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Sammanfattning 

Kultur är något som i vardagen styr hur människor värderar, tänker, tror och tycker. Det påverkar 

också hur vi tar oss an ett visst problem och handskas med det. Funktionsvariation är något som 

existerar i hela värden men ändå är det så olikt hur vi människor väljer att bemöta det. När vår värld 

globaliseras allt mer bidrar detta till att fler och fler kulturer tvingas samexistera trots dessa spridda 

värderingar som kan förekomma. En internationell synvinkel var eftertraktat i uppsatsen och därför 

gjordes en komparativ litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar från fyra olika länder undersöktes. 

Syftet med studien var att undersöka hur dessa fyra länder arbetar kultursensitivt. Teorin som valdes 

för att granska materialet var den postkoloniala teorin eftersom teorin belyser de maktstrukturer som 

existerar kulturellt efter postkolonialismen och hur detta påverkar människor än idag. Det resultat som 

gavs från artiklarna delas in i motiv till, utförande av och resultat från kulturkompetens. Det som 

samtliga artiklar trycker på är hur organisationerna måste rekrytera personal från olika kulturella 

bakgrunder samt kunna ge ut information på de språk som målgruppen talar. Resultatet belyser att 

även att socialarbetarna behöver reflektera kring både deras egen kultur och läsa in sig i hur andra 

kulturer normalt sätt ser på funktionsvariation. I diskussionen belyses de maktrelationer som det 

sociala arbetet bygger på och att det är viktigt för en person tillhörande en majoritetskultur att kritiskt 

kunna reflektera över sina egna värderingar i relation till en klient från en minoritetskultur. Behovet av 

att rekrytera personal från olika kulturella bakgrunder samt även kritik till kulturell kompetens lyfts 

upp. Slutsatsen genomsyras av om huruvida det är den kulturella kompetensen som endast är viktigast 

i arbetet med människor från olika kulturella bakgrunder eller om det riskerar att bidra till 

generalisering och stigmatisering av minoritetsgrupper. Istället betonas vikten av att det postkoloniala 

synsättet värderas högre då detta förser socialarbetaren med ett maktperspektiv som blir av vikt i 

arbetet med denna utsatta grupp. 
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Abstract 

Culture is something that in everyday life control people’s opinions, how they value, think and 

believe. It also affects how we deal with a problem and work with it. Different ability is something 

that exists in the whole world but still it differs how people choose to respond to it. As our world 

becomes increasingly globalized, this contributes to more and more cultures being forced to coexist 

despite these scattered values that may occur. An international perspective of cultural competence was 

the main interest, therefore a comparative literature study was made in which nine scientific articles 

from four different countries were examined. The purpose of the study was to investigate how these 

four countries work culturally sensitive. The theory chosen for examining the material was the 

postcolonial theory since the theory highlights the power structures that exist culturally after 

postcolonialism and how this still affects people today. The result given from the articles is divided 

into motives for, performance of and results from cultural competence. What all articles imprint is 

how the organizations must recruit staff from different cultural backgrounds and be able to publish 

information in the languages that the target group speaks. The social workers also need to reflect on 

both their own culture and study how other cultures normally look at people with different abilities. 

The discussion sheds light on the power relations that social work is based on and that it’s important 

for a person belonging to a majority culture to critically reflect on their own values in relation to a 

client from a minority culture. The need to recruit staff from various cultural backgrounds as well as 

criticism of cultural competence is highlighted. The conclusion is permeated by whether it’s the 

cultural competence that is the most important aspect in the work with people from different cultural 

backgrounds, or if it risks contributing to generalization and stigmatization of minority groups. 

Instead, it’s emphasized that the post-colonial approach is more valuable as this provides social 

workers with a power perspective that becomes important in the work with this vulnerable group. 
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1.Inledning och problemområde   

Enligt United Nations Statistics Division (https://unstats.un.org/home/) har 35,5 % av Sveriges 

befolkning en funktionsvariation. Att leva som funktionsvarierad kan för många innebära behov av 

utökat stöd och utökad service i vardagslivet. LSS (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) finns till för att erbjuda olika typer av stöd som funktionsvarierade i Sverige är i 

behov av. Olika typer av insatser kan röra sig om exempelvis rådgivning, kontaktmanskap, personlig 

assistans eller avlösare i hemmet (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS] 

1993:387). Med dessa typer av insatser kan det innebära ett arbete som sker nära inpå den 

funktionsvarierade, både fysiskt och psykiskt, och ibland också med anhöriga inblandade. Shakespeare 

(2013) beskriver hur funktionsvariation är ett flytande begrepp och att samhället gör 

funktionsvariation. Vad Shakespeare menar är att bortsett från den medicinska diagnosen som finns 

handlar funktionsvariation nästan mer om hur individer runtom den funktionsvarierade, men också den 

funktionsvarierade själv, ger uttryck för diagnosen. Internationellt finns varken tydlig eller trovärdig 

statistik om hur många personer som lever med en funktionsvariation eftersom alla länder hanterar de 

funktionsvarierade på olika sätt (Börjeson 2015). Ett exempel på denna otydliga statistisk går att se när 

man tittar på exempelvis Afghanistan, där det visar att 3,2 % av befolkningen har en 

funktionsvariation (https://unstats.un.org/home/). Synen på funktionsvariation är kulturellt betingat 

vilket betyder att det i ett mångkulturellt samhälle finns många olika sätt att närma sig de 

funktionsvarierade, vilka insatser som finns och hur synen på funktionsvariation generellt ser ut 

(Shakespeare, 2015). Ett exempel på ett mångkulturellt samhälle är Sverige, där många nationaliteter 

och kulturer lever och samverkar sida vid sida av varandra och detta påverkar det sociala arbetet. 

Mattsson (2013) beskriver hur samhället kategoriserar in människor i olika och sammanvävda 

grupper. Olika kännetecken en individ kan ha, exempelvis kön, etnicitet, klass eller funktionsvariation 

avgör individens status och privilegium i olika kontexter inom det sociala arbetet. I De los Reyes et.al. 

(2005) beskriver författarna vad postkolonialismen menar med att västerländska synsätt blir en norm 

att föredra i stora delar av världen, framförallt i väst själv. Därför är det viktigt att inom socialt arbete i 

Sverige se över hur vi själva reflekterar över våra egna sätt att arbeta, förstå och tolka social 

problematik och över vår makt vi har gentemot en klient. Karlsson & Börjeson (2011) beskriver hur 

samtliga brukare i det svenska välfärdssamhället har rätt till inflytande över de insatser som tillgodoses 

från socialtjänsten. När ett brukarinflytande är att föredra måste socialarbetare i Sverige lära sig att 

kommunicera och vinna förtroende hos de personer som söker stöd och service. Om det i detta arbete 

sker ett omedvetet maktmissbruk från socialarbetarens håll och att klienter inte innehar samma syn på 

det sociala problemet som socialarbetaren blir det svårt att bygga en trygg relation mellan 

socialarbetare och klient, men också för klienten att kunna ges möjlighet till att påverka sitt eget stöd.  

I denna uppsats fokuserades det på internationella vetenskapliga artiklar som behandlar arbete med 

kulturkompetens med klienter med funktionsvariationer från olika kulturella bakgrunder. De 

https://unstats.un.org/home/
https://unstats.un.org/home/
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målgrupper som kommer behandlas i uppsatsen är flyktingar, invandrare, barn till invandrare och 

urfolk. I litteraturöversikten är urvalet spritt men utfallet från empiriinsamlingen bidrog till en 

möjlighet att sammanfoga dessa grupper till en enhetlig kategori. Urvalet av länderna USA, Norge, 

Kanada och Australien valdes för att dessa länder drar mycket likheter med Sverige i sin samhälleliga 

utveckling och som de också benämns som, väst. Sverige uteslöts eftersom intresset för 

empiriinsamlingens syfte var att möjliggöra en internationell synvinkel på hur kulturkompetens i 

relation till makt kan förstås. 

 

 

2.Syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utifrån en komparativ ansats belysa hur länderna USA, Kanada, Australien och 

Norge arbetar med kulturell kompetens för att möta klienter som befinner sig i utsatthet på grund av 

deras minoritetskultur och funktionsvariation. 

  

2.2 Frågeställningar 

 

- Varför och hur utformas program och arbetssätt i kulturkompetens i USA, Kanada, Australien 

och Norge i arbetet med klienter med funktionsvariationer från olika kulturella bakgrunder? 

 

- Vilket resultat får de program och arbetssätt som utformas i kulturkompetens i USA, Kanada, 

Australien och Norge i arbetet med klienter med funktionsvariationer från olika kulturella 

bakgrunder? 

 

- Huruvida hjälper kulturkompetens i arbetet med funktionsvarierade från olika kulturella 

bakgrunder att minska maktförhållanden i det sociala arbetet? 
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3.Centrala begrepp 

I följande stycke kommer jag förklara och definiera begrepp som är centrala i min uppsats. Jag 

kommer lägga fram vad forskare och teoretiker beskrivit om begreppen och visa hur dessa kommer 

användas i uppsatsen.  

 

3.1 Funktionsvariation 

Det finns en rad begrepp för att benämna personer med varierad förmåga att fungera psykiskt, fysiskt 

eller intellektuellt. Det vanligaste begreppet i dagens Sverige är funktionsnedsättning eller 

funktionshinder, innan det benämndes denna grupp som handikappade. Målet för handikappomsorgen 

är att använda ord som inte ska betraktas som nedsättande, därav mitt val att använda ordet 

”funktionsvarierad” i uppsatsen. De personer som går under LSS (lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) är personer med autism, begåvningsmässig funktionsvariation efter hjärnskada 

eller övriga fysiska eller psykiska funktionsvariationer som tydligt sett inte beror på ålder och som 

orsakar svårigheter i vardagslivet (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS] 

1993:387). Men gruppen funktionsvarierade sträcker sig även över LSS och går att dela in i tre olika 

kategorier. Den första är de personer med fysiska funktionsvariationer som innebär svårigheter för den 

funktionsvarierade att använda, koordinera, styra eller balansera vissa kroppsdelar. Exempel på dessa 

funktionsvariationer är exempelvis ryggmärgsbrock eller cerebral pares. Den andra kategorin är 

personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som innebär att personen har varierad förmåga 

att samspela socialt med människor omkring den. Exempel på dessa funktionsvariationer kan vara 

autism eller ADHD. Den sista kategorin är intellektuell funktionsvariation. Här räknas personer som 

har varierad förmåga att förstå och lära sig saker, som beror på att personen har svårt att förmedla, 

bearbeta och ta emot information, tidigare kallat utvecklingsstörning (https://www.1177.se/barn--

gravid/vard-och-stod-for-barn/funktionsnedsattning-hos-barn/funktionsnedsattning/). I min uppsats har 

jag valt att ta in samtliga av dessa grupper och avgränsar mig inte till en specifik av den anledningen 

att jag i min empiri inte har urskilt att detta behövs. Jag har valt att i min engelska titel benämna 

gruppen med ordet ”disabilities” även om inte det inte har samma innebörd som ordet 

”funktionsvariationer”. Anledningen är för att en likvärdig översättning av ordet på engelska inte är ett 

lika myntat begrepp i de olika länderna som artiklarna berör samt att samtliga artiklar använder ordet 

”disabilities”.             

 

3.2 Minoritetsgrupp 

Minoritetsgrupper är grupper av människor som påvisar tydliga karaktärsdrag som skiljer sig från den 

majoritetsgrupp som råder i ett samhälle eller nation. Det finns två olika typer av minoritetsgrupper 

och det som skiljer dem åt är om de befann sig på plats när ett land kolonialiserades (nationell 

minoritet) eller om de har invandrat till landet under senare tillfälle (transnationell minoritet) (Layton-

https://www.1177.se/barn--gravid/vard-och-stod-for-barn/funktionsnedsattning-hos-barn/funktionsnedsattning/
https://www.1177.se/barn--gravid/vard-och-stod-for-barn/funktionsnedsattning-hos-barn/funktionsnedsattning/
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Henry, 2001). I min uppsats benämner jag dessa grupper som urbefolkning och invandrare. 

Minoritetsgrupp är det begrepp jag använder i uppsatsen när jag syftar på urbefolkningar, flyktingar 

och invandrare i samma kategori.  

 

3.3 Urbefolkning 

Med urbefolkning, menas grupper av människor som blivit en minoritetsgrupp under processen av 

statsbyggnad. Det är alltså en befolkning som från början representerade territoriet men som sedan, 

efter gränsuppbyggnad, blivit en minoritet i kolonialiseringsprocessen (Layton-Henry, 2001). Detta 

gör att dessa folkgruppers kultur blir till en minoritetskultur i landet trots deras uråldriga befästelse på 

platsen. Många urbefolkningar lever under förtryck från den majoritetsgrupp som i många fall 

påtvingar urbefolkningar att anpassa bland annat språk, religion och kultur till majoritetsgruppens. 

Dock finns det exempel där urbefolkningar i lagstadga beviljats rättigheter att få tala sitt språk, få 

undervisning på sitt språk och till och med fungerat som representanter för det land de är bosatta i 

(Layton-Henry, 2001). Ett exempel är Sveriges urbefolkning, samer, som enligt lagen ska ges 

information om deras rättigheter och allmänhetens ansvar att skydda dem genom att främja deras 

rättigheter att utveckla sitt språk och sin kultur. Detta kan exempelvis ske genom 

modersmålsundervisning i skolan, tolkmöjligheter samt rättighet till att enligt lag endast samer får 

utöva vissa kulturella sedvänjor, exempelvis renskötsel (Socialstyrelsen, 2019).  

 

3.4 Invandrare 

Invandrare är ett mycket brett begrepp som inte heller har samma betydelse i många språk. I min 

analys av de internationella, vetenskapliga artiklarna behöver jag därför definiera och förstå begreppet 

på ett entydigt sätt för att inte missförstå artiklarnas egna begrepp för målgruppen.  

