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Abstract 
 
What is cultural competence? Does the concept cultural competence only include having 
competence about different cultures? Or does the concept include something more abstractly? 
That, as a social worker, have competence about different culture as well as people in 
different cultural contexts, is in todays social work very crucial, as people around the world 
constantly are translocating due to various reasons, such as war, unfavorable conditions, work 
and education. In this literature study we present what existing research says about cultural 
competence in relation to social work. The purpose of the study is to give a overview to what 
existing research says about cultural competence within social work and how cultural 
competence affects the work with individuals who has a different cultural background than 
the social worker. 
 
The result of the study showed that cultural and cultural competence is something much more 
complex than it sounds. Cultural competence is not only to have competence about different 
cultures; it is much more than that. There are a lot of different opinions according what the 
term cultural competence include and the researchers presents a multitude of definitions of the 
term.  
 
Keywords: cultural competencies, culture, social work, social workers and empowerment.  
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Sammanfattning 
 
Vad är kulturell kompetens? Är det att ha kompetens kring olika kulturer? Eller innefattar 
begreppet kulturell kompetens något mycket mer abstrakt? Att som socialarbetare ha 
kompetens kring olika kulturer och om människor i olika kulturella kontexter, är i dagens 
sociala arbete, väldigt centralt, då människor runt om i världen ständigt förflyttar sig på grund 
av olika anledningar, vilka kan vara krig, ogynnsamma förhållanden, arbete och utbildning. I 
den här uppsatsen presenterar vi vad befintlig forskning säger om kulturell kompetens i det 
sociala arbetet med människor. Syftet med studien är att ge en översikt kring vad befintlig 
forskning säger om kulturell kompetens inom socialt arbete samt hur kulturell kompetens 
påverkar arbetet med individer med annan kulturell bakgrund än socialarbetarens egna. 
 
Resultatet av studien visar att kultur och kulturell kompetens är något som är mycket mer 
komplext än vad det låter. Kulturell kompetens handlar inte bara om att ha kompetens kring 
olika kulturer. Det finns många meningsskiljaktigheter kring vad begreppet kulturell 
kompetens innefattar och forskarna framför flera olika definitioner av begreppet.  
 
Nyckelord: kulturell kompetens, kultur, socialt arbete, socialarbetare och empowerment.  
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“Den kulturella mångfalden är ett socialt fenomen och en politisk utmaning, den handlar om 
hur grupper av människor med olika kultur, kön, klass och ålder ska kunna leva tillsammans, 

olika men jämlika.” Citat från Lidskog och Deniz (2009, s. 62).    
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Förord 
 
Till och börja med vill vi rikta stor tacksamhet till vår handledare Gabriella Olofsson som har 
bidragit med många råd och stöttning under genomförandet av den här studien.  
 
Vi som har skrivit den här C-uppsatsen heter Anna Gustafsson och Linnéa Norén. Vi är båda 
studenter på Örebro Universitet, Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete på 
socionomprogrammet. Vi har valt att göra en scoping study över vad befintlig forskning säger 
om kulturell kompetens inom det sociala arbetet. 
 
Intresset för olika kulturer och det tvärkulturella sociala arbetet har vi båda haft under 
utbildningens gång men det växte sig starkare under vår VFU-termin (Verksamhetsförlagd 
utbildning) där vi båda två kom i kontakt med nya kulturer, vilket även bidrog till en del 
svårigheter och utmaningar. Vi insåg då vikten av att ha kulturell kompetens, acceptans och 
förståelse kring kulturell mångfald inom det sociala arbetet. Under utbildningens gång, anser 
vi, att det inte givits tillräckligt med utrymme åt fördjupning i det komplexa ämnet kultur och 
dess påverkan och närvaro i det sociala arbetet. Att ämnet berörts, i våra ögon otillräckligt, är 
anledningen till vårt val av ämne. 
                                                                                                        
Den här uppsatsen vänder sig till alla som är intresserade av frågor gällande kulturell 
kompetens och socialt arbete, den kan med fördel läsas och användas av yrkesverksamma 
som kommer i kontakt med familjer av annan kulturell bakgrund än den egna.  
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Inledning 
 
Syftet med litteraturstudien är att ge en översikt av befintlig forskning inom området kulturell 
kompetens inom det sociala arbetet, hur befintlig forskning definierar kulturell kompetens 
samt påvisa vilka konsekvenserna kan bli om socialarbetaren saknar kulturell kompetens. 
Därför kommer vår studie att inledas med att ge en övergripande bild av den aktuella 
samhällssituationen i Sverige samt beskriva det mångkulturella samhället och dess sociala 
problematik. Efter att vi presenterat den definition av socialt arbete som vi kommer att 
använda oss av följs uppsatsen av en inledande bakgrund samt vår problemformulering som 
mynnar ut i syfte och tre frågeställningar. Därefter följer en beskrivning av empowerment 
som vi har valt att sätta i förbindelse till det ämne vår uppsats behandlar. Syftet med att 
koppla ihop forskningen med empowerment är att skapa en bredare diskussion och 
exemplifiera hur empowerment kan vara ett lämpligt arbetssätt i det mångkulturella sociala 
arbetet. De artiklar och studier som vi har inkluderat i vår studie presenteras i resultatdelen 
följt av en avslutande diskussion, slutsatser samt förslag på vidare forskning.   

Definition av socialt arbete 
 
Enligt International Federation of Social Work1 (IFSW) kan socialt arbete definieras på 
följande sätt: det sociala arbetet främjar sociala förändringar, problemlösande i mänskliga 
relationer och empowerment och frigörande av människor för att öka välbefinnandet. Genom 
att använda teorier om mänskliga beteenden och sociala system, ingriper socialt arbete hur 
människor interagerar med sin omgivning. Principer om mänskliga rättigheter och social 
rättvisa är grundläggande inom socialt arbete.  
 
Originaldefinitionen av socialt arbete från International Federation of Social Work (IFSW) 
lyder: The social work profession promotes social change, problem solving in human 
relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing 
theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where 
people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are 
fundamental to social work. 
 
När vi fortsättningsvis använder begreppet socialt arbete i uppsatsen är det ovanstående 
definition som menas.  

Bakgrund 
 
Människan har alltid flyttat, när människan flyttar längre avstånd för att bosätta sig någon 
annanstans kallas det för migration (Lidskog & Deniz, 2009). Migrationen kan leda till både 
positiva och negativa konsekvenser, för såväl det land människorna flyttar från men även för 
det land människorna flyttar till. Men allra störst konsekvenser får det för de enskilda 
individerna som migrerar, de lämnar sin uppväxtmiljö och dess historia, språk och kultur, de 
kommer till ett nytt land de inte känner till och hamnar därför ofta i en väldigt utsatt position 
(Lidskog & Deniz, 2009). Människorna som flyttar lämnar inte bara en geografisk plats, de 
lämnar ett helt liv bakom sig, ett liv med vänner, traditioner, vanor och andra kulturella 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 International Federation of Social Work förkortas IFSW.  IFSW är en internationell federation för 
fackliga organisationer för socialarbetare. IFSW arbetar för social rättvisa, mänskliga rättigheter och 
social utveckling genom utveckling av det sociala arbetet, ”best practices” och internationellt 
samarbete mellan socialarbetare och deras yrkesorganisationer. Mer information om federationen finns 
på dess hemsida: http://ifsw.org  
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sedvänjor. Att människor flyttar på sig leder till att många samhällen blir mångkulturella, det 
vill säga att de präglas av många olika kulturer. 

Ahmadi och Lönnback (2005) skriver att många länder i världen är idag multietniskt 
sammansatta och socialarbetare världen över företräder tillsammans fler värdegrunder, 
religioner och kulturer än för bara några decennier sedan. Dagens moderna samhälle präglas 
av kulturell mångfald. Människorna kommer i kontakt med många kulturella uttryck och 
sedvänjor.  

”Den sista december 2013 uppgick Sveriges befolkning till 9 644 864 personer, vilket innebär 
en ökning med 88 971 personer jämfört med året innan. Folkökningen är den antalsmässigt 
största som uppmätts mellan två enskilda år sedan 1946. Till följd av stor invandring från 
länder med oroligheter, bland annat Syrien och Somalia, var invandringen till Sverige under 
2013 den högsta någonsin med 115 845 personer.” Citat från SCB2 (2014, s. 1) 

Invandringen enligt SCB (2014) under uppgick till 65 130 personer, där 31 846 personer 
bestod av kvinnor och 33 284 personer var män. Invandringsöverskottet har enligt det tidigare 
års statistik uppgått till mellan 45 000 – 65 000 personer per år, invandringen till Sverige 
fortsätter alltså att öka. 

De här människorna har kommit hit av olika skäl, vilket är viktigt att ha i beaktande. Det kan 
handla om att man har flytt från krig eller för att man vill arbeta. Allwood och Johnsson 
(2009) hävdar att det finns en påtaglig risk med att se människors invandring som ett likartat 
fenomen och att tro att alla människor som kommer till Sverige har samma problem. Den 
kulturella mångfalden i Sverige är viktig att beakta, likaså att de eventuella svårigheter som 
uppstår för personerna i det nya landet är orsakade av olika anledningar (Allwood & 
Johnsson, 2009).  

Strategier som visat sig vara fördelaktiga, i sammanhang där kulturell mångfald aktualiseras 
är empowermentbaserade strategier då de framförallt inriktas på förtryckta grupper (Allwood 
& Johnsson, 2009). Dominelli (1997) beskriver att empowerment kan vara fördelaktigt i 
antirasistiskt arbete då empowerment kan motverka förtryckande strukturer vilket kan leda till 
att människor ges möjligheten att utvecklas upp till sin maximala kapacitet, vidare menar 
Dominelli (1997) att för att det ska kunna ske måste individerna vara fullständigt delaktiga i 
alla beslut som tas kring dem själva.  
 
Askheim och Starrin (2007) skriver att begreppet empowerment betonar vikten av att stödja 
personer som befinner sig i en utsatt situation, vidare menar Askheim och Starrin (2007) att 
begreppet rymmer föreställningar kring både vad det gäller att hjälpa individer i akuta 
situationer likväl som att främja välbefinnande och hälsa på längre sikt, således är syftet med 
empowerment är att hjälpa individer att få förmågan att besluta om och att agera i deras egna 
liv, vilket sker genom att hjälpa individen att finna sina egna resurser och hjälpa individerna 
att förstå innebörden av resurserna (Askheim & Starrin, 2007). Inom empowerment ligger 
fokus även på att få individerna mer inkluderade i samhället, vilket i sin tur kan bidra till 
bättre livskvalitet och miljö för de enskilda individerna (Payne, 2008). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Statistiska centralbyrån är en statlig myndighet. Vi arbetar med att ta fram statistik  till de som är 
intresserade  eller som behöver statistiken i sitt arbete. Det kan till exempel vara privatpersoner, 
forskare,  politiker, företag, lärare eller journalister. Det finns andra myndigheter som också gör 
statistik. Statistiska centralbyrån har ansvar för att samordna den svenska statistiken. Statistiska 
centralbyrån förkortas SCB (Definition från myndighetens hemsida, scb.se).  
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Valtonen (2010) understryker att det är viktigt att både socialarbetare och klienten engagerar 
sig i empowerment eftersom syftet med empowerment är att individen ska få möjlighet till 
större inverkan i sitt liv, men för att det ska kunna ske behöver individen olika former av stöd 
från socialarbetaren. Socialarbetaren ska bara finnas med som stöd för att individen ska kunna 
stärkas. I tvärkulturella sammanhang kan det finnas svårigheter i empowermentbaserade 
strategier/teorier/arbeten då det är många aspekter som ska tas hänsyn till, menar Graham 
(2010). Vidare påpekar Graham (2010) att kunskap om kulturella aspekter blir i sådana 
sammanhang väldigt viktiga, för att individen ska kunna stärkas. Graham (2010) lyfter fram 
att det viktigaste är att nå ut till människor och göra dem delaktiga i förändringen, först då kan 
empowerment ske. När människor kommer i kontakt med nya kulturer startar, vad som kan 
kallas för, kulturell anpassning. I empowerment är det individerna själva som ansvarar för 
själva förändringen, vilket gör empowerment väldigt passande vad gäller arbete med 
invandrare och flyktingar då förändringen sker utifrån individerna själva och därmed också 
utifrån deras kulturella kontext (Graham, 2010). 
 
