell kompetens nås med både kunskap om och mötet med invand-
rarklienter.   4) Interkulturell kompetens är förmåga att interagera med in-
vandrarklienter. 
 
En tydlig uppfattning som socialarbetarna gav uttryck för var, att både kun-
skap om andra kulturer, insikt i den egna etniska tillhörighetens normer och 
värderingar och förståelse för hur den egna etniska tillhörigheten kan påver-
ka det professionella arbetet är centrala förutsättningar för interkulturell 
kompetens i socialt arbete.  

 
En helhetsförståelse av temat förutsätter att ”invandrarklienters perspektiv” 
undersöks vidare.  

 
 

Nyckelord: Socialt arbete, kultur, kulturmöten, interkulturell kompetens. 
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                                   1. INLEDNING 
 
I detta kapitel diskuteras uppsatsämnets relevans och varför ”interkulturell kompe-
tens” rimligtvis bör beaktas i socialarbetares klientmöte, där den svenske socialar-
betaren kommer i kontakt med invandrarklienter från olika delar av världen. Detta 
mynnar ut i en problemdiskussion kring huruvida detta skulle kunna orsaka utma-
ningar för socialarbetare. Här formuleras vidare de frågeställningar och även det 
syfte som ligger till grund för undersökningen. Slutligen diskuteras studiens av-
gränsning och definition av invandrare och flykting. 
 
 
1.1 BAKGRUND 
Som praktikant våren 2004 fick jag vara med på ett klientmöte tillsammans med 
två svenska handläggare. Vi träffade då en familj från Irak som hade ansökt om 
kontaktfamilj för sin 10-årige son. Föräldrarna berättade bland annat att de har 
fruktansvärda smärtor vilket gör att de inte orkar med att tillgodose barnets behov 
på helgerna så att han får en meningsfull fritid. Föräldrarna gav uttryck för sina 
smärtor både genom ljud och genom gester. De ville med sin gråt och klagan 
väcka medkänsla och sympati hos sina handläggare. Föräldrarnas reaktioner på 
smärta sågs som överdrivna och ansågs att de visade dålig självbehärskning. Detta 
fick konsekvenser för föräldrarna på så sätt att handläggarna tenderade att under-
värdera deras smärtupplevelser. I stället för att vinna handläggarnas sympati, 
väckte föräldrarna med sitt sätt att uttrycka smärta misstro hos handläggarna. 
Vi människor lär oss redan som barn hur vi ska förhålla oss till och uttrycka smär-
ta. I vissa kulturer lär man sig att behärska sig, inte ge sig hän åt smärtorna utan 
bita ihop och vara behärskade. I andra kulturer däremot visar man smärtor genom 
högljudd klagan och ett utvecklat kroppsspråk för att få omgivningen att förstå 
och tro på att man är sjuk och har smärta.  
Mötet hade kunnat helt enkelt vara annorlunda om socialarbetarna hade tillräcklig 
kunskap om att individer ger olika uttryck för smärta i olika samhällen. 
 
 
1.1.1 Sverige och invandring 
Under olika tidsperioder, speciellt i samband med andra världskriget, har männi-
skor från många andra länder invandrat till Sverige. De viktigaste anledningarna 
till den moderna svenska invandringen är dels landets behov av arbetskraft för 
den tillväxande ekonomin, och framför allt för industrin, och dels flyktingpoliti-
ken, som öppnade Sveriges gränser för flyktingar som hotades av förföljelse och 
förintelse i sina hemländer (Soydan, 2000). 
I Sverige bor mer än en miljon av sammanlagt nio miljoner invånare som är födda 
utomlands. Av dessa kommer cirka 40 % från utomeuropeiska länder. De 20 
största invandrargrupperna i Sverige kommer från: Finland, Jugoslavien, Irak, 
Bosnien-Hercegovina, Iran, Norge, Polen, Danmark, Tyskland, Turkiet, Chile, Li-
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banon, Storbritannien, Nordirland, USA, Syrien, Ungern, Somalia, Rumänien, 
Etiopien och Indien (www.immi.se, 2005-09-21).   
 
Det är klart, att invandringen på ett tydligt sätt förändrat det svenska samhället. 
Sverige är nu för tiden ett mångkulturellt samhälle, där människor med olika kul-
tur, tradition, språk, religion möts och lever sida vid sida. I vardagslivet, på ar-
betsplatser, i bostadsområden möts svenskar och invandrare och upptäcker, att de 
skiljer sig åt på olika sätt. Det kan vara fråga om livsuppfattning, kvinnofrågor, 
sexualitet, barnuppfostran, äldreomsorg, syn på alkoholbruk, klädesvanor och så 
vidare. 
Mötet kan ta sig uttryck i olika former: ibland undviker människorna varandra för 
att slippa det annorlunda, ”det konstiga”, ibland tar människorna intryck av var-
andras kultur, och ibland kan det uppstå kulturkonflikter. Det händer också att 
man i syfte att försvara sitt eget sätt att uppfatta omvärlden idealiserar sin egen 
kultur och således distanserar sig från andra kulturer (Soydan, 2000). 
 
 
1.1.2 Klientmöte och kulturella skillnader 
Mötet mellan den svenske socialarbetaren och invandrarklienten kan te sig något 
mera komplicerat än mötet mellan människor i vardagslivet. Detta beror på att re-
lationen de ingår i är en s.k. hjälprelation. Den innebär en person-personrelation, 
på så sätt att den ena av parterna hjälper och den andra blir hjälpt, den ene tar rol-
len som hjälpare (socialarbetare) och den andre som den hjälpte (klient). Att kun-
na skapa och vidmakthålla en hjälprelation är det allra mest centrala och det mest 
grundläggande i det sociala arbetet. Utan ömsesidig förståelse existerar ingen 
hjälprelation, och utan hjälprelation ingen hjälp! Det är därför av största vikt att 
socialarbetare och klient når och förstår varandra. En god hjälprelation förknippas 
vanligtvis därför med att förstå/bli förstådd och att lyssna/bli lyssnad på (Bernler 
& Jonsson, 2001).  
 
Närvaron av många individer med olika kulturella bakgrunder ställer nya krav på 
socialarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med invandrarklienter. Den so-
cialarbetare som inte besitter kunskaper om klientens specifika kulturella bak-
grund och som inte har kulturell självinsikt kan känna sig hotad både som männi-
ska och som socialarbetare. Klientens kultur och sätt att uppfatta omgivningen, 
sätt att lösa problem, kan te sig främmande och hotfull. 
 

 
1.1.3 Socialtjänsten, kulturmöte och utmaningar  
En betydande del av det svenska sociala arbetet bedrivs i myndigheternas regi. 
Därför är kommunernas socialtjänst en viktig aktör i det sociala arbetets fält. So-
cialtjänsten är samtidigt en relativt monokulturell myndighetsutövning som många 
invandrarklienter kommer i kontakt med.  Det blir existentiellt nödvändigt för den 
svenske socialarbetaren att förstå sina klienters behov och problem och dessutom 
ha kunskap om vad dessa behov beror på. Detta leder till att det blir särskilt rele-
vant att undersöka aspekten kulturell kompetens i klientrelationen inom social-
tjänsten. Om kulturen som variabel påverkar ett möte i en interkulturell hjälprela-
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tion skulle det innebära att socialarbetare i Sverige bör öka sin medvetenhet om 
och skapa förståelse för den kulturella sammansättningen, av både befintliga och 
potentiella klienter, om de vill rikta sin kommunikation effektivt och därmed byg-
ga och vidmakthålla en hjälprelation. Viktiga frågor att fundera över är; Hur ser ut 
mötet mellan socialtjänstens socialarbetare och invandrarklient, då parterna har 
olika kulturella referensramar? Hur kan socialarbetaren ta mångfalden av kulturer 
på allvar i bemötandet av dessa klienter? Finns det kunskap om hur kulturell 
mångfald ska integreras i mötet med invandrare? 
 
Dessa funderingar leder fram till uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 

 
 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Undersökningens övergripande syfte är att beskriva och förstå hur socialarbetare 
med etnisk svensk bakgrund verksamma inom socialtjänsten uppfattar och ser på 
begreppet ”interkulturell kompetens”.  

 
För att uppfylla syftet avses nedanstående frågeställningar att bli besvarade: 

 
Hur beskrivs och uppfattas interkulturell kompetens i det sociala arbetet av etnisk 
svenska socialarbetare?  

 
Vilka utmaningar medför den kulturella mångfald som finns bland klienter för den 
svenske socialarbetaren?  
 
 
 
1.3 AVGRÄNSNINGAR 
En medveten avgränsning görs till svenska socialarbetares perspektiv. Därmed 
väljs klienters perspektiv på socialarbetares interkulturella kompetens bort, trots 
sin relevans för en helhetsförståelse av temat. Undersökningen avgränsas således 
till hur socialarbetare med svensk bakgrund inom socialtjänsten i Stockholms stad 
som arbetar med klienter från andra länder uppfattar begreppet ”interkulturell 
kompetens” och förhåller sig till kulturmöten och dess konsekvenser. Ytterligare 
avgränsning görs till två av Stockholms segregerade förorter, där en stor del av 
befolkningen har sitt ursprung i andra länder.  
 
 

 
1.4 DEFINITION AV INVANDRARE OCH FLYKTING 
I min studie kommer jag att använda begreppet ”invandrarklient” och då menar 
jag både invandrare och flyktingar. Flykting definieras som en person med väl-
grundad rädsla för förföljelse på grund av till exempel ras eller etnisk bakgrund 
och/eller religiös eller politisk åskådning. Flyktingen är tvingad att resa eller fly 
på grund av rädsla för eller verklig förföljelse, förtryck, fängelse, tortyr eller förin-
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telse eller på grund av krig och dess grymheter. Invandrare definieras som en per-
son som har lämnat sitt hemland frivilligt för att komma till ett annat land och kan 
återvända dit. Skälen kan vara personliga eller ekonomiska eller resultat av natur-
katastrofer. Invandrare kan vara på flykt från svår fattigdom, förtryck och miss-
förhållanden inom familjen eller i samhället. Invandrare är en individ som söker 
efter en bättre tillvaro (Westin, C. m.fl.1999). Min studie har att göra med de kli-
enter som har annan etnisk tillhörighet och kulturell bakgrund än den svenska 
oavsett om de definieras som invandrare eller flyktingar.  
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        2. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
 
Detta kapitel redogör för det metodval och det tillvägagångssätt som tillämpats för 
att uppnå undersökningens syfte. Nedan följer en genomgång av hur undersök-
ningsmaterial samlats in, bearbetats och analyserats.   
 
 
 
2.1 FORSKNINGSMETOD  
I forskningsmetodik förekommer diskussionen om kvalitativa och kvantitativa 
metoder ofta. Den viktigaste skillnaden mellan dessa är hur man ser på siffror och 
statistik. Kvalitativ forskning har en tendens att uppfatta ord som den centrala ana-
lysenheten, forskningen omvandlar därmed det undersökta till skrivna ord. Den 
kvantitativa forskningen däremot analyserar materialet mer utifrån siffror och om-
vandlar således det undersökta till siffror (Denscombe, 2000). 
 
Den kvalitativa undersökningens studieobjekt är individer, grupper av individer 
och deras livsvärld. Syftet är att beskriva, analysera och förstå beteendet hos en-
skilda människor och grupper med utgångspunkt från dem som studeras. 
Kvalitativa undersökningar kännetecknas av att undersökaren försöker förstå hur 
människor upplever sig själva, sin tillvaro, sin omgivning och överhuvudtaget det 
sammanhang i vilket de ingår. Vid kvalitativa undersökningar är forskaren inte in-
tresserad av hur världen är, utan hur den uppfattas vara. Kvalitativa metoder läm-
par sig därför i första hand för frågeställningar som syftar till att förstå hur exem-
pelvis personer och grupper upplever eller förhåller sig till så skilda fenomen som 
framgång, lönesystem, framgång och arbetsorganisation. Kvalitativa forskare 
hävdar att de kan få en djupare förståelse av sociala fenomen än vad man kan få 
från kvantitativa data (Ryen, 2004). 
 
Med stöd i Trost (1997) anses den kvalitativa ansatsen vara mest lämplig för den 
här underökningen, eftersom han menar att det är syftet med undersökningen som 
avgör vilken metod som är mest fördelaktig. Om frågeställningen gäller hur ofta, 
hur många, eller hur vanligt, är en kvantitativ studie att föredra. Men om fråge-
ställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster, som är avsikten med 
denna studie, blir den lämpliga ansatsen kvalitativ.  
 
 
 
2.2 DATAINSAMLINGSMETOD  
Jag har samlat in data genom; primärdata (intervjudata) och sekundärdata (doku-
ment). 
 
Primärdata: Primärdata har samlats in med hjälp av personliga intervjuer med sex 
erfarna socialarbetare. Jag har gjort icke-standardiserade och ostrukturerade inter-
vjuer med öppna frågor. Ett vanligt sätt att skilja mellan olika typer av intervjuer 
är att utgå från graden av standardisering. Vid icke-standardiserade intervjuer kan 
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man välja både frågeformulering och frågornas ordningsföljd mera fritt. Huvudsa-
ken är att de frågor som ställs ger svar som täcker informations behov. Intervjun 
kan i detta fall vara betydligt mera flexibel och situationsanpassad. Icke-
standardiserade intervjuer är därför vanliga vid genomförandet av kvalitativa un-
dersökningar (Jacobsen, 2000). 
 
Sekundärdata: Med sekundärdata avses data och information som finns dokumen-
terat om ett visst fenomen. Jag har använt mig av böcker och litteratur som var re-
levanta för min studie. Mitt tillvägagångssätt var att först formulera tydliga och re-
levanta sökord såväl socialt arbete, socialtjänst, invandrare, etniska minoriteter, 
kultur, kulturmöte, mångfald, kommunikation, social kompetens, interkulturell 
kompetens som multikulturellt socialt arbete. Sedan kontrollerade jag bibliografier 
som täcker mitt undersökningsområde eller något mycket närliggande området. 
Stockholms universitetsbiblioteks webb- SUB och databasen Libers utgjorde en 
bra början. Jag har också följt upp referenser till andra verk som jag fann i böcker. 
Framför allt har jag använt mig av de referenser som är presenterade av Soydan, 
m.fl. (1999). 
 