Enligt Allwood & Franzén i Ahmadi et.al. (2000) skiljer sig invandrarbegreppet från begreppet 

flykting, även om de ibland ses som samma. Begreppet flykting syftar endast till personer som flytt 

från sitt hemland på grund av exempelvis sin religion, ras, etniska tillhörighet, nationalitet eller 

politiska uppfattning. Landet personer flyr från råder ofta krig, politisk ohållbarhet eller 

naturkatastrofer. Men begreppet invandrare är bredare och på många sätt inte heller helt 

oproblematiskt. Flyktingar räknas som invandrare, men i gruppen invandrare räknas samtliga personer 

som flyttat till Sverige. De två vanligaste exemplen på anledningar kan vara på grund av arbete eller 

anknytningsskäl (Allwood & Franzén i Ahmadi et.al., 2000). Varför begreppet i Sverige kan bli 

någorlunda problematiskt är på grund av att det separerar de som ses som ”svenskar” och de som ses 

som ”icke-svenskar”. Författarna beskriver hur begreppet används på människor som juridiskt sätt inte 

ska räknas in i begreppet alls, exempelvis barn till invandrare som är födda här, så kallade 

”andragenerationsinvandrare”. Anledningen som gör att dessa personer fortsätter att kallas för 

invandrare är tydlig, så länge man kulturellt skiljer sig från majoritetsbefolkningen kommer man 

betraktas som invandrare (Allwood & Franzén i Ahmadi et.al., 2000). Trots dess problematiska 
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innebörd, när jag benämner invandrare i min uppsats, kan detta även betyda att jag syftar på anhöriga 

till invandrare som även kan vara födda i Sverige, eftersom deras kultur skiljer sig från 

majoritetskulturen. Hur gärna jag än vill använda mig av begreppet flykting istället för invandrare ser 

jag inte någon möjlighet i detta eftersom jag inte ser att min empiri är så pass avgränsande till endast 

flyktingar att detta kan bli möjligt.  

 

3.5 Makt 

I Börjesson & Rehn (2009) sägs följande om makt: ”Den som styr systemet har makt över dem som 

inträder i systemet... Och vissa behandlas bättre än andra... så vi kunde tala om en hierarki där vissa 

utsätts mera för makten än andra.” (s. 11-12). Alltså kan man enkelt förklara makt som ett begrepp för 

att inneha förmågan att kunna få igenom sin vilja. Enligt författarna är makt något som händer mellan 

människor, dock menas inte detta med att makt nödvändigtvis utövas ansikte mot ansikte utan kan 

utövas inom olika samhällsskikt och kontexter. Mattson (2015) beskriver begreppen maktstruktur och 

maktförhållanden. Med maktstruktur menas makt som en strukturell kraft och att det finns strukturer i 

samhället eller institutioner som skapar maktförhållanden. Varför detta är av vikt i min uppsats är för 

att det förklarar maktrelationen mellan socialarbetare och klient i relation till kultur som mycket i min 

uppsats kretsar kring. Även postkolonialism som är uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgår ifrån en 

maktstruktur uppgånget från kolonialismen.  
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4. Metod och material 

4.1 Metod 

Meningen med att använda sig av en vetenskaplig metod handlar om att beskriva hur forskaren 

inhämtar sin empiri (Dannefjord, 1999). Forskaren väljer alltså metod utefter vilka tekniker hen anser 

vara lämpliga för att få det resultat som önskas i relation till forskningsproblemet. Metod kan 

beskrivas som ett tillvägagångssätt för att nå målet med studien (Cuadra, 2012).  

Eftersom jag jämförde olika länder i deras perspektiv på motivet till, utformandet och resultatet av 

kulturkompetens i arbetet med funktionsvarierade från olika kulturella bakgrunder använde jag mig av 

en fokuserande studie utifrån en komparativ metod. Den komparativa metoden handlar i regel om att 

jämföra olika länder inom ett valt ämne (Denk, 2002). Detta är av vikt för mig eftersom det finns 

skillnader och likheter mellan dessa länders sätt att bemöta kulturell kompetens som i mitt 

analysarbete är värda att tas i beräkning. Den svenska, nationella forskningen inom ämnet är också 

bristfällig. Genom att analysera vetenskapliga artiklar från lärosäten i USA, Kanada, Australien och 

Norge gjordes ett arbete som fokuserades på vad de ansåg var av vikt i utformandet av 

kulturkompetens i arbetet med funktionsvarierade, vad som låg till grund för utformandet av 

kulturkompetens samt vilket resultat införandet av kulturkompetensen sedan gav. Denk (2002) skriver 

att en fokuserad studie fokuserar på ett mindre antal länder som forskaren jämför sinsemellan. 

Komparativa studier fortsätter öka inom samhällsvetenskaplig forskning, inte minst på grund av den 

ökade globaliseringen vilket gör att komparativa studier är av stor vikt (Enjolras & Sivesind, 2009). 

Att analysera de vetenskapliga artiklarna komparativt gav mig en möjlighet att utifrån dessa länders 

arbete med kulturkompetens lägga ihop dessa i en svensk kontext. 

För att jämföra dessa länder utifrån en komparativ ansats valde jag använda mig av en narrativ 

litteraturstudie som beskrivs i Bryman (2018) som en metod att använda för att kunna få ett brett 

spektrum i sin kunskap. Narrativ betyder ”berättande”, vilket beskriver denna typ av metod på ett 

tydligt sätt. Att genomföra en narrativ litteraturstudie betyder att man som forskare valt att för sig själv 

inte klargöra vad den genomförande studien kommer resultera i (Lilja et.al. 2008). Till skillnad från 

den systematiska litteraturstudien, som är tydligt strukturerad, tydligt mål och noggrant utvald empiri, 

kännetecknar den narrativa litteraturgenomgången en studie av mer omfattande slag och det finns inte 

en riktig utpräglad bild av vilken typ av litteratur som skall ingå (Bryman 2018).  Eftersom jag 

kommer göra en komparativ studie krävs det flexibilitet i litteraturen som används eftersom den är 

begränsad på två sätt. Det första är att utbudet av vetenskapliga artiklar minimeras eftersom varje land 

producerar artiklar om kulturkompetens i olika omfång. Det andra är att ämnet kulturkompetens i 

arbetet med personer med funktionsvariationer från olika kulturella bakgrunder är begränsat i sig. 

Enligt Patel (2011) är innehållet som hämtas från litteraturen andra forskares undersökningar som 

gjorts. När uppsatsförfattaren som använder sig av en narrativ metod börjar analysera texterna som 
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valts ut inom det relevanta ämnet kan hen urskilja vad i dessa undersökningar som blir relevant just för 

detta område (ibid). Lilja et.al. (2008) menar att den narrativa litteraturstudien främjar den forskare 

som har som mål att i texten urskilja saker som nödvändigtvis inte står skrivet, men det som tydligt 

menas. I det urvalet som gjorts kunde jag urskilja vissa faktorer, som artikelförfattarna nödvändigtvis 

inte valde att lägga sitt fokus på, men som jag själv ansåg vara relevanta. Därför blev den narrativa 

litteraturgenomgången en lämplig metod för att analysera artiklarna på ett komparativt 

tillvägagångssätt. 

 

4.2 Datainsamling och urval 

För att samla in data och empiri sökte jag i två olika databaser kopplade till Ersta Sköndal Bräcke 

Högskolas bibliotek. Den databas som varit mest betydelsefull för min litteratursökning har varit 

Academic Search Complete. På denna sida fann jag åtta av mina nio vetenskapliga artiklar. Academic 

Search Complete är en sida som har stort utbud av internationell forskning och eftersom detta låg i 

mitt intresse fungerade denna sida som min huvudsakliga sökmotor. Academic Search Complete 

rymmer ett stort antal artiklar vilket betyder att sökaren riskerar att få väldigt många träffar på sin 

sökning. Jag valde därför att specificera mig i vad exakt jag letade efter. Mina sökningar på Academic 

Search Complete berörde följande sökord i titeln av artikeln: ”Cultural Competence” och 

”Impairment” eller ”Cultural Competence” och ”Immigrants”. På Academic Search Complete kan 

sökaren också göra en ordsökning på vad den vill att sammanfattningen i varje artikel i sökresultatet 

ska innehålla. I denna sökning valde jag att skriva ”social work”. För att variera mina sökningar 

förflyttade jag också dessa ord mellan sammanfattningen och titeln vilket bidrog till att nya artiklar 

inom området dök upp. De artiklar som sedan valdes ut presenteras i 

forskningsöversikt/litteraturöversikt. En av artiklarna som belyser ett samiskt perspektiv av 

kulturkompetens från Norge hittades via högskolans egen artikeldatabas på Ersta Sköndal Bräckes 

högskolebibliotek. Eftersom jag önskade att använda en artikel som belyser ett urfolks upplevelser av 

mötet med professionella aktörer blev mina sökord ”Cultural Competence” och ”sami” vilket 

resulterade i ett artikelsvar om samers möte med välfärdsorganisationer i Norge. Området som 

fokuserar på kulturkompetens i arbetet med personer med funktionsvariationer från olika kulturella 

bakgrunder är mycket litet. Detta bidrog till att jag tvingades ta med artiklar som inte belyser 

funktionsvarierade utan är en generell beskrivning av kulturkompetens i arbetet med personer från 

olika kulturer i sig. En av artiklarna berörde också endast funktionsvarierade och det kulturella 

kompetensarbetet i arbetet med personer med funktionsvariation som en egen kultur i sig.  

I mitt urval av länderna USA, Kanada, Australien och Norge ville jag välja länder som liknar Sverige 

sätt till samhällelig utveckling och att alla faktiskt till hör västvärlden, som ses som en central roll 

inom den postkoloniala teorin. Dock, att analysera så pass olika målgrupper från urvalet av länder 

kunde varit ett problem i uppsatsen. Men eftersom min uppsats inte ämnade att särskilja dessa grupper 

i empiriinsamlingen blev detta en obetydlig faktor. Trots att dessa länder kännetecknas som väst kan 
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politiska faktorer, välfärdssystem och utbildning skiljas åt. Men eftersom uppsatsen heller inte avser 

att väga in socialpolitik eller utbildning från dessa länder blir detta heller inte ett problem. Om jag i 

min analys av de vetenskapliga artiklarna ändå skulle se att länderna i vissa frågor inte går att jämföra 

tar jag inte med detta i resultatet. 

 

4.3 Metodkritisk diskussion 

Den största svårigheten jag stötte på med studien var att hitta passande artiklar till ämnet jag valt. 

Forskningen som berör personer med funktionsvariationer från olika kulturella bakgrunder är 

bristande vilket bidrog till att jag fick nöja mig med de artiklar jag hittade. Jag anser att trots det 

informationsbegränsade ämnet lyckades jag ändå hitta artiklar som alla kom att ha stor betydelse för 

mitt analysarbete. Då artiklarna tillsammans ger ett ganska utspritt innehåll valde jag att lösa detta 

genom att fokusera på uppsatsens första två frågeställningar i letandet efter relevant information i 

artiklarna. Lyckligtvis gav artiklarna väldigt liknande information kopplat till mina frågeställningar 

vilket tydliggjorde resultatet. Eftersom jag använde mig av en narrativ metod behövde jag anstränga 

mig extra mycket för att hitta de kryphål jag ville i texterna. Då min tredje forskningsfråga rörande 

makt kunde vara svår att ibland få besvarad behövde jag, inte bara läsa den informationen som stod i 

texterna, utan också faktiskt förstå vad denna information menades med och betydde men även också 

kritisk granska denna. Jag började med att läsa samtliga artiklar och välja ut den informationen jag 

ansåg vara relevant för mina forskningsfrågor eller den informationen jag fann intressant. En narrativ 

litteraturstudie saknar idén om vad som ska inkluderas och exkluderas i studiens empiriinsamling. Ett 

problem som kan uppstå i och med detta är att det finns större risk att validiteten i studien minskar 

eftersom författaren kan anpassa informationssamlingen till något som stärker ens egen ståndpunkt. 

Till skillnad från en systematisk litteraturstudie där det är tydligt vilken information som skall 

exkluderas och inkluderas. Systematiska litteraturstudier med redan uttalad inkludering och 

exkludering blir ett tillvägagångssätt betyder högre validitet och en högre reliabilitet (Bryman, 2018). 

Vad jag gjorde för att minimera risken för partiskhet i mitt analysarbete var att utforma 

forskningsfrågorna och hålla mig till dessa när arbetet påbörjades. Det jag också gjorde för att höja 

validiteten i min studie är använda den narrativa metoden på ett sätt att även kunna kritiskt granska 

informationen från artiklarna och använda denna kritiska granskning i mitt analysarbete.  

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik handlar om den hur information om personer som medverkar i en studie, som 

informanter eller försökspersoner får behandlas. Det handlar om att forskaren i så pass hög mån som 

det går, ska skydda dessa personer från skador och kränkningar relaterade till studien som utförts 

(Vetenskapsrådet, 2017). För att förhålla mig till vetenskapsrådets riktlinjer kring forskningsetik var 

det av vikt för mig, som genomförde en litteraturstudie, att se till att materialet jag analyserar redan var 

etiskt granskat. Jag sökte därför endast artiklar på databaser som berör just vetenskapliga artiklar där 
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det empiriska materialet ska ha blivit etiskt granskat sedan innan. Enligt Vetenskapsrådet (2017) kan 

problem relaterat kring forskningsetik förekomma i granskning av multinationella forskningsmaterial. 

Främst beroende på att lagen om användandet av forskningsetiska principer skiljer sig globalt. 

Eftersom jag i min studie analyserade material av annan härkomst än Sverige förhöll jag i mig mitt 

analysarbete till vad svensk lag säger om anonymitet, tystnadsplikt och integritet inom forskning. Då 

jag misstänkt att ett innehåll i någon av mina vetenskapliga artiklar brutit mot dessa krav har jag valt 

att i min text modifiera om just denna information från artikeln så att exempelvis anonymiteten hos 

studiens deltagare kunde säkerställas i min uppsats. 

