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Abstract	  	  

The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  examine	  how	  social	  workers	  look	  at	  the	  importance	  of	  knowledge	  

of	  culture	  in	  social	  work.	  A	  qualitative	  interview	  study	  was	  used	  in	  which	  five	  social	  workers	  

were	  interviewed.	  The	  results	  were	  then	  analyzed	  based	  on	  previous	  research	  and	  culture	  as	  a	  

theoretical	  framework.	  The	  study	  shows	  that	  social	  workers	  believe	  that	  knowledge	  of	  culture	  is	  

of	  great	  importance	  in	  their	  practical	  social	  work.	  Knowledge	  of	  culture	  was	  seen	  as	  a	  contribute	  

to	  a	  further	  understanding	  of	  different	  circumstances	  of	  the	  clients.	  Social	  workers	  were	  found	  

to	  have	  different	  views	  on	  the	  extent	  of	  their	  knowledge	  of	  culture	  as	  some	  felt	  that	  their	  

knowledge	  is	  sufficient	  to	  be	  able	  to	  perform	  good	  social	  work,	  while	  others	  thought	  that	  they	  

are	  in	  need	  of	  more	  knowledge.	  The	  social	  workers	  own	  culture	  were	  seen	  by	  some	  as	  an	  

important	  part	  in	  meeting	  with	  clients,	  while	  others	  were	  not	  at	  all	  aware	  of	  their	  own	  culture	  

and	  its	  influence	  on	  their	  work.	  	  
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Sammanfattning	  

Syftet	  med	  undersökningen	  är	  att	  undersöka	  hur	  socialsekreterare	  ser	  på	  betydelsen	  av	  kunskap	  

om	  kulturer	  i	  socialt	  arbete.	  	  En	  kvalitativ	  intervjuundersökning	  har	  genomförts	  där	  fem	  

socialsekreterare	  intervjuats.	  Resultatet	  har	  sedan	  analyserats	  utifrån	  tidigare	  forskning	  samt	  

kultur	  som	  tolkningsram.	  Undersökningen	  visar	  att	  socialsekreterarna	  anser	  att	  kunskap	  om	  

kultur	  har	  en	  stor	  betydelse	  i	  deras	  praktiska	  sociala	  arbete.	  Kunskapen	  om	  kultur	  sågs	  som	  

något	  som	  kan	  bidra	  till	  en	  vidare	  förståelse	  av	  olika	  omständigheter	  kring	  klienterna.	  

Socialsekreterarna	  visade	  sig	  ha	  olika	  uppfattning	  om	  i	  vilken	  grad	  de	  ansåg	  sig	  ha	  kunskap	  om	  

kultur	  då	  vissa	  ansåg	  att	  deras	  kunskap	  är	  tillräcklig	  för	  att	  kunna	  genomföra	  ett	  bra	  socialt	  

arbete	  medan	  andra	  menade	  att	  de	  är	  i	  behov	  av	  mer	  kunskap.	  Slutligen	  visas	  att	  vissa	  av	  

socialsekreterarna	  såg	  sin	  egen	  kultur	  som	  en	  viktig	  del	  i	  mötet	  med	  klienter	  medan	  andra	  inte	  

alls	  var	  medvetna	  om	  den	  egna	  kulturen	  och	  dess	  påverkan	  på	  deras	  arbete.	  	  	  
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1. Bakgrund och problemformulering 
En förståelse och acceptans för kulturella olikheter ökar chanserna för en bra interaktion 

människor emellan (Öhlander, 2005). Att se och förstå skillnader bidrar till att göra världen 

överskådlig och begriplig för oss. För att kunna göra det behöver vi förstå begreppet kultur 

och dess innebörd– eftersom kultur uppmärksammar skillnader och då bidrar till en förståelse 

för sig själv och andra människor (ibid.). 

Med en ökad invandring från icke-västerländska länder till Sverige kommer även sociala 

problem som socialt arbete i Sverige inte tidigare behövt möta i samma utsträckning (Jönsson, 

2013).  Detta kräver att nya kreativa metoder utarbetas för att Sveriges socialtjänst ska kunna 

arbeta med dessa nya problem (ibid.) För att kunna skapa dessa nya metoder krävs kunskap 

om olika kulturer för att i så hög utsträckning som möjligt kunna erbjuda alla Sveriges 

medborgare rätt insatser efter behov. Fram till 70- och 80- talet var det svenska samhället 

relativt homogent, men i och med en ökad invandring har Sverige fått en allt mer heterogen 

befolkning, det vill säga att människor från olika delar av världen med olika kulturer lever och 

interagerar med varandra (Kamali, 2011). Enligt statistiska centralbyrån (2016) var antalet 

människor med utländsk bakgrund i Sverige nära 1,7 miljoner år 2015. Statistiska 

centralbyrån definierar personer med utländsk bakgrund som de som är utrikes födda eller de 

som är födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar (2016). Kamali (2011) menar att det 

svenska myndighetssystemet inte har hängt med i utvecklingen mot ett mångkulturellt 

samhälle vilket skapar inre motsättningar mellan den heterogena befolkningen och det 

homogena myndighetssystemet. Många av de individer som invandrat till Sverige kommer 

ifrån samhällen där socialtjänsten och andra myndigheter har en väldigt liten roll i 

individernas liv. I Sverige möter dessa individer istället ett inflytelserikt och komplext 

myndighetssystem som i vissa fall utgör den enda kontakten med det svenska samhället 

(Kamali, 2011). På grund av ekonomiska och sociala svårigheter tvingas många gånger 

individer som invandrat till Sverige till kontakt med sociala myndigheter på olika sätt. Dessa 

myndigheter saknar ofta tillräckliga kunskaper för att kunna möta de nya gruppernas problem 

(Kamali, 2011). Detta är även något som Yan (2008) beskriver då han menar att litteratur, 

teorier och färdigheter ofta baseras på en västerländsk kultur i vilken socialt arbete sedan 

konstrueras i. Detta kan leda till problem när klienten har en annan kulturell bakgrund än 

västerländsk (ibid.). Vissa individer som invandrat till Sverige har en misstro till myndigheter 

som de bär med sig från sina hemländer (Socialstyrelsen, 2010). För att kunna erbjuda 

adekvat hjälp är det av vikt att klienterna känner tilltro till att de kan få stöd och hjälp av 
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socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2010). Enligt Socialstyrelsen (2010) är även kunskap om 

klienters behov inom socialtjänsten avgörande för hur adekvat hjälp brukarna kan få. 

Sverige står inför en svår uppgift när det kommer till att skapa en rättvis miljö för samtliga 

invånare, detta på grund av det höga antalet invandrare som bosätter sig i Sverige idag. Att 

skapa ett mångkulturellt samhälle tycks vara något som är lättare sagt än gjort. Genom att 

acceptera det faktum att alla grupper i ett till synes jämlikt samhälle faktiskt inte behandlas 

lika, kan förståelsen för svårigheterna att uppnå ett mångkulturellt samhälle bli tydligare 

(Hellgren, 2015). Hellgren (2015) poängterar att ett sant mångkulturellt samhälle enbart kan 

finnas när hudfärg, namn, religion, kultur och etnisk tillhörighet inte längre är faktorer som 

påverkar individers möjligheter och begränsningar. I takt med att Sverige får större variationer 

i sin befolkning när det kommer till etnisk och kulturell bakgrund samt värderingar, 

traditioner och normer som följer med detta ökar också behovet av kunskap om sådant som 

kan ha betydelse för klienters behov (Socialstyrelsen, 2010). Det kan till exempel handla om 

kunskap om kulturella möten, strukturell diskriminering, erfarenheter av migration och villkor 

för exempelvis föräldraskap inom olika kulturer (ibid.). 

I och med detta visas ett behov av kunskap om kulturer för att kunna erbjuda rätt insatser till 

alla klienter, oavsett kulturell bakgrund. Därför har vi valt att undersöka hur socialsekreterare 

ser på betydelsen av kunskap om kultur i socialt arbete, detta för att visa på hur viktig 

förståelsen av kultur och dess inverkan på människors tänkande och agerande är. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur socialsekreterare ser på betydelsen av 

kunskap om kulturer i socialt arbete. 

2.1 Frågeställningar 

• Vilken betydelse anser socialsekreterarna att kunskap om kulturer har för praktiskt 

socialt arbete? 

• I vilken utsträckning anser socialsekreterarna att de har tillräcklig kunskap om olika 

kulturer? 

• Vilken betydelse anser socialsekreterarna att deras egen kulturella bakgrund, och deras 

kunskap om den egna kulturen, har för deras arbete? 

2.2 Avgränsningar 
Vi har valt att undersöka kunskapen om kultur hos socialsekreterare och en avgränsning i 

undersökningen har gjorts till socialsekreterares perspektiv då de kommer i kontakt med 

klienter från olika kulturer i sitt arbete. Ännu en avgränsning har gjorts när det kommer till 

urvalet av kommuner då endast kommuner i Dalarnas län ingår i undersökningen, detta på 

grund av pragmatiska skäl. 

2.3 Disposition 
Uppsatsen består av tio kapitel följt av referenslista och bilagor. Det första avsnittet består av 

en bakgrund som presenterar undersökningens ämne samt problemformulering. Sedan följer 

ett avsnitt med syfte och frågeställningar. I det nästkommande avsnittet presenteras sex 

centrala begrepp som vi använder oss av i vår undersökning. I det följande avsnittet 

presenteras tidigare forskning som är relevant för vår undersökning och efter det följer ett 

avsnitt med en presentation av kultur som vi valt som teoretisk tolkningsram. Sedan 

presenteras vårt metodval, urval, datainsamlingsmetod och metodologiska reflektioner. Efter 

det följer ett avsnitt där resultatet av undersökningen presenteras. Sedan presenteras ett 

analysavsnitt där resultat kopplas ihop med tidigare forskning samt den teoretiska 

tolkningsramen. Efter detta presenteras ett avsnitt med diskussion där vi reflekterar och 

analyserar på ett mer subjektivt sätt kring resultatet vi funnit genom vår undersökning. 

Avslutningsvis följer en slutsats som berör delar av uppsatsen som vi tar med oss och som vi 

vill att de som läser ska ta med sig, slutsatsen innehåller även förslag till förbättringar inom 

området. 
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3. Centrala begrepp 
För att förenkla för läsaren förklaras i detta avsnitt de begrepp som är centrala och 

återkommande genomgående i undersökningen. Begreppen är viktiga i relation till 

undersökningens syfte och frågeställningar. 

3.1 Kultur 
Kultur kan förstås som ett system av värderingar, normer, symboler och seder som är lika för 

en grupp individer (Kamali, 2011). Kulturen fungerar som något förenande för grupper och 

något som åtskiljer gruppen från andra grupper (Eliassi, 2006). Kultur kan användas till att 

beskriva och utforska såväl sig själv som andra människor (Öhlander, 2005). Kultur är något 

som är föränderligt över tid och är inte direkt bundet till nation eller etnicitet (Kamali, 2011). 

I denna uppsats används och förstås kultur som något som innefattar livsstil, typiska 

beteenden, normer att leva efter samt ideal som är gemensamma för grupper av människor. 

3.2 Socialt arbete 
Socialt arbete kan ses som en organiserad verksamhet på struktur-, grupp- och 

organisationsnivå, samt individ- och familjenivå med fokus på svaga samhällskategorier 

(Swärd, 2016). Med samhällskategori menas de olika grupper samhällets medborgare delas in 

i utifrån ekonomiska och sociala kriterier (Nationalencyklopedin, samhällsklass). Svaga 

samhällskategorier innebär således individer som har färre ekonomiska och sociala resurser än 

andra individer i samhället. Syftet med socialt arbete är att förhindra att samhällsförändringar 

och andra förhållanden skapar sociala eller psykologiska problem för grupper eller individer 

(ibid.). 