I litteratursökningen hade jag som avsikt att söka på bred front, för att sedan av-
gränsa mer och mer.  Vidare undersöktes ovannämnda sökord i kombination med 
varandra, till exempel ”socialt arbete och invandrare”, ”socialt arbete och interkul-
turell kompetens”, ”kulturmöte och kommunikation”, etc. 
 
 
 
2.3 VAL AV PLATSER OCH RESPONDENTER  
Den miljö jag valde var den offentliga sektorn. Valet av den offentliga sektorn 
ställde mig inför val av stadsdelar och socialarbetare som är verksamma vid dessa 
stadsdelar. Jag har naturligtvis valt ut de stadsdelar som lämpar sig för min under-
sökning, nämligen de stadsdelar som uppfyllde kriteriet flerkulturella stadsdelar, 
då många olika nationaliteter finns där.  
Sedan har jag spårat upp de mest givande och relevanta källorna vid de två stads-
delarna, det vill säga de respondenter som antas sitta inne med mest information 
eller har mest att bidra med. Då valdes socialarbetare som hade följande egenska-
per; 1) långvarig erfarenhet av det sociala arbetet, 2) etnisk svensk bakgrund, 3) 
långvarig kontakt med invandrarklienter. Med utgångspunkt från urvalskriterierna, 
jag beslutat mig för, valdes fyra barn- och ungdomshandläggare, en familjerätt-
sekreterare och en familjehemsekreterare från respektive stadsdelar. 
 

 
 

2.4 GENOMFÖRANDET AV INTERVJUER 
Enligt min personliga erfarenhet är telefonkontakt att föredra framför brevkontakt. 
En telefonkontakt tvingar fram ett omedelbart ställningstagande medan en brev-
kontakt hamnar ofta i icke-prioriterade avdelningen och ställningstagandet kan 
därmed skjutas upp. Första telefonkontakten togs med respektive enhetschef i ut-
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valda stadsdelar. Sedan togs kontakten med de socialarbetare som cheferna pre-
senterade som mest relevanta. Vid första telefonsamtalet reagerade alla utvalda in-
tervjupersonerna igenkännande, när deras sektionschef nämndes som referens för 
min telefonkontakt. 
Den information som jag gav respondenterna vid första telefonsamtalet var föl-
jande; en presentation av mig samt mitt arbete, arbetets syfte, frågeställningar och 
metod. Vidare berättade jag att en intervju kunde ta minst 2 timmar. Responden-
terna själva fick välja tid som passade bäst och plats för intervjun. Förslaget var 
socialbyrån i respektive stadsdel. Ingen respondent var tveksam till att delta i in-
tervjuerna, utan de visade olika grader av intresse eller nyfikenhet. Några ställde 
följdfrågor, medan vissa var nöjda med informationen jag hade givit. Mellan för-
sta telefonkontakten och själva intervjun hade jag oftast ytterligare någon kontakt 
med respondenterna, framför allt gällande tiden.  
  
Intervjupersonerna informerades också om att jag ville spela in intervjun på band, 
för att materialet senare skulle omarbetas till skriftlig form. Jag kanske som 
många andra har upplevt att det inte är så enkelt att uppträda som en intresserad 
lyssnare samtidigt som man strävar efter att göra bra och inte minst läsbara an-
teckningar. Ett mycket vanligt sätt att lösa dilemmat med återgivning av samtal är 
att använda bandspelare, enbart eller tillsammans med anteckningar. På det sättet 
ser man till att få med allt som sägs från intervjun. Jag har valt att anteckna vid si-
dan om inspelning, eftersom det kan vara en fördel om det i efterhand visar sig att 
det var fel på utrustningen. 
  
Det viktiga för mig var att förbereda mig väl för intervjun. Jag hade centrala frå-
gor och teman nedskrivna på en lapp samtidigt som de "satt i hjärnan". Det gjorde 
att jag inte fick panik om intervjupersonerna avvek från planen, tvärtom drog jag 
fördel av respondenternas spontanitet utan att jag febrilt försökte få dem tillbaka 
till intervjufrågorna. Frågorna syftade till att stimulera en djupare diskussion kring 
ämnet samt att ge utrymme för intervjupersonernas egna tankar och förståelsen 
kring detta.  
 
 
 
2.5 ANALYS, TOLKNING OCH FÖRFÖRSTÅELSE 
 
2.5.1 Analys och tolkning 
Alla inspelade intervjuer skrevs ut i sin helhet och varje intervjuperson fick en 
kod. Därefter läste jag igenom utskrifterna flera gånger. Eftersom jag själv skrev 
ut alla intervjuerna innebar detta att jag gick igenom dem på nytt och satt i gång 
en process där man både lyssnar och påbörjar analysarbetet. En annan fördel med 
att själv ha skrivit ut det inspelade materialet var att det gav mig möjlighet till att 
reflektera över mina egna frågor och interaktionen mellan mig själv som forskare 
och intervjupersonerna.  
 



                                                                                                                                                         8

Det finns olika metoder och sätt att analysera intervjudata. Den metod jag har an-
vänt i arbetet är närmast att likna vid det Kvale (1997) benämner ”meningskatego-
risering”. Kategoriseringen av mening i intervjuades uttalande har länge utnyttjats 
för analys av kvalitativt material. 
 
Tolkning kräver emellertid i de flesta fall kreativitet och fantasi, och sker ofta på 
två plan; 
Först gäller det att förstå den subjektiva verkligheten hos de aktörer som studeras. 
Det vill säga att förstå hur de ser på verkligheten, vilka begrepp, synsätt och vär-
deringar de är bärare av och vilka motiv och avsikt de har. Därefter handlar det 
om att göra de studerade aktörernas subjektiva logik till underlag för en djupare 
tolkning (Ryen, 2004). 

 
 

2.5.2 Författarens förförståelse  
Alla tolkningar påverkas av tidigare erfarenheter, uppfattningar och föreställning-
ar den s.k. förförståelsen. Kvalitativ data är enligt Denscombe (2000) produkten 
av en tolkningsprocess och varje författare har egna värderingar och mer eller 
mindre fasta övertygelser, som kommer att påverka sättet forskaren väljer att stu-
dera problemet och tolka data på. Det existerar alltså ingenting som en helt förut-
sättningslös intervju. Både som intervjuare och respondent har man en viss för-
förståelse av situationen och den andre. Man har redan innan intervjun ägt rum 
både uttalade och outtalade tankar om vad intervjusituationen kommer att innebä-
ra och leda till. Hur dessa tar sig uttryck är kopplat till tidigare erfarenheter och 
hur befintlig information tolkas.  
 
Att jag har en annan bakgrund än svensk och har invandrat till Sverige vid vuxen 
ålder innebär att jag med stor sannolikhet har ett ”jag” som ser sig själv och sin 
omvärld i termer av kultur, invandrare eller ”annorlunda”. Detta förstärks ytterli-
gare då jag vuxit upp i det hem där man talar ett annat språk än svenska. Att män-
niskor tänker olika och därför beter sig annorlunda i givna situationer, är en åsikt 
som författaren har och som inspirerat problemformuleringen till den här under-
sökningen. Genom att klargöra min förförståelse som författare, mitt jag, har jag 
försökt att minimera risken att göra felaktiga och missvisande tolkningar av det 
undersökta. 
 
Slutligen har givetvis det faktum att jag själv arbetar inom socialtjänsten som 
barn- och ungdomshandläggare vid en stadsdel söder om Stockholm, påverkat 
min förförståelse inför det problem som ska undersökas.  
 
 
 
2.6 METODPROBLEM  
I en undersökning måste forskaren veta att hon/han undersöker det som avses un-
dersökas, det vill säga att validiteten är hög. Forskaren måste också veta att under-
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sökningen görs på ett tillförlitligt och trovärdigt sätt, det vill säga att reliabiliteten 
är hög. Dessa två begrepp påverkar noggrannheten av en undersökning.  
 
 
2.6.1 Validitet  
Med validitet menas rent allmänt att det som avses undersökas och det som fak-
tiskt undersöks överensstämmer. Det som gör validitet i kvalitativ forskning så 
svårt och samtidigt så spännande är att forskaren utifrån sin subjektiva värld ofta 
skall tolka andra människors subjektiva livsvärld. Ett mått på om man har lyckats 
är om resultaten kan förstås och accepteras av såväl respondenterna, allmänheten 
som forskarsamhället. 
Kvale (1997) ser validering som en pågående kvalitetskontroll under alla stadier i 
undersökningen, t.ex. vid frågeformulering, utskrifter, tolkningar etc. Kvale menar 
också att valideringen avgörs genom argumentering med andra som verkar inom 
samma sfär, som deltar i samma ”diskurs”. För Kvale är validitet i hög utsträck-
ning kopplat till ”sanning” och motsägelsefrihet.  
 
Validiteten i en kvalitativ studie kan påverkas både negativt och positivt av per-
sonliga intervjuer. En nackdel med att intervjua är att den som intervjuar upplever 
situationen på ett felaktigt sätt genom att de signaler som respondenten sänder ut 
inte uppfattas korrekt. Vidare kan intervjuaren omedvetet påverka den intervjuade 
på grund av den närhet som utmärker intervjusituationen. Utifrån detta kan den in-
tervjuade lämna den information han tror att intervjuaren vill ha i stället för att ut-
trycka sina egentliga åsikter. Det är också sannolikt att respondenten som inte ti-
digare tänkt i termer av kulturella skillnader och interkulturell kompetens påver-
kats av intervjuarens förförståelse och personliga insikter genom hennes sätt att 
formulera frågorna (Holme, 1991). Fördelen med intervjuer är dock att intervjua-
ren står så pass nära den verkliga situationen att frågorna kan anpassas då detta 
anses nödvändigt. En stor fördel med personliga intervjuer av denna form är att de 
kan anpassas till respondenternas egna prioriteringar, upplevelser och åsikter. De 
får stora möjligheter att själva berätta vad de anser vara relevant och centralt att 
belysa (Denscombe, 2000, Jacobsen, 2000).  

 
För att höja validiteten och stärka giltigheten har jag i mitt arbete bland annat 1) 
valt stadsdelar som lämpar sig för frågeställningarna, 2) valt de mest givande och 
relevanta källorna, det vill säga de respondenter som antas sitta inne med mest in-
formation eller har mest att bidra med, 3) kontaktat intervjupersonerna i förväg 
och presenterat uppsatsens syfte och frågeställningar för att de ska vara insatta i 
ämnet, 4) försökt att ställa relevanta frågor i förhållande till ämnet, 5) försökt att 
öka validiteten genom deltagarkontroll vilket innebar att respondenterna fick möj-
lighet att följa analysarbetet, 6) bett intervjupersonerna att själva välja tid och 
plats för genomförandet av intervjuer och därmed kunde de känna sig vana och 
inte bortkomna i forskarens miljö. 
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2.6.2 Reliabilitet  
Med reliabilitet menas att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt och att frå-
gorna inte ska leda till missuppfattning. Om ingenting förändras i en population 
skall två undersökningar med samma syfte och med samma metoder ge samma re-
sultat (Svenning, 1999). Enligt Kvale (1997) innebär reliabiliteten instrumentets 
tillförlitlighet eller noggrannhet i undersökningen. Viktigt att poängtera är att den 
här undersökningen, med stöd i Patel & Tebelius (1987), utgår från att begreppet 
reliabilitet i kvalitativa studier snarare bör uppfattas i termer av trovärdighet. I syf-
te att öka reliabiliteten och eliminera missförstånd spelades intervjuerna in på 
band. På så sätt skapades förutsättningar att lyssna på intervjuerna obegränsat an-
tal gånger vid sammanställningen. Minnesanteckningar fördes också under inter-
vjun utifall problem med bandspelaren skulle uppstå. Direkt efter intervjuerna, då 
allting fortfarande fanns färskt i minnet, lyssnades banden av och skrevs ut.  
Reliabiliteten ökar också avsevärt genom att frågeställningar undersöks utifrån tre 
olika perspektiv nämligen verksamma socialarbetare inom barnavårdutredning, 
familjerätt samt familjevård, och inte endast utifrån ett perspektiv.  
 
Mina egna erfarenheter från socialt arbete och kulturmöte kan påverka tillförlit-
ligheten både negativt och positivt, då jag inte är helt friställd från det undersökta 
ämnet. Risken ligger i att viktiga aspekter kan förbigås eller att synpunkter tas för 
givna därför att de av författaren uppfattas som självklara. Men erfarenheterna kan 
också vara till en fördel då diskussionen kan föras på den intervjuades nivå vad 
gäller det sociala arbetets interna språk. En annan fördel med författarens egna er-
farenheter är att respondenten kan ges impulser att ta upp förhållanden som annars 
skulle ha förbigåtts. Detta kan innebära mindre risk för missförstånd och därmed 
öka reliabiliteten i stället.  
De respondenter som blev intervjuade fick en utskrift av mina tolkningar för att 
själva avgöra om det stod i överensstämmelse med deras egen uppfattning om vad 
som sagts. Detta anses ha en positiv effekt på reliabiliteten. 
 
 
2.6.3 Generaliserbarhet  
Generaliserbarhetstanken handlar om att resultaten i en undersökning kan utvidgas 
till att gälla i flera sammanhang. Kvale (1997), med hänvisning till andra författa-
re, är inne på tre olika former av generalisering. Han skriver dels om naturalistisk 
generalisering, där tyst kunskap på ett personligt plan övergår till mer explicit på-
ståendekunskap, statistisk generalisering utifrån en slumpmässigt utvald popula-
tion samt analytisk generalisering, en logisk kedja av påståenden från vilken man 
kan göra antaganden inför liknande situationer.  
 
