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Sammanfattning 
 

Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till beskrivning och utveckling 

av transkulturellt familjearbete. Sex familjebehandlare inom socialtjänstens öppenvård 

intervjuades med fokus på betydelsen av deras etnicitet/kultur i möte med familjer samt 

likheter/skillnader i arbetssätt i att möta svenska respektive invandrade familjer. Utskrifterna 

av intervjuerna analyserades med kvalitativ metod. 

 

Resultatet visar på att behandlarens etnicitet/kultur har betydelse men att också 

socioekonomisk klass har betydelse. 

 

I studien framgår att det finns både skillnader och likheter i arbetssätet med invandrade 

respektive svenska familjer. 

 

De tydligaste skillnader som framkommer i arbetssätet i att möta invandrade respektive 

svenska familjer beskrivs i kategorierna: att informera, att möta andra värderingar och att inte 

veta. Likheter beskrivs i kategorierna: att se det allmänmänskliga, att skapa relation och att se 

resurser. 

 

I resultatet beskrivs också vad som är viktigt för en nyanställd i invandrartäta områden att 

tänka på samt vad familjebehandlare menar att transkulturellt arbete betyder för dem. 

 

Nyckelord: transkulturellt familjearbete, etnicitet, kultur, socialt arbete, kvalitativ. 

 

 

Abstract 

 

The overall aim of this study is to contribute to the description and development of cross-

cultural family work. Six family therapists in social services outpatient were interviewed with 

a focus on the importance of their own ethnicity/culture in the meeting with the families and 

the similarities/differences in working approach with the Swedish and immigrant families. 

Interviews were analyzed using qualitative method 

 

The results shows that the therapist’s ethnicity/culture are important but socio-economic 

classis important too.  

 

My stud shows that there are both differences and similarities in working approach with 

immigrant families and Swedish families. 

The clearest differences that emerge in working approach with immigrants are described in 

the categories: to inform, to meet, different values and not knowing. Similarities are described 

in the categories: to see the universally human, to create relationships and to ensure resources,  

 

The result also describes what is important for a new employee to think about in an areawhere 

many immigrants live and what cross-culture work means to family therapists. 

 

Keywords: cross-cultural family work, ethnicity, culture, social work, qualitative 
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Har behandlarens etnicitet/kultur betydelse? 

På spaning efter transkulturellt familjearbete. 

 

Introduktion/Bakgrund 
 

Mitt intresse kring andra kulturer har troligen sin början i min egen uppväxt i ett land där 

resor utomlands var i stort sätt omöjliga och där utländska turister var få. Det har bidragit till 

en önskan om att få resa och se världen utanför. Då hade jag en tanke om andra kulturer som 

något exotisk och långt ifrån min egen kultur. Mycket har hänt sedan dess, både i mitt eget liv 

och i världen som sådan och min syn på andra kulturer är mycket mer komplex idag. 

 

  Idag lever vi i en värld där migrationen är en av stora utmaningar och frågor kring kultur och 

etnicitet är i fokus. Sverige är inte undantaget utan tvärtom har senaste riksdagsvalet, där 

Sverigedemokrater gjorde rekord val, visat att invandringen hör till brännheta ämnen och att 

tystnaden i ämnet kan leda till polariseringar. 

 

  I min yrkesutövning har jag senaste tio åren jobbat till största del med familjer som har 

invandrat till Sverige. I samband med olika kurser och utbildningar har jag reflekterat över att 

de flesta familjebehandlarna träffar sällan eller aldrig familjer från andra länder medan andra 

träffar nästan uteslutande invandrarfamiljer. Jag har också lagt märke till frånvaro av 

diskussion och reflektion kring etnicitet och kultur i behandlingsarbete på diverse utbildningar 

samt i min egen yrkeskår. Synnerligen frånvaro av diskussion kring betydelsen av 

behandlarens etnicitet/kultur i transkulturella möten och jag blev nyfiken att undersöka 

frågan. 

 

  Jag tror att fler och fler familjebehandlare/terapeuter kommer att utmanas i möte med 

invandrarfamiljer, då migrationsströmmen fortsätter samt att Sveriges befolkning inkluderar 

redan idag flergenerationsinvandrare. Därför tycker jag att utveckling av transkulturellt 

familjearbete behövs för att på bästa sätt möta klienternas behov samt bredda behandlarnas 

verktygslåda. 