3.3 Mångkulturalism 
Mångkulturalism innebär en blandning av parallella kulturer där dessa kulturer kan integreras 

med varandra men samtidigt bevara sina egna kulturella särdrag (Nationalencyklopedin, 

mångkulturalism). Sverige har idag kommit att bli sett som ett mångkulturellt samhälle i och 

med en hög andel invandring och stora flyktingströmmar (Hellgren, 2015). Hellgren menar 

dock att ett samhälle blir mångkulturellt först när individers möjligheter inte begränsas av 

dennes hudfärg, namn, religion eller kulturella tillhörighet (ibid.), vilket inte med säkerhet kan 

anses stämma in på det svenska samhället ännu. 
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3.4 Interkulturellt socialt arbete 
Begreppet interkulturell syftar på en process där integrering sker mellan människor från olika 

kulturer (Nationalencyklopedin, interkulturell). Interkulturellt socialt arbete innebär därmed 

att socialarbetare behöver vara lyhörda och samspela med klienterna, oavsett etnisk eller 

kulturell bakgrund, för att på så sätt låta klienten vara med i såväl problemformulering som att 

finna lösningar på problem (Socialstyrelsen, 2010). 

3.5 Etnicitet 
Etnicitet är den kollektiva uppfattning ett folk har om sig själva som grupp och det som 

utmärker detta folk (Westin, 2015). Det centrala i etnicitetsbegreppet är en grupps 

självupplevelse, det handlar alltså inte om att någon annan gör en definition (Lindholm 

Schultz, 2016). Olika etniska grupper kan skiljas åt utifrån exempelvis historia och 

geografiskt ursprung (Lindholm Schultz, 2016 & Westin, 2015). Det är viktigt att komma 

ihåg att etnicitet och kultur inte är synonymer, samma etniska bakgrund hos individer betyder 

inte nödvändigtvis samma kulturella bakgrund (Hylland Erikssen, 1993). 

När begreppet etnicitet används i denna uppsats syftar det på en grupp individers 

gemensamma geografiska ursprung, alltså en självupplevd tillhörighet till exempelvis ett land. 

3.6 Kulturkompetens 
Begreppet förstås och används på flera olika sätt inom socialt arbete. Kamali (2011) menar att 

det inte finns någon vedertagen definition av begreppet. Eliassi (2014) säger att begreppet 

kulturkompetens ofta associeras med att man som socialarbetare har en självmedvetenhet och 

utvecklar olika färdigheter för att kunna arbeta på ett effektivt sätt med kulturella skillnader. 

Detta är även något som Puntervold Bø (2014) diskuterar när han nämner att kulturkompetens 

kräver att man ser till sin egen kultur och hur den influerar de egna värderingarna och 

synsätten. I denna uppsats används kulturkompetens som ett begrepp som innefattar kunskap 

och medvetenhet om olika kulturer och då även sin egen. 
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4. Tidigare forskning 
Den forskning som kommer att presenteras i det här avsnittet utgår ifrån studier med fokus på 

de professionella inom socialt arbete. I det nuvarande forskningsläget inom kunskap om 

kultur i socialt arbete ligger fokus till stor del på utbildning av socialarbetare, den egna 

kulturen hos socialarbetare, att kultur används som en orsaksförklaring till sociala problem 

samt att kunskap om kultur behöver öka inom socialt arbete. Det är också dessa områden som 

detta avsnitt är uppbyggt på. Syftet med vår undersökning handlar om socialsekreterares syn 

på kunskap om kultur, det är alltså de professionellas åsikter och uppfattningar som 

undersöks. Detta motiverar valet att fokusera på forskning som tar sin utgångspunkt i just de 

professionellas perspektiv på olika sätt. Vetenskapliga artiklar från internationella tidskrifter 

är det som i första hand har använts för att presentera det nuvarande forskningsläget, vilket 

har varit ett medvetet försök till en beskrivning av den mest aktuella forskningen inom 

området. 

4.1 Kunskap om kultur genom utbildning 
Vad gäller utbildning inom socialt arbete är utbudet av undervisning med fokus på kultur 

bristfälligt då väldigt få kurser med inriktning på ämnet ingår i de ordinarie kursplanerna 

(Sousa & Almeida, 2016). Detta är något som Sousa och Almeida (2016) visar på i en studie 

som gjorts i Portugal där samtliga kursplaner inom socialt arbete i landet granskats för att 

undersöka i vilken utsträckning kurserna berör begrepp som olikheter, kultursensitivitet och 

kulturkompetens. Resultatet av studien visade att begreppen endast kunde återfinnas i valbara 

kurser och inte i de ordinarie kurserna. Med reservation för att begreppen kunde beröras i 

kurserna trots att de inte uttalats specifikt i kursplanerna (Sousa & Almeida, 2016). Juliá 

(2000) menar att ett mångkulturellt perspektiv bör implementeras som standard i kursplaner 

inom utbildning av socialt arbete. Men en sådan implementering är endast funktionell 

såtillvida att eleverna som läser kurserna anser innehållet som relevant. För att kunna vara 

mottaglig för dessa kunskaper om mångkulturalism krävs en självmedvetenhet för att förstå 

att vår kultur influerar oss genom bland annat värderingar och normer. För att kunna förstå 

andras kultur måste det finnas en förståelse för den egna, endast på detta sätt kan en 

utveckling mot kulturkompetens börja (ibid.). 

4.2 Att se sig själv som kulturbärare 
En viktig aspekt vad gäller kunskap om kultur handlar om den delen som rör den egna 

kulturen. Jani, Osteen & Shipe (2016) menar att utvecklandet av en självmedvetenhet såväl 
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som en medvetenhet om klienters synsätt är viktiga förutsättningar för att kunna uppnå 

kulturkompetens och erbjuda effektiva insatser. Puntervold Bø (2014) visar i resultatet av sin 

studie att socialsekreterarna som medverkade huvudsakligen fokuserade på ”de andras” 

kultur, socialarbetarna ville ha information om ”de andra” då de antog att detta skulle leda till 

kulturkompetens. De glömde dock bort att för att kunna bedriva ett kulturkompetent socialt 

arbete måste även förståelse för ens egna värderingar lyftas fram (ibid.). Puntervold Bø (2014) 

menar att socialarbetarna måste se på sig själva och inte bara på sina klienter, som 

representanter för en speciell kultur. 

Socialarbetarna i Puntervold Bøs (2014) studie uttryckte alltså en önskan om information om 

”de andra” och deras kultur men det visade sig i studien att de inte gjorde någon ansträngning 

för att försöka hitta sådan information och fylla på med kunskap. Socialarbetarna som 

medverkade i studien arbetade alla med barnskyddsärenden, dessa socialarbetare tycktes dock 

vara omedvetna om att deras förståelse av de insatser de arbetade med till stor del var ett 

uttryck av västerländska värderingar och normer (ibid.). 

4.3 Kultur som förklaring 
Kamali (2011) menar att socialarbetare som använder klienters kultur som ett sätt att definiera 

problem och situationer riskerar att missa skillnader mellan individer inom etniska och 

kulturella grupper. Detta lyfter även Eliassi (2014) i sin studie då han menar att viktiga 

faktorer såsom fattigdom, arbetslöshet, boendesituation och social isolering kan förbises som 

förklaringar till olika beteenden hos invandrarklienter då en övertro på kulturen som 

förklaring existerar hos socialarbetarna. Eliassi (2014) upptäckte med andra ord i sin studie att 

socialarbetarna som intervjuats tenderade att kulturalisera beteenden hos klienter med 

invandrarbakgrund på bekostnad av andra viktiga förklaringar till dessa beteenden. Detta 

lyfter även Anis (2005) i sin studie av finska socialarbetare och klienter med 

invandrarbakgrund, där hon skriver hur klienterna ibland upplevt att socialarbetarna använt 

kultur som ett sätt att förklara vissa problem istället för att se till den individuella situationen 

klienterna befinner sig i. Utmaningen för socialarbetare blir då att försöka bortse från kulturen 

hos såväl sig själv som klienten för att istället göra bedömningar utifrån varje enskild klients 

situation (ibid.). Föreställningen om kulturbundna sociala problem ökar, detta har gjort att 

olika statliga och kommunala projekt riktade till just sådana problem har blivit allt fler 

(Jönsson, 2013). Dessa projekt som genomförts av professionella som ansett sig vara 

kulturkompetenta har haft som syfte att försöka avhjälpa sociala problem som antagits vara 

orsakade av kulturen hos individerna. Detta blir dock problematiskt då sociala problem inte 
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kan förklaras som enbart orsakade av kultur och därför kan de inte heller avhjälpas på detta 

sätt (ibid.). Ett liknande exempel på att försöka skapa metoder för att göra det professionella 

sociala arbetet mer kulturkompetent visar Kamali (2011) på i sin studie då socialtjänsten har 

försökt möta den ökade mångfalden bland klienter genom att anställa socialsekreterare med 

invandrarbakgrund. Syftet med detta var att det skulle leda till effektivare arbetssätt och bättre 

resultat gentemot invandrarklienter (ibid.). Att göra på detta sätt för att försöka öka 

kulturkompetensen hos socialarbetarna tyder på att man utgår ifrån att man på detta sätt 

förbättrar det sociala arbetet och anpassar det till den nya, mångkulturella, klientgruppen 

(Kamali, 2011). Det visade sig dock att detta inte bidrog till en ökad kulturkompetens. 

Studiens resultat visade istället att klienterna med invandrarbakgrund inte upplevde det som 

gynnsamt att möta socialsekreterare med invandrarbakgrund. Bland annat på grund av att 

kommunikationen upplevdes som problematisk och otillfredsställande och att det uppstod en 

oro hos klienterna med invandrarbakgrund att socialsekreterarna skulle sprida rykten om dem 

(ibid.). 

4.4 Mångkulturella samhället kräver ny kunskap 
Kamali (2011) menar att det finns allmänt vedertagna traditioner i vissa länder där individers 

kulturella tillhörighet relateras till deras ursprungsländer. Detta skulle kunna innebära att alla 

från ett land tillskrivs kollektiva egenskaper som då kan göra att interna sociokulturella 

skillnader mellan människor från ett land glöms bort (ibid.). Inom socialtjänsten i Sverige har 

andelen klienter med en utländsk bakgrund ökat markant (Kamali, 2011). Den nya 

klientgruppens behov har ökat efterfrågan på kunskap om olika kulturer inom det sociala 

arbetet (ibid.). Socialarbetare behöver få kompetens för att kunna arbeta på ett välinformerat 

och kultursensitivt sätt då det idag krävs i arbetet med en skiftande befolkning i ett 

mångkulturellt samhälle (Puntervold Bø, 2014). En studie gjord av Nash, Wong & Trlin 

(2006) visade att en ökad invandring skapar ett nytt arbetsfält inom det sociala arbetet. 

Studien visade på att socialarbetare som arbetar inom detta fält med människor från olika 

kulturer möter nya utmaningar och att det då behövs nya kunskaper och färdigheter för att 

kunna hantera dessa utmaningar (Nash, Wong &Trlin, 2006). Studien av Puntervold Bø 

(2014) visade att socialarbetare som arbetar i ett mångkulturellt samhälle önskade specifik 

kompetens inom olika områden för att kunna bedriva ett bra socialt arbete med klienter från 

olika kulturer. Detta betonar även Jani, Osteen & Shipe (2016) i sin studie då de menar att nya 

kunskaper om olika kulturer behövs hos socialsekreterare för att kunna få social rättvisa i ett 

mångkulturellt samhälle. 
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4.5 Utmaningen för socialarbetare 
För att bedriva ett bra interkulturellt socialt arbete är det viktigt att ha i åtanke att kultur är 

föränderligt, kontextbundet och inte kan härröras till en specifik grupp av individer som 

exempelvis har samma etniska eller nationella bakgrund (Jönsson, 2013). Det är dock även 

viktigt att vara medveten om att kultur kan utgöra ett bidrag till att förstå individers 

handlande, detta då människor inte handlar på ren instinkt utan i viss utsträckning är färgade 

av sin kultur (Juliá, 2000). När klienters problem till största del definieras utifrån kulturell 

bakgrund finns risken att socialarbetare bortser från individuella skillnader som finns inom 

varje kulturell grupp (Kamali, 2011). Även Anis (2005) betonar detta, att skillnader inom 

kulturella grupper faktiskt existerar vilket ger ytterligare skäl för socialarbetare att försöka 

undvika att enbart se kulturen hos klienten. Anis (2005) föreslår att socialsekreterare försöker 

väga in såväl kulturen som det individuella hos varje enskild klient samt de sociala faktorerna 

som kan påverka klientens situation, att försöka hitta en balans. 
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5. Kultur som teoretisk tolkningsram 
I detta avsnitt skiftas fokus från de professionellas perspektiv som visades i avsnittet om 

tidigare forskning, till vad kultur är och hur det används ur ett mer allmänt perspektiv. En av 

referenserna i avsnittet för tidigare forskning även används i detta avsnitt. Skillnaden är att i 

tidigare forskning används referensen för att visa på den forskning som har bedrivits medan 

samma referens i detta avsnitt används för att visa på förståelsen av begreppet kultur. 