Jag är väl medveten om att resultatet från min studie inte kan i statistisk mening 
generaliseras till att gälla för en population. Resultatet kan emellertid generalise-
ras analytiskt, d.v.s. att skapa teorier, se mönster samt att utnyttja tidigare teorier 
som en referenspunkt mot vilken de empiriska resultaten kan jämföras.  
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2.7 FORSKNINGSETIK 
Man kan inte komma undan det faktum att en forskning, som har människa och 
samhälle som sina studieobjekt också innebär etiska problem. 
 
En viktig fråga i detta sammanhang gäller om fallbeskrivningen ska redovisas öp-
pet eller om beskrivningen skall återges anonymiserad. Fördelen med ett öppet 
fall är att det många gånger kan uppfattas som mer intressant. Fallet upplevs som 
mera verkligt. Jag har accepterat respondenternas vilja att vara anonyma. Poängen 
med anonymisering är att man helt har andra möjligheter att bibehålla känsliga, 
intressanta och kontroversiella data. 
 
Alla respondenterna har informerats om vad forskningen går ut på och lämnat sitt 
samtycke till medverkan. De har också varit införstådda med att de kan avbryta 
deltagandet i undersökningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             3. GENOMGÅNG AV KUNSKAPSLÄGET 
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I detta kapitel, ur ett interkulturrelativistiskt perspektiv, förs en översiktlig diskus-
sion kring fenomen socialt arbete, kultur, mellanmänsklig kommunikation kompe-
tens, samt interkulturell kompetens i socialt arbete. Utifrån resonemanget plockas 
relevanta aspekter ut och beskrivs.  
 
 
 
3.1 SOCIALT ARBETE 
 
3.1.1 Definition 
Det råder klart oenighet kring vad socialt arbete är. Detta beror helt enkelt på vil-
ket perspektiv man anlägger och vad man väljer att se. 
Även de flesta verksamma inom området saknar en klar uppfattning om innebör-
den, vilket gör att man får en mängd olika svar på fråga vad socialt arbete är. Det 
är uppenbart att frågan i sig skapar osäkerhet och förvirring. Svårigheterna med att 
definiera socialt arbete är många. Två av dessa svårigheter som betonas av Berg-
mark (1998) är: 
 
1- Definitionsarbetets svårighet: Definitionsarbete i sig är svårt och det mest 

svårartade dilemma är att 
 

”Definitionerna måste således ha en tillräcklig bredd för att inrymma hela 
spektret av insatser, och samtidigt en så pass hög grad av precision att inte 
inbegriper närliggande människovårdande områden” (sid. 133). 

 
2- Splittring och frånvaro av kumulativ kunskapsuppbyggnad: Bergmark presen-

terar 23 definitionsförsök (se 145-149) av det sociala arbetet. Han delar in de-
finitionerna i tre former; 

 
–    Generella definitioner som är avsedda att kunna tillämpas i alla sammanhang. 
–    Definitioner av det sociala arbetets praktik som är avsedda att fokusera sådant              

som arbetsfält, metoder, målsättningar och särdrag inom professionen.      
– Definitioner av socialt arbete som ett akademiskt ämne som berör socialt arbe-

te som en universitetsdisciplin eller forskningsfält.  
 
Bergmark beaktar att inget enskilt definitionsförsök av de 23 presenterade defini-
tionerna kan sägas vara särskilt framgångsrikt med avseende på spridning, teore-
tiskt erkännande eller allmänt accepterande. Det faktum att definitionerna sins-
emellan är så olika i förhållande till innehåll vittnar också om splittring och från-
varo av kumulativ kunskapsuppbyggnad.  
Författaren menar att genomgång av dessa problem som föreligger ger i princip 
utrymmer för tre slutsatser;  

 
•   Det går inte att definiera socialt arbete.  
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•   Man får acceptera det faktum att det finns olikartade definitioner dock ej full-
komliga, då de ändå uttrycker viktiga positionsbestämningar och mångfalden.  

•   Den ultimata definitionen är ännu inte skriven på grund av att fältet mognar 
både teoretiskt och professionellt och därmed ökar förutsättningarna att tydlig-
göra dess grundvalar och karaktär. 

  
Dessa svårigheter har föranlett att en del forskare (Soydan, 1993; Meeuwisse & 
Swärd, 2000) sannolikt inte heller anser att någon allmängiltig definition av be-
greppet socialt arbete är nödvändig. De uppfattar det sociala arbetet som en pro-
fession som kan bedrivas utan att dess gränser eller exakta innehåll med precision 
behöver slås fast. I stället för att definiera begreppet socialt arbete strävar de efter 
att analytiskt beskriva begreppet. 
 
Meeuwisse & Swärd (2000) anser att man kan närma sig begreppet socialt arbete 
genom att analytiskt hålla isär några olika förutsättningar och dimensioner. Socialt 
arbete kan, enligt de, förstås och undersökas 1) som en typ av verksamhet för att 
lösa olika uppgifter som måste hanteras i alla samhällen, 2) genom att denna verk-
samhet och dess uppgifter kan organiseras på olika sätt, såväl kommunallt som 
privat, 3) genom hur ansvarsfördelningen mellan individen och staten och mellan 
staten och frivilligorganisationer ser ut, 4) genom dess utövare/socialarbetare 
som mer eller mindre systematiskt och metodiskt ägnar sig åt sociala frågor och 
uppgifter, 5) som ett eget examensämne, 6) som ett eget forskningsämne, 7) ge-
nom att denna verksamhet bedrivs på olika nivåer nämligen den strukturella ni-
vån, grupp- och organisationsnivån samt individ- och familjenivån. 
 
Soydan (1993) skiljer mellan tre självständiga men till varandra relaterade be-
grepp för att undersöka vad socialt arbete kan innebära. För att närma sig fråge-
ställningen ”vad är socialt arbete?” måste man, enligt Soydan, analytiskt hålla isär 
socialt arbete som praktisk verksamhet som syftar till att hjälpa människor som 
drabbas av sociala problem av något slag, socialt arbete som examensämne som är 
avhängigt av utbildningspolitiska beslut och slutligen socialt arbete som forsk-
ningstradition. 
 
 
3.1.2 Socialt arbete en mänsklig samt professionell relation 
Många socialarbetare är beredda att hålla med om att socialt arbete oftast är bero-
ende av och nära förknippat med mänskliga relationer. Morén (1992) beskriver 
livsomgestaltning som socialt arbetares centrala aspekter och menar då att social-
arbetaren tillsammans med klienten ska synliggöra nya tolkningars och handlings 
möjligheter av klientens socialt utsatta livssituation. En grundförutsättning för att 
detta ska kunna ske, är enligt Morén, en nära och personlig relation mellan social-
arbetare och klient.  
 
Socialarbetares nära och personliga relation till sin klient skiljer sig dock från 
andra personliga relationer i vardagslivet. Man kan peka på tre huvuddrag hos re-
lationer i socialt arbete; 
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För det första utvecklar socialarbetare relationer i yrkesmässigt syfte, i vardagsli-
vet kan givande personliga relationer vara ett mål i sig själva. Socialarbetaren ut-
vecklar yrkesmässiga relationer i och för ett syfte som står i samband med de för-
ändringar hon planerar. 
För det andra ägnar sig socialarbetaren i sina yrkesmässiga relationer åt sina klien-
ters intressen och åt andra människors behov och förhoppningar, i stället för åt 
sina egna intressen. 
För det tredje utvecklar socialarbetaren relationer som bygger på objektivitet och 
självkännedom. Detta gör att hon kan lämna sina egna personliga bekymmer och 
känslomässiga behov åsido och vara öppen för andras behov (Minahan & Pincus, 
1978). 
 
 
Sammanfattning: Det tycks vara svårt att hitta en enhetlig definition eller en 
gemensam grund på vilket allt socialt arbete vilar. Det som avses med socialt ar-
bete i den här undersökningen är socialt arbete som praktisk verksamhet som syf-
tar till att hjälpa människor som drabbas av sociala problem av något slag. En 
grundförutsättning för att detta ska kunna ske, är en nära samt yrkesmässig rela-
tion mellan socialarbetare och klient.  
 

 
 

3.2 KULTUR 
  
3.2.1 Kulturbegrepp 
Begreppet Kultur har olika tolkningar och används i de mest skilda sammanhang. 
Kultur är ett av socialantropologins allra viktigaste begrepp och inom denna ve-
tenskap betraktas kultur som nyckeln till förståelse av människors tänkande och 
agerande. Det finns många olika sätt att definiera begreppet kultur. Soydan, m.fl. 
(1999) i sitt försök att definiera kultur belyser tre olika sätt, nämligen: 
 
1) Kultur som ett stabilt och närmast oföränderligt system: Ett exempel på denna 
kulturuppfattning, enligt Soydan, är den norske antropologen Arne Martin Klau-
sens (1979) definition av kultur, som ”de idéer, värderingar och normer som en 
människa övertar från den föregående generationen och som man försöker föra 
vidare – oftast något förändrade – till nästa generation” (Soydan, m.fl. 
250:1999). Klausen förstår alltså kulturen som väl avgränsade självständiga sy-
stem och därmed uppmärksammar han kulturflödet mellan generationen utan att 
säga något om förändringar i själva kulturinnehållet. 
 
2) Kultur som en dynamisk och föränderlig företeelse: Den svenske socialantropo-
logen Ulf Hannerzs (1983) definition är, enligt Soydan, ett exempel på denna kul-
turuppfattning. Definitionen avser att beskriva kultur som en dynamisk företeelse 
med tre centrala aspekter, nämligen ”idéer och meningsstrukturer i människans 
inre föreställningsvärld, sätt på vilka mening externaliseras, och kommunikations-
former för spridning av mening” (Soydan, 251:1999). 
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3) Kultur som universell mångfald: Denna definition har utvecklats enligt Soydan 
sedan 1980-talet och utgår från att mångfald i mänskliga samhällen och inom so-
ciala institutioner härrör från skillnader inte bara i kultur och etnicitet utan också i 
lika stor utsträckning i kön, ålder, religion, social position, fysisk och mental för-
måga, sexuell läggning och många andra faktorer. Enligt denna definition erkän-
ner man att det finns skillnader mellan individer men samtidigt betonas att den et-
niska och den kulturella dimensionen bara är en del av flera faktorer som genere-
rar mångfald i samhället. Detta perspektiv utesluter egentligen etnicitetskategori-
seringar och gör etnisk tillhörighet till en variabel bland andra demografiska vari-
abler. 
 
Ett annat försök att närma sig kulturbegreppet, enligt Stier (2004), är att studera 
vilket betraktelsesätt man har. Olika betraktelsesätt medför olika beskrivningar 
och förståelse av kultur. Han tar upp fyra olika betraktelsesätt, som följande: 
 
1) Beteendemässigt betraktelsesätt: Enligt detta sätt tar beskrivningar fasta på in-
dividers yttre beteende och handlande. Kulturens inre mening är sålunda mindre 
intressant än beskrivningen av dess yttre skepnad. Man försöker förstå en grupp 
människors kultur genom att studera observerbara beteende-mönster handlingar 
och händelser inom gruppen. Att förstå hur människor beter sig och på vilket sätt 
de lever blir därför centralt. 
 
2) Funktionalistiskt betraktelsesätt: Här ses kultur som ett socialt system beståen-
de av en mängd normer, värden, lagar och regler. Ett kollektivt gemensamma be-
teende- och handlingsmönster betraktas då som en nödvändig grund för samman-
hållningen i ett samhälle, samt för kulturflödet mellan generationer. Enligt denna 
uppfattning reglerar kulturen samspelet mellan individer och därför att förstå var-
för människor gör som de gör blir en huvudfrågan. Även enligt detta synsätt står 
yttre, observerbara beteenden i centrum. 
 
3) Kognitivistiskt betraktelsesätt: Man intresserar sig här för människans inre 
värld och tankemässiga processer istället för yttre beteenden. Kulturen hjälper oss 
då att systematisera och tolka upplevelser och erfarenheter samt som den influerar 
vår förståelse av verkligheten. För att förstå människors kultur studerar man den 
för-givet-tagna vardagskunskap som de använder sig av, mer eller mindre automa-
tiskt, för att kunna hantera det dagliga livet. 
 
4) Symbolistiskt betraktelsesätt: Enligt detta synsätt är varken yttre beteenden el-
ler handlingar eller inre processer huvudfokus. Istället studerar man resultatet av 
samspelet mellan yttre och inre processer såsom symboler, innebörder och me-
ningar. Kulturen ses som dynamiska system som med hjälp av symboler skapas 
och omskapas i socialt samspel. I centrum står det som händer i mötet ansikte-
mot-ansikte människor emellan. 
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Kulturen innefattar både materiella som icke-materiella aspekter. De materiella 
aspekterna av kulturen avser sådant som är synligt och tillgängligt för vårt med-
vetande, som bland annat flaggor, klädmode, konst, arkitektur, mat och dryck. 
Icke-materiella aspekter av kulturen avser sådant som inte är synliga eller ens 
medvetna för oss och samtidigt utöver kontroll över oss och styr våra tankar och 
handlingar (Stier, 2004).  Som exempel på detta kan nämnas: värden, värderingar, 
normer, lagar, regler, vanor, religiösa föreställningar, tabun, myter, umgänges-
mönster, språk, arbetsdelning, könsroller, familjestruktur, uppfostran, sexualitet, 
politiska och ekonomiska system, symboler, riter, ceremonier, traditioner, tids-
uppfattning, världsbild, moral- och etikuppfattningar, människosyn, tidsuppfatt-
ning, etc.   
 

 
3.2.2 Etnicitet och kultur 
De senaste åren har etniska och nationella motsättningar återigen fått en brännan-
de aktualitet i Europa. Även i Sverige, som länge ansetts som en av världens et-
niskt mest homogena stater, har den stora invandringen lett till spänningar mellan 
olika folkgrupper. Sedan gammalt har relativt små grupper av samer, finnar, judar, 
romer och tornedalingar i någon mån blandat upp den svenska enhetligheten. Men 
idag finns över en miljon människor i Sverige med rötterna i ett hundratal olika 
etniska eller nationella grupper från hela världen. Sverige har blivit ett multi-
etniskt samhälle. Samtidigt verkar det som om svenskarna själva blivit mer med-
vetna om och intresserade av sin egen nationella identitet. Etnologerna undersöker 
vad som händer inom olika etniska grupper, hur invandrare håller kontakt med sitt 
ursprung och underbygger sin kollektiva identitet, hur de avgränsar sig från andra 
grupper och vilka anpassningar som är möjliga innan sammanhållningen hotas 
(Ehn, 2001).  
 