Graham (2010) skriver att konceptet kring empowerment har granskats kritiskt på grund av 
den underliggande meningen av ”power” alltså, makt, vilket kan ha en negativ klang, men 
menar att empowerment är en vägledande filosofi inom socialt arbete som har definierats av 
professionella och som kan kopplas ihop med individuella eller kollektiva strategier. 
Konceptet kring empowerment handlar om att hjälpa människor att hjälpa sig själva, således 
menar Graham att empowerment har väldigt lite med maktförhållanden att göra. Dominelli 
(1997) menar dock att en viktig del av ett anti rasistiskt arbete är att öka medvetandet hos 
socialarbetare då det uppstår maktskillnader i relationer där både minoritets- och 
majoritetsgrupper finns representerade. Tengqvist (2007) anser också att empowerment, till 
viss mån, har med maktförhållanden att göra eftersom att fokus bland annat bör ligga på att 
synliggöra och förändra maktstrukturer så att de uttrycker respekt för lika värde och 
rättigheter snarare än diskriminering.  
 
Lidskog och Deniz (2009) menar att den kulturella mångfalden skapar utmaningar för 
samhället och att det därför är bland annat viktigt att ha förståelse kring hur identiteter skapas, 
varför grupptillhörigheter är viktiga och om vad kultur är, framförallt inom socialt arbete där 
socialarbetaren definitivt kommer att komma i kontakt med människor från många olika 
kulturer. Vid en sökning på databasen Google den 10 augusti 2014 på ”definition av kultur”, 
blir resultatet över 4 690 000 träffar vilket bekräftar att begreppet är såväl omdiskuterat som 
omfattande. Trots det moderna samhällets utformning är socialarbetare främst utbildade i att 
möta klienter som kulturellt påminner om dem själva. Socialarbetarna är inte heller skolade i 
att reflektera över sina egna grundvärderingar eller sin egen kulturbundenhet (Ahmadi & 
Lönnback, 2005). 

Allwood och Johansson (2009) hävdar att människans beteende och välbefinnande är relaterat 
till hur människorna förstår sig själva och hur de förstår sin omvärld. I sammanhanget med 
förståelse för sig själv, andra och miljön blir begreppet kultur centralt. Allwood och Franzén 
(2000) hävdar att det är viktigt med goda kunskaper om och förståelse för kulturer och det 
mångkulturella sociala arbetet eftersom socialarbetare i hög utsträckning arbetar med 
människor inom utsatta områden och som har besvärliga livssituationer, som mer eller mindre 
tydligt kan ha en koppling till utländsk bakgrund. 
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Problemformulering 
 
Alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett sin kulturella 
bakgrund, det är stadgat i de mänskliga rättigheterna. Det är också stadgat att alla människor 
ska vara en del av samhällsgemenskapen och att samhällsutvecklingen ska grundas på en 
ömsesidig respekt och tolerans där alla, oavsett etnisk bakgrund är delaktiga 
(Regeringskansliet, 2012). Framförallt anser vi att artikel ett och två är grundläggande för det 
sociala arbetet, och det är även till dessa två artiklar som Regeringskansliet (2012) refererar 
till.  

Den första artikeln i de mänskliga rättigheterna lyder: Alla människor är födda fria och lika i 
värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot 
varandra i en anda av gemenskap (FN, 1948).  

Den andra artikeln i de mänskliga rättigheterna lyder: Var och en är berättigad till alla de 
rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på 
grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller 
socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på 
grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det 
område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under 
förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin 
suveränitet. (FN, 1948).  

En socialarbetare kommer i sitt dagliga arbete i kontakt med människor från varierande länder 
och kulturer, vilket gör att det ställs krav på en hög kulturell kompetens hos socialarbetare. 
Socialarbetaren behöver kulturell kompetens för att kunna förstå klientens sociala kontext och 
övriga livssituation men också för att kunna bedriva det sociala arbetet på ett bra sätt. Ett 
begrepp som vi kommit i kontakt med och som efterfrågas av klienter från andra kulturer än 
socialarbetaren själv i mötet är som Devore och Schlesinger (1999) beskriver det ”Ethnic-
sensitivity”. Den svenska översättningen på begreppet är etnisk sensitivitet och med begreppet 
menas att socialarbetarens bemötande bör grunda sig i en slags medvetenhet samt lyhördhet 
för klienten med annan kulturell bakgrund. Devore och Schlesinger (1999) menar att klienter 
med annan kulturell bakgrund än socialarbetaren själv bör bemötas enligt följande:  
 
”Each ethnic group has a unique history with respect to oppression and discrimination, and 
each has different emphases and values attached to academic pursuits, to family, to respective 
roles of men and women, to the way the elderly are to be cared for, and to the ways in which 
religious teachings are translated into dictums for daily living” (Devore & Schlesinger, 1999, 
s. 56). 
 
Med tanke på samhällets ökande mångfald, är det viktigt att socialarbetare förmår att 
engagera sig i och arbeta med individer från olika kulturer, vilket flera forskare påtalar, bland 
annat Boyle & Springer (2001), Gelso & Mohr (2001), Lowe (2006) och Walker (2005). Att 
kulturell kompetens är nödvändigt i sociala arbeten råder det ingen tvekan om, men eftersom 
att det enskilda begreppet kultur är svårt att definiera är det således också svårt att definiera 
vad som är kulturell kompetens.  Problemet är inte att det saknas definitioner av varken kultur 
eller kulturell kompetens, problemet är snarare ett överskott av definitioner av de båda 
begreppen vilket leder till oenighet mellan forskare världen över kring begreppens mening. 
De skilda uppfattningarna, framförallt kring begreppet kulturell kompetens leder till att 
begreppet blir komplext och svårtolkat.	    



	   11	  

Syfte 
 
Syftet med den här studien är att genom att göra en scoping study3 beskriva vad befintlig 
forskning skriver om kulturell kompetens inom det sociala arbetet samt beskriva och 
exemplifiera hur kulturell kompetens eller avsaknad av kulturell kompetens kan påverka 
arbetet med individer med annan kulturell bakgrund än socialarbetarens egna samt 
uppmärksamma aspekter som bör beaktas i arbetet med individer med varierande kulturell 
bakgrund.  

Frågeställningar 
 
Utifrån vårt övergripande syfte har följande frågeställningar fastställts:  
 

• Hur beskrivs begreppet kultur i genomförda studier?  
 

• Hur beskrivs begreppet kulturell kompetens i genomförda studier?  
 

• Vilka aspekter bör beaktas i arbetet med individer, familjer och grupper med 
varierande kulturell bakgrund?  

Metod 
	  
Den här uppsatsen är en scoping study. Arksey och O’Malley (2005) påpekar att metoden 
”scoping study” är ett bra val i sammanhang som syftar till att sammanställa forskning och 
litteratur. Att göra en scoping study ger möjligheten att få en bred överblick i ett ämne och 
också kunna identifiera vilka luckor som finns inom den befintliga forskningen för att på så 
sätt kunna ta reda på vilken form av vidare forskning som behövs.  

Metodval 
 
Anledningen att vi valde att göra en scoping study var intresset för vad som fanns skrivet 
inom vårt valda område. Vi anser att kulturell kompetens bör vara en grundläggande del av 
det sociala arbete och dess utbildning och vi ville, med grund i litteraturen, presentera 
kunskap om vårt valda problemområde. Eftersom kultur och kulturell kompetens är breda 
begrepp som kan tolkas på många olika sätt och där många parter berörs hade det vart svårt 
att via intervjuer samla underlag för en kvalitativ studie, det skulle i så fall krävas många 
intervjuer och omfattande förberedelser för att reda ut hur begreppen definieras för att få fram 
tillräcklig och valid data som underlag för studien. För att få fördjupad kunskap kring vårt 
valda problemområde undersökte vi hur omfattande forskningen inom området var, vi insåg 
då att forskningen var väldigt omfattande och därför ansåg vi att metoden en scoping study 
var ett självklart val, eftersom vi då kunde avgränsa forskningen mer än vid till exempel en 
systematisk litteraturöversikt.  
 
Litteraturen som valts ut har lästs samt granskats flera gånger, tematiserats till teman och 
subteman. En koppling har även gjorts till empowerment, främst i diskussionsdelen för att 
kunna göra en djupare diskussion. Kartläggningen, beskrivningen och sammanställningen 
som ingår vid skapandet av en scoping study har resulterat i en översikt av kulturbegreppet, 
samt begreppet kulturell kompetensen, specifikt inom socialt arbete. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  För förklaring se rubriken metodbeskrivning på sidan 12. 
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Metodbeskrivning 
 
Arksey och O’Malley (2005) skriver att en scoping study förutom vetenskapliga 
forskningsartiklar också tillåter rapporter och olika sammanställningar från myndigheter. För 
att skriva en scoping study har Arksey och O’Malley (2005) utarbetat en forskningsmetod 
som består av fem steg. Första steget i denna femstegsmetod är att identifiera en 
forskningsfråga, eller som i vårt fall ett syfte följt av frågeställningar. Steg nummer två i 
tillvägagångssättet med att göra en scoping study är att söka efter relevanta artiklar som antas 
motsvara syftets förväntningar och kunna besvara eventuella frågeställningar. Steg tre är att 
välja ut artiklar med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. De två sista stegen i 
metoden, det vill säga steg fyra och fem innebär att kartlägga, beskriva och sammanställa den 
insamlade datan med hjälp av teman och subteman. Dessa subteman kan med fördel vara 
samma under olika rubriker i uppsatsen för att ge läsaren ett sammanhang som är lätt att följa 
(Arksey & O’Malley, 2005). 
 
Tankeprocessen i val av ämne började med funderingar vi fick under vår VFU-termin. Vilket 
stämmer överens med vad Friberg (2012) konstaterar, nämligen att det vanligtvis är genom 
självupplevda situationer eller möten med problem som tankeprocessen och därmed det 
inledande uppsatsarbetet börjar. Efter att vi påbörjat skapandet av vår problemformulering 
fortsatte vi med att göra en inledande litteratursökning för att kunna göra en avgränsning och 
få en djupare förståelse för vårt valda problemområde. Vi började med att läsa igenom vårt 
insamlade material för att få kunskap om vad som tidigare har skrivits om vårt valda 
problemområde och definierade därefter vår slutliga problemformulering. När 
problemformuleringen var klar påbörjade vi utformningen av syfte och efter flertalet 
ändringar och omformuleringar kunde vi till slut fastställa ett syfte, vilket sedan kunde brytas 
ned i frågeställningar. 

Sökord 
 
Då vi hade fastställt en problemformulering samt ett syfte blev studiens generella ämnesord 
givna, ämnesorden använde vi som sökord. För att hitta internationell litteratur översattes 
sökorden till engelska. Sökorden användes var för sig och även i kombination med varandra 
för att hitta flest möjliga relevanta resultat. 
 

• Svenska sökord: kultur, kulturell kompetens, socialt arbete, empowerment, kulturell 
kunskap, mångkulturalism och tvärkulturellt socialt arbete  

 
• English (USA) keywords: culture, cultural competence, social work, empowerment, 

cultural knowledge, multicultural and cross-cultural social work  

 
Sökning och urval av vetenskaplig litteratur 
 
För att få fram litteratur hänvisar Ejvegård (2003) till bibliotekens databaser, sökningarna i 
databaserna sker sedan med hjälp av valda sökord.  
                                        
Innan vi påbörjade vår sökning efter relevant forskning och litteratur planerade vi hur 
sökningarna skulle gå tillväga, vad vi letade efter och vilka sökord vi skulle använda oss 
av.  Vi tog också hjälp av personal på Arboga Stadsbibliotek för att hitta relevant litteratur för 
att introducera oss i ämnet. För att hitta forskning samt annan litteratur som vi ansåg vara av 
relevans för vår studie gjorde vi ett antal sökningar i Örebro universitetsbiblioteks databaser. 
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De databaser vi använde oss av var, Social Services Abstract, Summon, Diva, Libris, SwePub 
samt Google Scholar. Det är även en del av litteraturen som används i studien som är baserad 
på källor vi funnit i relevanta studiers referenslistor. Vi valde att använda oss av litteratur som 
är publicerade på både svenska och engelska då vi ville ha ett bredare perspektiv än det som 
enbart svensk forskning hade visat. Enligt Friberg (2012) är engelsk forskning att föredra då 
det tyder på att forskaren vill att så många som möjligt ska ha tillgång till att läsa forskningen, 
vilket kvalitetssäkrar forskningen. Vi har använt ett kritiskt förhållningssätt i vårt sökande 
efter relevant litteratur, något som Friberg (2012) påpekar är ett krav. 
 