Avsnittet tar också upp hur kultur kan ses ur en maktaspekt och vad det kan få för 

konsekvenser. Sedan följer en redogörelse för kulturens påverkan på människors sätt att 

tänka. Vi kommer även problematisera och relatera varje område i avsnittet till ämnet i vår 

uppsats. Denna tolkningsram kommer sedan, tillsammans med den tidigare forskningen, 

användas för att analysera vårt empiriska material. 

5.1 Vad kultur är och hur det används och görs socialt verksamt 
Den kultur som vi förhåller oss till i vår undersökning är kultur i en antropologisk mening. I 

en antropologisk mening innefattar begreppet kultur bland annat livsstil, typiska beteenden, 

specifika traditioner, normer att leva efter, ideal som är centrala med mera (Öhlander, 2005). 

Kultur kan förstås som ett system av värderingar, normer, symboler och seder som är lika för 

en grupp individer (Kamali, 2011). Kulturen fungerar som något förenande för grupper och 

något som åtskiljer gruppen från andra grupper (Eliassi, 2006). Det är viktigt att vara 

medveten om att kultur inte kan kopplas direkt till nation och etnicitet utan hela tiden måste 

förstås som något kontextbundet och ständigt föränderligt (Jönsson, 2013). Kultur kan 

användas till att beskriva och utforska såväl sig själv som andra människor (Öhlander, 2005). 

Kulturbegreppet är användbart, som även nämndes tidigare, eftersom det sammanför flera 

olika skillnader och likheter hos individer som normer, livsstilar och traditioner med mera 

(Léon Rosales, 2005). Att ha kunskap om kulturella skillnader kan bidra till en ökad förståelse 

för andra människor och sig själv, det kan även bidra till ett bättre interkulturellt socialt arbete 

(Öhlander, 2005, Socialstyrelsen, 2010).  Socialstyrelsen (2010) lyfter att socialarbetare 

många gånger behöver mer utbildning i interkulturellt socialt arbete då de tenderar att 

nedvärdera sin kompetens på området. Detta kan leda till en osäkerhet hos socialarbetarna i 

mötet med klienter av annan kulturell bakgrund än den egna (ibid.). Socialstyrelsen (2010) 

menar att socialarbetare behöver ha kunskap om bland annat kulturers föränderlighet och att 

olika kulturer kan innebära olika förväntningar på och föreställningar av socialtjänsten. 

Utöver detta behöver socialarbetare även kunskap om att kulturen kan påverka ens 

värderingar samt sätt att beskriva, förstå och analysera problem och även sättet att se på 
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lösningar (ibid.). På grund av kunskapsbrist på området kultur tenderar socialarbetare att vara 

rädda och osäkra i interkulturella situationer (Socialstyrelsen, 2010). Rädslan och osäkerheten 

kan leda till att socialarbetarna ingriper för lite eller för mycket i klienternas situation. Denna 

rädsla och osäkerhet som kan leda till en negativ påverkan på klienterna kan minskas om 

kunskaperna som nämnts ovan finns hos socialarbetarna (Socialstyrelsen, 2010), vilket också 

motiverar behovet av kunskap om kulturer i praktiskt socialt arbete. 

Ovanstående text tydliggör hur kultur kan fungera och användas samt hur viktigt det är att 

socialarbetare har kunskap om kultur då sådan kunskap kan bidra till ett bättre interkulturellt 

socialt arbete. Att förstå kultur på det sätt som beskrivs ovan anser vi kan hjälpa 

socialarbetare att förstå sina klienter på ett annat, bättre sätt. Exempelvis genom att förstå att 

alla människor inte lever efter samma normer och att människors handlande i vissa fall delvis 

kan förklaras utifrån kultur. 

5.2 Kultur och makt 
Som i en del av en social klassificering kan bruket av kultur vara en del av en maktutövning 

(Öhlander, 2005). En social klassificering är när individer delas upp som medlemmar i ett 

kollektiv, grupp eller kategori där individerna delar en eller flera egenskaper med varandra 

(Öhlander, 2005). Sociala kategorier är något som uppstår eller förändras i relation till något 

annat. En social kategori är inte naturlig och given, den blir något i relation till något annat. 

Exempelvis hur en kvinna blir något i relation till hur en man är. Dock är tanken och 

uppfattningen om vissa grupper så etablerad att de uppfattas som om de vore naturliga 

(Öhlander, 2005). Ett sätt att titta på hur kulturen hos individer i Sverige kan utgöra en makt 

är att titta på segregation. Etnisk segregation definieras som ett tillstånd då en åtskillnad av 

befolkningsgrupper sker med grund i uppfattning om etnicitet (Nationalencyklopedin, etnisk 

segregering). När det kommer till förklaringar till etnisk segregation är det medlemmar i 

majoritetskulturens definitioner som är av vikt och det är ofta förklaringar som till exempel 

kompetensbrist hos de segregerade individerna som ses som orsak till positionen de har i 

samhället (Öhlander, 2005). Den uppfattning som de segregerade individerna har om sig 

själva och den uppfattning som medlemmar av majoritetskulturen har om individerna är inte 

alltid densamma (Pripp, 2005). Då det är medlemmar i majoritetskulturen som har 

tolkningsföreträde blir det dessa som många gånger får göra definitionen av ”de andra”, 

konsekvensen av detta kan bli att den som blir definierad på ett visst sätt underordnas (Pripp, 

2005). När människor i väst har gjort en sådan definition kan den även användas för att 
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förklara svagheter hos minoriteter och på så sätt förstå deras underordning i samhället, ett sätt 

att utöva makt (Pripp, 2005). 

Makten är inte en central del i denna uppsats men är ändå viktig att lyfta. Risken finns att 

makt utövas av socialarbetare i mötet med alla klienter, en ytterligare risk som vi ser är om 

socialarbetaren tillhör majoritetskulturen och klienten en minoritetskultur eftersom det, som 

det nämns i texten, kan innebära en underordning av klienten. Att vara medveten om att detta 

maktförhållande kan påverka i mötet tror vi kan möjliggöra för socialarbetaren att undvika en 

maktutövning i den mån det är möjligt. 

5.3 Kulturens påverkan på tankesätt 
Människor som tillhör majoritetskulturen i ett samhälle behöver inte fundera över sin kultur i 

samma utsträckning som personer som tillhör minoritetskulturer eftersom de kulturella 

koderna och tankesätten som hör till majoritetskulturen inte uppmärksammas och ifrågasätts 

av det omgivande samhället på samma sätt (Socialstyrelsen, 2010). Kulturer blir ofta synliga i 

mötet med varandra eftersom normer och värderingar kan vara väldigt olika varandra vilket 

kan göra att skillnader uppmärksammas (SOU 2006:37). När majoritetskulturen möter 

minoritetskulturer blir kulturen synlig och inte sällan är det då enbart ”den andres” kultur som 

blir synlig, alltså den som tillhör minoritetskulturen. Medan majoritetskulturen tenderar att se 

på det egna handlandet som självklart, normalt och inte kulturellt påverkat (ibid.). Synen på 

kultur är alltså olika beroende på vilken kultur en individ tillhör. Socialstyrelsen (2010) menar 

att en allt för omfattande hänsyn till kultur och den kulturella identiteten kan leda till en 

kulturalisering av klienters situation eller problem. Samtidigt som brist på kunskap om den 

kulturella identitetens betydelse kan innebära att det sociala arbetet får en sämre kvalitet för 

vissa klienter då viktiga aspekter i klientens situation kan glömmas bort (ibid.). En 

medvetenhet om den egna kulturen är lika viktig som den balans som beskrivits ovan rörande 

hur stor hänsyn som bör tas till den kulturella identiteten hos en klient. Inte minst är en 

medvetenhet om etnocentrism, hur den egna kulturella bakgrunden kan påverka tankesätt och 

tolkningar, av stor vikt i socialt arbete där kulturer möts (ibid.). En medvetenhet om detta kan 

innebära ett bättre bemötande och en större förståelse i socialt arbete som inkluderar någon 

form av interkulturell situation (ibid.). En annan aspekt som är viktig för socialarbetare att ha i 

åtanke vid interkulturella situationer är att kulturer är föränderliga vilket kräver en 

kontinuerlig reflektion över kulturella frågor (Socialstyrelsen, 2010). Ett sätt att förhålla sig 

till den ständiga förändringen av kulturer är att möta klienter med en öppen inställning samt 
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ställa frågor vid behov för att bättre kunna förstå den andres sätt att tänka i vissa situationer 

(ibid.).   
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6. Metod 
I detta avsnitt presenteras den metod som använts i undersökningen samt vilket urval som 

gjorts och hur empirin har samlats in. Sedan följer en beskrivning av vilken analysmetod som 

använts och hur analysen genomförts. Metodavsnittet avslutas med en diskussion kring 

utmaningar med den valda metoden samt hur vi förhållit oss till tillförlitlighet samt etiska 

principer i undersökningen. 

6.1 Forskningsmetod 
Då undersökningen som genomförts syftar till att undersöka hur socialsekreterare ser på 

betydelsen av kunskap om kultur i socialt arbete har intresset varit att fånga in 

respondenternas tankar och upplevelser. Vid kvalitativ forskning ligger fokus på att inhämta 

respondenters tolkning av sin egen verklighet (Williams, Unrau, Grinnell & Epstein, 2014). 

Eftersom det är respondentens verklighet som undersöks blir respondenten också en 

avgörande komponent för att kunna få svar på forskningsfrågan (Williams, et al., 2014). I 

kvalitativ forskning är ord som uttrycks av aktiva respondenter i fokus, till skillnad från 

kvantitativ forskning där siffror som insamlats från passiva subjekt är det viktiga (ibid.). 

Eftersom den undersökning vi gjort vill undersöka socialsekreterares upplevelser och åsikter 

har en kvalitativ metod använts för att samla in data till undersökningen. Tanken har inte 

heller varit att kunna uppnå ett generaliserbart resultat vilket ytterligare motiverar valet av 

metod. 

6.2 Urval 

Det kriteriet som funnits i urvalsprocessen för respondenterna som medverkat i intervjuerna i 

undersökningen har endast varit att de arbetar som socialsekreterare. Den urvalsmetod som 

har använts i den här undersökningen är ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval 

innebär att respondenter från en population väljs ut för att de för tillfället finns tillgängliga för 

forskaren (Bryman, 2011). Urvalsmetoden i undersökningen skulle kunna ses som ett målstyrt 

urval, men då vi inte väljer ut socialsekreterare till intervjuerna utifrån vår forskningsfråga 

anser vi att vi gör ett bekvämlighetsurval. Ett målstyrt urval innebär att urvalet görs utifrån en 

önskan om att respondenterna är relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 2011). Våra 

respondenter har visserligen valts ut då de är relevanta för att kunna svara på forskningsfrågan 

men då vi inte sökt socialsekreterare med några specifika kriterier som exempelvis en viss 

befattning inom socialtjänsten är urvalet som använts att betraktas som ett bekvämlighetsurval 

snarare än ett målstyrt urval. För att komma i kontakt med respondenterna till undersökningen 
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kontaktades enhetschefer för olika enheter inom socialtjänsten i två kommuner i Dalarna. 