  

4.5 Tillförlitlighet 

Reliabilitet handlar om huruvida en studie är tillförlitlig eller inte. Skulle alltså samma resultat visas 

om studien genomförs på nytt, med samma empiri? Ibland kan yttre faktorer påverka ett resultat vilket 

gör frågan angående reliabilitet högst relevant. En studie med hög reliabilitet skulle visa samma 

resultat om samma studie genomfördes igen, oavsett yttre omständigheter (Bryman, 2018). Det jag 

gjorde för att stärka reliabiliteten i min studie var att jag i uppsatsen under punkten ”Metodinsamling 

och urval” redogjorde för hur jag gått tillväga i min insamling av data i form av sökning, analys och 

bearbetning. Validitet handlar om huruvida ett resultat är generaliserbart och att man har mätt det man 

önskar att mäta i en studie (Bryman, 2018). I min studie undersökte jag hur olika länder arbetar med 

kulturell kompetens i mötet med klienter med funktionsvariationer från olika kulturella bakgrunder. 

Trots att mina artiklar skiljde sig åt på många plan, samt begränsad forskning inom det specifika 

området generellt anser jag mig ha uppfyllt syftet med min uppsats. Min uppsats är tillförlitlig då jag i 

mitt resultat fått fram den informationen jag önskade och tydligt beskrivit hur dessa länder utformat 

kulturell kompetens. Jag har också i mitt resultat fått svar på uppsatsens frågeställningar.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Blom & Morén (2015) beskriver teori i uppsatsskrivande som något som till grunden innebär ett 

teoretiskt språk och en samling begrepp som uppsatsförfattaren med hjälp av kan ”... begripliggöra 

sammanhang och fenomen som vi ställs inför.” (s.14). För att förstå ett socialt fenomen lyfter teorin 

fram aspekter som blir betydelsefulla eftersom författaren vill skapa en abstrakt bild av fenomenet som 

ska analyseras. Uppsatsförfattaren använder alltså teori för att avgränsa sitt analysarbete och avgränsa 

analysen till det som författaren själv prioriterar.  

Teorin jag valde att använda mig av i relation till mitt analysarbete var den postkoloniala teorin. I 

frågor som rör etnicitet och kultur blir den postkoloniala teorin av vikt eftersom den sätter de etniska 

och kulturella faktorerna i relation till sociala och kulturella processer samt maktordningar (Mattson, 

2015). Enligt Mattson är postkolonialism sprunget ur den intersektionella teorin som belyser de 

komplexa maktstrukturer som delas upp av människor. Mattson (2015) ger ett exempel på hur dessa 

maktstrukturer kan se ut, en kvinna står i låg rang eftersom hon är kvinna, men även kvinnor kan delas 

in i olika hierarkiska skalor. Exempelvis står den vita, västerländska, svensk-talande kvinnan högt i 

rang jämfört med en muslimsk, somali-talande kvinna från Somalia. Samma faktum gäller en 

funktionsvarierad person från en västerländsk kultur kontra en funktionsvarierad person från en 

kolonialiserad kultur.  

Även fast postkolonialism kan ses som tydligt och enhetligt som det redan är finns det olika skolor  

som har olika sätt att närma sig teorin. David Slater (1998:7) refererad i De los Reyes et.al. (2005) 

beskriver fyra olika: 

a) Det första synsättet handlar om det historiska perspektivet, att den postkoloniala teorin kan 

länkas samman med den historiska tid som genomsyrade den koloniala expansionen som i sin 

tur bidrog till de koloniala maktförhållandena. Enligt Mattson finns det en överordnad, 

västerländsk kultur och identitet, samt en underordnad kolonialiserad kultur och identitet. 

Hoogvelt (2001) beskriver hur den kolonialiserade kulturen sett utifrån ett västerländskt 

perspektiv blivit en enhetlig kategori och att postkolonialism senare uppkommit för att vidgå 

denna faktor. Teorin kännetecknar ett kunskapsgenombrott som kritiserar det faktum att 

västerländska synsätt och forskningstraditioner blir ett ideal. Hoogvelt menar att detta synsätt 

hjälper den som analyserar att förstå pluralismen av tillväxt och tillbakagång. För att förstå 

Hoogvelts beskrivande av synsättet, menar Mattson (2015) att vår identitet alltså inte bara 

utvecklas i relation till oss själva eller gruppen runtom oss, utan det som skapats genom 

kolonialismen, som i sin tur bestämmer om vi är överordnade eller underordnade. Den 

västerländska kulturen dominerar just nu som norm i majoriteten av världen med anledning av 

den tidigare kolonialisering som skett. 

b) Det andra synsättet inom den postkoloniala teorin som Slater beskriver i De los Reyes et.al., 

(2005) är att sammankoppla den med det poststrukturalistiska och postmoderna. Vad som här 
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menas är att denna diskurs syftar på att tänka i nya banor och hitta nya sätt att förhålla sig till 

det egna kritiska tänkandet i mål att rubba diskursen om det ”moderna, västerländska 

samhället”. Postkolonialism utgår ifrån att kritiskt granska detta faktum genom att synliggöra 

kultur som något flytande och inte något som handlar om vad som är normalt eller avvikande. 

Begreppet post menas med att tänka bortom vilket i begreppet postkolonialism betyder att 

personen som utgår ifrån ett postkolonialistiskt synsätt i granskningen av empirin försöker 

tänka bortom de gränser och identiteter som kolonialismen bidragit med genom att skapa en 

diskurs med målet att neutralisera makt och ojämlikhet (Mattson, 2015). 

c) Det tredje synsättet inom den postkoloniala teorin som Slater tar upp i De los Reyes et.al. 

(2005) handlar om individer och deras interaktion mellan varandra utifrån en postkolonial 

synvinkel. Diskursen fångar det faktum att det i interaktioner individer emellan finns 

överordnade individer (kolonisatörer) och underordnade individer (kolonialiserade). 

Förespråkare av denna diskurs har som mål att studera och kritiskt granska de kolonialiserade 

individerna för att kunna identifiera politiskt influerad forskning som påverkar den hierarkiska 

maktordningen. De los Reyes et.al., (2005) presenterar en etnisk-hierarkisk skala som 

klarlägger det faktum att icke-européer, mestadels härstammande från muslimska länder, 

placeras längst ner i skalan samtidigt som nordeuropéer placeras högst upp. De los Reyes 

menar att i och med denna skala, blir de synsätt, tro, handlingar, värderingar och traditioner 

som skildrar de människor som befinner sig längst upp i skalan som det normala. Detta tillhör 

en vardaglig, rasistisk diskriminering av personer som inte härstammar från den västerländska 

kulturen.  

d) Det fjärde synsätt inom den postkoloniala teorin Som Slater tar upp i De los Reyes et.al. (2005) 

innefattar det som vi som individer lär oss och hur vi tolkar information. Ett exempel kan vara 

den teoretiska kunskap som finns tillgänglig inom den akademiska världen. Detta synsätt 

menar att kunskapen som finns att tillgå omges av de hierarkiska maktrelationer som 

postkolonialismen just sätter fäste på. Slater menar att diskursen ger individen en möjlighet att 

postkolonialistiskt granska materialet och forskningen som tillges denne. Eriksson et.al., (1999) 

beskriver hur den kolonialiserade kulturen och identiteten generellt framställs som något 

annorlunda och liggandes i motstånd till den västerländska. Den kolonialiserade och 

underordnade kulturen beskrivs som en icke-faktor i processen till modernisering och det om 

betraktas som normalt. Istället för att se den kolonialiserade kulturen som en bidragande faktor 

till utveckling väljer diskursanalytiker och forskare att skapa och dela in diskurser i hierarkier 

där väst ses som det mest adekvata (De los Reyes et.al., 2005). Varför just detta synsätt blev 

relevant för min studie har att göra med att det öppnar upp för att utveckla en kunskap och 

förståelse för icke-västerländska synsätt och beteenden. Den hjälper socialarbetaren att ta 

hänsyn till människor som härstammar från andra kulturer än den själv. Mig som 

uppsatsförfattare var den postkoloniala teorin med denna diskurs av yttersta vikt eftersom jag 
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kom att tala för andra kulturer än min egen, vilken den postkoloniala teorin kritiserar och 

kräver att uppsatsförfattaren ska ta i beaktning. Postkoloniala följare kritiserar det faktum att 

stereotypifiera människor samt att dela in människor i olika grupper utefter sin egen 

förförståelse. Med denna typ av studie jag utförde fanns det en risk för stereotypifiering av 

individer från vissa kulturer vilket jag kom att urskilja i min analys av empirin. Den 

information som kommer utav min text bör inte tolkas till att det ska vara socialarbetarens 

rättighet att inneha fördomar eller sätta stereotyper på människor från andra kulturer än 

socialarbetaren själv. 
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6. Forskningsöversikt/litteraturöversikt 

6.1 Kultur 

Kultur som begrepp är extremt mångfacetterat och har använts på många olika sätt genom historien. 

Tylor i Hastrup 2010 beskriver begreppet kultur på följande sätt, ”Kultur eller civilisation är i sin 

vidaste etnografiska mening den komplexa helhet som omfattar kunskap, tro, konst, moral, lag, 

sedvänja och alla andra färdigheter och vanor som människan har tillägnat sig som medlem av 

samhället.” (s.15) Begreppet kultur härstammar i grunden från ontologin, som alltså lägger vikt på att 

skilja ting som existerar av naturlig och icke-mänsklig orsak och ting som existerar av mänsklig orsak 

(Fornäs, 2012). Fornäs menar att de ting som människor själv skapat, omedvetet eller medvetet, 

kännetecknas som kultur. Användandet av kultur som ett begrepp att beskriva exempelvis nationer, 

folkgrupper och sociala grupper har existerat sedan 1800-talet vilket bidrog till att begreppet 

pluraliserades i stor omfattning. Fornäs beskriver sedan kultur i dagens samhälle och vad den 

huvudsakligen innebär. Kultur vill Fornäs benämna vara ett samlingsbegrepp för allt meningsfullt 

människor skapar tillsammans genom kommunikation och tradition. Kultur kan delas in i tre olika 

kategorier, den ontologiska delen (människans expansion), den estetiska (estetikens inflytande på 

människan) och den antropologiska delen, som handlar om människans livstolkningar (ibid). 

Antropologin kan ha sitt fokus kring många olika ämnen, i Europa är socialantropologi exempelvis ett 

myntat begrepp, samtidigt som kulturantropologi är mer myntat inom den amerikanska antropologin. 

Även om kulturens betydelse inom antropologins olika grenar varierar, kvarstår det tydliga faktumet 

att det är den centrala kärnan för alla antropologer (Hastrup, 2010). Antropologer i nutid ser generellt 

kultur som ett meningssystem som människor socialt har format från delade meningar, tolkningar och 

former av kommunikation. Detta knyter sedan ihop säcken till vad olika saker får för betydelse och 

mening (Fornäs, 2012). Det är dessa faktorer som påverkar vilken kultur en person tillhör. I och med 

denna redogörelse förklarar Allwood C-M i Ahmadi et.al., (2000) att det finns ett så kallat 

förståelseinnehåll vissa kategorier av människor använder sig av. Både för att hitta en gemenskap 

inom sin egen grupp men också ställer sig i relation till andra grupperingar av människor. I och med 

att dela en gemensam kultur skapas grupperingar av människor. Dessa grupperingar påverkar en 

individs självbild, självförståelse, hur individen behandlas av andra samt hur den tolkar behandlingen 

mot sig. Grupperingarna ställer också i hög grad krav på att individen ska uppträda på ett sätt som 

stämmer överens med de värderingar som gruppen bistår, eftersom individen representerar gruppen 

(Allwood C-M i Ahmadi et.al., 2000). Kultur är alltså något som styr en människas tolkningsmönster 

och hur den väljer att betrakta vissa saker. Det är även något som sker i oss alla, omedvetet. Ett 

problem med kultur som lyfts upp av antropologin är att de flesta teoretiker inte försöker förstå kultur, 

utan endast lägger fokus på att få vetskap om vad kultur konkret är (Hastrup, 2010). Hastrup refererar 

till evolutionisten och antropologen Edward Burnett Tylor som beskriver kultur som något som 

människan, som medlem i samhället, tilldelats. I detta räknas exempelvis konst, tro, moral, sedvänja 
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och kunskap. Genom att förstå kultur menar Tylor att iakttagaren bör tolka samt beskriva dessa 

exempel. Kulturantropologer idag försöker att förstå kulturen och varför dess betydelse för sociala 

frågor ökat istället för att lämna begreppet åt sidan för att de redan vet vad det är (ibid). Synen kring 

funktionsvariation är flytande och skiljer sig från grupp till grupp men också från individ till individ 

(Shakespeare, 2013). Under lång tid har exempelvis i Sverige nedsättande begrepp använts för att 

kategorisera de funktionsvarierade i de smågrupper de tillhör. Uttryck som exempelvis idioter, 

krymplingar, invalida, sinnessjuka eller mentalsjuka har använts i socialt arbete för att benämna de 

brukare man arbetar för (Davidsson, 2007). Kultur och funktionsvariation kan länkas samman då 

många teoretiker menar att funktionsvariation i sig är kultur eftersom sättet människor benämner och 

behandlar funktionsvarierade personer på är kulturellt betingat (Ridell & Watson, 2003). 

 

6.2 Artiklarna 

 

 

Reconceptualizing culture in social work practice and education: A Dialectic and Uniqueness 

Awareness Approach, Luis R. Alvarez-Hernandez and Y. Joon Choi, (2017) USA 

Artikeln beskriver hur man med hjälp av olika kulturrelaterade modeller har tagit fram en gemensam 

modell som inkluderar samtliga modeller som man använder idag för att utbilda personal och studenter 

i kulturkompetens i USA. 

Dialectic and Aniqueness Awareness Approach (DUAA), tar hänsyn till att varje individ som är i 

hand hos en socialarbetare är unik, en socialarbetare kan alltså inte förvänta sig att personer från en 

och samma kultur nödvändigtvis bör bemötas på samma sätt. Artikelförfattarna redogör för olika 

teoretikers syn på kultur och vad det innebär. Det finns ett huvudproblem inom socialt arbete menar 

De nio artiklarna som används i analysarbetet kommer från fyra olika länder som sedan jämföres 

sinsemellan kring deras beskrivning av det multikulturella sociala arbetet i det specifika landet. 