 

Jag började mitt sökande efter fokus på etnicitet och kultur inom andra discipliner, 

socialantropologi (Hylland Eriksen, 1993) och sociologi (Åhlund, 1985), som har lång 

forskningserfarenhet i ämnet. Vidare var jag nyfiken på frågor kring etnicitet och kultur i 

behandling och upptäckte att ämnet diskuterats länge i t.ex. USA och England, länder som har 

lång erfarenhet av invandring. När jag sökte i databasen psycINFO på sökord cross culture 

and family therapy fick jag 540 träffar. 

 

  Det var svårare att hitta forskning i Sverige. När jag sökte på transkulturell familjeterapi på 

Google Scholar fick jag 28 träffar, varav ingen handlar direkt om familjeterapi. Det jag 

upptäckte var att begreppet transkulturell är vedertaget inom t.ex. psykiatri (Bäärnhielm, 

2014) och jag valde att fokusera på transkulturellt familjearbete. Min förhoppning att 

begreppet blir lika självklart som i andra discipliner. 

 

  Att jag använde begreppet familjearbete och inte familjeterapi berodde på att dels finns det lite 

mer forskning i ämnet, dels att jag i studien intervjuar familjebehandlare. 
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  En stor del av den forskning som finns kring transkulturell behandling fokuserar på migranter, 

deras etnicitet och kultur (Nolte, 2007). T.ex. hur man arbetar med flyktingfamiljer eller vad 

som är viktig när man möter familjer med specifik etnisk/kulturell bakgrund (McGoldrick, 

2005; Soo-hoo, 2000 ). 

 

  Betydlig mindre forskning fokuserar på vilken betydelse har behandlarens etnicitet och kultur 

och i synnerhet ”vita kulturen” (Nolte, 2007) eller vilka frågor som uppstår i transkulturella 

möten och vilken arbetssätt som är till hjälp (Kamali, 2002; Socialstyrelsen, 2010). 

 

  I studien ville jag belysa både frågan kring betydelsen av etnicitet/kultur i transkulturellt 

familjearbete samt undersöka om det finns skillnader/likheter att möta svenska respektive 

invandrade familjer. 

 

  Socialstyrelsens rapport Interkulturella möten (2010) lyfter fram forskningsbehov om hur 

olika insatser, metoder fungerar för personer med utländsk och minoritetsbakgrund. En 

betydande del av erfarenhet och kunskap finns hos professionella men är odokumenterat och 

oreflekterat. Den kunskapen efterfrågas inte heller av organisationen enligt rapporten. Det är 

mot denna bakgrund som studien fick form. 

 

  Jag hoppas på att bidra med kunskap kring transkulturellt familjearbete och att samla och föra 

vidare den erfarenhet och kunskap som finns hos praktiker kring transkulturella frågor. 
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Centrala begrepp 
 

  Begreppen etnicitet och kultur är mycket komplexa och ibland blandas de ihop. Den mest 

avgörande skillnad i synen på etnicitet och kultur är om man ser på etnicitet och kultur som 

något statiskt eller något som ständigt förändras. I den här delen kommer jag dels definiera 

begreppen samt beskriva de olika perspektiven på etnicitet och kultur. Jag kommer också 

beskriva hur etnicitet och kultur samspelar med andra faktorer som klass, nation, makt. 

 

Etnicitet 

Etnicitet kommer från grekiska orden ethnos och ethnicos som användes för att beteckna 

hedningar eller människor ” hörande till ett folk” enligt Nationalencyklopedin (Wikipedia). 

Det grundläggande för etniciteten är distinktionen mellan fränder och utomstående, mellan 

Oss och Dem. Utan den principen kan det inte finnas etnicitet (Hylland Eriksen, 1993). 

 

Historiskt har begreppet använts på olika sätt. Den ursprungliga betydelsen förändrades i 

mitten av 1800-talet, då den engelska termen ethnic gick ifrån från att beteckna hedningar till 

att beskriva rasmässiga särdrag. På 40-talet ersatte etnicitet begreppet ”ras” som hade fått 

dålig klang genom den framväxande fascismen. Man talar ofta om etnicitet när man 

beskriver ”någon annan”. Vita européer har oftast inte haft ”etnicitet” medan till exempel 

svarta har det (Wikström, 2009). 