Enhetscheferna fick ett informationsbrev (Bilaga 3) mailat till sig som de sedan 

vidarebefordrade till sin personal, de socialsekreterare som vi ville få kontakt med. I 

informationsbrevet framgick studiens syfte samt information om hur vi i vår undersökning 

förhållit oss till de fyra etiska kraven för samhällsvetenskaplig forskning. I informationsbrevet 

fanns kontaktuppgifter som respondenterna sedan kontaktade oss via. Samtliga respondenter 

som deltagit i undersökningen arbetar som socialsekreterare i Dalarna och har 

socionomutbildning, vissa har ytterligare utbildning inom området socialt arbete. 

6.3 Datainsamlingsmetod 
För att samla in material till undersökningen har kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

genomförts. Bryman (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer inom kvalitativ forskning 

som en metod där forskaren använder en intervjuguide för att säkerställa att specifika teman 

som är av intresse för undersökningen berörs. Frågorna behöver dock inte ställas i den 

ordning de följer i intervjuguiden utan bör anpassas efter respondenten (Bryman, 2011). Även 

frågor som inte finns med i intervjuguiden kan beröras under intervjuerna för att knyta an till 

vad intervjupersonerna svarar (ibid.). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver intervjuaren 

som ett verktyg i sig och att det är viktigt att intervjuaren är uppmärksam och insatt i ämnet 

som intervjun berör. Detta underlättar för intervjuaren i att fånga upp olika innebörder i 

respondenternas svar för att sedan kunna ställa relevanta uppföljningsfrågor (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det är enligt ovanstående beskrivning som intervjuerna till denna uppsats 

också har utformats och ställts. Intervjuerna har utgått från en intervjuguide men frågorna har 

anpassats vid behov efter intervjupersonernas svar. 

6.3.1 Intervjuguide 

Vid genomförandet av intervjuerna har, som tidigare nämnts, en intervjuguide använts som 

stöd. I intervjuguiden har frågor och följdfrågor formulerats för att tillsammans kunna svara 

på undersökningens frågeställningar. Bryman (2011) föreslår att en intervjuguide är utformad 

efter teman som är av intresse för att kunna svara på undersökningens frågeställningar. 

Intervjuguiden som använts i undersökningen bestod av tre teman utifrån vilka frågorna ställts 

– betydelsen av kunskap om kultur, vilken/hur mycket kunskap & kunskap om den egna 

kulturen (Bilaga 1). Intervjuguiden har använts som ett stöd i intervjuerna men har dock inte 

följts helt oreflekterat utan frågorna har anpassats efter respondenternas svar. För att 

undersöka hur väl frågorna svarar på undersökningens frågeställningar har frågorna i 
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intervjuguiden innan genomförandet av intervjuer diskuterats med handledare. Detta 

föranledde en omformulering av vissa frågor samt att ordningsföljden av frågorna kastats om. 

Gochros (2014) menar att om det finns en misstanke om att ordningsföljden på frågorna kan 

påverka respondenternas svar i en viss riktning så bör ordningsföljden ändras. Av denna 

anledning valde vi att lägga temat kunskap om egen kultur sist i intervjuguiden. Detta för att 

undvika att svaren från respondenterna handlade mer om den egna kulturen än vad de kanske 

hade gjort om temat hade nämnts tidigare i intervjun. Intervjuguiden har testats på en 

studentkollega innan genomförandet av intervjuerna till undersökningen, detta för att 

upptäcka eventuella oklarheter. Samma intervjuguide har använts vid samtliga intervjuer men 

ordningen i vilken frågorna har följt har anpassats något efter varje enskild intervjuperson. 

Bryman (2011) menar att det är viktigt att frågorna i en intervjuguide är utformade på ett 

sådant sätt att det är möjligt för respondenterna att vara flexibla i sina svar. Frågorna i den 

undersökning vi gjort har varit av öppen karaktär med undantag för ett fåtal av följdfrågorna, 

detta underlättar för respondenterna att ge breda och flexibla svar. 

6.3.2 Intervjugenomförande 
Fem intervjuer har genomförts i denna undersökning. Intervjuerna har, enligt önskemål från 

intervjupersonerna, hållits på respektive respondents arbetsplats, antingen i samtalsrum eller 

på respondentens kontor. Intervjuerna har genomförts insynsskyddat och enskilt, med 

undantag för en intervju då en student vid socionomprogrammet deltagit. Under en intervju 

uppstod störande moment i form av en mobiltelefon som ringde samt mottog sms ett flertal 

gånger. Respondenten upplevdes dock inte bli störd av detta och svaren tycktes inte bli 

påverkade. Samtliga intervjuer har inletts med en repetition av det informationsbrev som alla 

respondenter innan intervjuerna mottagit. Där har syftet med studien förklarats och så även de 

fyra etiska kraven och hur de tillämpats i intervjuerna och i undersökningen i stort. Under 

intervjuerna har olika uppföljningsfrågor samt sonderande frågor som till exempel ”har du fler 

exempel på det” ställts. Även tystnad och instämningar i form av nickning med huvudet och 

”mm” har använts för att ge utrymme samt uppmuntran till respondenterna att utveckla sina 

svar. Detta i likhet med Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning av olika typer av 

intervjufrågor. Intervjuerna har tagit mellan 30-55 minuter att genomföra. 

6.3.3 Databearbetning och analys 

Det empiriska materialet i studien har bearbetats genom en tematisk analys. En tematisk 

analys är ett av de vanligaste tillvägagångssätten för att analysera kvalitativ data (Byman, 

2011). En tematisk analys går ut på att man som forskare hittar olika teman genom att göra en 



	  

	   17	  

noggrann läsning av de data som samlats in, alltså de utskrivna intervjuerna eller 

fältanteckningar som gjorts (ibid.). Utifrån läsningen och kodning av de data som finns kan 

forskaren hitta olika teman och subteman. Kodning kan göras genom att korta ner 

intervjupersonernas förklaringar i intervjun och göra om dem till kortare formuleringar som 

sedan blir till olika teman (Kvale & Brinkman, 2014).  I en tematisk analys har forskaren 

fokus på vad det är som sägs i till exempel en intervju och inte hur det sägs (Bryman, 2011). 

För att hitta teman kan man som forskare till exempel försöka att leta efter repetitioner av 

något, likheter och skillnader mellan hur teman diskuteras av intervjupersonerna, eller saker 

som intervjupersonerna inte diskuterar i sina svar (Bryman, 2011). 

Intervjuerna som genomförts har spelats in med tillåtelse från intervjupersonerna och sedan 

transkriberats. Efter transkribering, där även anonymisering skett, har transkriberingarna 

skickats till respektive respondent för att möjliggöra för respondenterna att ge eventuella 

synpunkter. Efter att transkriberingarna skickats ut till respektive respondent bekräftade några 

att det som uppfattats var rätt, ingen hade några synpunkter i övrigt. 

6.4 Metodologiska reflektioner 
Nedan följer en beskrivning av begreppet tillförlitlighet och hur vi förhållit oss till det i 

undersökningen. Vidare följer en reflektion kring utmaningar med metoden som använts samt 

en reflektion kring etiska överväganden och hur vi förhållit oss till dessa. 

6.4.1 Tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp när det kommer till att avgöra en studies 

kvalitet (Bryman, 2011). Dessa begrepp är dock anpassade till kvantitativa undersökningar 

snarare än kvalitativa, exempelvis innebär begreppet validitet ett mått av hur väl en 

undersökning mäter det den avser att mäta. I kvalitativa studier görs dock generellt sett inga 

mätningar varför användningen av begreppet blir problematisk (ibid.). Istället kan därför 

begreppet tillförlitlighet användas för avgörandet av kvalitet i kvalitativa studier (Bryman, 

2011). Begreppet tillförlitlighet innehåller fyra delkriterier med motsvarighet i de begrepp 

som visar på kvalitet i kvantitativ forskning, kriterierna är: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Trovärdighet innebär att 

en undersökning genomförs enligt de regler som finns för forskning samt att resultaten av 

undersökningen förmedlas till de som deltagit för att låta dessa bekräfta att det som uppfattats 

av intervjuaren är riktigt (ibid). Överförbarhet handlar om att ge en så tydlig och detaljerad 

beskrivning som möjligt av den studerade kontexten för att möjliggöra för andra att ta lärdom 
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av det som studerats. Överförbarhet kan liknas med generaliserbarhet för kvantitativa studier. 

Skillnaden är, i motsats till kvantitativ forskning, att en generalisering till en större population 

inte är det viktiga vid kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Att uppnå tillförlitlighet i en 

undersökning genom pålitlighet innebär att samtliga delar av forskningsprocessen redovisas. 

På detta sätt tillåts andra att granska den gång som undersökningen följt och därmed kan de 

även bedöma kvalitén i de olika momenten (ibid.). Möjlighet att styrka och konfirmera 

handlar om att det ska vara tydligt att forskaren inte medvetet har påverkats av egna 

värderingar under undersökningen. Eftersom det är omöjligt för en människa att vara totalt 

objektiv i sin roll som forskare är det som krävs enligt detta kriterium att forskaren inser just 

detta och inte avsiktligt låter undersökningen styras av egna åsikter (ibid.). 

För att förhålla oss till trovärdigheten i undersökningen har transkriberingarna skickats till 

respektive respondent för att låta dessa uttala sig om det som samlats in har uppfattats rätt och 

möjliggöra för dem att komma med eventuella synpunkter. Vi har förhållit oss till 

överförbarheten i undersökningen genom att tydligt beskriva, dels respondenterna som 

deltagit, och dels resultatet av undersökningen. Dessutom har vi under hela processen varit 

medvetna om att något generaliserbart resultat inte är eftersträvat eller ens möjligt att uppnå 

genom undersökningen. Pålitligheten i studien har försökt uppnås genom att samtliga moment 

i undersökningen redovisas på ett så tydligt sätt som möjligt. De olika delarna i 

undersökningen har även granskats av handledare kontinuerligt för att få synpunkter och 

förslag på ändringar och förbättringar. Vad gäller möjlighet att styrka och konfirmera har vi 

ständigt försökt undvika att låta undersökningen styras av egna värderingar och åsikter. En 

medvetenhet om att vi har vissa förkunskaper och inneboende värderingar har möjliggjort att 

diskussioner kring detta har kunnat föras. Detta har hjälpt oss att hålla oss så objektiva som 

möjligt genomgående i undersökningen. 

6.4.2 Diskussion kring metod 
En utmaning som kan ses med valet av den kvalitativa metoden är att det som forskare 

omöjligt att vara totalt objektiv och att värderingar man som forskare har med sig kan påverka 

både designen av undersökningen och datainsamlingen till undersökningen (Williams, Unrau, 

Grinnell & Epstein, 2014). Förutom detta kan även analysen påverkas av forskarens 

förförståelse och värderingar (ibid.). En annan utmaning med metoden och mer specifikt i 

själva genomförandet av kvalitativa intervjuer är att respondenterna kan påverkas av 

forskarens närvaro (ibid.), detta kan även kallas intervjuareffekt. Med intervjuareffekt avses 

en eventuell anpassning av svaren vid ett intervjutillfälle som beror på forskarens närvaro 
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(Nationalencyklopedin, intervjuareffekt). Det kan exempelvis vara påverkat av en inställning 

eller åsikt som forskaren har och på något sätt visar vid intervjun (ibid.). En alternativ 

datainsamlingsmetod som hade kunnat användas till denna undersökning är fokusgrupper. 