Under sökningens gång valde vi att dokumentera sökord och hur vi gick tillväga, dels för att 
förenkla vårt arbete, för att senare kunna redovisa sökningarna på ett överskådligt sätt men 
också för att vi lättare skulle minnas hur vi gick tillväga och kunna göra fler liknande 
sökningar. Att söka relevant forskning, litteratur och information är grundläggande vid 
utformandet av ett examensarbete, menar Östlundh (2012). Det finns en stor mängd av 
informationskällor, vilket gör att kunskap kring själva sökningen av vetenskaplig litteratur är 
mycket viktig för att förenkla den aspekten av arbetet. Från författarna krävs noggrann 
planering, struktur, kritiskt förhållningssätt samt tid. Vidare menar Östlundh (2012) att det är 
viktigt att författarna kan experimentera med sökord för att ett brett och tillräckligt resultat 
ska uppnås. Det är väldigt vanligt att vissa sökningar blir misslyckade, men om det sker är det 
viktigt att författaren tar med sig de erfarenheterna och ändrar sina tankemönster för att gå 
vidare i sökprocessen (Östlundh, 2012). Att dokumentera under sökprocessen är något 
författarna kan göra för att förenkla sökprocessen och för att enkelt kunna redovisa sökarbetet 
i studiens metodavsnitt (Östlundh, 2012). 
 

Inklusions- och exklusionskriterier 
	  
De krav vi hade på litteraturen vi sökte var att litteraturen skulle finnas i fulltext, vara 
vetenskapligt granskad, inte vara skriven tidigare än år 1990 samt vara skriven på svenska 
eller engelska. Anledningen till att vi valde att inkludera litteratur som är skriven cirka 25 år 
tillbaka i tiden var att vi ville få en inblick i vad som skrevs för 25 år sedan jämfört med vad 
som skrivs idag, med grund i att samhällenas uppbyggnad och kulturalismen i Sverige har 
ändrats mycket de senaste 25 åren och med tanke på att många länder idag präglas av fler 
kulturer än vad de gjorde för två årtionden tillbaka. Vi började sökningen med att exkludera 
den litteratur vars titlar inte var av relevans för vår studie, sedan läste vi igenom abstracten i 
de artiklarna vi ansåg var intressanta, efter denna process kunde ytterligare artiklar 
exkluderas. I våra sökningar efter data har vi inkluderat såväl kvalitativa studier som 
kvantitativa studier. 
 
Problemformuleringen och syftet använde vi som en grund för att avgöra vilken litteratur som 
var relevant respektive irrelevant, vilket Friberg (2012) rekommenderar som en utgångspunkt 
i arbetet med att söka och avgränsa litteraturen. Artiklar och litteratur som i slutändan valdes 
ut berörde på något sätt ämnet kultur, kulturell kompetens i socialt arbete eller empowerment 
i socialt arbete. De artiklarna som inkluderades lästes grundligt och de som ansågs kunna 
besvara våra frågeställningar samt lyfta fram ytterligare aspekter på vårt valda 
problemområde valdes ut och kom sedan att bli underlag till vår uppsats.  
 
Efter att samtliga sökningar gjorts kom uppsatsen att inkludera 17 stycken artiklar.  
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Datainsamling, databearbetning samt utformning av resultat 
 
Kartläggning, beskrivning och sammanställning från artikelsökningarna och granskningarna 
har gjorts i enighet med det tillvägagångssätt som Arksey och O’Malley (2005) beskriver, det 
vill säga att analysen och texten gjordes med hjälp av en så kallad kvalitativ innehållsanalys. 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör fokus för innehållsanalysen var att identifiera 
skillnader och likheter i det utvalda materialet.  För att lättare kunna arbeta med alla artiklar 
har dessa sammanställts och redovisats i en artikelmatris (Se bilaga 1). Artikelmatrisen 
innehåller författaren eller författarnas namn, vilket år artikeln är publicerad, en 
sammanfattning av artikeln artikelns syfte, samt dess resultat och i vilket land studien är 
utförd i.  
 
Den litteratur vi valt att, efter vårt slutliga urval, inkludera i vår studie lästes och analyserades 
av oss båda för att få en så objektiv bild som möjligt av litteraturen och även för att lyfta fram 
vinklar av litteraturen som annars lätt förbisågs när endast en person läster litteraturen. Detta 
gjordes i enighet med Arksey och O’Malleys (2005) analysmodell, vilket även de kommande 
stegen i analysbearbetningen gjorde. Först lästes samtlig litteratur individuellt, ett flertal 
gånger, i sin helhet och därefter identifierade och noterade vi det som var relevant från 
artiklarna och böckerna, gemensamt diskuterade vi sedan innehållet i materialet och gjorde 
val kring vad vi skulle inkludera i vår studie, syftet och våra frågeställningar styrde valet av 
vad som var relevant och irrelevant. Litteraturens resultat sammanställdes sedan för att vi 
skulle få en bra översikt av materialet, för att vi sedan skulle kunna ta ut likheter och 
skillnader i materialet, stödanteckningar gjordes fortlöpande under detta steg. Dels för att 
underlätta vår kommande skrivprocess av analysavsnittet men också för att vi skulle kunna 
tematisera vårt resultatavsnitt på ett lättöverskådligt sätt.  
 
Det sista steget i analysmodellen menar Friberg (2012) är att sammanställa allt till en läsbar 
text, vilket vi givetvis gjorde. Hela analysprocessen har styrts utifrån vårt syfte och våra 
frågeställningar, det menar Friberg (2012) minskar risken för att hamna i irrelevanta sidospår.  
 
Det sista steget i tankeprocessen, är, enligt (Friberg, 2012) resultatet. Eftersom att den här 
studien är en litteraturstudie så består vårt resultat av en översikt över det datamaterial som vi 
ansåg vara relevant för studien, som på ett eller annat sätt rör vid syfte samt frågeställningar 
eller som vi upplevde lyfte fram intressanta aspekter av vårt valda problemområde. Resultatet 
sammanställdes och beskrevs sedan i likhet med det femte steget av det metodologiska 
beskrivningen för scoping study, med hjälp av de teman och subteman som kom fram under 
databearbetningen (Arksey & O’Malley, 2005). För att ge läsaren en lättöverskådlig bild av 
både resultatet och analysen valde vi att tematisera de båda delarna enligt samma teman, vilka 
är: vad är kultur, vad är kulturell kompetens, socialarbetaren i relation till kulturell kompetens 
samt kulturell kompetens och socialt arbete. Tematiseringen har gjorts vartefter att litteraturen 
har lästs och sammanställts.  

Etisk reflektion 
	  
Eftersom att den här studien är en litteraturstudie och grundar sig i andra forskares material 
har vi naturligtvis tagit hänsyn till att forskningen följer de fyra etiska huvudkraven4. För att 
vara säkra på att forskningen som vi har baserat vår litteraturstudie på följer de etiska 
huvudkraven har vi hämtat forskningsartiklarna från databaser som använder sig av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2014). 	  
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sakkunniga granskare, det vill säga där man kan välja artiklar som är “peer reviewed”. För att 
upprätthålla en god forskningsetik har vi i vår analys av insamlad data upprätthållit ett 
bedömningsfokus som är objektivt. Det vill säga, vi har i den mån som det är möjligt försökt 
att inkludera många forskningar där forskarna har olika ståndpunkter, exempelvis kring 
begreppens innebörder för att på så vis kunna presentera materialet objektivt. Att vårt 
bedömningsfokus har vart objektivt (i största möjliga mån) har bidragit till att material 
inkluderats även då våra åsikter går emot forskarnas eller författarnas.  
 
 Det är också viktigt att vi återger fakta på ett sätt som är etiskt korrekt, det vill säga att vi är 
noga med referenshantering och gör tydlig skillnad på vad vi säger och uttalar oss kring och 
vad övriga författare och forskare uttalar sig kring. Vi har inte omvandlat resultatet från 
ursprungstexterna, fabricerat, förfalskat eller plagierat resultaten från den litteratur som vi har 
använt oss av. Forsman (1997) påpekar att det är nödvändigt att ange referenser till all utvald 
data, det har vi tillämpat i samtliga avseenden i den här litteraturstudien, det vill säga i såväl 
löpande text, vid citering som i referenslistan. 

Källkritik 
 
Ejvegård (2003) hävdar att tryckt material måste bedömas utifrån två aspekter, dels utifrån 
saklighetssynpunkt och dels utifrån objektivitetssynpunkt. I arbetet med att vara källkritisk 
mot litteratur påpekar Ejvegård (2003) att läsaren bör ha följande i beaktande; äkthetskrav, 
oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav. Det vill säga att en bedömning bör göras 
om materialet är äkta, om det är oberoende och objektivt skrivet, om materialet är modernt 
och fortfarande relevant samt om ämnet är skrivet nära i tiden till händelsen. Som vi tidigare 
har nämnt så valde vi att inkludera litteratur och texter som var skrivna på 1990-talet, vilket 
kan tyckas är långt bak i tiden, men vi ville framförallt belysa eventuella diskrepanser mellan 
det som skrevs då och det som skrivits på senare tid. Då vi har valt att inkludera material som 
är cirka 25 år gammalt är det särskilt viktigt att vi tar hänsyn till att det materialet fortfarande 
är relevant och på ett eller annat sätt kan generaliseras till modern tid. Vi valde att inkludera 
så pass gammalt material för att få in ytterligare en aspekt av den kulturella mångfalden i 
Sverige, det vill säga hur den kulturella mångfalden har utvecklats över tid och hur synen på 
kulturell kompetens har samutvecklats i relation till det. Vi var medvetna om att det kan 
uppstå svårigheter med att inkludera 25 år gammal forskning och litteratur men då vi har varit 
noga med att läsa, analysera samt diskutera den litteraturen så anser vi i dagsläget att den bara 
har bidragit till en möjlighet till ett mer gediget arbete då det ger ett bredare perspektiv och en 
förståelse för hur det har sett ut genom tiderna, vilket vi vill hävda bidrar till en ökad 
förståelse kring situationen idag. 
 
Vi gjorde även valet att inkludera en hel del litteratur som är skriven på engelska och även att 
inkludera forskning som genomförts i andra länder, vilket gör att de yttranden och teser som 
finns i den litteraturen inte kan generaliseras och appliceras till Sveriges rådande 
samhällssituation, vilket vi heller inte har gjort. Vi har använt den internationella litteraturen 
och forskningen för att klargöra samt få en fördjupad kunskap kring vad begreppen kultur och 
kulturell kompetens egentligen innebär och hur begreppen kan definieras. Vi har således inte 
generaliserat den litteraturen och forskningen till Sveriges samhällssituation. 

Metoddiskussion 
 
Ejvegård (2003) menar att en hel uppsats kan vara en forskningsöversikt eller så kallad 
litteraturstudie. Ejvegård (2003) påpekar att sammanfattningar, översikter och litteraturstudier 
blir allt viktigare i takt med den ständigt ökande mängden forskningsrapporter och för att 
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forskningen tenderar att bli allt mer specificerad, vilket kan leda till att specialforskningen 
förlorar helhetsperspektivet och därför inte återfinns i sitt rätta sammanhang. Risken finns att 
en forskare genomför undersökningar som redan tidigare har gjorts ökar om litteraturstudierna 
i form av översikter glöms bort. Ejvegård (2003) påpekar att redan i dagsläget är mycket 
forskning onödig. 
 
Friberg (2012) menar att det har riktats en del kritik mot att göra en uppsatser baserade på 
tidigare forskning då det finns risk för ett selektivt urval då författaren har möjlighet att välja 
forskning och artiklar som stöder den egna ståndpunkten. Det här är något som vi har tagit i 
beaktande redan från början, vilket innebär att vi har försökt att inkludera så många olika 
ståndpunkter som möjligt, vilket också bidrar till ett mer gediget arbete i slutändan. Det ger 
också ett bredare underlag för en analys att inkludera forskningar med olika resultat och 
slutsatser. Vi har också varit två stycken som läst igenom samtlig forskning och litteratur, dels 
har det bidragit till att vi fått med litteratur som den ene av oss annars eventuellt skulle ha 
missat men det har också bidragit till att vi sett ytterligare infallsvinklar som annars är lätta att 
missa om endast en författare läser och väljer litteratur- och forskningsmaterial. 

Resultat  
 
I följande avsnitt kommer valda studier att presenteras. De studier som framställs är sådant 
som anses vara av relevans för den här litteraturstudien. Ambitionen är att, i det här avsnittet, 
lyfta fram hur befintliga studier definierar kulturell kompetens och även att framställa vad 
som finns skrivet kring det komplexa, men idag väldigt centrala ämnet, kulturell 
kompetens.  Avsnittet är tematiserat med utgångspunkt i det som ansetts vara centralt i 
litteratur och forskning men även för att ge läsaren en lättöverskådlig och tydlig inblick kring 
det som skrivits om kulturell kompetens. 
 

“Att flytta från sin ursprungskultur kan liknas vid att förlora en älskad person, det 
inleder ett sorgearbete. Bit för bit kommer de mentala representationerna av 
människor, platser och olika symboler som är associerade med kulturen att göra 
sin påminda. Representationerna är först förknippade med starka känslor med 
efter hand avklingar den känslomässiga styrkan allt mer.” Citat från Almqvist & 
Broberg (2000, s 67). 