Men vad betyder då etnicitet? Själva ordet härstammar från grekiskans ”ethnos” 
som betyder folk eller stam. En etnisk grupp är således en folkgrupp som har vissa 
gemensamma kännetecken.  
 
Soydan (1999) definierar begreppet etnicitet med hjälp av både objektiva och sub-
jektiva variabler. De objektiva variablerna består av: 
 
•   gemensam religion, 
•   gemensam kultur,  
•   gemensam nationellt eller geografiskt ursprung, 
•   gemensam ras eller fysiska kännetecken, och 
•   gemensamt språk. 
 
Den subjektiva variabeln, enligt Soydan, är ”vikänslan”, d.v.s. gruppmedlemmar-
nas känsla av att tillhöra samma grupp. Soydan påpekar att en gemensam kultur är 
en av de viktiga variablerna. Enligt Lange & Westin (1981) varierar de förekom-
mande etnicitetsdefinitionerna. Några är utpräglat inriktade på det objektiva, andra 
definitioner kombinerar den subjektiva och den objektiva sidan medan andra är 
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utpräglat inriktade på det subjektiva. Enligt författarna behöver den objektivt in-
riktade definitionen kompletteras med den subjektiva aspekten. I annat fall kan det 
innebära svårigheter att tillämpa definitionen med avseende på invandrare av 
andra eller tredje generationen, som inte primärt socialiseras inom sin ursprungs-
kultur men som inte desto mindre identifierar sig subjektivt med den. Därför är 
den subjektiva tillhörighetskänslan helt avgörande för existensen av etnisk identi-
tet och inte en gemensam kultur som Soydan betraktar som den viktiga aspekten. 
 
Ehn (2001) påpekar att de flesta forskare nog är överens om att följande fyra krite-
rier ger en bra vägledning när man ska skilja ut en etnisk grupp från andra sociala 
grupper: 
 
•   Den består i de flesta fall av medlemmar som huvudsakligen gifter sig inom 

den egna gruppen (endogami). 
•   Dessa medlemmar uppfattar sig själva och ses även av omvärlden som en sär-

skild kategori. 
•   Gruppen hålls ihop av föreställningar om ett gemensamt ursprung. 
•   Den skiljer sig från andra grupper genom vissa sociala och kulturella särdrag, 

t.ex. språk, religion, sedvänjor.  
 
Etnicitet betraktas här som ett ”kollektivt medvetande”, en vi-känsla, som för-
stärks av gemensam kultur och gemensamma institutioner, som familj, kyrka, fö-
rening, politisk organisation etc. Medlemmarna av en etnisk grupp karakteriseras 
enligt ett sådant synsätt av att upplevelsemässigt dela ett historiskt öde, av att dela 
både ursprung och framtid. Världen indelas i ”vi” och ”de andra” vilket gör etnici-
tetsbegreppet kontrastivt; det får sitt konkreta innehåll av skillnaderna mellan oli-
ka grupper. Etnicitet är ett begrepp som handlar om mycket starka känslor av kol-
lektiv gemenskap, likhet och ”blodsband” hos stora mängder av människor som 
uppfattar sig själva som ett folk, trots att det ofta råder stora skillnader mellan 
dem. 
 
Det finns olika sätt att studera etnicitet. Beroende på disciplin och teoretiska per-
spektiv lägger man tyngdpunkten på vissa frågeställningar, och blundar för andra. 
Ett synsätt betraktar etnicitet som en grundläggande mänsklig identitet, en egen-
skap som man föds med och aldrig kommer undan. Med ett sådant synsätt fram-
ställs etniska grupper som relativt fasta och slutna system som går att klart skilja 
från varandra. Etnicitet ett arv som överförs från föräldrar till barn i exakt samma 
form och med samma innehåll Denna infallsvinkel kan kallas essentialistisk då 
den betonar ett koncentrat av härstamning, endogami, primär identitet och kultu-
rell särprägel.  
Ett annat perspektiv är det konstruktivistiska, som mer utgår från att etnicitet är 
något som skapas och omskapas i socialt liv, och att etnisk identitet har en relativ 
betydelse, beroende på sammanhanget. Man menar att etnicitet och kultur inte är 
statiska förhållanden utan något som människor hela tiden skapar och omvandlar i 
det dagliga livet under påverkan från yttre omständigheter. De är kulturskapande i 
samspel eller konflikt med det omgivande samhället. För att förstå hur etniska 



                                                                                                                                                         

 

18

 

grupper fungerar och vad det innebär att tillhöra sådana egenskaper, krävs det mer 
än att fastställa deras ursprung, särart, samhällsposition och identifikationskriteri-
er. Man bör gå vidare och undersöka dem som pågående sociala och kulturella 
processer, som mänskligt handlade över tid. Kort sagt, människor har inte passivt 
en etnisk identitet, utan medverkar aktivt i det ständiga formandet av den egna 
gruppen, dess historia, kultur, samhällsposition och identitetsmarkörer (Ehn, 
2001). 
 
 
3.2.3 Att bedöma andras kultur 
Ett specifikt problem, som har visat sig ha en stor relevans för människor som i 
sitt arbete har betydande kontakter med folk från andra kulturer, är frågan om hur 
man bedömer andra kulturer. Enligt Soydan (2000) har denna fråga traditionellt 
setts från två polariserande perspektiv, nämligen etnocentriskt och kulturrelativis-
tiskt.  
 
Etnocentrism: Ordet etnocentrism går att härleda från grekiskans ethnos, ”nation”, 
och kentron, ”centrum”. Begreppet etnocentrism, enligt Stier (2004), användes för 
första gången av Sumner, W. G. (1940) och avsågs då ett oreflekterat tänkesätt där 
den egna nationen ses som världens centrum. Numera avser begreppet människors 
benägenhet att bedöma andra kulturer endast efter den egna kulturens måttstock. 
Etnocentrismen gör att vi betraktar vårt eget sätt att tänka och handla som ”natur-
ligt” och ”rätt” eller ”bättre”. Detta innebär i sin förlängning att bedömares egen 
kultur antas vara ”överlägsen” och ”civiliserad” eller bättre än andra motsvarighe-
ter. Etnocentrismen frammanar sålunda etniska och kulturella stereotyper, attity-
der och fördomar. Den påverkar hur vi varseblir, tolkar, förklarar och värderar 
människor, kulturer, händelser, beteenden och företeelser (Stier, 2004). 
Detta perspektiv framstår som det ”onda”, eftersom inom det etnocentriska per-
spektivet hämtat de västerländska kulturernas kolonisatörer för att förtrycka och 
utsuga människor i andra delar av världen (Soydan, 2000).  
 
Kulturrelativism: Kan vi egentligen lära oss att tolerera varandras olikheter utan 
att begå kulturella övergrepp, att leva i respekt och jämlikhet utan att nödvändigt-
vis vara lika? Kulturrelativismen framstår som ett bra förhållningssätt. Det kultur-
relativistiska perspektivet avstår från värderande ansatser och föredrar beskriv-
ningar som utförs utifrån den bedömda kulturens egna förutsättningar (Soydan, 
2000).  
Det bör påpekas här att i interkulturellt möte är det inte möjligt att man helt frigör 
sig från den egna etnocentrismen, utan man är mer eller mindre fången i sin egen 
kultur. Men det går att bli mer medveten om den egna etnocentrismen och dess 
risker vid möten med andra människor och kulturer (Stier, 2004). 
 

 
3.2.4 Kultur som förklaringsmodell 
Kulturbegreppet har använts i en mångfald olika sammanhang, inte minst politis-
ka, för att beskriva skillnader och likheter mellan grupper av människor. I mitten 
på 1980-talet har begreppet ”kultur” använts för att förklara invandrarkategoriers 
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sätt att tänka och handla. Det problematiska med den användningen är att man ser 
kultur som en autonom sfär av idéer och föreställningar som har en strikt impera-
tiv innebörd för människor; alla lyder kulturens regler. Kulturen blir en etikett 
som man klistrar på det som är svårt att förstå eller förklara, och de kulturellt på-
verkade människor blir ett slags kulturella automater, utan vilja eller förmåga att 
ifrågasätta omvärlden eller negligera förhållningsregler (Lithman, 1987). 
 
Förklaringsmodellen antyder att det råder en enkel och direkt relation mellan den 
kulturella, moraliska ordningen och det mänskliga handlandet. Denna fokusering 
på invandrares kulturella tillhörighet har kritiserats främst när det gäller det för-
hållandet att sociala problem bland personer i kategorin invandrare ofta förklaras 
med hänvisning till deras kulturella och etniska tillhörighet. Kulturella faktorer 
överbetonas på bekostnad av sociala, strukturella, klassmässiga och individuella 
faktorer när problem och konflikter förklaras, vilket leder till att reella åtskillnader 
och problem döljs. Det är som om de sociala problemen förorsakas av ”de andras” 
mer eller mindre ”avvikande” kulturer (Ålund, 1997).  
 
En annan kritik mot den kulturella förklaringsmodellen är att ett sådant sätt att 
klassificera människor inte tar hänsyn till individuella variationer. Det går inte att 
fastställa och ge klara besked i hur en viss folkgrupp är och ingen individ repre-
senterar hela sitt lands dominerande kultur. Höglund (1998) menar att en individs 
förhållande till sig själv och sin kultur ständigt förändras på grund av livshändel-
ser, erfarenheter och diskussioner. Han betonar att det egentligen är det individu-
ella livsöden och produkterna av sådana livsöden i form av uppfattningar, värde-
ringar och ställningstaganden vi möter. Han talar om att vår bild av ”de andra” 
finns som filter i vår själ, men att den väldigt ofta har lite att göra med egenska-
perna hos de individer vi har framför oss. 
 
 
Sammanfattning: 
Det som avses med kultur i den här undersökningen är den komplicerade helhet 
som innehåller erfarenheter, tro, normer, värderingar, moralbegrepp, rättsföre-
ställningar och alla andra vanor som människor förvärvar som samhällsmedlem-
mar. Kulturen ses som ett dynamiskt system som skapas och omskapas i socialt 
samspel och hjälper oss att kunna förstå och skapa mening i händelser, objekt och 
människor.  
Det paradoxala är att samtidigt som varje livshistoria är unik är också varje män-
niska delaktig i en större kulturell enhet. 
3.3 KOMMUNIKATION OCH KULTURMÖTE 
 
 
3.3.1 Kommunikation och relation 
En diskussion om kultur och kulturmöten kommer ovillkorligen att handla om 
kommunikation. Varje relation föreställs, bekräftas, styrs och rent av bryts genom 
kommunikation. Utan kommunikation existerar knappast några relationer. Kom-
munikation innebär: 
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”Alla de sätt varpå individer kommer i kontakt med varandra och överför kunskap 
till varandra… Man ser idag kommunikationen som en interaktion mellan två par-
ter där bägge två är mottagare och sändare.” (Karlsson, 2001:409-410). 
 
Kommunikation består av sändare, budskap, mottagare samt feedback eller åter-
koppling, d. v. s. den respons eller reaktion på budskapet som mottagaren förmed-
lar tillbaka till sändaren. Kommunikationen därför, enligt Karlsson, ses som en in-
teraktion mellan två parter där bägge är mottagare och sändare. Karlsson påpekar 
att kommunikationen är ett ganska komplicerat system. Bägge parter har en upp-
sättning erfarenheter och förväntningar med sig som formar kommunikationen 
dem emellan. Även den situation och omgivande miljö som kommunikationen ut-
spelas i påverkar i hög grad (Karlsson, 2001).  
 
 
3.3.2 Verbal och icke-verbal kommunikation 
Kommunikation i relationer är av två huvudtyper:  
 
1) Verbal, vilken innebär att förmedla budskap med språk, det talade och skrivna 
ordet. Vi använder språket för att skapa mening, hantera våra erfarenheter, ut-
trycka våra idéer, åsikter och känslor, för att tänka, för att kontrollera andra män-
niskor och för att kommunicera med andra. 
 
2) Icke-verbal som innebär att förmedla budskap utan ord, d.v.s. genom kropps-
hållning, rörelse, ansiktsuttryck, röst etc. Karlsson påpekar att det finns mycket 
som tyder på att den icke-verbala delen av kommunikationen till och med är vikti-
gare och utgör en större del av budskaps överflyttning än den verbala. Den icke-
verbala kommunikationen ger verbala budskapen en känslomässig inramning. 
Därför blir den icke-verbala kommunikationen mycket viktig för våra relationer, 
som ju i hög grad bygger på känslor. 
 
 
3.3.3 Kommunikationskategorier 
Enligt Stier (2004) brukar man inom kommunikationsvetenskapen skilja mellan 
fyra huvudsakliga kommunikationskategorier som följande: 
 
1) Intrapersonell kommunikation är kommunikation som äger rum inom och till 
oss själva. Att man talar med sig själv. 
 
2) Interpersonell kommunikation är en kommunikation mellan olika personer. 
Mycket av den vardagliga kommunikationen faller inom denna kategori. Kommu-
nikationen här består av både verbala och icke-verbala. 
 
3) Gruppkommunikation avser kommunikation mellan personer som tillhör olika 
grupper och mellan olika grupper. Sådana grupper kan vara familjen, kompis-
gänget eller etniska grupper. 
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4) Masskommunikation är kommunikation som mottas eller används av ett stort 
antal människor och sker vanligtvis via tv, radio eller Internet. 
 
Om kommunikationen inom de ovannämnda kategorierna avser processer mellan 
människor med en och samma kulturella tillhörighet kan den beskrivas som intra-
kulturell kommunikation. Om det handlar om kommunikationen mellan personer 
med olika kulturella bakgrunder kan man tala om interkulturell kommunikation. 
 