Bryman (2011) beskriver fokusgrupper som en metod där flera respondenter intervjuas 

samtidigt utifrån ett visst tema eller en frågeställning. Fokusgrupper är tidskrävande, ofta 

svåra att transkribera och innehåller en risk för gruppeffekter (Bryman, 2011). Gruppeffekter 

innebär bland annat att vissa åsikter hos respondenterna kan modifieras eller inte lyftas 

överhuvudtaget (ibid.). Detta skulle kunna påverka tillförlitligheten i undersökningen 

negativt. Vi har till denna undersökning valt bort fokusgrupp som metod, bland annat på 

grund av tidsbrist men också de svårigheter det skulle innebära att samla flera respondenter 

vid ett och samma tillfälle. Urvalet som tillämpats för att rekrytera respondenter till 

undersökningen är som ovan nämnts ett bekvämlighetsurval. Då ett bekvämlighetsurval är ett 

icke-sannolikhets urval innebär det att resultatet från undersökningen inte går att generalisera 

till en större population (Bryman, 2011, Grinnell & Unrau, 2014). Det är dock inte fel att 

använda ett bekvämlighetsurval men det är viktigt att vara medveten om att resultatet inte kan 

bli generaliserbart (Bryman, 2011). I undersökningen som vi genomfört kan urvalet 

ifrågasättas då två av fem respondenter uttryckt ett intresse av kultur under intervjuerna. Detta 

uttryckta intresse skulle kunna bidra till att svaren som ges ger sken av att socialsekreterare 

har en större kunskap och medvetenheten kring kultur än hur det i själva verket är, sett till 

hela gruppen socialsekreterare. Dock har, som tidigare nämnts, ett generaliserbart resultat inte 

eftersträvats i undersökningen. 

6.4.3 Etik 
Inför uppsatsen fylldes blanketten från forskningsetiska nämnden i och svaret på alla frågor i 

blanketten var nej vilket visade på att inga etiska problem kunde uppstå i och med 

undersökningen (Bilaga 2). Det finns dock fyra etiska grundkrav som gäller för all 

samhällsvetenskaplig forskning vilka även vi tagit hänsyn till under undersökningen. De fyra 

etiska kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). Ivanoff & Blythe (2014) beskriver forskarens ansvar att se 

till att deltagarna i en studie är fullt informerade om studien och vad deras medverkan 

innebär, som den övergripande innebörden av informationskravet. Informationskravet innebär 

mer konkret att respondenterna ska informeras om undersökningens syfte samt villkoren för 

deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär även att respondenterna får 

information om att deltagandet i studien är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när 
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de vill (ibid.). Respondenterna ska inledningsvis informeras om vilka moment i 

undersökningen de ingår i, detta kan exempelvis göras genom ett informationsbrev innan 

genomförandet av datainsamling (Smith, 2010). Samtyckeskravet innebär att respondenten 

själv bestämmer om den vill vara med i undersökningen eller inte, vilket då kräver att 

forskaren inhämtar samtycke om deltagande i undersökningen från respondenterna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Generellt sett kan vuxna människor själva ge sitt samtycke till 

deltagande, detta till skillnad från exempelvis barn där samtycke även behöver inhämtas från 

vårdnadshavare (Ivanoff & Blythe, 2014). Respondenten har även rätt att själv bestämma hur 

länge den vill delta i studien, alltså får respondenten när som helst avbryta sin medverkan utan 

att behöva ge någon närmare förklaring till varför (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet innebär att eventuella personuppgifter som framkommer genom 

undersökningen hanteras på ett sätt som gör att enskilda personer inte kan identifieras av 

utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). Utomstående ska inte heller kunna komma åt några 

sådana uppgifter som framkommit (Bryman, 2011). Nyttjandekravet är den fjärde etiska 

principen som ska tas hänsyn till, den innebär att uppgifter som samlats in genom 

undersökningen enbart får användas till undersökningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att uppnå informationskravet har vi i vår undersökning varit noga med att tydligt 

informera respondenterna om syftet med undersökningen samt att deltagandet sker frivilligt 

och således kan respondenten avbryta när den vill. Detta har informerats genom ett 

informationsbrev (Bilaga 3) som respondenterna tagit del av innan intervjuerna samt 

inledningsvis vid själva intervjutillfället. Respondenterna har även, innan intervjuerna börjat, 

fått information om vilka moment i undersökningen de ingår i. Samtyckeskravet har tagits i 

beaktande genom att respondenterna själva har fått bestämma om de vill delta, de har 

samtyckt till deltagande. Samtyckeskravet innefattar, som tidigare nämnts, att respondenten 

när som helst får avbryta sin medverkan utan närmare förklaring. Detta har inte varit aktuellt i 

någon av de genomförda intervjuerna till denna studie men respondenterna har varit 

informerade om denna rätt. Konfidentialitetskravet har vi förhållit oss till genom att vid 

transkribering av ljudupptagning från intervjuerna anonymiserat samtliga namn, orter och 

arbetsplatser som möjligen skulle kunna bidra till identifiering av respondenterna som deltagit 

i intervjuerna. Efter transkribering färdigställts har de ljudupptagningar som gjorts raderats, 

detta för att omöjliggöra för utomstående att ta del av detta material. Vad gäller 

nyttjandekravet uppnås detta genom att de uppgifter som samlats in genom undersökningen 

enbart använts till undersökningen. 
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7. Resultat 
I detta avsnitt presenteras det resultat vi har fått fram genom analys av det empiriska 

materialet. Resultatet kommer att presenteras genom beskrivningar och citat utifrån de tre 

huvudteman som har varit centrala i intervjuerna – betydelsen av kunskap om kulturer i 

praktiskt socialt arbete, den upplevda kunskapen om kultur samt synen på kunskapen om den 

egna kulturen, inom dessa huvudteman finns även subteman vilka ingår i presentationen 

nedan (Tabell 1).  

Tabell 1. Översikt huvudteman och subteman 	  

Huvudtema Subteman  

Betydelsen av kunskap om kultur för 

det praktiska sociala arbetet 

Ökad förståelse 

Utbildning 

Den upplevda kunskapen om kultur Tillräcklig kunskap 

Otillräcklig kunskap 

Betydelsen av kunskap om den egna 

kulturen  

Högre medvetenhet om egen kultur 

Lägre medvetenhet om egen kultur 

Egen kultur i mötet mellan kulturer 

7.1 Respondenterna  
Att presentera respondenterna i undersökningen anses viktigt för att öka förståelsen av vissa 

aspekter i svaren som gavs under intervjuerna. De respondenter som deltagit i undersökningen 

är alla kvinnliga socialsekreterare inom socialtjänsten i olika kommuner i Dalarna. Den 

respondent som arbetat längst som socialsekreterare har arbetat i 15 år, den som arbetat 

kortast tid har arbetat 1,5 år.  

7.2 Betydelsen av kunskap om kultur för det praktiska sociala arbetet  
Resultatet visade att kunskap om kultur sågs som något som kan bidra till en ökad förståelse 

för människors agerande, reaktioner och situationer vilket i sin tur ansågs kunna förbättra det 

sociala arbetet. Vidare sågs kunskap om kultur som en tillgång i det sociala arbetet genom att 

den bidrar till förståelse för beteenden, handlingar och värderingar. Den bakgrund och kultur 

en klient kommer ifrån samt vilken kontext klienten vuxit upp i sågs som sådant som 

socialsekreterarna fick större förståelse för genom att ha kunskap om kultur. Att vara 
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medveten om kulturens betydelse för en individ var något som sågs som ett bidrag till att 

kunna bemöta klienter på ett mer respektfullt sätt. Det ansågs också kunna leda till ett bredare 

perspektiv på sociala problem. En respondent talade om hur hennes kunskap om kultur kan 

hjälpa henne förstå situationer och således kunna bedriva ett bättre socialt arbete:  

R2: (…) vi jobbar mycket med förändringsarbete och då är det viktigt för 

mig att jag uttrycker mig på ett sådant sätt för att nå bästa framgång (…) 

det är värdefullt och också för mig att förstå varför människor reagerar 

och agerar som de gör (…)  

Kunskap om kultur sågs även som ett bidrag till en ökad förståelse för omständigheter kring 

klienter och således en viktig del av arbetet med klienter med olika kulturell bakgrund:  

R5: (…) möter väldigt många från andra länder och för att kunna, ja förstå 

deras situation så, så underlättar det om man har information om deras 

kultur, en jätteviktig del av jobbet tycker jag  

 

Respondenterna i undersökningen var överens om att kunskap om kultur är viktigt att ha för 

att bedriva ett bra socialt arbete. En respondent talade om en öppenhet inför alla kulturer som 

viktigt för att kunna förstå klienter med annan kulturell bakgrund än den egna. Respondenten 

menade att öppenheten kan ge en förståelse för olika synsätt och sätt att hantera saker vilket i 

sin tur kan leda till en möjlighet att vara respektfull i möten med människor. Respondenten 

uttryckte sig på följande sätt:  

R3: jag tror inte att man kan få kunskap om alla kulturer heller men 

jag tänker att det viktiga är att man har en öppenhet i att man kan 

förstå att man ser på saker på olika sätt, att man är öppen och 

respekterar (…) ja att man har olika saker med sig som kan påverka. 

(…) en öppenhet att fråga och liksom förstå varför man hanterar saker 

på ett speciellt sätt så, tänker jag. 

	  
Förutom ett bidrag till en ökad medvetenhet och förståelse visade resultatet att kunskap om 

kultur ansågs kunna påverka bedömningar och insatser. Detta på grund av en medvetenhet om 

att kulturen kan påverka situationer och reaktioner hos människor vilket i sin tur sågs som 

något som kan påverka resultatet av en bedömning. En av respondenterna uttryckte sig på 

följande sätt angående kulturens påverkan på bedömningar och insatser:  
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R3: (…) Det är jätteviktigt. Eh, jag tänker att det, det är ju så många 

som kommer från andra kulturer (…) att man får en förståelse för att ja 

men barnet kanske reagerar så här för att den har varit med om det här 

eller för att man kommer från den här kulturen liksom, mm  

	  
Vidare visade resultatet hur kunskap om kultur kan påverka det praktiska sociala arbetet på ett 

positivt sätt genom en medvetenhet om att klientens och socialsekreterarens synsätt, på grund 

av kulturen, kan skilja sig åt. Det talades om hur synen på en klient med en annan kulturell 

bakgrund än den egna kunde påverkas av den egna kulturen. En respondent menade dock att 

bedömningar hon gör inte skulle påverkas av detta utan att den kunskap om kultur hon besitter 

kunde hjälpa henne att förstå den påverkan kulturen kan ha på en människa på olika sätt. 

Respondenten beskrev även att hennes kunskap om kultur är av stor betydelse i arbetet 

eftersom den hjälper henne att bemöta och förstå klienter samt bidrar till en tolerans mot idéer 

och synsätt:  

R4: (…) jag tänker att om det hade vart en svensk familj, (…) hade de inte 

haft nå leksaker alls, då kanske det hade påverkat mig mer, jag hade mer 

kanske tänkt ”vänta” för det är inte så vanligt för svenskar (…) 

bedömningen tror jag ändå blir densamma på något sätt att jag ändå tänker 

hur kan föräldern tillmötes, tillgodose barnets behov och hur bemöter den 

(…) 

Som resultatet hittills visat uttrycktes det i intervjuerna, på ett eller annat sätt, att kunskap om 

kultur är en viktig del i det sociala arbetet. Samtidigt lyftes en problematik kring det tunna 

innehåll av kultur som respondenternas utbildning berört. Respondenterna var eniga i detta 

avseende och uttryckte en brist i att utbildningen innehållit mycket lite kunskap om kultur. 