De länderna som berörs är USA där fyra artiklar används, Kanada där tre artiklar används, 

Australien där en artikel används och Norge där en artikel används. 

Anledningar till att antalet artiklar per land är så pass varierande är på grund av generell brist på 

forskning inom just detta specifika ämne. USA och Kanada är två länder som har jobbat med 

kultursensitivt socialt arbete under en längre tid och där begreppet är starkare myntat, inte minst i 

forskning. Därav fler existerande artiklar under dessa två länder. 

Litteraturen som redovisas nedan kommer även utgöra tidigare forskning av den anledningen att 

forskningsfältet om personer med funktionsvariationer från olika kulturella bakgrunder, utöver dessa 

nio artiklar, är begränsat.  

För att läsaren ska få en förståelse för empirin jag samlade in, skrevs en sammanfattning om varje 

vetenskaplig artikel jag valde att använda mig av i mitt analysarbete. Jag valde också efter varje 

sammanfattning beskriva hur denna artikel kommer användas i analysarbetet. 
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författarna och detta är att begreppet kultur inte är klart definierat. Ett till problem som författarna tar 

upp är också att olika människor benämns som cultured vilken bidrar till stämpling, att socialarbetaren 

inte tillkännager sin position som priviligierad eftersom kulturbegreppet i sig innebär makt. 

Utbildning inom kultur och olikhet har pågått länge och artikelförfattarna redogör för läsaren hur 

dessa utbildningarna tagit form och sett ut.  Artikeln redogör för hur olika kulturrelaterade 

utbildningsmodeller tas i beräkning när man har utvecklat DUAA. Modellerna analyseras i artikeln. 

Culture-specific model – handlar om kunskap och förståelse om andras kultur. 

Cross-cultural model – handlar om att se skillnader mellan socialarbetarens kultur/världsbild och 

klientens kultur/världsbild. 

Self awareness model – utveckla en acceptans och kunskap om sin egen kultur samt vara medveten 

om sitt privilegium och makt. 

CRT - ser till ras som en social konstruktion som kan analyseras samt lägger fokus på att förändra 

relationen mellan ras och makt. 

DUAA tar inspiration från alla dessa samtliga modeller, så att man på så sätt inte bara undervisar 

studenter om kultur och olikhet, utan även får studenter att utmana stereotyper och fördomar de har när 

de lärt sig från de tidigare modellerna.    

Denna artikel var av vikt för mig i mitt analysarbete då jag fick en sammanfattande kunskap om 

vilka tidigare huvudsakliga modeller som använts i utbildning i kulturkompetens, deras fördelar samt 

brister. Jag tillgodosåg informationen i artikeln för att jämföra informationen om de olika modellerna, 

samt huruvida DUAA passar in i de andra artiklarnas beskrivning av hur kulturkompetens bör bedrivas 

inom socialt arbete. 

  

Social workers as Cultural Brokers in Providing Culturally Sensitive Care to Immigrant 

Families Raising a Child with a Physical Disability, Sally Lindsay, Sylvie Tétrault, Chantqal 

Desmaris, Gillian King and Génevive Piérart, (2014) Kanada 

Artikeln bygger på insamlat intervjumaterial med socialsekreterare och deras erfarenheter i arbetet 

med anhöriga till personer med funktionsvariationer som också är flyktingar. Det finns mycket 

information kring kultursensitiv omsorg och vård när det gäller etniska minoritetsgrupper, men mycket 

mindre om flyktingar. 

Syftet med studien är att undersöka hur socialarbetarna har för perspektiv på så kallad 

kultursensitiv omsorg och vård, vilka utmaningar de stöter på i arbetet med föräldrarna och huruvida 

de agerar som så kallade kulturbrytare och arbetar för att förhindra dessa utmaningar i arbetet för ett 

mer kultursensitivt socialt arbete.   

Undersökningen som gjordes var en kvalitativ intervjustudie, där man intervjuade 45 personer. 

Yrkestitlarna på dessa personer var socialarbetare, läkare, ergoterapeuter eller talsprogade patologer. 

Frågorna som ställdes riktades dock endast mot socialarbetare. Även om alltså en intervjuperson inte 
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var socialarbetare, låg ändå fokus i frågan om vad hen ansåg i socialarbetarens roll kring kultursensitiv 

omsorg och vård. 

Resultatet i studien baseras på intervjupersonernas svar kring kultursensitiv omsorg och vård, 

utmaningar kring detta och vad socialarbetarna gör eller bör göra för att agera kulturbrytare. Hur man 

tolkar begreppet funktionsnedsättning varierar beroende på om man ser den som individuell eller 

samhällelig. Detta påverkar hur föräldrar hanterar sinn funktionsnedsatta barn. Många socialarbetare 

tycker att det viktigaste är att vara medveten om hur ens egen kultur kan influera relationen och 

interaktionen med patienter. Socialarbetaren får inte göra antaganden om patienter utan att snarare 

försöka ha en förståelse för patientens perspektiv och tro, för att sedan kunna bygga en bro över gapet 

som finns mellan de två olika kulturerna. Det som socialarbetarna uttryckte svårigheter var svårt mötet 

med flyktingfamiljer var språkbarriärerna, olikheter i kultur-synvinklar, könsutmaningar och 

generationsutmaningar, brist på kunskap om resurser samt tillit och förbindelse. Socialarbetare i 

intervjuerna delger i hur de arbetar med dessa svårigheter och vilken roll just socialarbetare har i hur 

de ska bemöta flyktingfamiljer där ett barn har en funktionsvariation. Läkare som också intervjuats i 

studien beskriver vikten av kultursensitivitet hos socialarbetarna eftersom de jobbar närmre klienten 

och dess föräldrar. 

Genom att använda denna vetenskapliga artikel bidrog det till att bredda perspektivet för hur 

socialarbetare själva ser på sitt yrke och dess ansvar kring hur man förstår människor som flytt från 

andra länder. Det breddar även kunskap för hur man i Sverige bör förstå invandringen och ge fokus 

kring förvirringen som kan uppstå hos dessa personer som anländer hit. 

 

Strategies Developed by Service Providers to Enhance Treatment Engagement by Immigrant 

Parents Raising a child with a Disability, Elise Brassart, Claudia Prévost, Carine Bétrisey, 

Maude Lemineux och Chantal Desmarais, (2017) Kanada 

Introduktionen tar upp komponenter om varför deltagandet i det funktionsnedsatta barnets behandling 

från föräldrar är viktigt för barnet och vad exakt som brister när invandrarfamiljer ska delta i 

behandling för sitt barn. Undersökningar visar att om föräldrar är med och deltar på olika sätt i 

behandling för sitt funktionsnedsatta barn, kommer detta få positiva effekter på behandlingen. Men ett 

underliggande problem finns, att invandrarföräldrar inte deltar i sitt barns behandlingsprocess till lika 

hög grad som övriga föräldrar. Studien genomförs i tre större städer i Kanada. 

Syftet med studien är att få en inblick om socialarbetares kunskap kring barriärer och strategier för 

att förbättra engagemanget i behandlingen hos invandrarföräldrar som uppfostrar ett barn med en 

funktionsvariation. 

Studien är en kvalitativ intervjustudie som bygger på 21 semi-strukturerade intervjuer med 

logopeder, socialarbetare, fysioterapeuter, speciallärare och psykologer som arbetar med barn med 

funktionsvariationer. Intervjupersonerna fyllde först i ett frågeformulär med frågor relaterade till 

ämnet kring invandrarföräldrar som uppfostrar ett barn med funktionsvariation för att sedan få ha en 

intervju med artikelförfattarna. 
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I intervjuerna och frågeformulären fick intervjupersonerna svara på vad de ansåg att 

huvudproblematiken var, samt vad de ansåg var av vikt i arbetet att övervinna denna problematik. I 

och med att engagemanget hos invandrarföräldrarna minskar, försämrar detta behandlingen hos barnet, 

vilket i sin tur leder till föräldrarnas misstro om västerländsk medicinering och rehabilitering. Ett 

vanligt problem är att föräldrarna missförstår systemet för hälsa- och sjukvård då detta kan se helt 

annorlunda ut i landet de är ifrån. I och med detta kan föräldrarna ha en annan åsikt om huruvida de 

bör delta i sitt barns behandling eller inte. Det är ofta svårare för invandrarföräldrar att engagera sig då 

språkbarriärer kan vara stora. Hur ska du kunna interagera med behandlaren och bilda en egen relation 

om du inte kan språket, hur ska du kunna bilda ett förtroende och tillit till en person som du inte talar 

samma språk som? Ett till problem är att många kan beskriva sitt barns sjukdom i biomedicinska 

termer men inte förstå den eftersom olika kulturer har olika syn på funktionsvariationer. Om man tror 

att ett barns sjukdom beror på exempelvis reinkarnation eller Guds vilja så brister engagemanget i 

barnets förändringsprocess. Ett sista problem som är mer eller mindre självklart är stressen av att 

komma till ett nytt samhälle en bidragande faktor eftersom det med detta kan medfölja exempelvis 

PTSD, psykisk ohälsa eller analfabetism. I mönstret för hur intervjupersonerna svarade kunde man 

urskilja tre stycken frågor som ansågs viktigast att arbeta efter i arbetet med invandrarföräldrarna. 

Språkbarriären måste man bemästra, främst via tolk eller eventuellt annat sätt. Språklig förståelse är 

den första nyckeln. Den andra nyckeln handlar om att utveckla en gemensam förståelse för barnets 

funktionsvariation, föräldern visavi behandlaren. Det sista är att få föräldrarna att förstå 

behandlingsprocessen. 

Jag valde denna artikel för att få en synvinkel kring de konkreta svårigheter som finns när 

människor från olika kulturella bakgrunder möter västerländsk kultur. Genom att använda denna 

artikel samt de om cultural braking och disability culture fick jag en förståelse om vad som studerats i 

Kanada, som till likhet med Sverige, också tagit emot en stor mängd flyktingar runt år 2015. 

  

Establishing components of cultural competence healthcare models to better cater for the 

needs of migrants with disability: a systematic review, Sarah Jamison Olaussen and Andre 

M. N. Renzaho, (2016) Australien 

Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar som finns inom tillhandahållandet av service till 

migranter med funktionsvariationer, vilken nivå av kulturkompetens som finns hos hälso- och 

sjukvård samt vad som finns dokumenterat hos sjukvården kring kulturell kompetens i arbetet med 

flyktingar med funktionsvariationer. 

Studiens empiri bygger på 11 stycken vetenskapliga artiklar som relaterar till MWD (migrants with 

disabilities) och HCP (healthcare providers). 

Resultatet i studien inkluderar huruvida hälso- och sjukvården har erfarenheter med MWD, vilket 

snabbt visade att det fanns ett starkt behov för HCP att utöka sin kulturella kompetens. Det framkom 

också snabbt att HCP inte bara brast i sin kulturella kompetens utan att de också stötte på många 
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utmaningar i arbetet med funktionsvarierade flyktingar så som språkbarriärer, svag kunskap om 

kulturella olikheter samt svag kunskap om så kallat multikulturellt stöd. Studien visar att HCP belyser 

behovet av färdighet och kunskap för att bli mer kulturellt kompetenta samt att MWD och HCP har 

olika definition på spektrumet funktionsvariation. Det finns brister i hur HCP framför sin information 

till MWD vilket bidrar till missförstånd mellan parterna. MWD har delgett att det finns en tydlig brist 

hos HCP kring kunskap om vilka rättigheter och resurser det finns för just dem. 

Jag använde mig av denna artikel för att kunna få ut konkreta svar på vilka problem som 

minoritetsgrupper med funktionsvariationer möter hos hälso- och sjukvård för att sedan kunna jämföra 

om huruvida samma problem existerar inom socialt arbete.  

 

Cultural competence training with organizations serving people with disabilities from diverse 

cultural backgrounds, Tina Taylor-Ritzler, Fabricio Balcazar, Shawn Dimpfl, Yolanda Suarez-

Balcazar, Celestine Willis and Rachel Schiff, (2008) USA 

Artikeln beskriver utbildningen i kulturell kompetens som ges av the Center for Capacity Buildning on 

Minorities with Disabilities. Den redogör för vad kulturell kompetens faktiskt innebär och hur denna 

bör appliceras i arbetet med funktionsnedsatta från olika kulturella bakgrunder. 

Syftet med studien är att undersöka utbildningen inom kulturkompetens som ges av Center for 

Capacity Building on Minorities with Disabilities Research inom olika byråer som arbetar med 

funktionsnedsatta från olika kulturella bakgrunder och deltagarnas upplevelse av utbildningen. 

Empirin i studien kommer från observation av utbildningen samt intervjuer med deltagare på den 

frivilliga utbildningen i kulturkompetens hos centrat. Frågorna som författarna ställer till 

intervjupersonerna cirkulerar kring kunskap om kulturkompetens, förändrade värderingar och mål 

inom utbildningen. 

Resultatet visade att deltagarna i utbildningen var tämligen till mycket nöjda med utbildningens 

innehåll, övningar och material. När man analyserade hur deltagare utvecklats i sin kunskap om 

kulturell identitet, mångkulturalism och invandrarskap visade sig detta skett med effektivitet. Det 

märktes dock att deltagarna inte förändrat sitt sätt att vilja kommunicera med sina klienter. 

Kulturkompetens är ett komplext begrepp som bygger på att inte bara organisationen själv vill uppnå 

förändring av att hantera kultur, utan också individen. 

Eftersom artikeln ger en mycket tydlig beskrivning av hur utbildning inom kulturell kompetens kan 

gå till var denna värdefull för datainsamlingen eftersom informationen som ges utifrån denna uppsats 

kan vara värdefull i dessa typer av utbildningar. 