Vad är kultur? 
 
Kultur är ett begrepp som är mycket komplext och följaktligen också svårt att definiera, men 
enligt Furness (2005) är kultur en social konstruktion, som överförs vidare från generation till 
generation. Kultur omfattar även vår kunskap, tro, konst, lag och moral. Kultur är således 
något väldigt kraftfullt och ständigt föränderligt. Det är viktigt att förstå begreppet kultur för 
att i sin tur kunna förstå vikten av multikulturellt socialt arbete, menar Furness (2005). Skytte 
och Montesino (2006) menar att en människas kulturella identitet skapas och förändras i 
samspel med andra människor. Giddens (2003) definierar kultur som normer, värden, 
värderingar, beteendemönster och materiella resurser, vilka är karaktäriserande för en viss 
grupp av människor. Vidare menar Giddens (2003) att kultur och samhälle inte går att skilja 
åt, eftersom att den ena inte kan existera utan den andra då kulturell mångfald kan kopplas till 
olika typer av samhällen. 
 
Eriksen (1993) menar att det är först i mötet med en annan kultur som kulturen egentligen 
kommer till uttryck, eftersom i sådana lägen får kulturen helt plötsligt en annan betydelse än i 
möten som sker inom den egna kulturen. Således kan det förstås att kulturens mening och 
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sociala betydelse är föränderligt i två belysningar, dels i det omedelbara mötet mellan kulturer 
men också över tid. 
 
Kulturer innehåller krav och förväntningar på hur medlemmar inom samma kultur ska känna, 
handla och tänka. Genom att en människa är medlem av en viss kultur är han eller hon mer 
eller mindre tvingad att följa kulturens krav. Om en medlem av en viss kultur handlar på ett 
sätt som går emot kulturens krav och förväntningar leder detta ofta till att medlemmen blir 
utsatt för nedlåtande behandling och sociala straff. Människor kan ibland också följa kraven 
och förväntningarna från kulturen och därmed tvingas att handla emot sin egen vilja (Lidskog 
& Deniz, 2009). 
 
Harrison och Turner (2011) skriver i sin artikel att alla deras fokusgrupper var rörande 
överens om att kultur är något som är väldigt komplext och svårdefinierat. Traditioner, språk, 
historia, livsstil, religion, etnicitet, sexuell läggning, miljö, lagstiftning och ras var aspekter 
som fokusgrupperna nämnde och som ansågs vara viktiga aspekter i kultur.  
 
“If you ask what is not part of culture, that also is difficult because everything is part of 
culture. For me it is a very broad and all-embracing concept.” Citerat i Harrison och Turner 
(2011, s. 340). 
 
Harrison och Turner (2011) menar sammanfattningsvis att kultur sägs spela roll i 
konstruktionen av människors identiteter, människors syn på varandra samtidigt som kulturen 
också formar sociala interaktioner och beteenden. Kultur förknippas med det normala och de 
värdsliga aspekterna av människors liv, det är, med andra ord, något som kan appliceras på 
varenda människa. 
 
Furness (2005) menar att det finns ett behov av att mer korrekt möta den kulturella 
sammansättningen av människor. Al-Baldawi i Gehlin, Jonsson, Westerberg och Kihlbom 
(2005, s. 48) definierar kultur som “summan av genom livet inlärda traditioner och normer 
som dominerar och utvecklas genom historien hos en folkgrupp eller nation” och betonar att 
kulturer och normer påverkas av en utveckling, där vissa normer tas bort medan andra normer 
stärks. Nya traditioner skapas när människor öppnar sig mot andra kulturer. 
 
Ett begrepp som kan kopplas till kultur är mångkultur. Ahmadi och Lönnback (2005) 
beskriver begreppet mångkulturalism som ett begrepp som bygger på föreställningen om alla 
kulturers lika värde, det ska således inte finnas endast en kultur som kännetecknar ett visst 
samhälle. 
 
Den kontextuella kulturförståelsen betonar att det kan vara problematiskt att ta hänsyn till den 
enskilde medborgarens kultur och etnicitet då individens sociala problem analyseras. 
Samtidigt kan det vara en fördel att ta hänsyn till personens etnicitet då man får en helhetsbild 
kring personens livssituation. Det finns således ett dilemma mellan jämlik behandling och 
erkännandet av det specifika, vilket innebär att de sociala arbetaren ska betrakta alla 
människor som likvärdiga oavsett klass, kön, etnicitet, ålder, psykisk och motorisk utveckling 
och så vidare (Skytte & Montesino, 2006). 
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Vad är kulturell kompetens? 
 

“One of the most commonly cited definitions of cultural competence describes it as 
‘a set of congruent behaviors, attitudes and policies that come together in a system 
or agency or among professionals that enable effective interactions in a cross-
cultural framework’.” Citerat i Harrisson och Turner (2011, s. 335). 

 
Harrison och Turner (2011) påpekar att ovanstående citat beskriver och upplyser kring vikten 
av ett integrerat tillvägagångssätt för att socialarbetare ska kunna leverera kulturellt lyhörda 
tjänster. Harrisson och Turner (2011) menar att medan en del forskning har fokuserats på att 
identifiera faktorer som främjar kulturell kompetens i relationen mellan socialarbetare och 
klient, har för lite forskning fokuserats på vilken påverkan organisatoriska faktorer har på 
åtgärden av kulturellt lyhörda tjänster. Kamali (2002) använder begreppet etnisk sensitivitet, 
vilket han beskriver att vara medveten om betydelsen av sin egen och klientens etniska 
tillhörighet.   
 
Kultur är, som kan förstås utifrån det som beskrivits ovan, ett fenomen som är mycket 
komplext och varierande. Det finns många tydliga meningsskiljaktigheter kring vad som 
egentligen är kultur, vilket i sin tur kan tänkas bidra till meningsskiljaktigheter kring vad 
kulturell kompetens är och vad som egentligen bör vara centralt vad gäller kulturell 
kompetens. Kulturell kompetens är alltså ett begrepp som kan ha en mängd olika betydelser, 
eftersom kultur handlar om tolkning samtidigt som förståelsen av kompetens är 
kontextberoende, skriver Harrison och Turner (2011), de menar dock att kulturell kompetens, 
handlar om att ge kulturellt lyhörda tjänster till ett mångkulturellt klientel. Det finns inte bara 
en, utan en mångfald av definitioner av begreppet då begreppet är föränderligt och hela tiden 
utvecklas, vilket gör att begreppet kulturell kompetens är diffust och svårtolkat. Att vara 
kulturellt kompetent, kan enligt Garran och Werkmaister Rozas (2011), definieras som att 
förhålla sig respektfullt inför människor oavsett kultur, språk, klass, ras, etnisk bakgrund, 
religion och andra mångfaldsfaktorer på ett sätt som erkänner, bejakar och värdesätter värdet 
av individer, familjer och samhällen samt skyddar och bevarar värdigheten av varje individ. 
 
Enligt Soydan (1999) betyder kulturell kompetens att vara medveten om att kulturen och 
religionen kan ha betydelse i mötet och för klienten. Kulturell kompetens kan även innebära 
en medvetenhet om att problem kan lösas på olika sätt samt ses på olika sätt, vilket innebär att 
ett flexibelt arbetssätt är av vikt (Soydan, 1999). Ett problem kan ses på många olika sätt och 
det kan finnas många olika insatser som passar, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid socialt 
arbete och inte minst vid tvärkulturellt arbete (Soydan, 1999).  
 
Även Sherraden och Segal (1996) skriver om vikten av kulturell kompetens, vilket bland 
annat innebär vikten av att förstå språk, attityder, värderingar och beteenden av vissa etniska 
grupper. Inom kulturell kompetens har det gjorts många framsteg, men författarna 
understryker att åsikter kring hur kulturell kompetens anskaffas skiljer sig åt, en del forskare 
menar att det krävs att ”man går en mil i deras skor”, som Sherraden och Segal (1996) 
uttrycker sig, för att bilda sig kompetens och förståelse kring kulturen. Goldberg (2000) 
skriver om ytterligare en sak som anses vara viktig, vilket är att utvärdera kontexten i vilka 
skillnaderna uppstår, då kulturella skillnader inte uppstår i maktneutrala miljöer (Sherraden & 
Segal, 1996). En viktig del av det multikulturella sociala arbetet är att bilda en större 
förståelse för hur människor definierar sina egna erfarenheter och det är även viktigt att vara 
förstående för olika erfarenheter i diverse kulturella grupper, för att detta ska ske föreslår 
Sherraden och Segal (1996) att kunskap och medvetenhet kring kulturer måste öka för att 
utveckla strategier som respekterar den kulturella rättigheten i grupper. 
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Fyra perspektiv har kunnat urskiljas i Nadan och Ben-Aris (2013) forskning, vilka är kulturell 
information om ”de andra”, sensitivitet för kulturella skillnader, kulturell kompetens samt 
kritisk multikulturalism. De fyra perspektiven är relaterade till multikulturell utbildning, 
menar Nadan och Ben-Ari (2013). Kulturell information om ”de andra”, baseras på 
antagandet att en förutsättning för att kunna arbeta med ”de andra” är att ha relevant 
information kring dem, vilket generellt innefattar information kring deras historia, normer, 
värderingar, beteenden etcetera. Det är också bra att ha praktisk information, som exempelvis 
typiska och vanliga problem, menar Nadan och Ben-Ari (2013). Sensitivitet för kulturella 
skillnader innebär att allmänpraktiker bör utveckla en sensitivitet och förståelse för skillnader 
mellan kulturella grupper, för att etablera samt upprätthålla effektiva och hjälpande relationer.  
 
Kulturell kompetens är komplext, menar Nadan och Ben-Ari (2013). Kulturell kompetens är i 
allmänhet ett koncept som innehåller tre viktiga delar: (a) kulturell medvetenhet, vilket 
hänvisar till utövarnas självinsikt om sina egna kulturella värderingar, övertygelser, attityder, 
fördomar och emotionella och kognitiva bearbetningen av sina tvärkulturella möten; (b) 
kunskap, den kunskap som krävs för kulturell kompetens avser oftast en viss kulturell eller 
etnisk grupp; och (c) kompetens, de färdigheter som ingår i kulturell kompetens ger 
möjligheten att kombinera medvetenhet och kunskap i yrkesutövningen (Nadan & Ben-Ari, 
2013). Kritisk multikulturalism, baseras på antagandet att för att arbeta multikulturellt krävs 
en kritisk medvetenhet av den socio-politiska kontexten. Termen socio-politiska innebär, i det 
här sammanhanget, mekanismer av maktrelationer, förtryck och kontroll, vilka bidrar till 
ojämlikhet och orättvisor i samhället (Nadan & Ben-Ari, 2013). 
 
Diskussionerna som fördes mellan deltagarna i Harrison och Turners (2011) fokusgrupper 
menade att begreppet kulturell kompetens innefattar att värdera mångfald. Socialarbetare 
måste ha en öppenhet att vilja förstå andra kulturer för att kunna arbeta med människor från 
varierande bakgrunder. Utifrån det kan det antas att kulturell kompetens dels handlar om 
konkreta organisatoriska direktiv och dels om mer abstrakta kvaliteter som socialarbetaren 
själv måste jobba med för att kunna utveckla (Harrison och Turner, 2011). En av deltagarna i 
Harrison och Turners (2011) fokusgrupper menade på att kulturell kompetens innebär att vara 
medveten om vad du inte vet. Fokusgrupperna diskuterade även att det, som professionell, är 
viktigt att ställa frågor på ett respektfullt sätt, testa personliga antaganden likväl som att 
erkänna sin mänskliga felbarhet. 
 

It’s important to be OK with being uncomfortable, to know that working cross-
culturally the ground is never going to be stable, it’s always going to be shifting. 
And if you are not sure that there’s nothing wrong with asking. So there’s that 
respectful inquiry. We are going to make mistakes. I’m making assumptions all the 
time and making mistakes. You’ll kind of feel that rupture in your rapport, and 
you’ll go, ‘I’m afraid I’ve done something wrong’. Citerat i Harrison och Turner 
(2011, s. 341). 

 
Även Harrison och Turner (2011) beskriver att kulturell kompetens är av stor betydelse i 
många yrken, inte minst inom socialt arbete med etniska minoritetsgrupper. Som dagens 
samhälle ser ut ses kulturell kompetens alltmer som en förutsättning eller ett krav för många 
olika yrkesområden där personlig kontakt med människor ingår. 
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Kulturell kompetens i socialt arbete 
 
Nadan och Ben-Ari (2013) skriver att världen under de senaste 50 åren har genomgått en 
enorm förändring, vilket har gjort samhällena mer varierade vad gäller etnisk tillhörighet och 
folkgrupper, vilket har lett till att under de senaste årtionden har det sociala arbetet sett en 
ökning kring frågor som är relaterade till multikulturalismen, både på teoretisk, praktiskt samt 
pedagogisk nivå menar Nadan och Ben-Ari (2013). En utmaning som det sociala arbetet idag 
står inför är att utbilda socialarbetare till att arbeta i en verklighet som är föränderlig och 
skiftande (Nadan & Ben-Ari, 2013).  
 