Det fanns till och med en osäkerhet om utbildningen överhuvudtaget innehållit kunskap om 

kultur. Resultatet visade vidare en önskan om mer kunskap om kultur, såväl genom utbildning 

som genom fortbildning på arbetsplatser. En respondent uttryckte sig på följande sätt 

angående utbildningen hon gått och utbudet av kunskap om kultur:  

R1: men vi gick väl in på olika kulturer så under utbildningen… jag 

minns inte (…) jo det hade vi förresten, nån kurs hade vi i vad det nu 

var, jo det måste vi ju haft, nej jag vet inte. 
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En annan respondent berättade om mötet med klienter med olika kulturella bakgrunder och att 

kunskap om kultur således är något önskvärt:  

R5: (…) möter väldigt många från andra länder och för att kunna, ja 

förstå deras situation så, så underlättar det om man har information om 

deras kultur, en jätteviktig del av jobbet tycker jag 

7.3 Socialsekreterarnas upplevda kunskap om kultur 
Resultatet visade på att respondenterna hade olika uppfattning av deras upplevda kunskap om 

kultur och beskrev sin kunskap om kultur som olika omfattande. Respondenterna uttryckte 

bland annat att de ansåg sig ha tillräcklig kunskap om kultur för att bedriva ett bra socialt 

arbete. De uttryckte också att kunskapen om kultur de besitter är tillräcklig för arbetsplatsen 

de arbetar på. En respondent ansåg sig ha mer kunskap om kultur än många andra på hennes 

arbetsplats:  

R4: Ja alltså jag, tycker nog att jag har (…) när man har diskuterat här 

på jobbet och så, så tycker jag att jag har mer kunskap än vad många 

har så  

Resultatet visade dock inte bara på en upplevelse av tillräcklig kunskap om kultur, utan också 

en upplevelse av otillräcklig kunskap om kultur: 

R1: (…) tillräckligt med kunskaper? Haha nej det har man väl aldrig. 

(…) vad behöver man veta, övergripande för att kunna bedriva ett 

grundläggande bra socialt arbete och så grund alltså grundläggande det 

kan jag tycka att det får vi ihop, det får jag ihop (…) men naturligtvis 

saknas kunskap alltid om allt (…) 

	  
Respondenterna ansåg även att det var svårt som socialarbetare att skaffa sig kunskap om 

kultur men att en öppen inställning till sina klienter och en förståelse för att människor ser på 

saker på olika sätt var sådant som socialarbetare ansågs behöva ta hänsyn till i sitt arbete för 

att försöka få kunskap. Inte bara öppenheten var viktig i detta avseende, utan även en vilja och 

ansträngning att skaffa kunskap om olika specifika kulturer sågs som viktigt. Vi kunde genom 

resultatet se att det fanns en vilja hos respondenterna att få mer kunskap om kultur på olika 

sätt: 

R5: Jag önskar att jag hade mer kunskap så när vi får erbjudande att gå 

på, utbildningsdagar och föreläsningar, så går jag jättegärna på dem!   
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Kollegor var också något som ansågs kunna vara en källa till mer kunskap om kultur:     

R5: (…) jag hade en kollega från Somalia, kollegor från, ja som är 

kurder, då blir man så här ”ja men hur fungerar det i din kultur” så suger 

man åt sig överallt där det finns information (…) 

7.4 Betydelsen av kunskap om den egna kulturen 

Resultatet visade på att respondenterna som deltagit i undersökningen uttryckt att de ser sig 

själva som kulturbärare. Betydelsen av den egna kulturen sågs som någonting viktigt såväl i 

allmänhet som inom det sociala arbetet. En hög medvetenhet om sin egen kultur visade sig då 

respondenterna utgick från sin egen kultur och dess påverkan vid svar på allmänna frågor 

kring kultur. Resultatet i intervjuerna visade även på att det fanns en medvetenhet om att 

personer från anda kulturer ser på respondenterna utifrån sin kultur, den egna kulturen kunde 

alltså ses ur ”den andres” perspektiv. Utöver detta framgick det även att det fanns en 

medvetenhet om att det är i mötet med varandra som olika kulturer blir synliga: 

R1: övergripande i sociala sammanhang där vi beblandas från olika 

kulturer alltså offentliga miljöer där vi beblandas från olika kulturer, där 

blir det ju synligt (…) där det blir synligt, blir ju där vi möts (…) 

	  
Respondenterna talade om att de bröt mot normer inom sin egen kultur viket sågs som en 

medvetenhet om den egna kulturen och dess normer: 

R4: jag tror att jag är nog väldigt normbrytande så för jag alltså jag tror 

att jag har, jag tror att jag har ganska mycket kunskap om min kultur 

	  
Resultatet visade att det sågs som positivt att vara medveten om sin egen kultur och det fanns 

även en förståelse för hur den egna kulturen påverkar respondenternas sätt att tänka och bete 

sig på samt de val de gör på ett omedvetet sätt. Detta då det uttrycktes att de inte alltid tänker 

på sig själva som kulturbärare och att det då är svårt att bli av med alla de kulturyttringar som 

finns hos dem även om de försöker: 

R4: jag tror inte vi tänker på att man är en kulturbärare så att jag har 

liksom så utan jag tror att vi försöker va öppna, eller jag, jag kan säga att 

jag försöker verkligen va öppen och försöker tänka, jag försöker få bort 

allting men jag tror att det är omöjligt att få bort allt utifrån att jag ändå 

är det här jag är uppväxt i 
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Trots att respondenterna uttryckligen uppgav att de ser sig själva som kulturbärare kan vissa 

svar tolkas som att den egna kulturella bakgrunden och kunskapen om den egna kulturen inte 

alltid är särskilt framträdande. Medvetenheten om den egna kulturen kan således ses som 

lägre. Detta blev tydligt då respondenterna blev förvånade när de ombads svara på frågor om 

den egna kulturen, de hade svårt att finna svar på frågor om den egna kulturen och behövde 

lång betänketid för att kunna avgöra hur de skulle tänka kring den egna kulturen 

överhuvudtaget. Den egna kulturen beskrevs helst i jämförelse med andras kulturer och inte 

på ett fristående sätt. Utöver detta var det tydligt att det gjordes skillnad på synen på den egna 

kulturen och synen på andras kultur. Den egna kulturen lyftes fram som kännetecknad av 

traditioner och sådant som görs, detta i motsats till andras kultur som beskrevs som mer 

statiskt i form av hur en individ beter sig, klär sig och vad den äter. Resultatet visar alltså att 

andras kultur och vad den kan föra med sig lättare definieras än den egna kulturen och vad 

den kan föra med sig. En respondent som hade svårt att förklara sin egen kultur definierade 

utan tveksamhet en annan individs kultur på följande sätt:  

R5: (…) klädd i, i traditionsenliga kläder, allt ifrån slöja över håret eller 

har man inte det så är det ofta långa fotsidiga kläder, (…) en doft ofta 

(…) det kan dofta Somalia typ (…) hudfärg om man kommer från Afrika 

(…)  

Resultatet visade även att den egna kulturen inte sågs som något som var av särskilt stor 

betydelse. Samtidigt som den egna kulturen vid en första tanke inte sågs som särskilt 

betydelsefull kunde den något senare ses som viktig ändå, en respondent som till en början 

inte såg den egna kulturen som betydelsefull uttryckte sig på följande sätt:  

R3: (…) den har ju betydelse eftersom den uppenbarligen påverkar ju 

mig i mina beslut säkert varje dag (…) 

 

Förutom att det fanns vissa svårigheter att se sin egen kultur och vad som utmärker den fanns 

det även en svårighet att se den egna kulturens påverkan i interaktion med andra kulturer. Den 

egna kulturen sågs nämligen inte som lika framträdande i interkulturella möten, utan det var 

den andres kultur som blev mest synlig. Det fanns dock en medvetenhet om att den egna 

kulturen antagligen blir synlig för den andre i mötet men trots denna medvetenhet lades ingen 

större vikt vid den egna kulturen och hur den kan påverka mötet.  
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R3: det kommer ju förmodligen vara den andras kultur som syns mer fast 

egentligen så borde min också synas för jag bemöter den utifrån min (…) 

alltså min kultur blir ju säkert jättesynlig för den personen (…)  
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8. Analys 
I detta avsnitt analyseras resultatet i förhållande till tidigare forskning samt teoretisk 

tolkningsram för att svara på undersökningens frågeställningar.  

8.1 Betydelsen av kunskap om kultur i praktiskt socialt arbete  
I resultatet av intervjuerna framkom att vissa av respondenterna förstod att deras kultur och 

vad de har med sig av den kan påverka synen på klienters situation. Detta då de egna 

normerna och värderingarna och klientens normer och värderingar inte alltid överensstämmer, 

på grund av att kulturerna är olika varandra. En respondent menade att hon ändå inte skulle 

låta dessa normer och värderingar hos sig själv påverka hennes bedömningar av klientens 

situation. Detta visar på en motsats till Anis (2005) studie där klienterna ibland upplevt att 

socialarbetare använt kultur för att förklara problem istället för att se till den individuella 

situationen som klienten befinner sig i. Denna koppling kan dock ifrågasättas då 

undersökningen som genomförts till detta examensarbete har fokus på professionellas 

perspektiv och studien som Anis (2005) presenterar visar klienters upplevelser vilket kan 

innebära att resultaten skiljer sig åt. Detta eftersom klienters och socialarbetares upplevelse av 

socialt arbete kan vara olika.  

Ett mönster som framkom av resultatet var den, för socialsekreterarna, stora betydelsen av 

kunskap om kulturer i det praktiska sociala arbetet. Detta blev tydligt eftersom respondenterna 

på ett eller annat sätt nämnde detta som en viktig del i arbetet. Detta svarar också på en av 

frågeställningarna i vår undersökning; Vilken betydelse anser socialsekreterarna att kunskap 

om kulturer har för praktiskt socialt arbete? Respondenterna svarade på detta då de bland 

annat talade om att det var viktigt för att få en ökad förståelse för människors beteenden, 

värderingar och handlingar vilket ansågs kunna bidra till ett respektfullt bemötande. De talade 

även om kunskap om kulturer som något som kan bidra till en vidare förståelse av 

omständigheter kring klienter. Kulturbegreppet är användbart då det sammanför skillnader 

och likheter hos individer som normer livsstilar och traditioner (Léon Rosales, 2005). Att ha 

kunskap om kulturella skillnader kan bidra till en ökad förståelse för andra människor och sig 

själv (Öhlander, 2005). Forskning visar på att socialt arbete med människor från olika kulturer 

möter nya utmaningar vilket innebär att nya kunskaper och färdigheter behövs för att kunna 

hantera dessa (Nash, Wong & Trlin, 2006). Inom socialtjänsten i Sverige har andelen klienter 

med utländsk bakgrund ökat markant vilket även innebär att en efterfrågan på kunskap om 

olika kulturer inom det sociala arbetet ökat (Kamali, 2011). Resultatet av vår undersökning 

visade att respondenterna ansåg att en mycket liten del av deras utbildning berört kultur. Vissa 
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var till och med osäkra på om de läst om kultur överhuvudtaget medan andra mindes att de 

läst som mest en kurs kring ämnet. Bristerna i utbildning när de kommer till kultur styrks även 

av den forskning som tidigare presenterats där Sousa och Almeida (2016) beskriver hur 

undervisning med fokus på kultur endast återfinns i valbara kurser. Det är dock svårt att 

avgöra hur väl denna forskning som genomförts i Portugal stämmer överens med den svenska 

kontext i vilken vår undersökning är genomförd. Resultatet i vår undersökning visade på att 

vissa respondenter önskade mer kunskap på området kultur. Juliá (2000) menar att ett 

mångkulturellt perspektiv bör implementeras som standard i kursplaner inom utbildning av 

socialt arbete såtillvida att eleverna som läser kursen anser att innehållet är relevant. Detta kan 

kopplas till resultatet som visats genom vår undersökning då respondenterna uttryckt en vilja 

att lära sig mer om kultur och att kunskap om kultur är relevant i deras praktiska arbete. 

Respondenterna kan därmed ses som mottagliga för kunskap om kultur vilket också, enligt 

resultatet, skulle kunna bidra till ett bättre socialt arbete varför vi ser det som olyckligt att 

socialsekreterarna endast får sådan kunskap i en låg utsträckning genom sin utbildning.   