 

Healthy Dimensions of Cultural Competency, Gregory Clay, (2018). USA 

Clay skriver i artikeln om föreläsaren Dr. Francis Lu som åker runt till universitet i USA och föreläser 

för vård- och omsorgsstuderande om kulturturkompetens och dess värdefullhet i arbetet med den 

andre. Kulturkompetens är nyckeln till att kunna tillhandhålla klientcentrerad omsorg, vilket menas 
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med att som professionell vara mottaglig för klientens värderingar och normer samt tillhandahålla 

rättvis omsorg genom att minska de eventuella skillnader som finns, klienter emellan men också 

mellan professionell utövare och klient. En nyckel till att uppnå kulturell kompetens menar Lu är via 

populationen. Han beskriver att den kulturella kompetensen bör utformas utifrån vilken typ av 

population ett land/stad/delstat har. Han ger ett exempel på delstaten Kalifornien, där en stor asiatisk 

befolkning finns. Om någon av dessa säger att den är från exempelvis Kambodja, kommer det hjälpa 

den professionella att ha vetskap om viss historia därifrån och hur denna kulturella stress senare kan 

komma att influera klientens liv. Enligt Clay värdesätter Lu kulturkompetens så pass mycket att han på 

2000-talet införde ett så kallat etniskt fokus i vissa enheter på den psykiatriska avdelningen på San 

Fransisco General Hospital. På avdelningar där afro-amerikaner var inlagda dekorerades väggarna 

med svarta personer eller annan konst ursprunget ur Afrika ”Staff assisted in producing ceremonies for 

Kwanzaa held during Christmas time, and tributes to Juneteenth were organized.” (s.14). Denna 

gärning togs emot med priser för arbetet mot rasism och att skapa trygghet inom vården. 

Clay intervjuar även Dr. Crystal Clark som kritiserar begreppet ”kulturell kompetens” i den 

bemärkelsen att det bygger på att den professionella antar saker om klienten efter vilken etnicitet och 

kultur klienten har. Hon nämner ett exempel då en svart kvinna bad om att träffa en kvinnlig, svart 

psykiatriker. För när den professionella ser ut som dem, känner klienterna enligt Clark att de får bättre 

genmäle. Speciellt i situationer där sociala omständigheter har stort fokus som exempelvis kultur, 

familj eller religion. Det Clark menar är att antaganden om en annan persons kultur inte existerar när 

det gäller en population som tillhör en norm i samhället. En vit, normalfungerande, manlig klient 

behöver alltså inte ha en ha en socialarbetare som innehar en kulturell kompetens för honom. Detta, 

menar Clark, är det problematiska med kulturell kompetens. 

Artikeln har främst använts för att få ett brett perspektiv kring förståelsen kring kritiken som 

kulturell kompetens mött. Jag har valt att i mitt analysarbete kritiskt granska den kulturella 

kompetensen och vad som kan vara problematiskt med den. Artikeln kommer också användas för att 

få tydlig information kring utövandet av kulturell kompetens på dessa arbetsplatser som i artikeln 

benämns. Detta har hjälpt mig att reflektera över om samma arbets- tillvägagångssätt är applicerbart i 

Sverige. 

 

Disability Culture and Cultural Competency in Social Work, Marilyn Dupré (2012), 

Kanada 

Artikeln handlar kort och gott om, så kallad ”funkiskultur” och hur den går hand i hand med kulturell 

kompetens i det sociala arbetet. Författaren börjar med att beskriva och se tillbaka på de 

funktionsvarierades rörelse som pågår än idag till syfte att positivt granska funkiskulturen. Varför 

Dupré anser att funkiskulturen just kan ses som en kultur är för att de berörda personerna delar 

gemensamma erfarenheter och nämnare tillsammans. Detta hör till exempelvis erfarenheter av förtryck 

och historia men också i vissa fall gemensamt språk, symboler, tro och framför allt strategier för att 
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överleva. Dupré menar att om en socialarbetare har förståelse för funkiskulturen får hen viktiga 

teoretiska insikter kring hur den så kallade dominanta kulturen ter sig i relation till den underminerade 

kulturen. Författaren redogör för tvärkulturellt socialt arbete, där socialarbetare och klient från två 

olika kulturella bakgrunder tillsammans arbetar för att bilda en gemensam lösning. Vägen genom 

denna gemensamma lösning är kulturell kompetens. Enligt Dupré handlar det om att vara medveten 

och accepterande för de olikheter som finns individer emellan, det handlar om kunskap om den andres 

kulturella bakgrund samt att förstå vilka faktorer som skulle kunna leda till missförstånd i samtalet 

socialarbetaren har med klienten. Funktionsvarierade tillhör i sig en minoritetskultur vilket Dupré 

menar utsätter dem för, precis som andra minoritetskulturer, stigma, fördomar och diskriminering.  

Dupré beskriver att kulturell kompetens idag syftar till att, hos socialarbetaren, bli medveten om 

och accepterande till kulturella normers olikheter. Men Dupré menar att kulturell kompetens bör 

handla om att kritiskt analysera kultur, medvetandegöra och arbeta för förändring relaterat kring 

förtrycket som minoritetskulturer lever med, där inkluderat funktionsvarierade.  

Artikeln belyser många viktiga ståndpunkter när det kommer till att belysa minoritetskulturers 

utsatta position i samhället. Eftersom jag använde mig av en postkolonial teori, som är sprungen ur 

den intersektionella teorin i mitt analysarbete blev denna artikel högst relevant att använda som 

referens kring att reflektera över olika priviligerade positioner som formar det sociala arbetet idag. 

 

Cultural sensitivity and barriers: Sami people with disabilities facing the welfare system, Line 

Melbøe (2018) Norge 

Artikelns huvudsyfte är att bidra till ökad förståelse för de svårigheter samer med funktionsvariationer 

upplever i mötet med välfärdssystemet i Norge. Enligt norsk lag ska samer få vård och omsorg 

anpassat, inte bara efter deras språk, men också deras kultur. Men i artikeln belyser Melbøe att 

välfärdssystemet i Norge är anpassat för majoritetskulturen i landet där samtliga funktionsvarierade får 

samma vård och omsorg oberoende av vilken kultur de tillhör. Melbøe beskriver att även om 

välfärdssystemet vill människorna i samhället gott, bidrar också välfärden ständigt till att skapa 

förtryck.  

Samer är den tillhörande urbefolkningen i länderna Norge, Sverige, Finland och Ryssland varav 

majoriteten av dem är bosatta i Norge. Melbøe beskriver samernas levandssätt och historia i början av 

artikeln för att ge läsaren en kunskap om denna minoritetsbefolkning och deras kultur. 

Studien baseras på 31 stycken kvalitativa intervjuer med samer med funktionsvariationer och i 

vissa fall deras anhöriga. Hjälpen och stödet som intervjupersonerna är i behov av varierar eftersom 

funktionsvariationerna individerna emellan också varierade.  

Samtliga intervjupersoner medgav att de stöter på förtryck relaterat till deras kultur i mötet med 

välfärdsorganisationer. De uppger att välfärdsorganisationer inte förstår det samiska synsättet att tala 

om sjukdomar och funktionsvariation. Det intervjupersonerna menar är att den professionella pratar 

om deras funktionsvariationer som något negativt, istället för att lyfta upp individens egna styrkor. 
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Intervjupersonerna uttryckte även att de professionella inte hade förståelse kring stigmat som den 

funktionsvarierade och dennes anhöriga får uppleva inom den samiska kulturen relaterat till 

funktionsvariationen.  

Melbøe belyser speciellt vikten av att välfärden kan förse de samiska klienterna tjänster på 

samiska, eller en tolk som kan hjälpa klienten och dess anhöriga att få korrekt information för att 

försäkra sig om att inga missförstånd mellan socialarbetare och klient sker. Den professionelle behöver 

även ha insyn i och kunskap om den samiska kulturen och hur den väljer att bemöta funktionsvariation 

och vilken syn som finns kring funktionsvarierade och deras anhöriga. Den professionella behöver 

även ha en förståelse för hur samer ser på, och förstår, vad som för dem är rätt behandling. Melbøe 

belyser även vikten av att generellt tillkännage den samiska kulturen. Det är sällan som den ges 

utrymme i dagens samhälle och majoriteten av befolkningen verkar inte förstå vad det faktiskt innebär 

för en same att just vara same i relation till makt.  

Denna artikel beskriver väldigt tydligt hur vi ska förstå en kultur olik vår och vilken stor skillnad 

det gör för en enskild individ att känna sig förstådd och sedd. Samer tillhör en förtryckt grupp och 

även därför är artikeln viktigt för mitt analysarbete eftersom jag diskuterar mycket kring makt kulturer 

emellan. Melbøe beskriver tydligt vad för kunskap en professionell behöver ha kring en 

minoritetskultur för att förstå hur denna individ senare ska bemötas och förstås. Författaren ger en 

tydlig genomgång i artikeln hur vi bemöter minoritetskulturer via kulturkompetens på bästa, 

effektivaste sätt och därför valde jag att använda mig av den i mitt analysarbete.  
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7. Resultat 

Resultatet i denna uppsats delades upp i tre områden där jag hittat gemensamma nämnare från samtliga 

artiklar och länder. Det som observerades i artiklarna var vad som var motivet för kulturkompetens, 

hur kulturkompetensen utformades och vad kulturkompetensen gav för resultat i arbetet med personer 

från olika kulturella bakgrunder och personer med funktionsvariation från olika kulturella bakgrunder. 

Jag valde att rada upp länderna var för sig för att öka tydlighet för läsaren hur de olika länderna tar sig 

an de teman som angetts.  

När jag i mitt resultat beskrev de empiriska artiklarna med amerikanskt ursprung valde jag att 

benämna USA och välja bort att analysera de olika delstaterna. Endast av den anledningen att samtliga 

empiriska artiklar också valde att analysera sina resultat på detta sätt. I min resultatdel valde jag att 

utgå ifrån mina två första forskningsfrågor. Anledningen till att jag valde att vänta med den tredje 

forskningsfrågan är för att frågan inte gör sig relevant i resultatdelen utan är utformad speciellt för 

analys- och diskussionsdelen av uppsatsen.  

 

7.1 Motivet för kulturkompetens 

Att socialt arbete är i behov av kulturkompetens är något som redan är självklart för de flesta. Men just 

anledningen till att arbetsplatser och forskare väljer att ens beröra detta arbets- och tankesätt är inte 

lika självklart. Jag valde därför att undersöka motivet i samtliga artiklar till att införa kulturkompetens 

eller skapa program som är relaterade till kulturkompetens.  Hur kommer det sig att ämnet över huvud 

taget berörs? 

Kanada: (Lindsey, S et.al., 2014) undersöker hur socialarbetare i Kanada arbetar kultursensitivt 

med invandrarföräldrar som uppfostrar ett barn med en fysisk funktionsnedsättning. Meningen med 

kultursensitivt arbete handlar om att från socialarbetarens håll utveckla en kunskap, förståelse och 

empati för klientens värderingar, mål, och tro. Detta beskrivs som grundläggande för att få ett så pass 

effektivt omhändertagande som möjligt för familjerna socialarbetaren möter. Dupré (2012) tar upp hur 

denna förståelse för en minoritetskultur kan förse socialarbetare med viktig, teoretisk insyn i vad en 

ledande en dominant kultur bidrar med gentemot minoritetskulturer i samhället. Detta anser författaren 

vara av vikt eftersom relationen mellan socialarbetaren och klienten inte kan byggas om inte 

socialarbetaren släpper på sin makt, vilket kommer ske om fokus kring en ökad förståelse och kunskap 

om minoritetskulturers sedvänjor lyfts. Likvärdigt övriga delar av befolkningen är etniska 

minoritetsgrupper liksom funktionsvarierade i beroendesits av att relationen med socialarbetaren 

fungerar, men studier visar att etniska minoritetsgrupper stöter på många kulturella barriärer när de 

söker hjälp från professionella, menar Lindsay et.al (2014). Det största motivet som genomsyrar de 

empiriska artiklarna är socialarbetarens och andra tjänsteleverantörers oerfarna och otillräckliga 

kunskap och förståelse kring kulturella faktorer (Brassart et.al., 2017). Författarna lägger vikt på att få 

sammansvetsade åsikter mellan professionell och klient i den mening att tillsammans kunna ha en 
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gemensam förståelse kring funktionsvariationen som klienten har. (Lindsey et.al., 2014) menar att 

kulturen är det som gör att synen på den funktionsvarierade varierar, om det är ett individproblem eller 

ett samhälleligt problem. Därför påverkar det hur en familj ser på sitt barns funktionsvariation. I vissa 

kulturer förknippas funktionsvariationer med stigma och skam, detta blir i sin tur ett problem för 

socialarbetaren eftersom denne tränas efter ett västerländskt perspektiv och inte får kunskapen om hur 

arbetet med hur familjer från olika kulturella bakgrunder bör bemötas (Lindsey et.al., 2014). Varje 

kultur har ett eget synsätt på hur behandling, vård, terapi och handläggning bör gå till och om 

socialarbetaren inte har tillräcklig kunskap eller förståelse för dessa kulturella faktorer blir den 

terapeutiska alliansen försvagad (Brassart et.al., 2017).  Kulturella skillnader kräver att socialarbetaren 

måste utveckla strategier för att kunna arbeta effektivt med klienter från olika kulturella bakgrunder 

(Lindsay et.al., 2014).   