 
3.3.4 Interkulturell kommunikation och dess svårigheter 
Brist på förståelse är det grundläggande problemet i all interkulturell kommunika-
tion. I ett kommunikationsförhållande finns minst två personer och de har ett 
gemensamt påverkans- och utbytesförhållande till varandra. Budskapet kan bestå 
av olika typer av tecken eller koder. För att kunna kommunicera krävs att inblan-
dade personer både delar och kan koderna/tecken för att avkoda meddelandet eller 
informationen på det sätt som var tänkt från början. De kommunikativa koderna 
kan vara både språkliga och kulturella. Att avkoda meddelande betyder att man tar 
emot och tolkar det. Om tecken inte har ungefär samma språkliga eller kulturella 
betydelse för bägge parter, kan det lätt uppstå missförstånd när man ska avkoda 
meddelandet. Detta blir speciellt krävande vid möte med människor från andra 
kulturer än ens egen.  
Varje kultur har sina egna regler för kommunikation, regler som avgör vad som 
passar in, är ohövligt eller förolämpande. Vi människor blir ständigt förvånade när 
vi byter miljö och invanda självklarheter inte längre stämmer. En bestämd situa-
tion kan ha mycket olika innebörd för två personer om de kommer från olika kul-
turer. Därför beter de sig också olika i situationen, på ett sätt som inte är naturligt 
för motparten (Nilsson & Waldemarsson, 1994). 
 
Olika hinder för smidig interkulturell kommunikation utöver den språkliga faktorn 
kan vara etnocentrism, stereotyper och fördomar. 
 
Sammanfattning: 
Det som avses med interkulturell kommunikation i den här undersökningen är den 
mellanmänskliga kommunikationen (interpersonell kommunikation) som består 
av både verbala och icke-verbala och sker mellan personer med olika kulturella 
bakgrunder. 

 
3.4 KOMPETENS OCH INTERKULTURELL KOMPETENS 
 
 
3.4.1 Kompetens 
Sedan den senare delen av 1980-talet har termen ”kompetens” varit flitigt använd 
i offentlighet och media när man talat om arbete och arbetsliv. Under denna tid 
växte fram en särskild ”kompetensdiskurs”. Talet om kompetens blev alltmer om-
fattande och relevant i fler och fler sammanhang, och ett ökande antal egenskaper 
knöts till begreppet.  Man började inom allt vidare kretsar i slutet av 1980-talet 
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och början av 1990-talet tala om vikten att ”höja kompetensen” för att företaget, 
organisationen eller nationen skulle klara sig i den ökade nationella eller interna-
tionella konkurrensen, uppfylla marknadens krav eller hantera de krav som EU-
anpassningen ställde. Lösningen på problemen sammanfattades ofta i ordet ”kom-
petensutveckling” (Fägerborg, 1996).  
 
Tidigare förstods begreppet som i första hand synonymt med ”skicklighet” eller 
”duglighet”, men också med ”behörighet”, för att exempelvis ange en persons 
formella kvalificering för en viss tjänst. Innebörden i begreppet har kommit att 
breddas under de senaste 10-15 åren, just under den tid då ”kompetensdiskursen” 
har formerats. Det har kommit att beteckna betydligt mer än formella behörigheter 
och kvalifikationer (Broome m. fl.1996). I denna definition inkluderas alla de fär-
digheter som anses nödvändiga för att klara av en speciell arbetsuppgift. Kompe-
tensen förstås som en produkt av en persons kunskaper, färdigheter, erfarenheter 
och dispositioner att agera i sociala sammanhang. Det innebär att även de mest 
basala kunskaper som krävs i vardagslivet uppmärksammas och bedöms på ett 
nytt sätt. Förmågan att prata, lyssna, lära ut, övertala och iaktta blir inskriven i en 
ny diskurs där de blir egenskaper som får ett värde på arbetsmarknaden.  
 
Söderström (1990) påpekar att de företeelser som begreppet beskriver är dyna-
miska, villkorliga och kvalitativa. För det första är kompetens något som kan an-
vändas, utvecklas och förändras över tid; för det andra måste den relateras till en 
uppgift, ett mål eller en strategi, och för det tredje är kompetens ett kvalitativt be-
grepp som inte kan beskrivas eller mätas i kvantitativa termer.  
 
Termen ”social kompetens” är en sammansättning och med utgångspunkt i det 
breddade kompetensbegreppet kan den sociala kompetensen bestämmas till kun-
skaper om, erfarenheter av och färdigheter i hur man agerar tillsammans med 
andra människor. Det handlar om att kunna knyta kontakter, samarbeta, komma 
överens, lära ut, etc. Om begreppet bestäms på detta sätt torde det innebära att alla 
socialt agerande människor har ett visst mått av social kompetens, men att det 
också finns påtagliga individuella skillnader. En del människor är mer utåtriktade 
och lättillgängliga än andra, vilket innebär att de har lättare att få kontakt och 
bygga upp relationer med människor de möter.  
Att social kompetens kan fungera som en slags informell kvalifikation vid sidan 
av de mer formella behörigheter som krävs i ett yrke är givetvis inget unikt för det 
sena åttiotalets och nittiotalets arbetsliv. Att arbetsgivare enbart har varit intresse-
rade av sina anställdas tekniska färdigheter och ingenting annat har förmodligen 
hört till undantagen även i ett historiskt perspektiv (Fägerborg, 1996). 
 
 
3.4.2 Interkulturell kompetens 
Ett ytterligare kompetensbegrepp är interkulturell kompetens, vilket innebär; 
 
”De färdigheter och kunskaper som en individ sannolikt behöver för att kunna 
fungera i och för att kunna bemästra ett kulturmöte.  En interkulturellt kompetent 
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person är, med andra ord, en som lyckas undvika alltför stora missförstånd eller 
konflikter i mötet med människor från andra kulturer.” (Stier, 2004:139). 
 
Stier bryter ned den interkulturella kompetensen i olika delar, nämligen; inne-
hålls-, process- och diskursiva kompetenser. 
 
Innehållskompetenser 
Innehållskompetenser, enligt Stier, är mer ytliga och handlar mer om att veta sa-
ker om en annan kultur än att vid behov kunna bete sig i enlighet med dess för-
väntningar och outtalade koder. Innehållskompetenser innefattar kunskaper om 
särarten hos andra kulturer, exempelvis ifråga om språk, historia, normer, värden, 
vanor, seder och bruk, könsroller, beteenderegler. 
Denna kompetens kan man i viss mån tillägna sig genom böcker, kurser, littera-
turstudier eller samtal med experter. Dessa källor är nödvändiga för att kunna 
skaffa sig kunskap om andra kulturer, fast de är otillräckliga för att kunna bidra 
till en djupare insikter om en kultur. Orsaken är att dessa kunskaper som vi bär 
med oss in i kulturmötet är på förhand inlärda och oprövade och har sitt ursprung i 
grova förenklingar som återges i form av stereotypisk information. Därför anser 
Stier att enbart innehållskompetenser inte är tillräckliga för att kunna fungera ef-
fektivt i mötet med människor från andra kulturer.  
 
Processkompetenser 
Utgångspunkten för denna kompetens är att varje mellanmänskligt möte är unikt. 
Mötet kan förstås utifrån de inblandade personernas bakgrund och motiv med 
hänsyn till hur mötet sker. Processkompetenser karaktäriseras av både dynamisk 
och kontextuell karaktär. Teoretiskt kan processkompetenser indelas i tankemäs-
siga och emotionella kompetenser, fast i praktiken ingen gräns mellan de båda 
existeras, eftersom tankar och känslor påverkas av varandra. 
 
Tankemässiga kompetenser: har att göra med individens förmåga till perspektiv-
skifte, rollskifte, självreflektion och kultursensitivitet. 
 
Perspektivskifte handlar både om förmågan att betrakta saker utifrån skilda syn-
vinklar och om att objektivt problematisera såväl den egna som andra kulturer. 
Detta gör att vi bättre kan förstå andra kulturer. Individers beteenden och hand-
lingar måste värderas, tolkas och sökas i deras kulturella bakgrund och personliga 
motiv. Det väsentliga är då på vilka olika sätt detta kan tolkas och inte vad som är 
rätt eller fel. 
 
Rollskifte betecknar förmågan att kunna omväxla mellan olika roller, som i ena 
stunden gå in i rollen som svensk, för att sedan vara exempelvis iranier eller nå-
gon annan. Rollernas innehåll och sociala förväntningar är otydligare för en när 
man befinner sig i ett främmande kulturellt sammanhang. Därför förutsätter lyck-
ade rollskiften goda kunskaper om respektive kulturs unika förväntningar på olika 
roller.  
 



                                                                                                                                                         

 

24

 

Självreflektion handlar om förmågan att kunna kritiskt granska sig själv och sin 
egen hemvist i ett sociokulturellt sammanhang. Det handlar om att veta hur den 
egna kulturens särart påverkar ens verklighetsuppfattning, synsätt och tolkningar. 
 
Kultursensitivitet betecknar förmågan att i mötet med människor vara uppmärk-
sam på kulturella skillnader, såväl påtagliga som mer subtila olikheter. Individens 
mottaglighet, öppenhet och uppmärksamhet inför särarten hos den andres kultur, 
och inför kommunikationssituationen som sådan, påverkar hur han eller hon be-
möter den andre och hur den andre upplever individen. 
 
Emotionella kompetenser: betecknar en förståelse för de underliggande orsakerna 
till de känslor som kulturmötet utlöser hos en själv samt en förmåga att kunna 
hantera dessa. En kännedom om hur man själv reagerar känslomässigt gör att kul-
turmöten blir hanterbara samt bidrar till en djupare förståelse för människors käns-
lor och för motiven till deras handlande. En annan aspekt av denna kompetens av-
ser förmågan att undvika att känsloreaktionerna automatiskt och alltför mycket 
färgar det egna agerandet. Genom att intellektualisera över sina känslor och inte 
låta dem ta överhanden kan man undvika spontana känsloutbrott. Emotionella 
kompetenser inrymmer också förmågan att hantera den frustration som kulturmö-
ten ibland bär med sig. 
 
Diskursiva kompetenser 
Med diskursiva kompetenser menar (Stier, 2004) individens medvetenhet om och 
förmåga till att reflektera över den i samhällets förhärskande diskursen/samtalet 
som förs i politiska debatter, media eller inom den högre utbildningen och forsk-
ningen kring kulturmöten, kulturskillnader, interkulturalitet och etnisk mångfald. 
Stier beskriver denna kompetens som följande: 
 
”Den diskursiva kompetensen består i att kunna se mångfalden i gruppens mång-
fald det vill säga det unika i det generella och det generella i det unika och att se 
det unika i varje enskild individ” (Stier, 2004:148). 
 
Stier menar att i svenska sammanhang betraktas invandrare ofta som en annorlun-
da, men homogen kulturell grupp, fast den kulturella, utseendemässiga och geo-
grafiska mångfalden bland invandrare är mycket stor. Man inriktar sig nästan en-
bart på skillnader mellan människor och i alltför liten utsträckning på likheter. 
Den kulturella tillhörigheten framkastas som en förklaring till sociala problem 
bland invandrare och därmed används kultur som soptunneförklaring till männi-
skors handlande. Allt detta innebär att man har ett kollektiviserat förhållningssätt 
till invandrare. Därför är det väsentligt att för det första inse att människor oavsett 
kultur, etnicitet eller social bakgrund har likartade behov. Alla behöver mat, 
dryck, säkerhet, kärlek, uppskattning, respekt etc. För det andra att individer för-
utom universella likheter och kulturspecifika egenheter, har unika behov, ideal, 
ambitioner och reaktionsmönster. Utmaningen består i att se och att förstå vilka 
behov och reaktionsmönster som är universella, kulturspecifika eller unika för in-
dividen. Det handlar också om att undvika felaktiga slutsatser där kulturella sär-



                                                                                                                                                         

 

25

 

drag används som förklaringsgrund till något som är uttryck för något allmän-
mänskligt eller något individuellt. 
 
  
Sammanfattning: 
Med begreppet interkulturell kompetens avses i den här undersökningen kunskap 
om och förmåga till att hantera kulturella skillnader i umgänget människor emel-
lan. Dessa färdigheter och kunskaper omfattar både innehålls-, process- och dis-
kursiva kompetenser. 
 
 
 
3.5 INTERKULTURELL KOMPETENS I SOCIALT ARBETE 
 
3.5.1 Internationella undersökningar 
Lum (1996) i sitt försök att utveckla socialt arbete i kulturell mångfald visar på en 
generell arbetsmetod och i den tillämpar strategier för att arbeta med klienter med 
skilda etniska tillhörigheter. Han betonar att ställningstaganden och relationer kan 
bli fyllda av missförstånd och misstag när kunskap saknas om såväl kulturella sär-
drag som klienternas individuella levnadsförhållanden. Kärnan i metoden ligger i 
kommunikationen och förståelsen mellan den professionella och klienten. Språk 
och symboler är viktiga för att förstå olika kulturer. Socialarbetaren bör sätta sig 
in och lära sig olika kulturers nyanser, etniska gruppers normer och värderingar, 
familjens traditioner och värderingar som påverkar barnuppfostran och beslutfat-
tande, samt familjens religion som har stor betydelse vad gäller stöd i krissituatio-
ner och moraliskt stöd. För att bedöma klientens problem utifrån ett mångkultu-
rellt perspektiv föreslår författaren att socialarbetaren utgår från fem dimensioner, 
nämligen: biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och andliga. Det är under 
kontaktfasen och problemidentifikationsfasen som det kulturellt särskiljande fram-
träder. Lum betonar att socialarbetare måste känna igen och respektera skillnader 
och variationer mellan människor och förstå hur viktigt det är att ta hänsyn till in-
dividens etniska tillhörighet.  
 