Även om kulturell kompetens i det sociala arbetet värderas högt och centralt både etiskt och 
socialpolitiskt har väldigt lite utforskats i den kliniska och kulturella litteraturen (Lee, 2011). 
Garran och Werkmaister Rozas (2013) menar att även om kulturell kompetens är en mycket 
viktig aspekt inom det sociala arbetet så är det minst lika viktigt att respektera människans 
värdighet, vilket i kombination med kulturell kompetens blir mycket viktigt i det sociala 
arbetet, för att lämpliga samt etiskt korrekta insatser ska kunna ges, vilka är av god kvalitet. 
Garran och Werkmaister Rozas (2013) menar dock att vad som måste utforskas är hur 
förståelsen av hur kompetenserna ska användas och särskilt i multikulturella sammanhang. 
 
Det finns fyra områden som kan pekas ut som särskilt viktiga i förhållande till 
socialarbetarens kulturella kompetens eller tvärkulturellt socialt arbete, som vissa forskare 
(Lee, 2011 Ahmadi & Lönnback, 2005) väljer att definiera det: medvetenhet om och arbete 
mot etnocentrism, kulturell kompetens, migrationsprocessen samt syn på problem och 
insatser. Att bedöma andra kulturer utifrån en egen kulturell upplevelse kallas för 
etnocentrism och som socialarbetare är det viktigt att vara medveten om både sina egna och 
om klienternas attityder, normer och värderingar (Soydan, 1999). Enligt Sjöwall (1994) 
innehåller det etnocentriska synsättet en uppfattning om att “vi” gör rätt och “de andra” gör 
fel vilket kan leda till att “vi” vill tvinga “andra” att bli som “oss”. Så länge som “vi” inte 
mött eller upplevt något annat är “mitt” levnadssätt det enda rätta.  
 
Goldberg (2000) skriver att när socialt arbete involverar människor med annan kulturell 
bakgrund än socialarbetarens kan det definieras på olika sätt, multikulturellt, tvärkulturellt 
etnisk sensitivitet eller interkulturellt arbete. Det finns visserligen mycket litteratur kring 
metoder som innefattar hur socialt arbete bör bedrivas i mångkulturella situationer, men 
Goldberg menar att eftersom nästan all den forskningen är baserad på fallbeskrivningar, och 
menar således att det finns alldeles för lite forskning som kan hjälpa oss att reda ut vilka 
strategier som är mest effektiva i mångkulturella arbetssituationer. Vidare menar Goldberg att 
det bland annat finns för lite forskning kring hur etniska skillnader mellan socialarbetare och 
klient påverkar arbetet. Goldberg (2003) menar att det finns tre konflikter som uppstår i 
multikulturellt socialt arbete och som har att göra med kulturell kompetens: 
 

• Konflikten mellan att respektera innehållet i alla kulturer kontra att upprätthålla de 
mänskliga rättigheterna. 

 
• Konflikten mellan att inte kunna förstå behov och synpunkter från människor med 

annan kulturell bakgrund kontra att utöva socialt arbete. 
 

• Konflikten mellan socialarbetarens rätt till etniskt företräde kontra socialarbetarens 
skyldighet att avlägsna alla kulturella fördomar. 
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Den första konflikten menar Goldberg (2003) uppstår ofta i socialt arbete. Alla kulturer har 
sina styrkor och svagheter och styrkorna gör att deras kultur kan överleva. Goldberg (2003) 
skriver att den första konflikten består av att respektera och förstå innehållet i en klients kultur 
samtidigt som socialarbetaren måste ta hänsyn till att denne ska motarbeta förtryck och 
intrång på de mänskliga rättigheterna. I alla samhällsstrukturer finns det variationer av vad för 
rättigheter och skyldigheter individerna i samhället har. Goldberg (2003) menar att det, i alla 
samhällen, förmodligen finns en subgrupp som är mer förtyckt än andra grupper, det kan vara 
kvinnor, äldre, människor med någon form av handikapp eller liknande. Goldberg (2003) 
menar att det som socialarbetare uppstår svårigheter i sådana situationer då socialarbetaren 
ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Den andra konflikten som Goldberg (2003) benämner, 
konflikten mellan att inte kunna förstå behov och synpunkter från människor med annan 
kulturell bakgrund kontra att utöva socialt arbete, handlar om motsättningar mellan att 
respektera mänsklig mångfald. Den här typen av konflikter uppstår ofta när klienten menar att 
socialarbetaren, som är en utomstående, inte kan förstå deras behov eller deras ståndpunkt, 
vilket självklart kan bli ett hinder för socialarbetarens förmåga att göra sitt jobb. Den tredje 
och sista konflikten som Goldberg (2003) skriver om handlar om en inre motsättning som 
frekvent uppstår utifrån respekten för mänsklig mångfald.  Den består av att socialarbetaren 
stödjer den etniska identiteten som en grundläggande rättighet för klienten, men samtidigt 
uppstår en inre konflikt eftersom att socialarbetarens roll äventyras om denne innehar etniskt 
baserade preferenser.  Goldberg (2003) menar att socialarbetaren bör förstå det här om denne 
ska kunna arbeta med multikulturellt socialt arbete och att ovanstående konflikter är en del av 
socialarbetarens kulturella kompetens. 
 
Ahmadi och Lönnback (2005) skriver om en typ av socialt arbete, vilket innefattar kompetens 
kring olika kulturer, men de väljer att istället benämna det som tvärkulturellt socialt arbete. 
Det tvärkulturella sociala arbetet innehåller i stort samma aspekter som generellt finns i 
socialt arbete. Socialt arbete kan beskrivas som en kommunikation, i ett bestämt 
sammanhang, mellan socialarbetare och klient. Fokus ligger på människors problem och 
behov i olika sammanhang, vilka kan vara livsövergångar, separationer, kriser etcetera. 
Socialt arbete bygger även på kunskap om diverse olika saker, som mänskligt beteende, lagar, 
förordningar, medvetenhet om hur olika sätt att arbeta socialt påverkar mötet med klienten, 
hur den egna personligheten påverkar samt påverkas av yrkesrollen etcetera (Ahmadi & 
Lönnback, 2005). Ovanstående som beskrivs utgör även grunden för tvärkulturellt socialt 
arbete, dock kan ytterligare kunskaper och färdigheter behövas i sådant arbete, exempelvis 
kunskap om migration, kris, rasism, hur kultur och religion påverkar våra synsätt i olika 
situationer men även förståelsen av oss själva i kulturella sammanhang samt förståelsen av 
klienten i dennes kulturella sammanhang. Tvärkulturella möten äger generellt rum mellan 
svenska socialarbetare och de klienter som vi benämner som invandrare (Ahmadi & 
Lönnback, 2005). 
 
Östberg (2005) skriver om att det alltid kan finnas vissa risker när socialarbetare möter 
klienter eller familjer, men menar att det framförallt finns risker när socialarbetaren möter 
invandrarfamiljer. Östberg menar att en av riskerna bland annat kan vara att socialarbetaren 
misslyckas med att möta de invandrade föräldrarna i deras kulturella situation. Det kan vara 
svårt för socialarbetaren att se, förstå samt ha kunskap om familjens kulturella bakgrund. 
Östberg (2005) påpekar även att det kan vara svårt att finna arbetsformer för att möta den 
invandrade familjens problem. Alla ovannämnda risker kan leda till att varken föräldrarna 
eller barnet blir sedda eller hjälpta i sin situation. Ahmadi och Lönnback (2005) skriver att 
många av de individer och familjer, som är invandrare, som är i behov av hjälp i form av 
socialt arbete, ofta har levt under svåra omständigheter i sina hemländer, de kan också ha levt 
på flykt eller ha andra traumatiska upplevelser i sitt bagage, vilket är något som majoriteten 
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av socialarbetare saknar kunskap om och därför inte heller kan referera till, på grund av det 
kan det vara svårt att förstå deras situation. Lee (2011) poängterar i sin artikel att respekten 
för de olika kulturernas existens givetvis är en förutsättning och en oundviklig del av det 
tvärkulturella arbetet. En förförståelse för klientens kultur kan ge värdefull information samt 
ett försprång i förståelsen av klientens grundläggande förställningar om både sig själv och om 
andra.  
 
Rozenberg (2009) menar att kunskap kring olika kulturella synsätt och värderingar är 
värdefulla med förutsättning att de verkar öka tolerans för olikheter och främja förståelse och 
dialog. Att känna till kulturella särdrag som professionell skapar goda möjligheter för att 
förstå klienter från andra kulturella kontexter. Lee (2011) poängterar även han i sin artikel att 
respekten för de olika kulturernas existens givetvis är en förutsättning och en oundviklig del 
av det tvärkulturella arbetet. En förförståelse för klientens kultur kan ge värdefull information 
samt ett försprång i förståelsen av klientens grundläggande förställningar om både sig själv 
och om andra. Lee (2011) påpekar i sin artikel att den kulturella förståelsen är absolut 
nödvändig för kommunikationen mellan parterna i det tvärkulturella sociala arbetet. Vidare 
skriver Lee (2011) att den nuvarande befintliga forskningen inom området tvärkulturellt 
socialt arbete visar att betydelsen av kulturell kompetens växer. 
 
Lee (2011) menar att det finns få teoretiska riktlinjer för socialarbetare i deras dagliga arbete 
med att integrera kulturell kompetens i det klientfokuserade arbetet Lee (2011) menar att 
många studier om kulturell kompetens fastslår att det är viktigt för de professionella att “lära 
sig sina klienters kultur” eftersom att klienterna ofta uppfattar det som en respektfull handling 
samt att det visar klienten att den professionella har ett genuint intresse och hyser omtanke för 
personen i fråga. Lee (2011) påpekar att kulturell kompetens inom socialt arbete är både etiskt 
och socialt värdefullt. Lee (2011) nämner i sin artikel att de professionella med hög kulturell 
kompetens och förståelse oftast har klienter som är nöjdare med sin behandling och 
behandlingens utfall. Slutligen menar Lee (2011) att det finns tre faktorer som den 
tvärkulturella kompetensen i socialt arbetet med att främja förändringar har, det vill säga att 
lättare forma en arbetsallians, för att kunna förstå klientens interna arbetsmodell och för att 
kunna korrigera och förstå de emotionella upplevelserna. Klientens individuella arbetsmodell 
är kulturellt påverkad, den styr enligt Lee (2011) syn på ras, etnicitet, kön, ålder, förmåga, 
klass, nationalitet, barnuppfostran, äktenskap och så vidare. 
 
När två parter från olika kulturer möter varandra, främst i de första mötena kommer de 
antagligen känna sig främmande för varandra vilket kan försvåra bildandet av en 
arbetsallians. Kulturell kompetens blir därför viktig för den professionelle för att kunna 
minska detta avstånd mellan sig själv och klienten för att kunna bilda en arbetsallians och 
arbeta fram gemensamma mål med behandlingen (Lee, 2011). När arbetsalliansen väl är 
grundad har den professionella nytta av sin kulturella kompetens för att kunna möta klienten 
med respekt vilket möjliggör för båda parter att erkänna skillnaderna i kulturerna, vilket är en 
förutsättning för det fortsatta arbetet och förståelsen för varandra men framförallt för klientens 
livssituation. Möjligtvis skiljer sig åsikterna om behandlingen och de tänkta målen sig åt 
mellan klient och den professionella, dragen från de olika kulturerna kan leda till hinder för 
ett framgångsrikt utfall och effektiva behandlingsresultat (Gelso & Mohr, 2001).  