USA: Cirka 30 % av USA:s befolkning består av etniska minoritetsgrupper och denna procent 

fortsätter att öka. Redan år 2050 beräknas halva befolkningen vara icke-vita. Då 20% av 

afroamerikaner och urspungsinvånare har någon form av funktionsnedsättning och 

minoritetsgrupperna ökar i USA kommer funktionsvariationerna också göra det (Taylor-Ritzler et.al., 

2008). Artikelförfattarna beskriver hur allt fler bevis för att rehabiliteringen, terapin och vården för 

icke-vita med funktionsnedsättningar ger bristande resultat. Detta bidrar till att motivationen för att 

införa utbildning i kulturell kompetens både för de som redan är yrkesverksamma men också de som 

studerar på universitet i ämnen som rör socialt arbete runtom i landet. Alvarez-Hernandez et.al. (2008) 

beskriver ett problem som existerar inom socialt arbete i USA, vilket är att begreppet kultur inte är 

tydligt definierat hos socialarbetaren själv. Det är vanligt att begreppet missförstås och tolkas olika 

från en socialarbetare till en annan. Enligt författarna tenderar socialarbetare att övergeneralisera 

grupper som homogena vilket i sin tur bidrar till extrem stereotypifiering av en kulturell grupp. Detta 

bidrar i sin tur till att humaniteten tas ifrån klienten själv och den slutar vara en person i 

socialarbetarens ögon. Taylor-Ritzler et.al. (2008) uttrycker att utbildning i kulturell kompetens är som 

viktigast för redan professionella inom socialt arbete som redan påbörjat sitt yrkesliv. Detta för att de 

professionella som möter klienterna till hög grad består av vita medelklass-personer samtidigt som de 

som söker stöd och hjälp alltmer sannolikt tillhör en minoritetsgrupp. Clay (2018) belyser problemet 

med segregering på sättet Taylor-Ritzler tidigare beskrev, att vård och omsorgsgivare i USA generellt 

har brister när det gäller att komma med positiv attityd och motivering till en klient som är icke-vit. 

Alvarez-Hernandez et.al. (2017) menar att socialarbetaren, med hjälp av kulturkompetens, kan förstå 

sin maktposition gentemot en klient med annan kulturell bakgrund än socialarbetaren själv.  

Australien: Olaussen et.al. (2016) beskriver hur behovet av kulturkompetens i arbetet med 

migranter med funktionsvariationer har ökat i Australien. Främst på grund av att invandringen till 

landet har fortsatt öka det senaste århundradet. Artikelförfattarna menar att detta ökar ansvaret för 

offentlig sektor att införa kulturkompetens, inte minst för organisationer verksamma i arbetet med 

människor med funktionsvariationer. Av gruppen funktionsvarierade i Australien tillhör etniska 
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minoriteter, invandrare inräknat, 20%. Varför kulturkompetens blir extra viktigt i arbetet med 

flyktingar med funktionsvariationer är för att funktionsvariation i sig, enligt artikelförfattarna, är en 

kultur. Artikeln beskriver detta på följande sätt: ”The concept is that people with disability have their 

own community, sharing a unique life experience. This indicates that when working with migrants with 

disabilities (MWD), healthcare providers (HCP) need to be aware of the combination of the culture of 

disability as well to the culture relating to country of birth.”. Artikelförfattarna menar att etniska 

minoritetsgrupper med funktionsvariationer är extra utsatta eftersom de influeras av flera ogynnsamma 

omständigheter, såsom att bearbeta trauma från hemlandet, språkliga brister eller stigma och kulturellt 

betingad uppfattning kring funktionsvariation. Utöver detta har studier visat att kulturell kompetens 

främjar resultaten i arbetet med etniska minoritetsgrupper eftersom det finns många kulturrelaterade 

faktorer som kan utgöra ett hinder för ett effektivt arbete med en klient.  

Norge: Melbøe (2018) tar upp problemet som finns i Norge idag vilket är att välfärdssystemet 

erbjuder likartade tjänster som är anpassade till majoriteten i samhället. Det betyder att personer med 

funktionsvariationer behandlas på samma sätt oavsett vilken kulturell bakgrund de kommer ifrån. 

Samer med funktionsvariationer riskerar att uppleva barriärer både relaterat kring deras etnicitet och 

funktionsvariation. Detta gör att den professionella måste ha ett intersektionellt perspektiv i arbetet 

med samer med funktionsvariationer. Subordinationen och förtrycket som personen får uppleva 

kommer inte bara från att den tillhör en etnisk minoritetsgrupp utan även tillhör gruppen 

funktionsvarierade. De är dubbelt utsatta. Efterfrågan om upplevelser kring hur Samer med 

funktionsvariationer är högt i Norge eftersom att välfärdsorganisationer, trots goda intentioner, bidrar 

till förtrycket som denna grupp får uppleva.   

 

7.2 Utformandet av kulturkompetens  

Vad jag här ville undersöka är hur artiklarna utformar, och vad de belyser som, kulturkompetens i 

programmen de skapar. Det jag också undersökte här var också hur kulturkompetens beskrivs i 

artiklarna. Vad är kulturkompetens och hur kopplas detta in i programmen/arbetssätten? 

Kanada: Brassart et.al. (2017) har efter sin empiri redogjort för hur personal verksamma i arbetet 

med invandrare med funktionsvariationer ser på kulturkompetens och vad de anser vara av vikt i detta 

arbete. Författarna benämner språk som det första steget att utveckla en god relation till klienten. 

Eftersom risken ökar för att det kan uppstå språkbarriärer i arbetet med människor från andra kulturer 

är det viktigt att socialarbetaren arbetar med detta. Författaren beskriver hur socialarbetarna i arbetet 

med invandrare inte bara använder sig av tolk när detta är nödvändigt, utan också arbetar med att 

modifiera sitt språk. De innehar förståelsen att man som socialarbetare, även om man inte gärna vill, 

måste förenkla sitt språk i samtalet med en utländsk klient. Om något verkar alltför krångligt och inte 

kan omformuleras, ser de till att klienten kan få denna information nedskriven på exempelvis ett 

papper eller via e-mail. Socialarbetaren måste även jobba för att tillsammans med klienten utveckla en 

gemensam förståelse kring funktionsvariationen. Med detta menar artikelförfattaren att socialarbetaren 
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måste ge sig hän och förklara och ge informationen om funktionsvariationen till personen/personerna 

det berör. Hur socialarbetaren bäst gör detta är enligt Lindsay et.al. (2014) genom att lyssna på 

klienten och visa sitt engagemang. Detta kommer bidra till att socialarbetaren får en förståelse för 

klientens kultur och dess syn på funktionsvariation och vilka prioriteter som finns. Det är också av vikt 

för socialarbetaren att i detta visa förståelse och respekt för klientens kulturs syn på 

funktionsvariationen (Brassart et.al., 2016).  Detta bekräftar Lindsay et.al. (2014) när författarna 

beskriver vikten av tillit: ”SWs thought it was imprtant ti build rapport and trust with patients. They 

did this by engaging patients in their care, being respectful, and taking time to listen to their 

perspectives so their therapy could fit within their cultural beliefs.” (s.16). Dupré (2012) beskriver 

myten om hur socialarbetare tror att de kan utveckla en kulturell kompetens genom att bli medvetna 

och empatiska kring kulturella normer och olikheter. Artikelförfattaren beskriver att detta alls inte är 

fallet, eftersom det finns traditionella koncept av kultur som är överrepresenterade i socialt arbete. För 

att förstå kulturkompetens relaterat till personer med funktionsvariationer behöver utbildning för 

socialt arbete inkludera kultur, inte bara som ett instrument att känna igen faktorer som uppkommer ur 

exempelvis etnicitet och andra olikheter utan få studenten att kritiskt analysera kultur. Studenter 

behöver förstå förtrycket som minoritetskulturer, såsom funktionsvarierade och etniska 

minoritetsgrupper upplever i dagens samhälle. 

USA: Enligt Taylor-Ritzler et.al. (2008) krävs det en underliggande vilja hos individen som är 

verksam i arbetet med funktionsvarierade att bilda en kulturkompetens. Detta görs bäst genom att 

utveckla en förståelse för sitt eget ansvar att lära sig om kulturer generellt. Clay (2018) beskriver att 

organisationerna behöver träna personalen verksamma inom socialt arbete som förhöjer den kulturella 

medvetenheten, kunskapen och kompetensen. Detta krävs i sin tur en öppenhet och självreflexivitet 

hos socialarbetaren eftersom denne kommer möta synsätt och värderingar som kan kännas främmande 

(Alvarez-Hernandez et.al., 2017). Författarna menar att socialarbetaren behöver reflektera för sig själv, 

inte bara det faktum att en kultur kommer med vissa synsätt och värderingar, utan också vad denne 

känner inför detta. Är socialarbetaren själv beredd att anpassa sitt sätt att arbeta? Att socialarbetaren 

får chansen att reflektera över om hen inte är villig att anpassa sitt arbete efter vad klientens kultur 

misstänks öka kvaliteten. I och med detta menar Taylor-Ritzler et.al. (2008) lär sig socialarbetaren att 

utveckla en kritisk medvetenhet till kulturer olik dennes egna genom kunskap om olikheter mellan 

kulturella grupper. Exempel på olikheter artikelförfattarna nämner kan vara historia, värderingar, tro 

och beteenden. Socialarbetaren måste enligt artikelförfattarna förstå klientens värderingar och tro för 

att därefter kunna justera de terapeutiska strategierna eller tjänsterna för att kunna möta individens 

behov. Alvarez-Hernandez et.al., (2017) belyser vikten av att, för socialarbetaren, försäkra sig om att 

den kulturkompetensen den utvecklar faktiskt sätts i praktik. För att detta ska bli möjligt är det av 

största vikt att organisationen som socialarbetaren är verksam i också är beredd att följa upp detta. 

Taylor Ritzler et.al. (2008) benämner organisatoriskt stöd som en viktig aspekt i införandet av 

kulturkompetens. Huruvida det är möjligt för personalen att arbeta kring kulturkompetens beror på hur 
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pass välanpassad organisationen är för procedurer, resurser, regelverk samt alldagliga arbetssätt som 

skulle kunna krocka med det kulturellt kompetenta arbetssättet. Clay (2018) beskriver de 

institutionella strategierna som bör tas av organisationer som inför kulturell kompetens. Att använda 

tolk är något som samtliga organisationer bör göra i arbetet. Detta förhindrar att de som inte kan 

språket som talas på arbetsplatsen ändå kan känna sig inkluderade och så lätt som möjligt kan uttrycka 

sig inför socialarbetaren. Artikelförfattaren har tidigare beskrivit ett problem i USA är att de som är 

verksamma inom arbetet med funktionsvarierade inte tillhör minoritetsbefolkningar, artikelförfattaren 

menar att genom att rekrytera personal som själva tillhör en minoritetsbefolkning kan främja 

tryggheten hos klienten.  

Australien: Jamison Olaussen et.al. (2016) benämner den kulturella kompetensen som något som 

bör delas in i två lägen. Den ena handlar om en professionell, individuell nivå samtidigt som den andra 

handlar om den organisationella nivån. För att effektivt kunna arbeta med kulturell kompetens krävs 

det att båda dessa två kan integreras med varandra. På en individnivå krävs det att socialarbetaren 

reflekterar över sin egen kultur för att därifrån effektivt kunna se och bedöma hur personen från den 

andra kulturen bör bemötas. Socialarbetaren bör rikta sig till det kulturella stigmat associerat med 

funktionsvariation men också lära sig vad flyktingprocessen faktiskt innebär för en person med en 

funktionsvariation. Från organisationens håll handlar det om att främja kommunikationen mellan 

socialarbetaren och klienten. Detta kan exempelvis göras med tolk eller som författarna tar upp, att 

socialarbetaren lär sig hur språket kan anpassas utifrån språkkunskaper hos klienten. Det handlar också 

om att kunna ge ut tydlig och konkret information till klienten som denne kan förstå. Då kan det både 

handla om funktionsvariationen i sig eller brist på språkkunskaper, eller kanske båda.  

Norge: Melbøe (2018) delar in vikten av kulturkompetens i två viktiga delar i arbetet med samer 

med funktionsvariationer. Den första delen handlar om att socialarbetaren i mötet med klienten måste 

ha kunskap om det traditionella och kulturella synsättet på funktionsvariation. Olika kulturer har olika 

synsätt när det gäller att tolka sjukdom och funktionsvariationer vilket socialarbetaren bör ha en 

kunskap om i mötet med en klient från en annan kultur än socialarbetaren själv. Att ha en förståelse för 

att olika kulturer förstår funktionsnedsättningar och tolkar dessa på olika sätt. Vad som är rätt 

behandling eller rätt sätt att arbeta kring en funktionsvariation beror på hur personen det gäller tolkar 

sin funktionsvariation. Den andra delen handlar om att det måste finnas en medvetenhet i socialt arbete 

kring vikten av att få tillgång till välfärdsorganisationer där tjänster tillgängliga på klientens hemspråk, 

eller att möjlighet till tolk finns tillgängligt under de möten socialarbetaren har med klienten.  

 

7.3 Resultat av programmen och arbetssätten 

Denna del berör de möjliga resultaten av programmen och arbetssätten som tagits fram kring 

kulturkompetens i de olika länderna. Anledningen till att jag valde att undersöka vilka resultat 

programmen gett var att jag tydligt ville kunna se om arbetssätten varit produktiva men också hållit 



32 

 

god kvalité. I detta stycke behövdes avgränsningar göras då alla artiklar inte framför vilket resultat 

samtliga arbetssätt har gett. 

USA: Taylor-Ritzler et.al, (2008) radade upp vilka förändringar som skett efter deras träning i 

kulturkompetens hos de organisationer som deltog. De förändringar som var märkbara efter träningen 

var följande: kulturell kunskap, fysisk miljö, resurser, material, värderingar, attityder, 

kommunikationstyper, samarbeten och tillgänglighet. 