Lynch & Hanson (1992) använder olika uttryck för den interkulturella kompeten-
sen, bland annat, interkulturell effektivitet, tvärkulturell kompetens och etnisk 
kompetens. De ger en större tyngd åt förutsättningar för en kulturellt kompetent 
socialarbetare. Det är via kunskap och insikt som kompetens uppnås och därmed 
följer i arbetsprocessen. Författarna menar att socialarbetare som arbetar med et-
niska grupper behöver skapa sig; 
 
•   en insikt i den egna kulturella, etniska och språkliga tillhörigheten, 
•   en kunskap om de värderingar och trossystem som föreligger bland individer 

som tillhör andra kulturella grupper än den egna, 
•   en förståelse att alla familjer och individer är unika även om de är påverkade 

av sin kulturella tillhörighet, d.v.s. att de inte helt kan förstås med hjälp av den, 
•   En öppenhet, uppskattning och respekt för kulturella olikheter, 
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•   ett erkännande av alla kulturers integritet och värderingar,  
•   samt en förmåga att hjälpa familjen och individer att tolka den nya kulturen 

och att finna vägar att förhandla med den. 
 
Författarna är inne på det som Stier (2004) kallar för emotionell kompetens. Kul-
turchock uppstår som ett resultat av en serie desorienterande möten då en individs 
grundvärderingar, trossystem och beteendemönster utmanas av en annan uppsätt-
ning värderingar, trossystem och beteendemönster. Då känner individen en stark 
vilsenhet i sin omgivning. Vilsenheten kan ta sig känslomässiga uttryck såsom 
frustration, ilska, apati, tillbakadragenhet, aggression eller depression. En invand-
rarklient kan uppleva frustration och vilsenhet i sitt möte med en dominant social-
arbetare, när han/hon märker att beteenden som var självklara i den egna kulturen, 
fördöms eller ogillas i den nya. Om klienten inte kan göra sig språkligt förstådd 
ökar vilsenheten. På samma sätt kan också den professionella uppleva problem i 
sitt möte med den främmande kulturen. Socialarbetaren kan uppleva känslor av 
ogillande inför beteenden som anses vara oacceptabla i den dominanta kulturen. 
Det blir då fråga om kompetens att möta och förstå olikheter. 
 
Författarna betonar också kommunikationens avgörande roll mot interkulturell 
kompetens.  
 
Green (1995) introducerar en teoretisk modell som han kallar för etnisk kompe-
tensmodell. Poängen med denna modell är att den innehåller dels ett par grund-
läggande förutsättningar för interkulturell kompetens, dels ett antal steg i en stra-
tegi för att uppnå kompetens i praktiken.   
Enligt Green består modellen av tre element, nämligen; 
 
•   Skapande av en kunskapsbas: Kunskapsinhämtandet sker genom att identifiera 

vad som är utmärkande för klientens kulturellt betingande med avseende på 
klientens vardagliga problem.  

•   Uppriktig inventering av den personliga uppfattningen om ras- och kulturella 
olikheter i det professionella arbetet. 

•   Komparativ analys: Detta innebär att socialarbetaren lär sig att förstå kulturellt 
olika syn på världen, att individualisera klienter i ljuset av dessa olikheter och 
utveckla analytisk insikt och empati. 

 
Förutsättningar för etnisk kompetens är; medvetenhet om egna begränsningar, in-
tresse för kulturell mångfald, systematiskt kunskapsinhämtande, användning av 
kulturella resurser samt engagemang med erkännande av mångfald. Green betonar 
också att etnisk kompetens innebär insikt i olikheter mellan etniska grupper, men 
också olikheter mellan individer och grupper inom en etnisk grupp. 
 
Det gemensamma mellan ovanstående författare är att interkulturell kompetens i 
socialt arbete innebär att socialarbetare förenar två perspektiv i sin hjälprelation 
till klienter med utländsk bakgrund. Å ena sidan ska socialarbetare ta hänsyn till 
särskilda egenskaper, traditioner och föreställningar som har med klienters kultu-
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rella bakgrund och etniska tillhörighet att göra, å andra sidan ska socialarbetare ta 
hänsyn till nu-situation, vilket innebär att klienten betraktas som en unik individ 
med särskilda materiella, psykologiska och sociala omständigheter. Med andra ord 
en interkulturell kompetens innebär att den professionella socialarbetaren ser på 
klienten dels som kulturbärare-skapare och dels som en unik socioekonomisk si-
tuation. Språkets och kommunikationens avgörande roll betonas i alla dessa mo-
deller. 
Skillnaderna kan belysas i tre punkter; 
 
1. Lynch & Hanson (1992) och Green (1995) ser på kunskap om olikheter och 

kulturella skillnader samt insikt i de egna normer, värderingar och traditioner 
som grundförutsättningar för en kulturkompetens i socialt arbete, medan Lum 
(1996) ser på kunskapen om kulturella skillnader och den egna kulturinsikten 
som en följd av kontakten med invandrarklienter. 

2. Lynch & Hanson betonar den emotionella kompetensen vilken inte belysas 
vare sig av Green eller Lum.  

3. Green tar upp det som kallas av Stier (2004) för diskursiv kompetens. 
 
 
3.5.2 Svenska undersökningar 
Soydan, m. fl. (1984) fokuserar fyra områden som uppfattas centrala för att svens-
ka socialarbetare utför ett professionellt arbete med invandrarklienter. Dessa om-
råden är följande: 
 
•    Insikten att det sociala arbetet bedrivs i ett flerkulturellt samhälle. 
•   Kunskap om invandrarkategorier. 
•   Kunskap om problemområden. 
•   Att utveckla praktiskt socialt arbete bland invandrare. 
 
De fyra områdena kan sammanfattas på så sätt att den svenske socialarbetaren 
måste ha två centrala redskap för att utföra sitt arbete, dels kunskaper om och för-
ståelse för klientens specifikt etniska bakgrund och förutsättningar, dels metoder 
som är anpassade för de etniskt präglade problemen. 
Författarna betonar också att kunskaper om varandras kulturer kan ökas i mötet 
mellan socialarbetaren och klienten och därmed leder till ökad kulturell självin-
sikt, vilket i sin tur innebär att man kan visa respekt för andra kulturer. Författarna 
ser på kunskapen och kulturinsikten som en central förutsättning som ökas i kon-
takt med invandrarklienter. Författarna betonar också att man måste se utländske 
klienten både som en unik individ och som en kulturbärare/skapare. 
 
Soydan, m.fl. (1999) försöker i ett senare verk förklara hur skilda tänkesätt, kultu-
rer och traditioner påverkar människors livssituation och kräver därmed också att 
det sociala arbetet förändras. Begrepp som kulturell medvetenhet, tvärkulturell 
kompetens och etniskt sensitivt (lyhört) diskuteras översiktligt. Boken är en sam-
mansättning av det svenska och internationella kunskapsläget vad gäller socialt 
arbete med klienter från etniska minoritetsgrupper. Boken är snarare av mer väg-
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ledande karaktär. Slutsatsen är att man som svensk socialarbetare ska ta i beaktan-
de individens egna förutsättningar och socioekonomiska förhållanden men också 
kulturella särdrag och sammanhang.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     4. RESULTAT 
 

Undersökningens resultat av relevans för uppsatsens syfte och med anknytning till 
frågeställningar presenteras i detta kapitel. För att läsaren ska få en bild av hur 
grunddata d.v.s. utsagor från intervjupersonerna ser ut, kommer respondenterna 
till tals i detta kapitel genom informationsrika citat i texten. Kapitlet inleds med en 
presentation av intervjupersonerna. Intervjusvaren analyseras i följande kapitel. 
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4.1 PRESENTATION AV RESPONDENTER 
Det är totalt sex stycken erfarna socialarbetare varav två män och fyra kvinnor. 
Samtliga socialarbetare har etnisk svensk bakgrund och representerar majoritets-
befolkningen. Alla respondenter är i grunden socionomer och har arbetat som so-
cialarbetare i minst tio år. För närvarande arbetar de inom socialtjänsten. Nedan-
stående namn är ej deras riktiga namn och används för enkelhetsskull.  
 
Socialarbetarna Gustav, Ulla, Patrik, och Inger arbetar som barn- och ungdoms-
handläggare. 
 
Barn- och ungdomshandläggarna inom Stockholms stad utreder anmälningar och 
ansökningar gällande barn och unga. Utredningen ligger till grund för att kunna 
fatta ett beslut om det finns ett behov av socialtjänstens insatser.  Utredningsarbete 
fokuserar på olika möjligheter och resurser i den berördes nätverk för att på bästa 
sätt hitta stödinsatser som hjälper den enskilde/familjen att själva hantera sin livs-
situation. Barn- och ungdomshandläggarna ansvarar också för dokumentation, be-
slut och uppföljning av insatser. 
 
Maria, arbetar som familjerättsekreterare. 
 
Familjerättsekreteraren, med fokus på barns bästa, gör vårdnads-, boende- och 
umgängesutredningar, lämnar upplysningar begärda av tingsrätten. Familjerättsek-
reteraren gör också medgivandeutredningar till personer som vill adoptera barn 
samt fastställer faderskap. 
 
Anita, arbetar som familjehemssekreterare som inom Stockholms Stad kallas nu-
mera för familjehemsinspektör.  
 
Familjehemssekreteraren utreder och godkänner familjehem. Med fokus på det 
placerade barnet/barnen ska familjehemssekreteraren ansvara för och följa upp att 
familjehemmet sörjer för god omvårdnad och god fostran. 
 

 
 

4.2 RESULTAT GÄLLANDE FRÅGESTÄLLNING (1) 
Hur beskrivs och uppfattas interkulturell kompetens i det sociala arbetet av 
etniskt svenska socialarbetare?  
 
 
 
Handläggaren, Gustav  
Gustav, beskriver interkulturell kompetens på följande sätt: 
 
”Interkulturell kompetens handlar om att ha kunskap om invandrares kultur, de-
ras levnadsförhållande, tradition, språk och så vidare.  Kunskapen nås vanligtvis 
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genom kurser och utbildningar. Men samtidigt krävs öppenhet, mottaglighet och 
intresse.” 
 
Handläggaren, Gustav, betonar att för att förstå en viss kultur måste man se på 
kulturen som helhet: 
 
”Kultur är ett helhetsbegrepp. Vi kan inte plocka ut till exempel sexualitet och 
samlevnad från kulturen som helhet. Det misstag som görs ofta är ju att man be-
handlar dem som separata delar. Dessa delar måste sättas in i ett sammanhang. I 
alla fall inte om man som socialarbetare gör anspråk på att vilja förstå vad det 
betyder och innebär för dem det gäller.” 
 
Gustav, anser att kulturella skillnader är enorma. Han förklarar kulturella skillna-
der i termer av ekologiska, tekniska och historiska erfarenheter som skiljer sig 
från kultur till kultur. 
 
”Visst är människans basala behov desamma, men sättet att uttrycka detta varie-
rar från kultur till kultur. Vi har olika idéer, inställningar och värderingar. Detta 
beror på, tycker jag, de ekologiska, tekniska och historiska erfarenheterna i varje 
kultur. Ta till exempel vår svenska kultur! Det har skett otroligt stora förändring-
ar i våra beteenden och värdesystem, framför allt vad gäller sexualitet, familj, 
barnuppfostran och samlevnad om man jämför utvecklingen från bondesamhälle 
till det moderna samhället. Det har också satt sina spår i dagens konst, litteratur 
och normer.” 
 

 
Handläggaren, Ulla  
Ulla, tycker att kunskap har en central betydelse för skapandet av interkulturell 
kompetens: 
 
”Personligen tycker jag att en kompetent socialarbetare ska känna till de olika 
klienternas livsstil och värderingar.  Kunskap om olika kulturer måste hämtas in-
nan man tar kontakt med invandrarfamiljer. Det är viktigt att öka kunskapen 
bland alla människor i ett mångkulturellt samhälle som Sverige. Jag tror ofta det 
är okunskap som ligger bakom fördomar och dylikt.” 
 
Ulla, anser utifrån sin långvariga erfarenhet inom socialt arbete att det språkliga 
missförståndet kan bemästras, men att missförstånd trots detta kan uppstå på 
grund av det kulturella avståndet. Detta använder hon som en argumentation för 
att belysa kunskapens centrala betydelse: 
 
”En jämlik behandling kräver att både jag som handläggare och min klient har 
samma chans att uttrycka oss och bli förstådda. Vi kan helt enkelt inte utföra vårt 
arbete utan att förstå varandra.  Jag tycker, utifrån min erfarenhet, att språkliga 
missförstånd kan undvikas dels med att anlita en skicklig tolk, dels att man som 
socialsekreterare tränar för att vänja sig att tala och lyssna genom tolk, dels att 
man försäkrar sig om att budskapet gått fram, dels att man uttrycker sig på ett 
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språk som klienten förstår när det framförs på ett motsvarande sätt på klientens 
eget språk. Jag menar det är inte tolkens uppgift att översätta en krånglig svenska 
till en klarare variant av det andra språket. Trots allt kan missförstånd uppstå ut-
ifrån det kulturella avståndet mellan socialsekreterare och invandrarklienten. Vi 
har så olika uppfattningar och värderingar. Därför tycker jag den professionella 
systematiskt måste skaffa sig kunskap och använda kunskaperna och erfarenhe-
terna i arbetet.” 
 
 
Handläggaren, Patrik  
Patrik, tycker den grundläggande förutsättningen för interkulturell kompetens är: 
 
”Att se människan före nationaliteten är viktigt. Jag ser på den invandrar-
hjälpsökande som en vuxen person, som är fullt kapabel att känna och ta ansvar 
för sig själv. En person som, är fullständigt unik och värd att lära känna med akt-
ning och respekt. Man måste öva sig att lyssna och utgå från att klienten vet mer 
om sig själv och sin situation än någon annan.” 
 
Patrik, anser att interkulturell kompetens handlar om: 
 
”Förmåga till att kunna samarbeta, leva med människor som har annan etnisk 
bakgrund. Vi lär oss om varandra när vi lär känna varandra. Vi lär känna var-
andra om vi möts på riktigt; i vardagen, genom personlig kontakt och samarbete.” 