Socialarbetaren i relation till kulturell kompetens 
 
För att på ett konkret sätt påvisa vikten av kulturell kompetens inom socialt arbete börjar 
inleds detta stycke med följande fallbeskrivning: Goldberg (2000) beskriver hur en fyra årig 
tjej placerades i fosterhem efter att hennes fader anklagades för att ha smekt flickan på ett sätt 
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som uppfattas sexuellt. Hans förklaring var att i den kulturen de härstammade från var detta 
ett tecken på kärlek och ömhet gentemot dottern och han nekade bestämt till att få någon som 
helst sexuell njutning av det. Socialarbetaren var lyhörd för det faktum att fadern och dottern 
kom från en annan kultur, där det kan finnas markanta olikheter gällande barnets välmående. 
Vid efterforskning visade det sig att faderns utsaga stämde och det var en del av kulturen att 
smeka dottern. Enligt domstol behövde fadern endast genomgå individuell föräldraträning på 
hans ursprungsspråk, för att få honom att förstå hans nya kulturella sammanhang och för att 
förhindra att en liknande situation uppstod igen och dottern fick snart komma hem igen. 
Några månader senare visade det sig att samma situation hade utspelat sig igen och fadern 
hade smekt dottern på ett sexuellt sätt och fadern fick ännu en gång genomgå individuell 
föräldraträning. Goldberg (2000) menar att det här är ett fall som upprörde henne speciellt, då 
hon tolkade det som att barnets välmående riskerades, på grund av en sensitivitet gentemot 
den kulturella bakgrunden. Trots att det i faderns kultur var ett accepterat sätt att visa sin 
kärlek och ömhet på, betyder inte det att dottern inte uppfattade smekningarna som sexuella 
övergrepp, menar Goldberg (2000) och hon menar att det är i sådana här fall som det är en 
svår balansgång mellan kulturell sensitivitet och det faktiska sociala arbetet. 
 
I rollen som socialarbetare handlar en stor del av arbetet om att stärka individer, vilket också 
kan appliceras på det sociala arbetet som innefattar arbete med individer från olika kulturella 
tillhörigheter. Graham (2004) skriver om empowerment i relation till kollektiva 
arbetsstrategier, som exempelvis folkgrupper med annan etnisk tillhörighet. Att ge röst till 
kulturella uttryck och tolkning trots en underlägsenhet i det större samhället kräver 
empowerment, menar Graham (2004). Det sociala arbetet är känt som yrket där fokus ligger 
på grupper som är marginaliserade, förtrycka och utslagna menar Garran och Werkmaister 
Rozas (2011). Människor som kommer från en annan kultur är den de för tillfället lever i, kan 
behöva hjälp med att hitta sina nya roller i en, för dem, ny kultur, de behöver stärkas i sina 
roller och i sådana fall blir socialarbetarens arbetsinsats mycket viktig. 
 
Vid möten som sker över kulturella gränser, är det människor med, delvis olika, 
verklighetsuppfattningar, kulturella värderingar och sociala normer som möts. Mötet kan leda 
till att människorna möts i ett skratt men det kan ibland också leda till ett missförstånd som 
gör att människorna vänder sig från varandra (Lidskog & Deniz, 2009,). Inom socialt arbete 
är det viktigt att känna till, respektera och acceptera många olika aspekter inom olika 
kulturella tillhörigheter, menar Ahmadi och Lönnback (2005). Vidare skriver Ahmadi och 
Lönnback (2005) att det dock kan finnas svårigheter i att yttringar och handlingar som begås 
av invandrarklienter tolkas som kulturellt betingade, vilket leder till att handlingar och 
yttringar ursäktas eller nedtonas (Ahmadi & Lönnback, 2005). Via intervjuer uppmärksammar 
Kamali (2002) att det finns åsikter om att lämplighet hos socialarbetare bör prövas vid 
anställningen. Kamali (2002) skriver att socialarbetare möts av svåra och ibland obegripliga 
klienter med invandrarbakgrund, därför har behovet av kulturkompetens eller kunskap om 
andra kulturer aktualiserats. Vidare skriver Kamali (2002) att ovanstående är en av 
anledningarna till att socialtjänsten har anställt socialarbetare med invandrarbakgrund, då 
socialtjänsten, genom att anställa invandrade socialarbetare ökar kulturkompetensen. Kamali 
(2002) hävdar att invandrade socialarbetare förstår invandrarklienter bättre och därför blir det 
sociala arbetet mer effektivt och klienternas behov möts på ett adekvat sätt.  
 
I början under denna rubrik beskriver vi ett fall som Goldberg (2000) har uppmärksammat, 
Även Goldberg (2000) tar upp att det finns en svårighet i att förstå yttringar och handlingar 
som begås av klienter med invandrarbakgrund och menar även hon att det finns risk att 
socialarbetaren, på grund av klientens kulturella bakgrund, ursäktar och nedtonar handlingar 
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som vanligtvis inte skulle ursäktas eller nedtonas. Goldberg beskriver ett exempel på en 
situation, där klientens kulturella bakgrund ledde till att dennes beteende ursäktades, något 
som Goldberg (2000) menar eventuellt inte skulle ursäktas i fall när klient och socialarbetare 
kommer från samma kultur.  

Diskussion  
 
Följande avsnitt är tematiserat i enighet med de rubriker som vi använde i resultatet: Vad är 
kultur?, Vad är kulturell kompetens?, Socialarbetaren i relation till kulturell kompetens samt 
kulturell kompetens i socialt arbete. I det här avsnittet kommer det att redogöras för vad som 
kan urskiljas i litteraturen med utgångspunkt i frågeställningarna samt frågeställningarna i 
förhållande till empowerment. Ambitionen är att presentera de grundtankar kring kulturell 
kompetens som författarna och forskarna har samt att lyfta eventuella aspekter av kulturell 
kompetens som vi tycker är särskilt intressant. 

Vad är kultur? 
 
För att reda ut hur begreppet kulturell kompetens definieras i studier och för att förstå vad 
avsaknaden av kulturell kompetens kan få för konsekvenser för socialarbetarens uppdrag, 
behöver vi först och främst förstå begreppet kultur, vilket visade sig vara en svårighet. 
Följande citat anser vi är talande för begreppet kultur:  
 
“If you ask what is not part of culture, that also is difficult because everything is part of 
culture. For me it is a very broad and all-embracing concept.” Citat från Harrison och Turner 
(2011, s. 340).  
 
Begreppet kultur är komplext, omfattande och ständigt i förändring. I de studier som vi har 
läst definieras begreppet på olika sätt, men samtliga studier nämner att begreppet kultur är 
både komplext och svårdefinierat. Kultur berör varenda människa och spelar en väldigt stor 
roll i människors identiteter samt hur människor ser på varandra, beteenden och interaktioner 
är ytterligare aspekter som formas av kultur. Utifrån de studier vi har läst där begreppet kultur 
behandlas, kan vi fastställa att det är många aspekter av människors liv som kan förknippas 
med kultur: språk, sexuell läggning, religion, miljö, lagstiftning och livsstil är några aspekter 
som framkommer i studie. Utifrån ovanstående vill vi hävda att kultur innefattar allt i en 
människas liv, både stora och små aspekter. I Harrison och Turner (2011), Skytte och 
Montesino (2006) samt Giddens (2003) studier behandlas det omfattande ämnet kultur och 
författarna tar upp aspekter som att kultur spelar en omfattande roll i människors liv och att 
det är kulturen som styr beteenden och normer som människan känner till. Ytterligare 
aspekter som tas upp är att en människas kulturella identitet skapas och förändras i samspel 
med andra människor.  
 
Det finns vissa normer kring hur människor ska tänka, hur människor ska bete sig, vad 
människor ska säga etcetera och normerna finns i alla kulturer. Det är inte direkt accepterat att 
gå emot kulturens normer, vilket också Lidskog och Deniz (2009) skriver om och menar att 
ibland kan kulturella krav innebära att människor måste handla mot sin egen vilja, då de inte 
håller med kulturens normer, men av rädsla för sociala straff och utfrysning så handlar 
individen mot sin vilja. 
 
Kultur omfattar en stor del av det som finns i samhället, samhällets kultur påverkar 
människorna som lever i samhället. Kulturen bidrar till att forma människorna men 
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människorna bidrar även till att forma kulturen, vi menar alltså att samhälle och kultur hör 
ihop. Vi vill dock framföra att vi tänker att det är när två kulturer möts som de verkligen 
kommer till sitt rätta uttryck. Det är inte många som ägnar sin kultur en tanke, förrän den blir 
ifrågasatt av en annan kultur eller när du möter individer som har en annorlunda kulturell 
tillhörighet än vad en själv har. Det här kan styrkas av Eriksen (1993) som menar att kulturens 
mening och sociala betydelse påverkar människor från olika kulturer som möts. Eriksen 
(1993) menar att kulturer får en helt annan betydelse i möten med andra kulturer än i mötet 
med den egna kulturen.  

Vad är kulturell kompetens? 
 
Studierna är alla rörande överens om att det behövs mer förståelse för samt kunskap om vad 
kulturell kompetens innebär samt hur professionella bör förhålla sig i relation till klienter som 
har en annan kulturell bakgrund. Det uppstår dock viss problematik kring detta då världen 
befinner sig i ständig förändring, vilket leder till att kunskaper inom det sociala arbetet och 
inom kulturell kompetens också befinner sig i ständig förändring. Ovanstående tolkar vi som 
att det finns en stor utmaning i socialt arbete i modern tid, vilket är att utbilda socialarbetare 
till ett arbete i en hela tiden skiftande verklighet. Nadan och Ben-Ari (2013) beskriver viss 
svårighet med socialt arbete i modern tid, vilket har med att världen ständigt befinner sig i 
förändring att göra. Författarna skriver att det finns en svårighet i att utbilda socialarbetare för 
att arbeta i en ständigt föränderlig värld. Kulturell kompetens och mångkulturalitet är något 
som sannolikt kommer att växa i modern tid, i och med att många måste fly från sina 
hemländer på grund av krig, misär etcetera. Det innebär att yrkesverksamma som arbetar med 
människor behöver utbildas i hur människor i kulturellt utsatta situationer bör bemötas.  
 
Vi har uppmärksammat viss problematik gällande klargörandet av vad begreppet kulturell 
kompetens innebär. I studierna finns det vissa diskrepanser gällande vad kulturell kompetens 
bör innebära, och det finns även flera synonymer till begreppet kulturell kompetens: kulturell 
medvetenhet, tvärkulturellt socialt arbete, etnisk sensitivitet samt kulturkompetens är några av 
begreppen som används i sammanhang där socialt arbete möter kulturella och etniska frågor. 
Vi kan dock konstatera att alla begrepp delar samma grundtankar, vilka är hur socialt arbete 
bör se ut i ett samhälle som består av kulturell mångfald. Vissa studier tar upp vikten av att 
vara lyhörd inför klienterna, medan andra studier istället menar att vikten bör läggas vid att 
socialarbetaren är medveten om vilken betydelse kultur och religion har i mötet med klienten. 
Viktigt att understryka är att det är av största vikt att vara medveten om att ens eget sätt att se 
på problem inte är universellt, det finns många synsätt och infallsvinklar som kan vara 
fördelaktiga i socialt arbete. Harrison och Turner (2011) samt Garran och Werkmaister Rozas 
(2011) är överens om det förstnämnda, att det viktigaste är att ha en lyhördhet inför klienten. 
Sherraden och Segal (1996) menar dock, i motsägelse till Garran och Werkmaister Rozas 
(2011) att den yrkesverksamma bör komma från samma kultur och även ha upplevt liknande 
saker som klienten för att en kulturell förståelse ska finnas. Däremot vill vi understryka att vi 
tror att en viss form av förförståelse för klientens kultur kan bringa värdefulla tankar och 
information och även ge socialarbetaren ett litet försprång i det tvärkulturella sociala arbetet. 
Även Soydan (1999) hävdar att en medvetenhet om hur kultur och religion påverkar mötet är 
det viktigaste. Lee (2011) hävdar också att förförståelse ofta kan vara positivt då det kan ge 
socialarbetaren olika infallsvinklar som annars inte skulle uppstått, vilket styrker våra teser 
om en förförståelse för klientens kultur.  
 
Kulturell kompetens blir särskilt viktig vad gäller individer med en annan etnisk bakgrund än 
den vedertagna kulturen i samhället. Vi tänker att i sådana situationer är det viktigt att stärka 
och främja individerna eftersom individerna har löper risk att hamna i ett underläge i den nya 
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kulturen. Individerna kommer att utgå från den kultur de uppfostrats och levt i fram tills de 
tvingas fly, flytta, emigrera eller liknande, vilket gör att de kan komma att ses som outsiders i 
den nya kulturen. I sådana lägen är det viktigt att hjälpa individerna att hitta sina egna resurser 
för att de ska kunna hjälpa sig själva, för att de ska kunna hitta sina nya roller i den nya 
kulturen. Garran och Werkmaister Rozas (2011) behandlar det här ämnet i sin studie och de 
menar att individer som kommer från en kultur till en annan kan behöva hjälp, de kan behöva 
stärkas i sina roller och i ett sådant läge blir socialarbetarens insats väldigt viktig. Ett 
empowermentbaserat arbete, vilket Payne (2009) skriver om, innebär att få individerna mer 
inkluderade i samhället för att på så sätt höja individernas livskvalitet och livsmiljö.   