Kring kulturell kunskap medger artikelförfattarna att tydliga förbättringar märktes kring deltagares 

kunskaper kring vad kultur innebär, om situationen för minoritetsbefolkningar i USA idag, kunskaper 

om flyktingprocesser samt olika kulturers syn på funktionsvariationer. Förändringar gjordes också 

kring den fysiska miljön. För att organisationerna skulle uppnå högre tillgänglighet hos den 

latinamerikanska populationen placerades organisationen i den förort där majoriteten bestod av 

latinamerikaner. Organisationerna informerade samhällena om deras verksamhet och tog bland annat 

fram broschyrer på spanska som gjorde att allt fler människor kunde förstå organisationens syfte och 

hur de kunde få nytta av denna. Även personalen på organisationerna ansträngde sig för att lära sig 

ytterligare om denna befolkning. Detta gjorde att antalet klienter härstammande från den 

latinamerikanska populationen ökade. För att organisationer verksamma inom grupper tillhörande 

asiatisk befolkning anställdes personal med asiatiskt ursprung för att, inte bara nå ut till klientelet, utan 

också för att kunna samverka med personal som inte var av asiatiskt ursprung.  Genom att göra dessa 

organisatoriska förändringar fick personalen många fördelar som exempelvis ökad, kulturell 

medvetenhet, kunskap och organisatoriska resurser och instrument. Detta ledde i sin tur att 

tillgängligheten för hjälp och stöd för asiater med funktionsvariationer ökade. Personalen medgav att 

de fick ökad kunskap och acceptans för exempelvis religionens roll och inverkan på hur en individ 

betraktar sin funktionsvariation. Personalen uppfattade sin egen roll och ansvar i att hitta olika 

tillvägagångssätt inför exempelvis hembesök hos en klient och hur dessa bör anpassas.  

Kanada: Brassart et.al. (2016) lägger upp vikten av förberedande arbetstekniker i arbetet med 

invandrare med funktionsvariationer. Med förberedande arbetstekniker menar artikelförfattarna 

exempelvis att ta hänsyn till en klients egen åsikt och syn på ett problem eller behandlingsmomentet i 

sig självt, tydlig förklaring för klienten vad behandlingen, terapin eller rehabiliteringen kommer läggas 

upp, samt ange tydliga roller i behandlingsprocessen (här inräknat anhöriga). Med dessa riktlinjer 

ökade klienters och deras anhörigas förväntningar av behandlingsprocessen. Att samverka 

socialarbetare och klient sinsemellan beskriver författarna vara av yttersta vikt för att klienten och dess 

anhöriga ska kunna lära sig att navigera på ett korrekt sätt inom institutionerna. Författarna beskriver 

att det huvudsakliga målet med kulturkompetens är att för socialarbetare och klient att uppnå ett gott 

samarbete sinsemellan. Genom att dela lika åsikter hur ett förändringsarbete bör gå till har visat ge ett 

positivt resultat i den mening att klienter uttrycker förnöjelse av arbetet som organisationen utför, men 

också fysiska och psykiska hälsofördelar hos klienten. Författarna tar upp vikten att samtliga 

socialarbetare är välinformerade om vilka barriärer hos klienten som finns eller kan tänkas finnas inom 
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de tillvägagångssätten som tas fram. Detta bidrar i sin tur att dessa negativa synvinklar på 

tillvägagångssätten hos klienten minskas. Om socialarbetaren tar sig tid att lära känna klienten och 

dess eventuella anhöriga kommer detta hjälpa socialarbetaren att förstå vad som är viktigt för just 

dessa människor samt till vilken grad deras kultur skulle kunna influera deras synsätt på ett 

tillvägagångssätt samt motivationen att genomgå förändring.  

Australien: Inget konkret resultat av arbetssätt presenteras från denna valda artikel.  

Norge: Inget konkret resultat av arbetssätt presenteras från denna valda artikel. 
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8. Analys 

Analysdelens rubriker kopplades till de två första av uppsatsens valda frågeställningar och delades upp 

i tre delar där jag sammanställde de gemensamma nämnare jag kan identifiera i hur de olika länderna 

tacklar kulturkompetens. Jag valde att efter varje kategori nämna de gemensamma nämnare jag kan 

urskilja i resultatet och sedan beskriva dem i underrubrikerna. Jag valde att besvara uppsatsens två 

första frågeställningar i denna del. Analys relaterat till min tredje forskningsfråga har jag valt att inte 

placera under en viss rubrik utan har istället valt att integrera den i texten som relateras till 

forskningsfråga 1 och 2. För att få en så tydlig analys som möjligt av maktperspektivet i arbetet med 

kulturkompetens bestämde jag mig för att den tredje forskningsfrågan inte skulle stå för sig själv utan 

smälta samman med de övriga två forskningsfrågorna relaterat till arbetssätt och resultat. Detta för att 

den tredje forskningsfrågan länkas samman med frågeställning 1 och 2 vilket gjorde att jag ansåg att 

den inte bör stå avskilt. 

 

8.1 Motiv till att genomgå förändring 

8.1.1 Ökad invandring 

Samtliga länder som ingår i studien har alla berörts av ökad invandring vilket ökar den kulturella 

mångfalden i varje land. Detta innebär en större spridning, inte bara av människor som tillhör 

minoritetskulturer. I och med invandring anländer också personer till länder där de inte pratar språket, 

står under låga ekonomiska förhållanden, saknar kunskap om välfärdssamhällets uppbyggnad i landet 

eller nödvändigtvis inte delar de värderingar som det föreskrivs att myndighetspersoner ska ha. I och 

med den ökade invandringen ökar även antalet klienter från minoritetsgrupper och i ett tidigt stadium 

för invandring till ett land blir det då ett monotont omhändertagande av den anledningen att 

socialarbetare och övriga yrkesverksamma på ett generellt plan inte representerar de kulturer som 

invandrar till landet.  

(Lindsey, S et.al., 2014; Dupré, 2012; Brassart et.al., 2017; Taylor-Ritzler et.al., 2008; Alvarez-

Hernandez et.al., 2008; Clay, 2018; Jamison Olaussen et.al., 2016; Melbøe, 2018) 

 

8.1.2 Kulturella barriärer och maktförhållanden 

Artiklarna belyser hur kulturella barriärer mellan socialarbetare och klient tillhör en av de största 

anledningarna till införandet av kulturell kompetens. Det finns ett ofta omedvetet maktförhållande 

mellan socialarbetaren och klient som ofta socialarbetaren har liten kunskap om. Relationen mellan 

socialarbetare och klient måste vara funktionell för att ett effektivt arbete tillsammans med klienten 

ska bedrivas. Med att utveckla en god relation menar samtliga artikelförfattare att socialarbetaren och 

klienten gemensamt måste hitta sammanlänkade åsikter kring klientens funktionsvariation och hur 

denna bör behandlas. Eftersom socialarbetaren, som sitter på hög makt, tränas i ett västerländskt 

synsätt, som är av högre rang än minoritetskulturers synsätt på sociala problem bidrar detta till att 
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socialarbetarens sätt att ta sig an problem i det praktiska sociala arbetet väger högre. Det är enkelt och 

oftast omedvetet som ett missbruk av sin makt kan ske hos en priviligierad person. Socialarbetaren 

behöver därför ha ett intersektionellt perspektiv i arbetet med sina klienter för att förstå de 

maktrelationer samhället bygger sig upp på. De välfärdssystem som länderna bygger upp är anpassade 

till den majoritetskultur som representeras i samhället vilket bidrar till att personer tillhörande en 

minoritetskultur samt har en funktionsvariation därför kommer uppleva barriärer relaterat till både 

deras funktionsvariation samt deras kultur. Kulturkompetensen hos socialarbetaren betyder i detta fall 

att klienter som lever i dubbel utsatthet lättare kan göra sig förstådda och sedda. 

(Lindsey, S et.al., 2014; Dupré, 2012; Brassart et.al., 2017; Taylor-Ritzler et.al., 2008; Alvarez-

Hernandez et.al., 2008; Clay, 2018; Jamison Olaussen et.al., 2016; Melbøe, 2018; Mattson, 2015) 

 

8.1.3 Socialarbetarens otillräckliga kunskap 

Att arbeta kultursensitivt menas att socialarbetaren har en kunskap, empati och förståelse för en klients 

mål, värderingar och tro. Detta är en grundläggande regel för ett gott omhändertagande av klienten. En 

socialarbetare som själv tillhör samma kultur som klienten själv gör har mycket godare chans att 

arbeta effektivt, men eftersom denna situation sällan existerar i dessa länder är införandet av 

kulturkompetens av yttersta vikt. Ett problem som genomsyrar samtliga artiklar är hur påtagligt 

socialarbetarens otillräckliga kunskap om klientens kultur blir och utan kunskap blir det därför svårt 

för socialarbetaren att utveckla den förståelse som artiklarna belyser vikten av. Begreppet kultur är 

inom det sociala arbetet inte klart definierat och socialarbetare tvingas därför att generalisera 

minoritetsgrupper som en enhetlig skara. I och med detta försvinner klientens humanitet och 

individperspektivet blir svårt för socialarbetaren att se utifrån.  

(Lindsey, S et.al., 2014; Dupré, 2012; Brassart et.al., 2017; Taylor-Ritzler et.al., 2008; Alvarez-

Hernandez et.al., 2008; Clay, 2018; Olaussen et.al., 2016; Melbøe, 2018) 

 

8.2. Att arbeta kultursensitivt 

8.2.1 Språk och organisatoriskt stöd/rekrytera ny personal 

Det organisatoriska stödet är något som samtliga artiklar belyser vara av största vikt. För att kunna 

arbeta kultursensitivt måste välfärden och organisationen vara anpassad för att möjliggöra detta. 

Socialt arbete behöver få en medvetenhet för människor som lever under dubbel utsatthet och därefter 

vara villiga att förändra de välfärdsorganisationer som ännu inte är anpassade för mångkulturella 

möten. Organisationer måste erbjuda tjänster som finns tillgängliga på klientens hemspråk, använda 

sig av tolk eller lär socialarbetarna hur de kan modifiera sitt språk så att klienten förstår. Detta kommer 

att främja kommunikationen mellan socialarbetaren och klienten vilket i högsta grad kommer stärka 

relationen mellan dessa två parter samt öka förtroendet hos klienten. 

Artiklarna menar att utöver användandet av tolk eller modifierat språk kvarstår fortfarande ett 

problem, vilket är att personalen som är verksamma i arbetet med minoritetskulturer generellt tillhör 
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landets majoritetskultur. En lösning för att ge personal ökad förståelse för kulturella maktfaktorer är 

att rekrytera personal som kan representera de minoritetskulturer som finns i samhället. Detta bidrar att 

klienter skulle kunna få samtala med landsmän som också befinner sig i den kulturen som de själva 

gör. I och med detta ökar chansen att minska maktförhållandet mellan socialarbetare och klient, även 

sett från den postkoloniala teorin eftersom socialarbetaren kan komma att betrakta klientens kulturella 

bakgrund som något som bör inkluderas istället för något som skiljer sig åt det som socialarbetaren ser 

som ”rätt”. För de som redan är verksamma inom socialt arbete och inte har fått utbildning i kulturell 

kompetens belyser artiklarna vikten av organisationens eget ansvar för att detta sker. En socialarbetare 

kan ha god kulturell kompetens men om inte organisationen där hen är verksam i ser till att 

möjligheterna för kulturkompetensen att tas i bruk finns det inget utrymme att använda den. Det är 

organisationerna som måste ta det första steget i processen för att uppnå kulturkompetens.  

(Lindsey, S et.al., 2014; Dupré, 2012; Brassart et.al., 2017; Taylor-Ritzler et.al., 2008; Alvarez-

Hernandez et.al., 2008; Clay, 2018; Olaussen et.al., 2016; Melbøe, 2018, De los Reyes et.al., 2005) 

 

8.2.2 Gemensam förståelse/självreflektion 

Socialarbetarens mål ska alltid vara att utifrån sin kunskap arbeta för att upprätta en gemensam 

förståelse kring funktionsvariationen med klienten. Kunskapen som behövs, som genomsyrar de nio 

artiklarna, är kunskapen om olika kulturers syn på funktionsvariation. Kulturellt stigma kan kopplas 

till funktionsvariation då olika kulturer tolkar funktionsvariation på olika sätt. Perspektivet på det som 

innebär rätt behandling är beroende av hur den funktionsvarierade tolkar sin egen funktionsvariation 

och detta behöver socialarbetaren ha kunskap om och förståelse för. Socialarbetaren behöver också 

vara medveten om sina egna kulturella värderingar. Med kulturella värderingar menas värderingar som 

är kopplade till kultur och detta blir viktigt för socialarbetaren att vara varse om eftersom hen i och 

med detta själv kan reflektera över hur hen känner för de tjänster den förser klienten med. Det kommer 

också underlätta för socialarbetaren att se förtrycket som minoritetskulturer dagligen får uppleva men 

också reflekterar över sin egen makt som både myndighetsperson och tillhörande en minoritetskultur. 

Det ligger, enligt den intersektionella teorin i den priviligierades ansvar att förstå sin egen maktroll 

men också förstå sitt ansvar kring att skaffa sig kunskap om personer som lever med dubbel utsatthet 

och deras perspektiv. Om socialarbetaren inte kan förstå detta förtryck kan hen inte heller förstå de 

värderingarna som dessa minoritetskulturer har. Om hen inte kan förstå kulturen kan socialarbetaren 

heller inte komma med ifrågasättande eller uppmuntra till sina egna metoder eller arbetssätt. 

Socialarbetaren måste alltså visa en öppenhet och lyssna till klienten och på den vägen få möjlighet att 

visa att ett engagemang finns.  

(Lindsey, S et.al., 2014; Dupré, 2012; Brassart et.al., 2017; Taylor-Ritzler et.al., 2008; Alvarez-

Hernandez et.al., 2008; Clay, 2018; Jamison Olaussen et.al., 2016; Melbøe, 2018; Mattson, 2015) 
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8.3 Resultat av kulturell kompetens 

Under denna kolumn refererar jag endast till två artiklar eftersom dessa var de ända som tog upp 

resultat av arbetssätten/programmen. Trots att artiklarna under denna del är väldigt få kan ändå 

resultatet de fått generaliseras till de andra organisationerna, då samtliga organisationer har belyst i 

stort sett identiska motiv och upplägg för att arbeta kultursensitivt.  