8.2 Socialsekreterarnas upplevda kunskap om kultur  
Resultatet av undersökningen visade på en blandad uppfattning av vilken utsträckning 

socialsekreterarna ansåg sig ha kunskap om kultur. Några respondenter såg sina kunskaper 

som tillräckliga för att kunna bedriva ett grundläggande bra socialt arbete, kunskaperna 

ansågs vara tillräckliga utifrån vad som krävs på arbetsplatsen. Flera respondenter uttryckte 

ett behov av eller en önskan om mer kunskap om kultur. Detta kan liknas med studien av 

Puntervold Bø (2014) som visade på ett liknande resultat – socialarbetare som önskade mer 

kompetens inom området då det skulle innebära ett bättre socialt arbete med människor från 

olika kulturer. Den forskning av Kamali (2011) som tidigare presenterats betonade vikten av 

att öka kunskap om kultur inom socialtjänsten för att kunna möta behoven hos den nya 

klientgruppen som skapats i och med en ökad invandring. Det kan därför anses fördelaktigt att 

respondenterna i denna undersökning tycks vara öppna för ny kunskap om kultur vilket då 

även kan leda till ett bättre socialt arbete. Att kunskap om kultur kan bidra till ett bättre socialt 

arbete styrks även av det Socialstyrelsen (2010) beskriver om hur kunskapsbrister kan leda till 

osäkerhet hos socialarbetare i interkulturella situationer. Osäkerheten beskrivs som något som 

kan orsaka att socialarbetare ingriper för lite eller för mycket i vissa situationer 

(Socialstyrelsen, 2010). Vidare beskrivs kunskap om kultur som något som kan motverka 

denna osäkerhet vilket i sin tur kan motverka att det ingrips för lite eller för mycket av 

socialarbetaren (ibid.). Ingen av respondenterna i undersökningen talade ordagrant om någon 
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osäkerhet i interkulturella situationer men då flera av respondenterna sade sig ha otillräcklig 

kunskap om kultur kan kopplingen ändå göras till det som ovan nämnts med hänvisning till 

Socialstyrelsen. Om det då är så att några av respondenterna har otillräcklig kunskap om 

kultur och således är osäkra i vissa situationer, eller med vissa klienter så kan det anses som 

något problematiskt. Det skulle då exempelvis kunna ifrågasättas om socialsekreterarnas 

bedömningar eller de insatser som ges påverkas negativt av brist på relevant kunskap om 

kultur.  

En annan del av resultatet visade att en av respondenterna beskrev hur hon använde en kollega 

från Somalia och kollegor som var kurder som tillgångar till information om deras kulturer. 

Detta kan, något problematiskt, kopplas till Jönssons (2013) studie där hon förklarar att kultur 

måste förstås som något föränderligt, kontextbundet samt något som inte rakt av kan härröras 

till en specifik grupp av individer av samma etniska eller nationella bakgrund. Sett till vad 

respondenten uttryckte kan det antas att hon ser att den somaliska kollegan delar kultur med 

alla somalier och alla de kurdiska kollegorna delar samma kultur, alltså att en koppling görs 

mellan kultur och etnicitet eller kultur och nationalitet. Detta blir då en rak motsats till hur 

Jönsson (2013) beskriver att kultur bör förstås. Det problematiska i det respondenten uttryckt 

enligt ovan är enligt oss att hon inte tycks göra någon skillnad på etnicitet och kultur, utan tror 

sig kunna få kunskap om kultur genom att fråga en individ med en viss etnisk bakgrund. Det 

skulle kunna tolkas som att hon inte reflekterar över att det kan finnas flera olika kulturer 

inom en och samma etniska grupp.  

8.3 Socialsekreterarnas syn på betydelsen av den egna kulturen  
Resultatet visade att några av respondenterna blev förvånade när frågan om egen kultur först 

ställdes, andra talade om egen kultur och hur den kan påverka redan innan frågan ställdes. 

Resultatet visar alltså på två motpoler i synsätt hos socialsekreterarna, vissa såg sin egen 

kultur som en viktig del i mötet med klienter då deras kulturella bakgrund påverkar deras 

beteende och sätt att tänka på. Medan andra i princip inte alls var medvetna om sin egen 

kultur och dess påverkan i arbetet och såg sin egen kultur som något som huvudsakligen görs, 

finns och visas genom traditioner. Detta kan liknas vid det Puntervold Bø (2014) & Jani, 

Osteen & Ship (2016) lyfter i sina studier angående vikten av att förstå sina egna och andras 

värderingar och normer som förutsättningar för att kunna bedriva ett kulturkompetent socialt 

arbete. Puntervold Bø (2014) menar att socialarbetarna måste se sig själva som representanter 

för en speciell kultur. Socialstyrelsen (2010) skriver att en medvetenhet om etnocentrism, hur 

den egna kulturella bakgrunden påverkar tankesätt och tolkningar har en stor betydelse när det 
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kommer till socialt arbete där olika kulturer möts. Detta då en medvetenhet om kulturens 

påverkan på individer kan bidra till ett bättre bemötande och förståelse för klienter med olika 

kulturella bakgrunder i det sociala arbetet (ibid.).  

Resultatet visade även att vissa av respondenterna såg på sin egen kultur på ett annat sätt än 

de såg på andras kultur. Detta visades bland annat respondenterna förklarade sin egen kultur 

primärt utifrån traditioner för att sedan göra en form av definition av sina klienter med 

invandrarbakgrund genom att tala om deras kultur med direkt koppling till kläder, dofter, 

hudfärg och beteenden. Trots att det inte nödvändigtvis behöver finnas någon koppling alls 

mellan detta och kultur. Sett ur det ”perspektiv” som Pripp (2005) presenterar blir detta 

resultat något problematiskt. Pripp (2005) menar nämligen att definitioner som medlemmar av 

majoritetskulturen gör på de som tillhör minoritetskulturer kan innebära en underordning av 

medlemmar från minoritetskulturerna. Detta i sin tur kan innebära en maktutövning gentemot 

dessa individer. Det som vi anser vara problematiskt med denna del av resultatet är att 

respondenterna definierar sin egen och andras kulturer på så olika sätt.  

Ett mönster vi hittade i resultatet hos några av respondenterna var hur de talade om hur 

kulturer blir synliga i mötet med varandra, där den egna kulturen anses ta mer eller mindre 

plats. I SOU (2006:37) uppmärksammas att kulturer blir synliga just i möten då värderingarna 

hos människor från olika kulturer kan vara väldigt olika varandra. En av respondenterna 

talade om att den andres kultur blir mer synlig för henne i möten och att hon förstår att hennes 

kultur antagligen också blir synlig men att hon inte tänker på det. Detta kan kopplas till vad 

Socialstyrelsen (2010) skriver angående möten mellan kulturer, nämligen att när ett möte 

mellan en majoritetskultur och en minoritetskultur sker så är det oftast kulturen hos personen 

från minoritetskulturens som blir synlig. Detta för att majoritetskulturen ofta ser på sitt eget 

handlande som självklart och inte kulturellt påverkat (ibid.). En respondent svarade dock i 

motsats till vad Socialstyrelsen (2010) visar. Denna respondent talade om mötet mellan 

kulturer som ömsesidigt påverkat, att samtliga personer som möts har en kultur med sig in i 

mötet. Detta visar på att respondenten ser sin egen kultur som betydelsefull i möten med 

individer från olika kulturer.  

Ovanstående tyder på att socialsekreterarna uppfattade vad betydelsen av deras egen 

kulturella bakgrund, och deras kunskap om den egna kulturen innebär för deras arbete väldigt 

olika. Vissa visade på att de hade en god medvetenhet om sin egen kultur och att den på olika 

sätt kan påverka deras sätt att tänka och bete sig på, också då i mötet med klienter i deras 
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arbete. Andra tycktes knappt vara medvetna om att de har en kultur, inte ens i interaktion med 

andra kulturer sågs den egna kulturen som särskilt betydelsefull.   
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9. Diskussion 
I detta avsnitt presenteras en diskussion om delar av det som framkommit genom 

undersökningen för att knyta an till syftet som varit att undersöka hur socialsekreterare ser på 

betydelsen av kunskap om kulturer i socialt arbete. Diskussionen lyfter analysen som tidigare 

presenterats till en något mer subjektiv nivå där våra egna tankar och tolkningar ges mer 

utrymme.  

9.1 Diskussion kring resultat  
Kunskap om kultur, sin egen och andras, är högst relevant för det sociala arbetet eftersom den 

kan bidra till en vidare förståelse av människor med olika kulturell bakgrund och således kan 

risken att kulturen blir en ensam, felaktig förklaring till sociala problem minskas. Om en 

socialarbetare kan förstå att den egna kulturen och de värderingar och normer som följer med 

den kan påverka synen på klienter som har andra normer och värderingar med sig, kan vissa 

situationer som klienter befinner sig förstås som ett uttryck av kultur och inte ett socialt 

problem. Alltså att något som vid första anblick upplevts som problematiskt istället kan 

förstås som kulturskillnader mellan klient och socialarbetare.  

Resultatet av undersökningen har visat att de respondenter som deltagit i undersökningen ser 

kulturen som en viktig del i det sociala arbete de utför. De ser att kultur har en väldigt hög 

relevans i arbetet vilket också svarar på frågeställningen: Hur ser socialsekreterare på 

relevansen av kunskap om kultur i socialt arbete? Detta resultat ses som positivt då den 

tidigare forskning som presenterats tydligt visar på att Sverige idag är ett samhälle där många 

olika kulturer existerar och socialtjänsten i och med det också möter klienter från många olika 

kulturer vilket kräver kunskap om kultur. Den medvetenhet och förståelse för kultur som 

respondenterna i denna undersökning visat på är av hög relevans då vi tror att detta kan leda 

till ett bättre socialt arbete där klienter med olika normer, värderingar och beteenden bemöts 

på ett rättvist sätt. Vi är dock medvetna om att urvalet till denna undersökning kan ha gjort 

resultatet något skevt, detta eftersom några av respondenterna uttryckligen uppgett att de har 

ett intresse för området kultur. Det kan även antas att de andra respondenterna också har 

någon form av intresse för området då de varit medvetna om undersökningens syfte och efter 

det valt att delta i undersökningen. Detta tror vi kan ha bidragit till att resultatet visar på att 

kultur ses som mycket relevant i socialt arbete.  

Resultatet visade utöver detta även att respondenterna inte fått utbildning på området kultur i 

särskilt hög utsträckning. Några respondenter uttryckte även att de önskade mer utbildning på 
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området. Därför ser vi resultatet som problematiskt då respondenterna tycker det är relevant, 

några vill ha mer kunskap på området, men inom utbildning av socialt arbete tycks kultur vara 

ett lågt prioriterat område. Det betyder också att de på grund av brister i utbildningen kan gå 

miste om en förståelse av kultur, som är något som påverkar oss människor i hur vi beter oss 

och ser på saker vilket är en viktig del att förstå för att kunna bedriva ett bättre socialt arbete. 

Vi antar att våra respondenter på något sätt är mottagliga för ny kunskap på området då de 

uttryckt att de ser kultur som en viktig del i deras arbete, det är därför synd att utbudet inom 

utbildningen är så litet då respondenterna antagligen kunnat ha stor nytta av mer kunskaper på 

området kultur.  

En del av undersökningen som vi anser vara något oroande är att en respondent tycktes göra 

en kategorisering av vissa klienter. Detta visades genom att respondenten inte gjorde någon 

skillnad på etnicitet och kultur vilket visar på en okunskap hos denne respondent. Denna 

okunskap kan, enligt vår uppfattning, leda till en negativ påverkan på klienten eftersom det 

kan antas att klienten kan känna att socialsekreteraren inte förstår denne som person. Detta 

skulle kunna bidra till en dålig allians mellan socialsekreterare och klient vilket i sin tur bör 

kunna försvåra arbetet med att hitta en välfungerande lösning på det eller de problem klienten 

behöver hjälp med. Några av de andra respondenterna i undersökningen uttryckte att deras 

kunskaper om kultur inte var tillräcklig för att kunna bedriva ett bra socialt arbete. Samtidigt 

uttryckte respondenterna en önskan om mer kunskap om kultur vilket vi anser är positivt då 

det visar en förståelse för att kunskap om kultur är viktig i socialt arbete idag. Det kan dock 

ifrågasättas vilken kunskap det är de efterfrågar, det går inte att avgöra om respondenterna 

önskar kunskap om specifika kulturer eller allmän kunskap om kulturbegreppet och teorier 

om kultur. Är det så att respondenterna önskar kunskap om specifika kulturer kan det antas att 

risken för kulturalisering av klienters problem ökar vilket kan ses som negativt.   