Kulturell kompetens i socialt arbete  
	  
I takt med att samhällets utformning och individer förändras måste myndigheterna som 
kommer i kontakt med människorna följa med i utvecklingen för att kunna möta de och 
hantera de situationer som uppstår. Problematiken som en socialarbetare möter i dag ser inte 
ut på samma sätt som den gjorde för några decennier sen, invandring leder till att människor 
med ny och tänkbart främmande problematik blir aktuella inom den svenska socialtjänsten. 
Socialtjänsten får idag ta del av många nya livsöden, där flykt från krig eller förföljelse är en 
vanlig del av deras bagage. Socialarbetaren möter människor som inte förstår varken det 
svenska språket eller rättssystemet, vilket kan leda till att människor lättare hamnar i ett 
underläge gentemot myndighetspersonerna.  
 
I dagens Sverige har ca 10 procent av befolkningen sitt ursprung i något annat land, det är en 
berikande faktor för samhället eftersom att dessa människor bidrar med en rad positiva 
tillskott och förändringar. Den rådande mångfalden i Sverige ger oss som lever här en bredare 
kunskap om livet och bidrar också till Sveriges ekonomiska utveckling. Men migrationen 
innebär en rad utmaningar, både för det svenska samhället men också för immigranterna 
själva (Al-Baldawi Riyadh, 2009). Det dagliga arbetet inom den svenska socialtjänsten 
innefattar möten med utsatta människor, människor som kanske har upplevt krig, konflikter, 
kränkande våld. Dessa människor har goda möjligheter till att kunna lägga sina hemska 
upplevelser bakom sig och fortsätta ett nytt, bättre liv. Förutsättningarna för att dessa 
människor ska kunna trygghet i sitt nya liv är att möta förståelse och stöd från sin omgivning 
för att på så sätt kunna gå vidare och lägga det som har hänt bakom sig. Som medmänniska, 
men framförallt som professionell hjälpare kan man göra mycket för att förbättra en 
människas liv. Ibland kan ett enda möte vara avgörande, ett enda möte kan göra så att en 
människa som förlorat tilliten till andra återfår hoppet och återigen kan lita på någon annan. 
Ascher (2009) nämner i boken Mänskliga möten över gränser (Allwood & Johansson, 2009) 
att i vittnesmål från andra världskriget finns beskrivningar av människor som har varit nära att 
ge upp har överlevt för att en medfånge eller vakt givit dem en möglig brödbit.  Utifrån 
ovanstående dras slutsatsen att små handlingar kan göra stor skillnad.   
 
Det är inte möjligt att som socialarbetare inneha kunskap om alla världens olika kulturer men 
det är inte heller nödvändigt för att kunna möta klienter på ett adekvat sätt, oavsett klientens 
etniska eller kulturella bakgrund. Det socialarbetare kan göra är dock att vara öppna för 
klienternas problematik och problematikens orsaker och med hjälp av nyfikenhet och viljan 
att förstå olikheter mellan kulturer bemöta klienten på ett bra sätt. Vidare anser vi det vara av 
vikt att acceptera att olika kulturer har olika lösningar på sociala problem och också 
respektera att alla klienter inte vill ha eller kommer att godkänna samma insatser. Med det 
sagt bör dock understrykas att det finns gränser vad gäller egna lösningar på sociala problem 
människor ska inte behöva utsättas för våld, vare sig psykiskt eller fysisk.  Kulturell 
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kompetens också kan handla om nyfikenhet inför det som vi inte vet och det handlar även om 
att vara medveten om det vi inte vet. Vi konstaterar efter bearbetningen av litteraturen att det 
är av stor vikt att föra en öppen dialog med klienterna samt att vara lyhörd i samtalet för att 
minimera riskerna att de kulturella olikheterna leder till missförstånd. Goldberg (2003) 
påpekar att socialarbetaren måste ha förståelse för det multikulturella sociala arbetet samt de 
olika kulturernas varierande konflikter och menar att det är en stor del av socialarbetarens 
kulturella kompetens. Harrison och Turner (2011) skriver även dem om det här och menar att 
kulturell kompetens även kan handla om att en medvetenhet om vad socialarbetaren inte vet 
och att det är av stor vikt att erkänna sin felbarhet likväl som att vara nyfiken och ställa 
respektfulla frågor, för att på så sätt hela tiden kunna utveckla sin kulturella kompetens. Det 
är alltså okej att göra misstag, men då måste vi vara professionella och erkänna misstagen vi 
gör. Vi vill återigen citera Harrison och Turner (2011), ”And if you’re not sure that there’s 
nothing wrong with asking. So there’s that respectful inquiry. We are going to make mistakes. 
I’m making assumptions all the time and making mistake”.   

Socialarbetaren i relation till kulturell kompetens 
	  
Vi vill använda Goldbergs (2000) exempel, där det beskrivs hur en fyraårig flicka placeras i 
fosterhem efter att pappan smekt flickan på ett sätt som kan tolkas och uppfattas som sexuellt, 
för att visa på vilka konsekvenser det kan få när socialarbetare respekterar och bortförklarar 
en handling via den kulturella tillhörigheten, trots lagstiftningen som finns. Flickan blir 
aktualiserad hos socialtjänsten vid ett flertal tillfällen efter att pappan gång på gång repeterat 
sitt beteende. I pappan och flickans kultur uppfattas inte hans beteende som något sexuellt, 
men Goldberg (2000) menar att det handlar om barnets välmående och att flickan kan 
uppfatta handlingarna som sexuella övergrepp. Goldberg (2000) menar att i sådana här fall 
blir det en mycket svår balansgång och i det här fallet riskerades flickans välmående, på grund 
av en överdriven sensitivitet mot pappan och flickans kulturella tillhörighet. I det sociala 
arbetet kommer socialarbetaren ibland att hamna i konflikter med sig själv, eftersom att det 
finns aspekter som socialarbetaren vill vara respektfull inför, exempel på en aspekt kan vara 
kulturell tillhörighet. Samtidigt finns det vissa rättigheter och skyldigheter som den 
professionelle måste förhålla sig till. Vi gör antagandet att det blir viktigt att förhålla sig 
respektfullt inför eventuella kulturella innehåll samtidigt som de mänskliga rättigheterna, 
lagar och regler måste vara centrala i det sociala arbetet, således måste socialarbetaren ha ett 
perspektiv som förhåller sig till de rättigheter, lagar och regler som finns i Sverige. 
Komplexiteten uppstår eftersom att samtidigt som socialarbetaren måste förhålla sig till 
rättigheter, lagar och regler så bör socialarbetaren också ha en sensitivitet inför klientens 
kulturella tillhörighet, men inte på ett sätt som kan riskera barn och individers välmående, 
som det gör i exemplet ovan.  
 
Socialt arbete handlar i mångt och mycket om att hjälpa människor som befinner sig i en 
position av underlägsenhet och förtryck, vilket vi tänker också kan appliceras på individer 
som kommer från en annan kulturell bakgrund. I en sådan position är det som socialarbetare 
viktigt att använda arbetsstrategier som leder till att individerna kan känna framtidstro och 
hjälpa dem att lämna det förtryckta och underlägsna. Vi menar att i sådana situationer är det 
av största vikt att hjälpa människorna till att känna sig stärkta och hjälpa dem för att dem i sin 
tur ska kunna hjälpa sig själva. Utifrån ovanstående så tänker vi att empowerment är attraktivt 
i liknande sammanhang, det vill säga att individerna får hjälp för att i sin tur få möjlighet 
själva inverka för att förändra sitt liv vilket kan vara en drivkraft för individerna att 
genomföra en förändring. Vi menar att det är viktigt att individerna får hjälp att finna egna 
resurser för att en förändring ska kunna ske, på så sätt får dem också en bättre livsmiljö och 
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dem kan komma att känna sig starkare och tryggare i sig själva då de har fått uppnått en 
förbättring. Graham (2004) samt Garran och Werkmaister Rozas (2011) skriver att det en del 
av det sociala arbetet fokuserar på grupper av individer som befinner sig i ett förtryck eller i 
ett underläge och därför fungerar empowerment, eftersom att individerna tack vare 
empowerment kan få hjälp att hitta nya roller samt stärkas i dem rollerna. Payne (2008) 
skriver om empowerment och understryker att det handlar om att individen ska få möjligheten 
till att själva göra en förändring i sitt liv. Payne (2008) menar även att syftet är att vara en 
hjälp till självhjälp och att fokus ligger på att individerna ska inkluderas mer i samhället.  
 
För att avsluta denna diskussion vill vi med hjälp av ett verklighetsbaserat och avidentifierat 
fall exemplifiera hur fel det kan gå om socialarbetare utifrån stereotypa föreställningar fattar 
beslut. För att som socialarbetare kunna göra ett etiskt korrekt arbete och för att kunna bemöta 
samtliga klienter på ett bra sätt anser vi att avsaknad av kulturell kompetens kan få förödande 
konsekvenser, vi har båda två, under vår VFU-termin sätt exempel på socialtjänstens 
agerande. Som avslutning på vår diskussion vill vi, genom att skildra ett verklighetsbaserat 
fall och ytterligare en gång beskriva samt problematisera de konsekvenser avsaknad av 
kulturell kompetens kan få. Ett fall som vi båda två blev oerhört berörda av, var kring en 
tonåring som kom i kontakt med socialtjänsten i samband med att hon inte ville bo hemma 
hos sin mamma, utan hon ville i stället hos sin moster, som också befann sig i Sverige. 
Socialtjänsten tog då beslutet att flickan skulle bo hos sin mamma eftersom det var det bästa 
för flickan enligt den stereotypa svenska bilden av hur en familj ser ut. Flickan blev givetvis 
illa berörd av beslutet och hävdade fortsatt att hon inte ville bo hos sin mamma, hon ville bo 
hos sin moster. Vid ett senare möte tillsammans med familjen visade det sig att flickan, i sitt 
hemland, aldrig hade bott tillsammans med sin mamma utan att hon då hade bott tillsammans 
med sin moster. Utifrån det här kan det antas att det är mostern som flickan har knutit an till 
och som flickan har en relation till. Flickan kände alltså inte att den biologiska mamman var 
hennes primära anknytningsperson, vilket självklart leder till att hon heller inte vill bo hos 
henne när mostern bor i närheten. Frågan vi ställer oss är, vilka är vi att avgöra att det faktiskt 
är bäst för henne att bo hos en kvinna, enbart för att hon är hennes biologiska mamma? Och 
enbart för att det är så normen är i Sverige, att barn har det bäst med sina biologiska föräldrar. 
Vad är det som säger att den kulturen vi har i Sverige är den riktigt och den universella för 
alla som befinner sig i Sverige, men egentligen kommer från Somalia, Iran, Irak eller något 
annat land. Vi skulle vilja påstå att det inte finns någonting som tyder på det. Hade den 
beslutsfattande socialsekreteraren haft en bättre öppenhet och omvärderat sin förförståelse 
hade kanske han eller hon tänkt tanken att det faktiskt inte går att generalisera som ett faktum 
att barn har vuxit upp och knutit an till sina biologiska föräldrar, utan att det i många länder är 
den vuxna som har bäst förutsättningar för att ta hand om barnet som faktiskt tar hand om 
honom eller henne.  

Slutsatser 
 
Slutsatserna vi kan göra är att innebörden av begreppen kultur och kulturell kompetens inte 
går att fastställa och att det saknas tydliga definitioner även i forskningssammanhang. 
Eftersom att begreppet kulturell kompetens inte kan definieras blir det också svårt att ställa 
krav på socialarbetarna på vilken kompetens de bör ha. Problematiken med att fastställa vad 
kulturell kompetens innebär uppstår inte på grund av att det saknas definitioner, snarare att 
det finns ett överflöd av varierande definitioner men ingen definition som anses vara 
allmängiltig. I artiklarna som vi nämner i vår uppsats lyder många olika definitioner samt 
uppfattningar om begreppet.  
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Att det saknas en entydig definition av begreppet kulturell kompetens samtidigt som samtliga 
forskare påpekar vikten av att socialarbetare har kulturell kompetens blir för oss 
motsägelsefullt. Trots den paradoxen instämmer vi med nämnda forskare i denna c-uppsats att 
god kulturell kompetens är av största vikt för socialarbetare i Sverige idag samt att avsaknad 
av kulturell kompetens i värsta fall leda till att felaktiga beslutsfattanden, kränkningar eller 
särbehandlingar av individer med annan kulturell bakgrund än socialarbetaren själv.  
 
Vi vill dock understryka att vi menar att kulturell kompetens inte enbart handlar om dem 
etniska kulturella skillnaderna, det handlar lika mycket om kulturella skillnader som uppstår i 
ett och samma samhälle och kultur och det är minst lika viktigt att ha en öppenhet inför dem 
skillnaderna, som socialarbetare som det är att ha en öppenhet inför etniska kulturella 
skillnader.  