 
Handläggare, Patrik, tycker att kulturell självgranskning är oerhört viktig i detta 
sammanhang och leder till ökad kulturell självinsikt: 
 
”För att lyckas skapa ett fungerande samarbete med andra människor är det vik-
tigt att fundera över och vara beredd på att omvärdera sina för-givet-tagna upp-
fattningar. Vi måste våga ifrågasätta våra egna normer och värderingar.” 
 
Patrik, beskriver inte enbart sättet att förbättra interkulturell kompetens utan näm-
ner också nyttan med det. Mångfalden anses berika socialarbetares kompetens i 
sitt arbete: 
 
”Vi utvecklas bland annat genom att vara i social kontakt med andra människor. 
Att vara tillsammans med människor från olika delar av världen berikar vårt 
lärande. Intersubjektivitet blir här ett ledmotiv genom att man ser sig själv i andra 
och ser andra i sig själv.” 
 
 
Handläggaren, Inger  
Inger, beskriver svårigheten i arbetet med klienter i allmänhet och med invandrar-
klienter i synnerhet som följande: 
  
”Kulturen griper in överallt i våra liv. Kulturen finns ”inne i huvudet” och styr 
våra uppfattningar om vad som är rätt och fel, sjukt och friskt, manligt och kvinn-
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ligt. Vi vet hur vi ska bete oss i en mängd olika situationer i livet. Människor med 
en gemensam kultur ser på omvärlden på ett likadant sätt och har en likartad 
världsbild. Det är klart att en gemensam kultur inte innebär att till exempel vi alla 
svenskar är lika och reagerar och beter oss på samma sätt. Vi har förstås olika 
eko-sociala bakgrunder. Därför tycker jag att helt och fullt förstå en annan män-
niska och hur hon upplever sin situation är oerhört svårt. Jag tycker i arbetet med 
invandrare blir den gemensamma grunden ännu mindre. Dels finns det ofta på-
tagliga språksvårigheter, dels skillnader i kulturell bakgrund och värderingar.”  
 
Den språkliga svårigheten och den skilda kulturella bakgrunden kräver, enligt 
Inger, att man skaffar sig den kompetens som behövs:  
 
”Vi behöver lära oss så mycket som möjligt om olika kulturer och andra länder 
och att samtidigt omsätta i handling de erfarenheter och kunskaper vi fått via ut-
bildning och möten med invandrare. Själv läser jag gärna utländsk skönlitteratur, 
invandrartidningar, ser på filmer, deltar i föreläsningar, besöker olika kulturella 
föreningar. Jag tror jag har lärt mig mycket om vissa etniska grupper i Sverige.  
Att vara kompetent har att göra med kunskap om olika kulturer och vilja till att 
möta andra människor.”  

 
 

Familjerättsekreteraren, Maria  
Maria, beskriver sin uppfattning av kulturell tillhörighet och människosyn på föl-
jande sätt: 
 
”Jag är helt övertygad om att varje livshistoria är unik även om varje människa 
är delaktig i en större kulturell enhet. De fördomar och den generaliserade bilden 
vi har av ”de andra” har oftast lite att göra med egenskaper hos de individer vi 
har framför oss. Även om man tillhör en viss kultur förändras individens förhål-
lande till sig själv och sin kultur ständigt. Jag tittar på individnivå, vem har jag 
framför mig? Sen får jag hantera situationen utifrån det.”  
 
Interkulturell kompetens, enligt Maria, uppnås: 
 
”Genom kontakt, upplysning, dialog, empati och respekt. Att vara kompetent 
handlar om, för mig, att förstå och bemöta invandrarfamiljer. I möte med invand-
rare får jag möjlighet att se och höra saker ur olika perspektiv. På så sätt ökar 
min medvetenhet om mig själv, det får mig att veta vem jag är, vilken moral jag 
själv har, vad jag anser om den svenska kulturen.  Det är berikande och erbjuder 
spännande människomöten.” 

 
 

Familjehemssekreterare, Anita  
Anita, lägger en stor vikt vid kunskapen vad gäller interkulturell kompetens i so-
cialt arbete: 
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”Vi är alla kulturella varelser, produkter av den kultur vi vuxit upp och fostrats 
inom. Det är vår kultur som avgör våra grundläggande värderingar och uppfatt-
ningar. Jag tycker att ha kompetens som socialarbetare i kontakt med invandrare 
innebär att lära oss så mycket som möjligt om andra människors språk och kultu-
rer. Med kunskap kommer man väldigt långt. Jag vill uppmuntra alla att ta del av 
konsten. Var någonstans finns kärlek och relationer mellan människor så brett, 
djupt och insiktsfullt skildrat som i skönlitteraturen? Läs och lär genom översätta 
och på svenska publicerade böcker av författare från invandrarnas hemländer!” 
 
Anita, tycker att insikt i den egna kulturen är en ytterligare förutsättning för att 
förstå och arbeta med människor från andra kulturer: 
 
”Den förnämsta förutsättningen att kunna förstå klienter med utländsk bakgrund 
är att öka medvetenheten om sig själv, att veta vem man själv är, var man är sår-
bar, hur man blivit som man blivit och att man är ett barn av sin egen svenska 
kultur. Jag försöker att vara så ärlig som möjligt mot mig själv kring dessa frå-
gor.” 
 
 

 
4.3 RESULTAT GÄLLANDE FRÅGESTÄLLNING (2) 
Vilka utmaningar medför den kulturella mångfald som finns bland klienter 
för den svenske socialarbetaren?  
 

 
Handläggaren, Gustav 
Gustav, anser att utmaningarna är: 
 
” Det krävs att övervinna rädslan över det annorlunda.  
Att vi alla visar respekt för varandras olikheter och synsätt.  
Att sätta sig in i samhällets historiska utveckling.  
Medvetenhet om den egna kulturens begränsningar.” 
 
 
Handläggaren, Ulla 
Ulla, ser utmaningarna i; 
 
”Att få en balans med att lära oss så mycket som möjligt om andras kulturer och 
att vi människor accepterar varandras olikheter.  
Ett öppet hjärta och villighet att acceptera alternativa perspektiv.  
Jag känner att det är viktigt att vara övertydlig i kontakt med invandrare.” 
 
 
Handläggaren, Patrik  
Patrik, beskriver utmaningarna på följande sätt: 
 
”Våga ta emot, våga ge, våga ifrågasätta, våga konfrontera.  
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Att kunna leva tillsammans med människor från olika delar av världen.  
Att ha god förmåga att anpassa sig till nya krav och omständigheter.  
Att vara tolerant mot oliktänkande människor.  
Att ha förståelse för sina egna känslor och reaktioner.  
Att känna sig själv, sina egna starka och svaga sidor.” 
 
 
Handläggaren, Inger 
För Inger, är utmaningarna som följande: 
 
”Vilja till att möta andra människor.”  
”Det krävs ett aktivt handlande och ställningstagande från socialarbetarens sida, 
exempelvis att vara öppen för och intresserad av det som är annorlunda. Det 
hjälper oss att kunna acceptera skillnader i varandras sätt att tänka och agera.” 
 
 
Familjerättssekreteraren, Maria 
Maria, ser utmaningarna i följande: 
 
”Att möta sin omgivning och varje individ med respekt och empati.  
Att vara öppen, lyhörd, lyssnande och intresserad i mötet med människor.  
Att utgå från att alla familjer och klienter är unika även om de är påverkade av 
sin kulturella tillhörighet, kan de inte helt förstås med hjälp av den.  
Att man ser den kompetenta människan framför sig och inte från vilken kultur de 
kommer.” 

 
 

Familjehemssekreteraren, Anita, 
Anita, beskriver utmaningarna som följande: 
 
”Att våga vara så ärlig som möjligt mot sig själv och skaffa sig en kulturell själv-
granskning och öka kulturell självinsikt.  
Öppenhet, uppskattning och respekt för kulturella olikheter.  
Att vi minskar ensidigheten.” 
                        5. ANALYS AV RESULTAT 

 
I detta kapitel analyseras det kvalitativa intervjumaterialet, det vill säga att inter-
vjupersonernas utsagor kategoriseras enligt den meningskategoriserings-modellen 
som presenterats i kapitel 2. 
 
 
ANALYS 
Efter noggrann och omfattande bearbetning av respondenternas utsagor och med 
hjälp av teoretiska perspektiv och tidigare forskning har jag urskiljt fyra olika 
uppfattningar av interkulturell kompetens i socialt arbete. De fyra meningskatego-
rierna är. 
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Kategori   (A): Interkulturell kompetens baseras på kunskap om andra kulturer. 
 
Kategori (B): Interkulturell kompetens skapas i mötet mellan den svenske social-
arbetaren och invandrarklienten.  
 
Kategori  (C): Interkulturell kompetens nås med både kunskap om och mötet med 
invandrarklienter. 
 
Kategori (D): Interkulturell kompetens är förmågan att interagera med invandrar-
klienter. 
 
 
Kategori (A): Interkulturell kompetens baseras på kunskap om andra kultu-
rer: I denna kategori, är uppfattningen att kunskapen om andra kulturer främjar 
den interkulturella kompetensen. För Gustav, Ulla och Anita anses att med kun-
skap om andra kulturer får man en grund att agera utifrån. Kunskapen både före-
bygger fördomar och minskar konflikter. Interkulturell kompetens är med andra 
ord en fråga om information. Vikten av att ha kunskap, speciellt om det som är 
annorlunda i olika kulturer, är tydlig. Med hjälp av information anser sig social-
arbetarna i kategori (A) ha möjlighet att få förståelse för det som uppfattas som 
annorlunda. I skapandet av förståelse krävs det aktivt handlande och ställningsta-
gande från individens sida, d.v.s. att vara öppen för och intresserad av det som är 
annorlunda, samt förmåga att visa respekt för andra människor. Om socialarbetare 
får kunskap om olikheter, anses deras förmåga att acceptera andra människor för-
bättras. Socialarbetarna i denna kategori ger alltså uttryck för kunskapens betydel-
se som grund för att bli kompetent att bemöta människor från andra kulturer och 
att acceptera skillnader i varandras sätt att tänka och agera. 
 
De utmaningar som kontakten medför för socialarbetare är; att övervinna rädslan 
för det annorlunda, att få människor att acceptera och respektera varandras olikhe-
ter, att skaffa sig en kulturell självgranskning och kulturell självinsikt samt erkän-
nande av alla kulturers värderingar. 

 
Kategori (B): Interkulturell kompetens skapas i mötet mellan den svenske 
socialarbetaren och invandrarklienten: I denna kategori som Maria represente-
rar är själva mötet med den enskilde invandrarklienten källan till både kunskap 
och kulturinsikt. Det är i kontakt med andra som möjlighet ges att både förklara 
och ifrågasätta för att öka förståelsen, minska fördomar och konflikter men även 
att ta till sig andras synsätt i vissa avseenden. Kunskap skaffas i dialog med in-
vandrarklienten. Med andra ord ser man ett samband mellan interkulturell kompe-
tens och ens eget arbete med klienter. Arbetet ses som en viktig arena både för att 
öka kunskaperna och möta andra. Det är själva mötet och kontakten som är cent-
ralt. Kunskapen och den egna kulturinsikten kommer som en följd av kontakten 
med den enskilde invandrarklienten. 
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De utmaningar som kontakten medför för socialarbetare är; att utgå från att alla 
individer är unika även om de är påverkade av sin kulturella tillhörighet, att se 
människan före nationaliteten samt att vara öppen, lyhörd och intresserad i mötet 
med människor. 
 
 
Kategori (C): Interkulturell kompetens nås med kunskap om och mötet med 
invandrarklienter: I denna kategori, är uppfattningen att både kunskap om och 
mötet med människor med annan kulturell bakgrund utvecklar den interkulturella 
kompetensen. För socialsekreteraren, Inger, betyder interkulturell kompetens att 
både ha kunskap om andra men också att kunna möta människor från olika kultu-
rer. Med hjälp av kunskapen om och mötet med andra förbättras människors för-
måga att förstå olika språk, levnadssätt och synsätt utan att värdera dem. Kunskap 
skaffas både från litteratur, media, experter och i dialog med invandrare och klien-
ter själva. Man har en uppfattning om att kunskapen och mötet med människor 
hjälper en att förstå varandra. Om man har kunskap och dessutom får konkreta er-
farenheter så utvecklar man interkulturell kompetens. 
Synen på betydelsen av kunskap i kategori (A) och (C) är jämförbar med den 
skillnaden att den i kategori (C) måste kompletteras med ett möte mellan männi-
skor, d.v.s. kunskap hjälper människan att bemöta den andra förutsättningslöst. 

 
De utmaningar som kontakten medför för socialarbetare är; att ha förståelse och 
vilja till att möta andra människor och att vara intresserad av det som är annorlun-
da. 
 
 
Kategori (D): Interkulturell kompetens är förmågan att interagera med in-
vandrarklienter: I denna kategori, som Patrik representerar, är interaktionen mel-
lan människor den gällande uppfattningen. Interkulturell kompetens betyder för-
mågan att interagera med andra människor, att stå i ett ömsesidigt förhållande till 
varandra – inte enbart mötas. Ett demokratiskt förhållningssätt är viktigt när man 
samspelar, samarbetar och samtalar med varandra. Det krävs inte någon special-
kompetens för att samspela med människor från andra kulturer – den sociala 
kompetensen, att samspela med människor generellt, är central. Socialarbetare 
strävar efter att skapa personliga kontakter med andra människor. I samspel och 
växelverkan med andra lär man känna personerna och veta mycket om dem, dvs. 
samspel leder till kunskap om varandra. Den kunskap man då fått används i kom-
mande möten. Man utgår mycket från sig själv och är övertygad om interaktionens 
centrala roll. 
Förmågan att samspela kommer inifrån varje individ. Den både kräver och leder 
till självreflektion. För att kunna ta ställning till nya saker måste man vara medve-
ten om sin egen kultur. Socialarbetaren anser att det finns variation bland männi-
skors sätt att tänka och agera oberoende av nationalitet. Att lära känna människan 
är viktigast, nationaliteten kommer i andra hand. Inställningen till mångfald är po-
sitiv, då den anses leda till lärande och utveckling. Värdegrundsfrågor som demo-
krati, öppenhet och varje individs rättighet till att vara sig själv lyfts fram. För en 
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fungerande interaktion krävs anpassning från både den svenske socialarbetaren 
och den enskilde invandrarklienten. 
För socialarbetaren i denna kategori finns det ett samband mellan den interkultu-
rella kompetensen och samarbete med människor från andra kulturer. Kärnan i det 
hela är just förmågan att samspela och samarbeta med människor från andra kultu-
rer.  
 