Det var positivt att se att vissa respondenter tycktes ha god medvetenhet om sin egen kultur 

och att den kan påverka i det praktiska arbetet på olika sätt. Detta ser vi skulle kunna bidra till 

ett mer kulturkompetent socialt arbete hos dessa respondenter. Resultatet som presenteras är 

dock även problematiskt då vissa av respondenterna tycktes glömma bort sin egen kultur och 

hur den kan påverka på olika sätt i möten med klienter. Det blir problematiskt eftersom det 

sociala arbetet eventuellt skulle kunna påverkas negativt då dessa individer kanske inte är 

medvetna om hur deras normer och värderingar betingat av deras kultur, kan speglas i deras 

tankesätt och beteenden. Detta skulle i sin tur kunna påverka deras bemötande och arbete med 

klienter från olika kulturer.  
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Resultatet av vår undersökning både bekräftar och motsäger teorin om hur kulturer ter sig i 

interaktion mellan människor. Vi kunde se att respondenterna hade olika syn på mötet mellan 

kulturer. En respondent talade om mötet som en interaktion mellan kulturer, en annan 

respondent talade snarare om ett möte mellan henne och en människa med en kultur. Denna 

respondent tillkännagav att hon inte såg sin egen kultur i mötet med klienter med annan 

kulturell bakgrund utan att det var dessa klienters kulturer som blev synliga. En förklaring på 

dessa olika synsätt på kulturens betydelse anser vi skulle kunna vara att förståelsen för den 

egna kulturen är olika stor. En högre förståelse för egen kultur och hur den kan påverka bör 

innebära att mötet ses som en interaktion mellan kulturer snarare än att den ena kulturen blir 

mer synlig. Talande för detta argument är också att respondenten som såg mötet som en 

interaktion tydligt visat en medvetenhet om sin egen kultur och dess påverkan vilket 

presenterades i det tidigare resultatavsnittet. Samtidigt som respondenten som främst såg 

klientens kultur i mötet visade på en lägre medvetenhet om sin egen kultur vilket också 

presenterades i resultatavsnittet.  
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10. Slutsats 
Av resultatet som framkommit genom detta examensarbete har det visats att respondenterna 

har olika syn på kultur, egen och andras. Att försöka få kunskap om alla olika kulturer i 

världen skulle antagligen vara en omöjlig uppgift eftersom det finns så många, men också 

eftersom kulturer är föränderliga. Ett försök att istället vara medveten om att kulturer existerar 

och påverkar människors sätt att tänka, bete sig och förstå saker är troligtvis ett rimligare 

angreppssätt på förståelsen av kultur. Något som blivit tydligt för oss under arbetet med detta 

examensarbete är att kulturen hos individer kan behövas tas hänsyn till mer eller mindre i 

olika situationer. Det har blivit tydligt för oss att det mer än något annat handlar om en 

finkänslig balansgång för socialarbetare att försöka gå för att bedriva kulturkompetent socialt 

arbete. En balansgång som handlar om att känna in varje situation noggrant för att försöka 

avgöra hur mycket hänsyn som behöver tas till kulturen hos en individ och hos sig själv som 

socialarbetare.  

Resultatet av den undersökning som genomförts till detta examensarbete är som tidigare 

nämnts inte generaliserbart till en större population, en del av resultatet antas dock kunna 

visas på ett liknande sätt i en större studie då samtliga respondenter uttryckt likande åsikter. 

Det handlar om den del som berör en önskan om mer kunskap om kultur. Respondenterna i 

undersökningen uttryckte nämligen på ett eller annat sätt att de önskade mer kunskap om 

kulturer eftersom en sådan kunskap anses kunna bidra med flera positiva saker till det sociala 

arbetet. Respondenterna har påvisat brister i såväl utbildning av socialarbetare som en brist i 

fortbildning på arbetsplatser vad gäller kunskap om kultur. Vi anser att detta resultat kan 

utgöra ett förslag till arbetsgivare och lärosäten att involvera mer utbildning och fortbildning 

som rör kunskap om kulturer. Då menar vi givetvis inte kunskap om specifika kulturer utan 

kunskap om sådant som är generellt och övergripande gällande kultur.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide: 

Inledande frågor: 

Vad har du för utbildning  

När utbildade du dig?  

Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

Vad tänker du när du hör ordet kultur? (Hur skulle du beskriva kultur?)   

(Beskrivning av vad vi menar med kultur: det som förenar en grupp av individer utifrån t.ex. 

beteenden, traditioner och normer)   

Anser du att det är viktigt att ha kunskap om olika kulturer?  

- På vilket sätt är det viktigt?   

- Varför tycker du inte att det är viktigt? 

Upplever du att du har tillräckliga kunskaper om kultur för att kunna bedriva ett bra socialt 

arbete?  

- På vilket sätt?  

- Varför inte? Vilka kunskaper saknar du?  

Betydelsen av kunskap om kultur –  

Vilken betydelse tycker du att kunskap om kultur har i ditt praktiska arbete?  

Hur upplever du att din kunskap om kultur påverkar ditt arbete?  

- Kan du beskriva när kunskap om olika kulturer har visat sig i ditt 

praktiska arbete?  Situation?  

Har kunskap om kultur någon betydelse i mötet mellan klient och socialsekreterare?  

- På vilket sätt? Varför inte?  

Kan du se att bedömningarna/ insatserna som ges på något sätt kan påverkas av kulturen hos 

klienten du möter?  



	  

	  

- På vilket sätt?  

Kan du se något tillfälle då kulturen får ta för stor plats i ditt arbete och på så vis kan skapa 

problem?  

Vilken/ Hur mycket kunskap –  

Kan du beskriva vilka kunskaper du har om olika kulturer som du möter i ditt arbete? 

- Kan du beskriva hur du har fått den kunskapen?  

- Vad tror du det beror på att du inte har några/ att du har bristfällig 

kunskap om olika kulturer?  

I vilken utsträckning har du fått kunskaper om olika kulturer i din utbildning?  

- Gör du något för att förnya dina kunskaper om kultur? Hur?  

Söker du på något sätt kunskap om olika kulturer? (om inga förkunskaper) 

- Hur? 

Får du någon kunskap om kultur genom din arbetsplats? 

- Beskriv hur du får den kunskapen? Hur organiseras det, 

obligatoriskt/frivilligt? 

- (Varför tror du att ni inte får någon kunskap om kultur på din 

arbetsplats?) 

Kunskap om den egna kulturen –  

Kan du beskriva vilka kunskaper du har om din egen kultur?  

- Ser du dig själv som en kulturbärare?  

- Hur skulle du beskriva att din kultur utmärker sig?  

Kan du beskriva någon situation då du upplever att din kultur blir synlig?  

(Vad tror du det beror på, att du inte ser dig själv som en kulturbärare?)   

Kan du beskriva vilken betydelse din egen kultur har för dig?   

Om du tänker på en individs kultur, på vilket sätt skulle du beskriva att den individens kultur 

blir synlig? (Kan du tänka någon situation då kulturen blir tydlig?) 

Har du något att tillägga?  



	  

	  

Bilaga 2  
 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

Projekttitel: Kulturkompetens hos socialsekreterare 

Student/studenter: Magdalena Mångs Tengström & Julia Rydström 

Handledare: Peter Nilsson     

Ja Tveksamt Nej 

	  

1	  

	  

	  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller 
studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, 
personer med psykiska funktionshinder samt personer i 
beroendeställning i förhållande till den som utför studien (ex. på 
personer i beroendeställning är patienter och elever)?  
 

	   	   X	  

	  

2	  

	  

Innebär	  undersökningen	  att	  informerat	  samtycke	  inte	  
kommer	  att	  inhämtas	  (d.v.s.	  forskningspersonerna	  kommer	  
inte	  att	  få	  full	  information	  om	  undersökningen	  och/eller	  
möjlighet	  att	  avsäga	  sig	  ett	  deltagande)?	  	  	  

	  

	   	   X	  

	  

3	  

	  

	  

Innebär	  undersökningen	  någon	  form	  av	  fysiskt	  ingrepp	  på	  
forskningspersonerna?	  	  
	  	  

	   	   X	  

	  

4	  

	  

	  

Kan	  undersökningen	  påverka	  forskningspersonerna	  fysiskt	  
eller	  psykiskt	  (t.ex.	  väcka	  traumatiska	  minnen	  till	  liv)?	  

	  

	   	   X	  

	  

5	  

	  

	  

Används	  biologiskt	  material	  som	  kan	  härledas	  till	  en	  levande	  
eller	  avliden	  människa	  (t.ex.	  blodprov)?	  

	  

	   	   X	  

	  

6	  

	  

	  

Avser	  du	  att	  behandla	  känsliga	  personuppgifter	  som	  ingår	  i	  
eller	  är	  avsedda	  att	  ingå	  i	  en	  struktur	  (till	  exempel	  ett	  
register)?	  	  

	  

Med känsliga personuppgifter avses, enligt Personuppgiftslagen 

	   	   X	  



	  

	  

(PuL), uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt 
medlemskap i fackförening 
	  

	  

7	  

	  

Avser	  du	  att	  behandla	  personuppgifter	  som	  avser	  
lagöverträdelser	  som	  innefattar	  brott,	  domar	  i	  brottmål,	  
straffprocessuella	  tvångsmedel	  eller	  administrativa	  
frihetsberövanden,	  och	  som	  ingår	  i	  eller	  är	  avsedda	  att	  ingå	  i	  
en	  struktur	  (till	  exempel	  ett	  register)?	  

	  	  

	   	   X	  

	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fastställd	  av	  Forskningsetiska	  nämnden	  2008-‐10-‐23	  	  

	   	  



	  

	  

Bilaga 3 
Informationsbrev 

 

Information om undersökningen:   

Vi är studenter på socionomprogrammet på Högskolan Dalarna och ska nu skriva vårt 
examensarbete.  

Undersökningen handlar om hur socialsekreterare ser på betydelsen av kunskap om kulturer. Med 
kultur menar vi det som kan vara gemensamt för en grupp individer med samma etniska 
bakgrund. Vi vill göra intervjuer med socialsekreterare för att undersöka detta. Du tillfrågas 
härmed om deltagande i denna undersökning. Vi är tacksamma om du vill delta i 
undersökningen. Ta då gärna kontakt med oss via mail eller telefon, kontaktuppgifter finner du 
längst ner på sidan.   

Syfte och innehåll i undersökningen:  

Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare ser på betydelsen av kunskap om 
kulturer i socialt arbete. Undersökningen kommer att innehålla frågor kring kultur och på vilka 
olika sätt man förhåller sig till det. Vi anser att undersökningen är viktig för att kunna bidra till en 
inblick i hur socialsekreterare ser på kunskap om kultur.  

Praktiskt genomförande:  

Vår ambition är att genomföra enskilda intervjuer med 5-7 socialsekreterare. Anledningen till att 
vi vill intervjua socialsekreterare är att vi under våra studier har arbetat som detta och då upptäckt 
en kunskapslucka hos oss själva när det gäller kunskaper om kultur och vill därför undersöka hur 
begreppet uppfattas av andra i det sociala arbetets verksamhet.  

Vi avser att göra intervjuer som tar max en timme att genomföra. Intervjuerna utgår ifrån 
kunskap om kulturer och berör inga känsliga ämnen. Vid intresse finns möjlighet att ta del av den 
färdiga uppsatsen och dess resultat.  

Vår förhoppning är att få spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem. Vid 
transkribering kommer materialet att anonymiseras, ljudupptagningen kommer sedan direkt 
raderas. Det som framkommer i intervjuerna kommer enbart användas vid studien och vi som 
intervjuare kommer behandla allt material med högsta konfidentialitet.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Högskolan Dalarna.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

Falun 2016-11-03  

 

Julia Rydström Magdalena Mångs Tengström Handledare: Peter Nilsson 
 