Förslag på vidare forskning 
 
Som vi även tidigare nämnt finns det mycket forskning på ämnet kultur och även en hel del 
om kulturell kompetens, både forskning från Sverige och internationellt. Samtlig forskning 
som vi har tagit del av har fastställt att kulturell kompetens är av största vikt för att kunna 
arbeta med människor, framförallt människor i utsatta situationer. Däremot har vi knappt 
hittat någon forskning som fastslår vilka konsekvenserna blir vid avsaknad av kulturell 
kompetens hos socialarbetare, vilket därför är ett förslag på ett område som det skulle behöva 
forskas om. 
 
Det vore även intressant med mer samlad fallfokuserad forskning där exempelvis 
socialarbetarens kulturella kompetens eller avsaknad av kulturell kompetens har blivit 
avgörande för de enskilda individerna. Den fallfokuserade forskningen som finns idag bygger 
på enstaka fall, därför vore det meningsfullt att samla ihop liknande fall och göra jämförelser 
av insatser och utfall.  
 
Precis som Goldberg (2003) påpekar finns det relativt lite forskning som faktiskt talar om 
vilka metoder som är mer eller mindre verksamma inom den mångkulturella problematikens 
sfär. Det finns alldeles för lite forskning som kan användas för att konstatera vilka strategier 
och arbetssätt som är mest effektiva i de mångkulturella arbetssituationerna, inom det området 
behövs således mer forskning.   
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Bilagor 
Bilaga 1 
Artikelmatris över studier som inkluderats i litteraturstudien: 
 

Författare & 
år: 

Syfte: Sammanfattning: Land: Resultat & 
slutsatser: 

Boyle, David. 
P. & Springer, 
Alyson, 
(2001).  

Att beskriva det 
glapp mellan att 
uppnå målet att 
utveckla kulturellt 
kompetenta utövare 
genom socialt 
arbete utbildning 
och möjligheten att 
mäta denna 
behörighet. 

Författarna ger en 
översikt av 
konstruktionen av 
kulturell 
kompetens, 
analysera 
konceptuella och 
empiriska 
grunderna för fyra 
välkända åtgärder, 
och ger en logisk 
grund för 
utvecklingen av 
kulturspecifika 
instrument. 

USA.  Denna uppsats 
bedömer behovet 
av ytterligare 
förfining av 
begreppet och 
föreslår en ny 
strategi för 
utveckling av 
instrument för att 
mäta den. 

Devore, 
Wynetta & 
Schlesinger, 
Elfride G., 
(1999).  

Studien undersöker 
hur klass och 
etniska faktorer kan 
bidra till 
bedömningen och 
interventionsproces
sen. 

Den mest välkända 
och respekterade 
studie om etnisk 
känslighet i socialt 
arbete och 
mångfalds praxis.  

USA. I takt med att den 
Amerikanska 
befolkningen blir 
allt mångkulturellt, 
blir det nödvändigt 
att fokusera på de 
särskilda behov och 
upplevelser av 
olika etniciteter. 

Eriksen, 
Thomas 
Hylland 
(1993). 

Belysa innebörden 
i definitioner av 
etnicitet, etiska 
konflikter och 
etniska grupper 
samt diskutera 
arbetssätt inom 
denna problematik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boken ger 
”verktyg” till 
socialarbetare som 
kan underlätta i fall 
med etisk 
problematik. 

Norge. Studien visar hur 
socialantropologi 
kan påvisa 
konkreta etniska 
problem. 
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Författare & 
år: 

Syfte: Sammanfattning: Land: Resultat & 
slutsatser: 

Furness, Sheila 
(2005). 

Främja införandet 
av kulturell 
kompetens i 
läroplanen för 
socialt arbete.  

Över trettio år 
sedan, stod det 
klart att det fanns 
ett behov av 
hälsotjänster för att 
reagera på lämpligt 
sätt på den 
kulturella 
blandning av 
människor som bor 
i Storbritannien. 
Studiens centrala 
begrepp är 
tvärkulturell och 
transkulturell. 

Storbritannien.  Föreslår att 
begreppet kulturell 
kompetens kan 
användas för att 
bygga vidare på 
mot diskriminering 
och anti-
förtryckande 
teorier och metoder 
för att träna för att 
ge de studerande 
bättre för arbete. 

Garran, Ann 
Marie & 
Werkmeister 
Rozas, Lisa 
(2013). 

Skapa reflektion 
över våra 
nuvarande 
föreställningar om 
kulturell 
kompetens. Samt 
att visa hur genus, 
etnicitet, sexualitet, 
social klass och 
andra markörer 
påverkar varandra.  

Studien diskuterar 
innebörden av 
begreppet kulturell 
kompetens och gör 
kopplingar mellan 
kultur, socialt 
arbete och kulturell 
kompetens.  

USA. Att det finns ett 
stort behov av en 
mer omfattande 
anpassning av 
kulturell 
kompetens som 
inkluderas inom 
utbildningen i 
socialt arbete och 
sociala 
serviceorganisation
er. 

Gelso, Charles 
J. & Mohr, 
Jontahan J., 
(2001). 

Vi undersöker 
arbetsallians, 
överföring och 
motöverföring 
överväganden för 
terapi dyader där 
åtminstone en av 
deltagarna är en 
medlem av en ras / 
etnisk eller sexuell 
läggning 
minoritetsgrupp. 

Studiens 
nyckelbegrepp 
arbetsallians,  
överföring och 
motöverföring 
Rollen och 
innebörden av 
dessa begrepp 
spelar, och 
samspelet mellan 
rollerna. 

USA. Förhoppningen är 
att denna teoretiska 
undersökning 
kommer att 
generera ytterligare 
forskning och 
teoriutveckling om 
ämnet. 

Graham, 
Mekada 
(2010). 

Undersöker 
begreppen 
egenmakt i socialt 
arbete.  

Artikeln handlar 
om empowerment i 
socialt arbete, och 
framförallt om ”the 
black 
communities” i 
England.  
 

USA. Hävdar att det 
sociala arbetet har 
ignorerat svarta 
samhällen, 
tolkningar, 
kulturella 
föregångare, 
erfarenheter och 
värderingar.  
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Författare & 
år: 

Syfte: Sammanfattning: Land: Resultat & 
slutsatser:  

Goldberg, 
Margaret 
(2000). 

Syftet är att 
diskutera konflikter 
inom socialt arbete, 
tre stycken valda 
konflikter 
diskuteras.  

Konflikterna som 
diskuteras är, 
respekteras alla 
kulturer kontra 
stödjs de 
grundläggande 
mänskliga 
rättigheterna,  
oförmågan att 
förstå olika behov 
mellan olika 
kulturella 
bakgrunder och 
socialarbetarens 
egen rätt till 
etnicitet kontra 
socialarbetarens 
skyldighet att 
eliminera 
personliga 
kulturella 
fördomar. 

USA.  Begrepps föreslås 
för att hantera 
dessa konflikter, 
begreppen är: 
ovillkorlig etnisk 
känsla, kvalificerad 
kulturell jämlikhet, 
rätt till etnisk 
identitet och 
verklighet och 
fastslår att det finns 
begränsningar i den 
kulturella 
kompetensen hos 
socialarbetare idag.  

Harrison, Gai 
& Turner, 
Rachel (2011). 

Att beskriva och 
undersöka 
socialarbetares 
förståelse för deras 
egna kulturella 
kompetens samt 
diskutera 
systembegränsning
ar inom grupper.  

Beskriver en 
(explorativ) studie 
med en grupp 
socialarbetare, 
fokus är deras 
förståelse av 
kulturell 
kompetens. 
Dessutom lyftes de 
organisatoriska och 
systembegränsning
ar och 
socialarbetarnas 
förmåga att 
praktisera ett 
kulturellt lyhört 
sätt. 

Australien. Resultaten från 
denna studie visar 
på att ett 
individuellt fokus 
försämrar 
uppmärksamheten 
från det bredare 
systemet och de 
organisatoriska 
åtgärder som 
behövs för att på ett 
lämpligt sätt se och 
förstå vilka behov 
klienten har.  

Lee, Eunjung 
(2011). 

Att ge fler 
teoretiska riktlinjer 
till de 
professionella 
socialarbetarna.  

Klienter tenderar 
att stanna längre i 
terapi och 
behandling, samt få 
bättre resultat i 
ökad takt med den 
professionelles 
mångkulturella 
kompetens.  

Storbritannien. Forskning om 
kulturell 
kompetens har 
visat ökande bevis 
för att kliniker som 
har kulturell 
kompetens visar 
förbättrade 
terapiprocesser.  



	   36	  

Författare & 
år:  

Syfte: Sammanfattning: Land: Resultat & 
slutsatser: 

Lowe, Frank, 
(2006). 

Det är ett allvarligt 
problem mellan 
CAMHS5 och svart 
och etniska 
minoritetsgrupper 
angående deras 
brist på tillgång 
tjänster från 
samhället, men 
detta förnekas och 
av professionella. 
Denna artikel 
utforskar orsakerna 
till detta. 
 

Denna avhandling 
illustreras och 
diskuteras genom 
exempel där 
problem mellan de 
professionella och 
de svarta och/eller 
etniska 
minoritetsgruppern
a inte får tillgång 
till nödvändiga 
resurser.  

Storbritannien. Avhandlingen 
hävdar att 
otillgänglighet i 
CAMHS äger rum. 
Och att dessa 
grupper undviks av 
professionella 
vilket leder till 
lättnad för de 
professionella. Det 
skadar dock deras 
förtroende och 
hindrar dem från 
att realisera deras 
fulla förmåga till 
oro och 
hjälpsamma 
åtgärder. 

Nadan, 
Yochay & 
Ben-Ari, 
Adital (2013). 

Att undersöka och 
diskutera diskursen 
mångkulturalism 
inom socialt arbete.  

I artikeln 
presenterar resultat 
från ett 
forskningsprojekt 
som undersöker 
diskursen 
mångkulturalism i 
socialt arbete samt 
inom utbildning i 
högre 
utbildningsinstituti
oner i Israel.  

Israel. Dataanalysens 
resultat visade att 
socialt arbetande 
pedagoger 
kontextualiserar 
mångkulturalism 
som innehållande 
av tre olika attribut, 
nämligen: 
beskrivande, 
praktiska och 
socialpolitiska. 

Sherraden, 
Margaret S. & 
Segal, Uma A. 
(1996). 

Att beskriva och 
diskutera varför 
kulturell 
kompetens är 
viktigt för dagens 
socialarbetare samt 
vad vilka verktyg 
som behövs för att 
socialarbetarna ska 
kunna utveckla sin 
kulturella 
kompetens.  

En beskrivande 
artikel som 
diskuterar vikten av 
att socialarbetare 
idag har 
kulturkompetens på 
grund av dagens 
mångkulturella 
samhällen.  

USA. En viktig del av det 
multikulturella 
sociala arbetet är 
att bilda förståelse 
för hur människor 
definierar arbetet. 
Författarna föreslår 
att kunskap och 
medvetenhet kring 
kulturer måste öka 
för att utveckla 
strategier som 
respekterar den 
kulturella 
rättigheten. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  CAMHS är en förkortning och står för Child And Adolescent Mental Health Services.	  
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Författare & 
år: 

Syfte: Sammanfattning: Land: Resultat & 
slutsatser: 

Valtonen, 
Kathleen 
(2011). 

Att undersöka det 
sociala arbetet i 
välfärdsstater, 
främst i frågan med 
integrationen av 
flyktingar och 
helhetsperspektivet
s avgörande roll.  

Denna artikel 
undersöker socialt 
arbete med 
invandrare i så 
kallade 
välfärdsstater. 
Artikeln innehåller 
även två tidigare 
studier om 
invandrare och 
integration av 
flyktingar. 

Finland & 
Canada.  

Resultatet visar att 
det kan vara 
avgörande om ett 
helhetsperspektiv 
kring individen 
finns. Om det finns 
kan socialt arbete 
ses som ett 
avgörande stöd och 
service för 
flyktingens 
integration. 

Walker, 
Steven, (2005). 

Att presentera 
möjligheter och 
beskriva 
problematik inom 
det moderna arbetet 
med psykosociala 
metoder med hjälp 
av en 
psykodynamisk 
grund. 
 

I denna artikel 
presenteras några 
av de problem och 
möjligheter för 
socialarbetare i 
utvecklingsarbetet 
med psykosociala 
metoder  

Storbritannien. Som ett resultat av 
förändrad psykisk 
hälsa bland barn 
och ungdomar har 
metoderna för 
behandling av 
dessa individer 
upprättats. Dessa 
jobb har visat sig 
vara attraktiva för 
socialarbetare som 
vill utveckla sitt 
specialintresse i 
barns och 
ungdomars 
psykiska hälsa. 

 
 

	  