 

8.3.1 Den organisationella nivån 

Efter att ökad förståelse för kultur hos de olika organisationer som artiklarna berör har dessa efter 

programmen valt att genom gå förändring på ett organisationellt plan. Precis som samtliga artiklar 

tidigare har beskrivit måste den verksamma organisationen genomgå förändringar för att den kulturella 

kompetensen ska vara möjlig att sättas i praktik. Dessa beskrivs ha följts upp i två av artiklarna i 

analysen. Det som har gjorts är att organisationerna har arbetat för att öka deras tillgänglighet till 

minoritetsgrupperna på ett antal olika plan. Med tillgänglighet syftar plats, rekrytering och 

information. Organisationerna gjordes mer tillgängliga genom att de flyttades ut till förorterna där de 

som stod i högst behov av hjälpen, befann sig. Personal såg till att relevant och förståelig, skriftlig 

information gavs ut till klienterna i form av att öka informationen till att vara skriven på klienternas 

hemspråk. I och med detta kunde en tydlig ökning av klienter synas eftersom informationen om 

hjälpens existens nådde fram till de som var i behov av den. Organisationerna gjorde även 

förändringar i sitt personalrekryterande genom att rekrytera personal som också tillhörde den 

minoritetsgruppen som var störst där organisationen hade sin placering. Denna personal blev inte bara 

värdefull för de klienter som besökte organisationen utan även för resterande personal att lära sig om 

och utveckla en förståelse och medvetenhet för den minoritetskultur de samarbetade med.  

(Taylor Ritzler et.al., 2008; Brassart et.al., 2016) 

 

8.3.2 Mötet mellan socialarbetare och klient 

Något båda artiklarna belyser är socialarbetarens ansvar att lära sig och skaffa sig information om en 

klient. Eftersom socialarbetaren sitter på en priviligierad makt som inte får missbrukas är det dennes 

ansvar att skaffa sig kunskap om befolkningen hen arbetar med, precis som tidigare nämnt, instämmer 

med den intejirsektionella teorin. Genom att arbeta kultursensitivt kan socialarbetaren lära sig vikten 

av att ta hänsyn till klientens egen åsikt om ett behandlingsmoment. Genom att i ett relativt tidigt 

stadie av behandlingsprocessen lägga fram ett arbetssätt som kan diskuteras gemensamt mellan 

socialarbetare och klient. Detta leder till att socialarbetaren får en god kunskap om klientens egna 

värderingar, prioriteringar och synsätt samt att högre chans för klienten att ha en positiv förväntan 

gentemot socialarbetaren och behandlingsprogrammet. Genom att också lära sig om andra kulturer än 

sin egen bidrar detta hur socialarbetaren ser på sina egna insatser som denne ska erbjuda till sin klient 

eftersom socialarbetaren har kunskapen om hur denna klient skulle kunna tolka dessa. I och med detta 
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är chansen större att klienten kommer få en positiv synvinkel på insatsen socialarbetaren valt att 

erbjuda. Socialarbetaren måste alltid arbeta för att denne och klienten ska kunna ha sammansvetsade 

åsikter kring insatserna som man tillsammans beslutar sig om. Detta är det huvudsakliga målet varje 

socialarbetare behöver ha för att kunna arbeta kultursensitivt. Detta innebär att klienten känner en 

trygghet inför både insatsen och relationen till socialarbetaren vilket resulterar i psykiska och fysiska 

hälsofördelar. Socialarbetaren behöver också ta de anhörigas roller i beaktning i arbetet med klienten. I 

vissa kulturer har familjen exempelvis större inflytande i beslut som fattas kring klienten, speciellt om 

klienten har en funktionsvariation. Därför är det viktigt att socialarbetaren inte bara fokuserar på att 

bygga upp en god relation med sin klient utan också de eventuella anhöriga som kan tänkas finnas 

med i bilden.  

(Taylor Ritzler et.al., 2008; Brassart et.al., 2016) 
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9.Diskussion och slutsats 

9.1 Diskussion  

I diskussionen valde jag att utifrån den tredje frågeställningen diskutera mitt analysmaterial.  

Den globaliserade värld vi idag lever i bidrar till att alla människor har ett ansvar kring att reflektera 

över sin egen kultur, i den mening att varje individ behöver tänka över sina egna värderingar, mål, 

åsikter och tro. Enligt den postkoloniala teorin hör det också till majoritetskulturens ansvar att inneha 

kunskap, förståelse och också anpassa sig till de minoritetskulturer som finns, eftersom teorin 

kritiserar det faktum att det är minoritetskulturerna som annars tvingas göra detta. Ett problem som 

syns i dagens samhälle, som samtliga författare tar upp i artiklarna, är att när man pratar om att 

anpassa sig till en viss kultur menar man att det är minoritetskulturerna som ska visa hänsyn till och 

kunskap om den majoritetskultur som råder. Problemet med detta är att klyftor skapas och 

tillförlitligheten till de professionella hos minoritetsgruppen minskar, som samtliga artiklar påvisar. 

Det som gör analysen av artiklarna så viktig under detta är att samtliga artiklar belyser vikten av att 

den professionelle även bör reflektera över sin egen kultur. I och med att majoritetskulturen ses som 

den ledande parten i att bestämma vad som anses som rätt och fel, endast utifrån vad normen säger. 

Att kritiskt granska sig själv som professionell utövare och reflektera över hur det kommer sig att man 

tycker och tänker på ett visst sätt kommer i sin tur främja huruvida möjligheten ges att kritisera och 

reflektera över de som inte håller med. Dessa två aspekter tycker jag blir värdefulla i den mening att 

det kombinerar ihop socialarbetarens förståelse av makt, men också inkluderar kulturaspekten. Denna 

kombination hjälper socialarbetaren att förstå sin position ur ett kulturellt maktperspektiv. 

Socialarbetaren måste i relation till sin klient förstå sin makt i relation till sin kultur. I samhället idag 

finns det faktorer som gör att den dominerande kulturens värderingar och mål ses som ”rätt” och de 

andra kulturernas värderingar ses som ”fel”. Den kulturen som i detta fall har ”rätt” är den som sätter 

ramarna för vad som är accepterat socialt, men också juridiskt. Eftersom de som är verksamma inom 

socialt arbete sitter på makt ligger det i deras ansvar att bilda sig själva en förståelse för andra 

individer och grupper. Socialarbetaren behöver tänka utanför ramarna vad gäller bemötande av 

personer som härstammar från andra kulturer eftersom en trygg relation till både klienten men också 

dess anhöriga, annars kan försvagas. Socialarbetaren behöver besitta en kunskap om de människor den 

möter i sin yrkesroll och vad deras kultur betyder för dem och på så sätt utveckla en förståelse för 

personen. Detta kommer bidra till att klienten känner sig sedd, men framför allt får en känsla av att 

socialarbetaren intresserar sig för denne och vill dennes allra bästa. Jag ställer mig frågan om 

kulturkompetens är den rätta vägen i att förse socialarbetaren med information om och förståelse för 

klienten den möter som är från en annan kultur, vilket kommer underlätta relationsbyggandet. Genom 

att förse socialarbetaren med en postkolonial synvinkel i den kulturella kompetensen kommer hen att 

kunna förstå sin egen makt i både samhället men också i relation till klienten. Socialarbetaren måste 

förstå vad som ligger bakom de beslut som fattas och vilken kultur som råder på institutionen den är 
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verksam på i relation till klientens egen kultur och egna värderingar. Socialarbetaren måste också lära 

sig hur institutionens värderingar genomsyrar dennes egna värderingar och påverkar arbetet med 

klienten. Om socialarbetaren istället ges möjligheten att kritiskt reflektera över sin egen kultur i 

relation till klientens och därifrån värdera vad som i arbetet blir rätt eller fel kommer detta främja 

klientens trygghet. Om inte de personerna i vårt samhälle idag finner en tillit och förtroende för 

socialtjänsten kan detta bidra till att människor drar sig för att söka stöd och hjälp. Detta i sin tur kan 

bli förödande eftersom arbetet med den funktionsvarierade i detta fall riskeras att flyttas över på de 

anhöriga. Om anhöriga börjar ta över huvudansvaret för den funktionsvarierade, vad fyller då 

socialtjänsten för funktion för just den populationen som kommer falla mellan stolarna?  

För att införandet av kulturkompetens överhuvudtaget ska kunna bli möjligt krävs det stort, ideellt 

engagemang från organisationens sida. Kulturkompetens är inget som sker automatiskt utan är något 

som måste startas upp någonstans ifrån. För att personal ska kunna arbeta kultursensitivt och börja 

reflektera intersektionellt fungerar organisationen som rötterna i detta och har huvudansvaret att starta 

upp programmen och arbetssätten. Det pratas i artiklarna om områden, att organisationerna bör flyttas 

till de områden där flest minoritetsgrupper håller till för att bli mer tillgängliga för just denna specifika 

grupp. I en svensk kontext kan jag delvis hålla med om detta, men jag skulle även säga att Sverige, till 

skillnad från de andra länderna, är mindre splittrat eller kategoriserat sett till geografiska områden där 

vissa grupper håller till. I Sverige ligger vi också i framkant att erbjuda information och 

tolkmöjligheter på olika språk till de personer som söker stöd och service från olika språkbakgrunder. 

Det vi dock alltid bör främja, av olika anledningar, är att rekrytera personal som inte bara är 

socialarbetare utan också kommer från olika kulturella bakgrunder, helst från de bakgrunder som är 

relevanta för målgruppen. På detta sätt kan denna personal inte bara fungera som en kulturell 

direktlänk mellan klienten och socialarbetaren, men kan också hjälpa övrig personal att förstå den 

kulturen som klienterna härstammar ifrån. Dessa personer får också möjligheten att kommunicera 

direkt med klienterna på deras hemspråk utan att behöva ha en mellanhand som översätter vilket bidrar 

till att klienten får chans att uttrycka sig på tydligaste, möjliga sätt. När du har en funktionsvariation 

blir det extra viktigt att det finns personal som kan förstå dig och prata med dig, eftersom det inte bara 

kan finnas svårigheter i att uttrycka sig på grund av funktionsvariationen men även svårigheter att 

inneha förståelsen att andra inte förstår dig. Socionomutbildningen och arbetsmöjligheterna bör göras 

tilltalande och genomförbar för samhällets alla grupper.  

 

9.2. Slutsats 

I detta avsnitt kommer den tredje forskningsfrågan besvaras. 

Efter min analys och undersökning av vad kulturell kompetens faktiskt innebär anser jag att det kan 

bli en risk att det bidrar till stigma av grupper av människor som redan befinner sig i utsatthet. Hastrup 

(2010) beskriver hur kultur blir problematiskt om det inte ges någon möjlighet för förståelse. Om 

socialarbetaren betraktar kultur som något som bara är kan det komma att bidra till en till och med 
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rasistisk stämpling av klienten och dennes kultur. Kultur blir i sin tur problematiskt om fel person i fel 

roll använder sig av begreppet gentemot en annan person. Enligt Mattson (2015) bidrar det till ”vi och 

dom”-tänk som ibland sker naturligt, men som också kan bidra till ett maktmissbruk om personen som 

är överordnad en annan låter sig tala för den underordnades kultur. Socialarbetaren behöver istället 

förstå maktrelationer och inte nedvärdera de värderingar som inte kännetecknas som exempelvis 

västerländska utan istället ställa dem tillsammans och förstå och visa respekt för att människor inte har 

samma synsätt på saker som för socialarbetaren kan vara helt självklara. Om detta uppnås motverkas 

de rasistiska stereotyper som den postkoloniala teorin håller i fokus (Mattson, 2015). Detta betyder 

inte att socialarbetaren inte bör vara påläst historiskt om hur vissa kulturer tolkar och värdesätter olika 

sociala faktorer, men det som menas är att socialarbetaren aldrig kommer kunna utgå ifrån att det den 

läser om representerar den klienten den har framför sig. Intersektionalitet är något som 

socionomstudenter i sin utbildning får lära sig om och vilken funktion den fyller i vår position i 

vardagen. Men något som det sällan pratas om är postkolonialism och vad det faktiskt skulle betyda 

för socialarbetaren att ha ett postkolonialistiskt förhållningssätt i arbetet med personer från olika 

kulturella bakgrunder. Socialarbetaren behöver förstå de maktskillnader som uppstår, speciellt i 

relation till kultur, eftersom vårt samhälle genomsyras av detta och påverkar hur vi bemöter vissa 

problem. Eriksson et.al., (1999) pratar om hur den underordnade kulturen bör bemötas. Så länge den 

underordnade kulturen betraktas som en icke bidragande faktor till utveckling kommer socialt arbete 

inte kunna minska sina maktförhållanden. Socialarbetaren behöver förstå sin maktposition men också 

förstå vad dennes kultur genomsyrar hur den ser på problem, och att detta nödvändigtvis inte kommer 

överstämma med klienten som kommer från en annan kultur. Socialarbetaren behöver förstå att bron 

mellan vad som är ”rätt” och ”fel” är väldigt diffus. De som avgör vad som är ”rätt” är de som har 

mandat till att göra detta vilket inte nödvändigtvis gör det till ”rätt”. Kulturkompetens, så som det 

beskrivits, hjälper inte till med att förändra dessa maktroller och blir därför en tämligen oviktig del i 

arbetet med personer från olika kulturella bakgrunder. Personal behöver istället utbildas i hur 

kolonialismen har påverkat vårt sätt att se på saker och hur majoritetskulturens åsikter värderas högst. 

Detta gör att personer som tillhör en majoritetskultur får chansen att kritiskt reflektera över sina egna 

värderingar vilket i sin tur kommer hjälpa dem att undvika att trycka ner en klients åsikter och viljor 

endast för att dessa strider mot socialarbetarens eget tillvägagångssätt. Det som gör att en åsikt blir rätt 

och en annan blir fel är helt och hållet normstyrt och när socialarbetaren tar denna aspekt in i det 

praktiska arbetet är min teori att förtroendet hos klienten för socialarbetaren kommer öka. 

 

9.2.1 Förslag på framtida forskning 

Forskning som relaterar till kultur behöver bli mer kritisk till hur socialt arbete använder sig av 

begreppet och hur det generellt framställs i praktiken. Kartläggningar kring socialarbetares förståelse 

för kultur och makt behöver göras för att socialt arbete ska kunna se till att de maktförhållanden som 

redan existerar ute i samhället aktivt minimeras på socialkontoret gentemot klienter.  
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