De utmaningar som kontakten medför för socialarbetare är; att våga ta emot, våga 
se, våga ifrågasätta, våga konfrontera, att kunna anpassa sig till nya krav, att vara 
tolerant mot oliktänkande människor, att ha förståelse för sina egna känslor och 
reaktioner. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 

Kapitlets centrala roll är att sammanfoga uppsatsens tre huvuddelar, d.v.s. pro-
blem, metod och resultat. Inledningsvis formuleras hur studiens övergripande frå-
geställning besvarats. Vidare diskuteras den valda metodens för- och nackdelar 
och på vilket sätt den kan ha påverkat resultatbilden. Kapitlet innefattar huvudsak-
ligen en diskussion och värdering av analysen samt dras slutsatser av vad jag 
kommit fram till med hjälp av uppsatsens teoretiska utgångspunkter och i förhål-
lande till tidigare forskning. Slutligen förs en diskussion kring vilka vidare frågor 
min undersökning väcker. 
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Den här uppsatsen har försökt fånga upp och beskriva hur sex erfarna svenska so-
cialarbetare verksamma inom socialtjänsten uppfattar begreppet ”interkulturell 
kompetens”. Uppsatsen har också berört de utmaningar som kontakten medför för 
socialarbetarna. Intervjuer med socialarbetarna utgör det huvudsakliga empiriska 
materialet. De sex respondenterna gav alla viktig information om hur de uppfattar 
den interkulturella kompetensen. Det väcktes mycket känslor och föreställningar 
under intervjuerna och det var inte oväntat med tanke på uppsatsens tema.  
 
Att använda kvalitativa intervjuer som metod kan påverka studien både negativt 
och positivt. En nackdel med att intervju är att de språkliga koder som responden-
terna sänder ut inte uppfattas korrekt. Då författaren har ett annat modersmål och 
vuxit upp i en annan kultur än den svenska blir denna risk ännu större. Vidare kan 
intervjuarens utländska bakgrund och den närhet som utmärker intervjusituationen 
omedvetet påverka de intervjuade så att intervjuade lämnar den information de 
tror att intervjuaren vill ha istället för att uttrycka sina egentliga åsikter. Det är 
också sannolikt att intervjupersonen som inte tidigare tänkt i termer av interkultu-
rell kompetens påverkas av intervjuarens förförståelse och personliga insikter 
bland annat genom hennes sätt att formulera frågorna. En stor fördel med kvalita-
tiva intervjuer är att respondenterna får stora möjligheter att själva berätta vad de 
anser vara relevant och centralt att belysa. Det skapas ett aktivt förhållningssätt, 
en ständigt pågående dialog, en ständig konstruktion som i sin tur leder till en 
djupare förståelse av respondenternas berättelser, upplevelser och uppfattningar. 
 
Socialarbetarnas uppfattningar av interkulturell kompetens skilde sig åt och i ana-
lysen framträdde fyra olika meningskategorier: 
 
Kategori   (A): Interkulturell kompetens byggs på kunskap. 
Kategori  (B): Interkulturell kompetens skapas i mötet mellan socialarbetare och 
invandrarklient. 
Kategori  (C): Interkulturell kompetens nås med kunskap om och mötet med in-
vandrarklienter. 
Kategori (D): Interkulturell kompetens är förmågan att interagera med invandrar-
klienter. 
 
Det är kunskap om olika kulturer som är central för socialarbetarna i kategori (A). 
Därför är det viktigt att bygga upp en kunskapsbas för att nå kompetensen. Det 
krävs kunskaper om ”den andre” för att nå en god kommunikation och därmed 
bygga upp en fungerande relation mellan den svenske socialarbetaren och invand-
rarklienten. Kunskap om etniska minoriteters särskilda kännetecken och värde-
ringar ger den professionelle ytterligare material för att forma sina förhållningssätt 
till praktiken. Den interkulturella kompetensen som ges uttryck för i kategori (A) 
är i högsta grad densamma med det som Stier (2004) kallar för innehållskompe-
tens som innefattar kunskaper om särarten hos andra kulturer. I viss mån påpekas 
också det som Stier (2004) kallar för självreflektion vilket innebär medvetenhet 
om den egna kulturens särart.  Socialarbetarna i denna kategori såväl Lynch & 
Hanson (1992) som Green (1995) betonar vikten av kunskapsinhämtandet i högsta 
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grad. Skillnaden är att insikt i den egna kulturen också är lika viktig och central 
för Lynch & Hanson och Green som inhämtandet av kunskapen om olika kulturer.  
Att lägga fokus på likheter, och speciellt olikheter, är typiskt för svaren i kategori 
(A). Svaren tyder på en inställning att människor antingen kan eller inte kan ac-
ceptera det som är annorlunda. Att inte kunna acceptera olikheter däremot är inget 
som upplevs som positivt. Svaren kan tolkas som att det bekanta/likadana är 
tryggt och det människorna av naturen söker sig till. När man träffar människor 
som är lika en själv kan man känna sig trygg och behöver inte fundera på vem 
man är. Men när identiteten konfronteras med det annorlunda tvingas individen 
börja fundera över vem hon är. Konfrontationen med det annorlunda gör att indi-
viden måste välja sida, veta var hon står i relationen till den andre. I kategori (A) 
råder det i viss mån ett ”vi och dom” tänkande, d.v.s. den svenska kulturen och 
den andra kulturen där alla ses som lika. De individuella skillnaderna mellan 
svenskar eller de inom en annan kultur ifrågasätts inte. 
 
I kategori (B) är det själva mötet och kontakten som är centralt, kunskap om andra 
kulturer kommer som en följd av mötet och kontakten. Den interkulturella kompe-
tensen skapas alltså i mötet med invandrarklienter. Denna uppfattning av interkul-
turell kompetens är densamma med det som Lum (1996) presenterar. I kategori 
(B) ansågs syftet med kontakter och möten med andra vara att ge och få möjlighet 
att förklara samt att ta del av olika synsätt, inte att skapa något nytt tillsammans. 
En fungerande kommunikation möjliggör att alla kan fortsätta agera ”på sitt sätt” 
utan att det uppstår konflikter. Den interkulturella kommunikationen förutsätter 
erfarenheter av kontakter och möten med andra. I dessa möten skapas förutsätt-
ningar för att förstå den andres kultur samt öka sin medvetenhet om den egna, 
d.v.s. utöka sin interkulturella kompetens. Individens möjlighet att lära sig mer är 
mycket större om man är öppen för olika kulturella uttryck och i samspel får kän-
nedom om och konfronteras med olika synsätt. För att kunna göra jämförelser och 
dra slutsatser måste man kritiskt kunna analysera sina egna och andras utgångs-
punkter. Man måste bli medveten om vem man är, för att kunna nå ett öppet för-
hållningssätt. Detta sker genom reflektion om sin identitet och hur man står i rela-
tion till andra. Efter att ha fått insikt om sig själv är man benägen att ta till sig den 
andres sätt att vara. Detta sker genom erfarenheterna i möten med andra. Denna 
uppfattning av interkulturell kompetens anser, som Stier, att innehållskompetenser 
inte är tillräckliga för att kunna fungera effektivt i mötet med människor från 
andra kulturer. Detta beror på att våra generella kunskaper om andra, som vi bär 
med oss har sitt ursprung i grova förenklingar som återges i form av stereotypisk 
information. I denna kategori betonas det som Stier kallar för process- och diskur-
siva kompetenser. Innehållskompetens är bara en följd av processkompetenser. 
 
I kategori (C) är det både kunskap om klienters olika kulturer och insikt i den egna 
kulturen samt kontakt med invandrarklienter som är centrala. Därför är det viktigt 
att både bygga upp en kunskapsbas och möta och därmed individualisera klienten. 
Här måste kunskaper kompletteras med ett möte med invandrarklienten för att nå 
kompetensen. Denna uppfattning av interkulturell kompetens är densamma med 
det som Soydan, m.fl. (1984) presenterar. I denna kategori har innehållskompetens 
en central betydelse som ökas med en komplettering av processkompetenser.  
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I kategori (D) är det förmågan att samarbeta och samspela med invandrarklienter 
som är central.  Kunskap om varandra kommer som en följd av samspelet mellan 
människor och används i nya möten. Det mest intressanta i kategori (D) var att so-
cialsekreteraren i sitt svar talade om förmågan att samarbeta människor emellan, 
d.v.s. en social kompetens, vilket ej framkom i någon tidigare forskning. Att det 
skulle handla om olika kulturer eller skillnader ansågs inte betydelsefullt. Det är 
istället process- och diskursiva kompetenser som betonas och innehållskompeten-
ser ses bara som en följd. Man lägger till och med vikten på människan, inte kul-
turen. 

 
Samtliga socialarbetare tar upp att interkulturell kompetens förutsätter ett förhåll-
ningssätt baserat på öppenhet, mottaglighet, respekt, intresse och förståelse. Den 
ska leda till en god tvåvägskommunikation mellan individer med olika etniska el-
ler kulturella bakgrunder.  

 
Slutligen kan man konstatera att en tydlig uppfattning som socialarbetarna gav ut-
tryck för var, att både kunskap om andra kulturer, insikt i den egna etniska tillhö-
righetens normer och värderingar och förståelse för hur den egna etniska tillhörig-
heten kan påverka det professionella arbetet är centrala förutsättningar för inter-
kulturell kompetens i socialt arbete. 
 
Det intressanta i min studie är att den har visat på nya mönster som inte ligger i 
linje med tidigare forskningsresultat. Detta är tydligt i kategori (D) där man anser 
att interkulturell kompetens är densamma med den sociala kompetensen. 
 
Ett annat viktigt resultat som min studie har visat är att socialarbetarna i kategori-
erna (A), (B) och (C) delar en allmän uppfattning om att det, utöver de allmänna 
kunskaper, behövs specifika kunskaper och specifik kompetens för att möta in-
vandrarklienters behov och därmed lösa deras problem. Medan i kategori (D) an-
ses att även i ett interkulturellt klientmöte är det den sociala kompetensen som 
krävs för att socialarbetare ska kunna utföra arbetet. 
 
Det bör påpekas att ingen av intervjuade socialarbetare, förutom i viss mån i ka-
tegori (D), har belyst det som Stier (2004) kallar för emotionella kompetenser. 
Denna kompetens betecknar en förståelse för de underliggande orsakerna till de 
känslor som kulturmötet utlöser hos socialarbetare samt en förmåga att kunna 
hantera det. 
 
Att förstå… 
Uppsatsen inleds med ett interkulturellt klientmöte då socialarbetarna upplevde 
känslor av ogillande inför föräldrarnas uttryck för sina smärtor som ansågs vara 
oacceptabla i den dominanta kulturen. Min studie har visat hur viktigt det är att 
ha kunskap om andra kulturer, insikt i den egna kulturella och etniska tillhörig-
heten och förståelse för hur den egna etniska tillhörigheten kan påverka det pro-
fessionella arbetet. En viktig fråga i detta sammanhang är hur socialarbetare kan 
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problematisera sitt synsätt när hon kommer i kontakt med en klient som har en 
annan kulturell bakgrund. 
En helhetsförstålse av temat förutsätter att ”invandrarklienters” perspektiv un-
dersöks. Det skulle vara intressant att känna till hur ”invandrarklienter” ser på 
svenska socialarbetarnas kompetens i förhållande till deras problem och behov 
och de insatser och åtgärder som antas vara lämpliga. Fortsatt forskning skulle 
därför kunna handla om dels hur svenska socialarbetare kan bli mer medvetna 
om sin egen etniska tillhörighet, dels ”invandrarklienternas” syn på vilken in-
terkulturell kompetens svenska socialarbetare behöver.  
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                                        8. BILAGA 
 
 
FRÅGEGUIDE FÖR KVALITATIVA INTERVJUER 
 
 
1. Om dig själv: 

• Vad har du för grundutbildning och vidareutbildning? 
• Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten eller som socialarbetare över-

huvudtaget? 
• Hur länge har du arbetat i just den här stadsdelen? 
• Berätta lite om dina arbetsuppgifter? 
 
 

2. Om kultur och kulturella skillnader: 
• Hur definierar du begreppet ”kultur”? 
• I vilka situationer märker du att många av dina klienter har annan kulturell 

bakgrund än svensk? 
• Hur mycket reflekterar du över händelser som du kopplar till kultur, in-

vandrare, förort i ditt arbete? 
 
 

3.   Om svårigheter och utmaningar: 
• Påverkar era olika kulturer ert sätt att kommunicera? 
• Upplever du att klienten inte förstår vad du säger eller du inte förstår vad 

klienten säger? 
• Om ja: Vad kan detta bero på, är det på grund av kulturella skillnader, 

språkliga skillnader eller båda två? 
• Utgör den kulturella mångfald som finns bland era klienter en utmaning 

för er som socialarbetare? 
• Om ja: vilka utmaningar då? 

                 
 

 4.  Om kompetens och interkulturell kompetens: 
• Tycker du att interkulturellt klientmöte ställer ytterligare krav på dig som 

socialarbetare? 
• Tycker du att det är nödvändigt/befogat att socialarbetare som arbetar med 

invandrarklienter ska ha någon specifik kompetens för att kunna hantera 
den kulturella mångfald som finns representerad i området? 

• Om ja: vilken specifik kompetens krävs då utöver den allmänna? 
 



 

  

 