Wikström (2009) definierar etnicitet som kategorisering, tillhörighet och ursprung. Det kan 

handla om vem som får kalla sig svensk eller jude, ifall man föds som svensk eller jude, eller 

om man kan bli svensk och jude. Hon menar att betydelsen av etnicitet förändras när olika 

perspektiv intas och anger bland annat ett essentialistiskt och ett konstruktionistiskt synsätt 

som kan påverka definitionen av begreppet etnicitet. 

Essentialismen är en filosofisk riktning som härstammar från Aristoteles. Grundläggande idèe 

är att somliga av objektens egenskaper är essentiella (väsentliga). Essens är den innersta 

kärnan eller värdet av något. Enligt essentialismen är tillhörighet och ursprung statiska, alltså 

att människor föds in i sin etnicitet. Wikström (2009) beskriver essentialismens kärna som 

något objektivt där en uppsättning av egenskaper, som definierats utifrån språk, tradition, 

religion och kanske geografisk plats, egenskaper som är fasta och medfödda. Etnicitet ses som 

en egenskap som man har och som inte förändras över tid (Wikström, 2009). Värderingar, 

normer och traditioner relateras till individens etniska och nationella bakgrund (Kamali, 

2002). 

 

Medan begreppet essentialism framställer etnicitet som någonting bestående, en slags färdig 

produkt är det enligt konstruktivismen något som skapas och omskapas i socialt liv, någonting 

som byggs och konstrueras beroende på möten och omständigheter. 

 

Konstruktionismen menar att människor inte föds in i någon etnicitet utan blir det genom 

sociala relationer och processer. Det är i möte med andra som etnicitet skapas. 

För att etnicitet ska bli meningsfull att tala om måste två eller flera gruppers etnicitet sättas i 

relation till varandra, därmed blir etnicitet en produkt som konstrueras aktivt och är 

föränderlig (Wikström, 2009). 

Hylland Eriksen (1993) ansluter till ett konstruktionistiskt synsätt. Etnicitet uppstår i möte 

med andra och först då blir relevant. Han betonar att etnicitet är resultat av kontakt mellan 
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grupper och inte av isolering och därför tanken på en isolerat etnisk grupp är meningslös. 

Etnicitet rymmer både likheter och skillnader mellan grupper av människor. 

 

Etnicitet och kultur 

Det är viktigt att hålla isär begreppen kultur och etnicitet. Etnicitet skapas när olika grupper 

har någon slags kontakt med varandra och etnicitet uppstår när grupper har uppfattningar om 

att den andra gruppen är kulturellt olik den egna gruppen. Om dessa kriterier inte är uppfyllda 

kan det heller inte finnas någon etnicitet eftersom begreppet handlar om relationer och inte 

om en grupps egenskaper (Hylland Eriksen, 1993). Däremot poängterar Hylland Eriksen 

(1993) att kulturskillnader mellan grupper inte är avgörande för etnicitet. Vad gruppens 

kulturella gränser går sammanfaller inte nödvändigtvis med gruppens etniska gränser. En eller 

flera etniciteter kan inrymmas i en kultur, det vill säga att människor med olika etniska 

ursprung kan dela på samma kultur (Stier, 2004). 

Hur man definierar etnicitet blir tydligast då människor oftast förklarar begreppet via delade 

kulturer, språk, religion, territorium och så vidare. Därför förknippar man etnicitet med 

människors kulturella bakgrund och etnicitetens utformning påverkas därmed av kulturella 

särdrag (Hylland Eriksen, 1993). 
 

Etnisk identitet är både relativ och situationsbestämd och det finns inte ett enkelt samband 

mellan kulturell variation och uppkomsten av etniska grupper. Föreställningar om kulturella 

skillnader uppstår ur aspekter av socialorganisation. De samhällsorganisatoriska och politiska 

aspekterna av etnicitet handlar ofta om att organisera gruppintresse ofta i situationer med 

gruppkonkurrens (Hylland Eriksen, 1993). 

 

Etnicitet och samhällsklass 

 

Etnicitet refererar till förhållanden mellan grupper och dessa grupper kan vara hierarkisk 

ordnade i ett samhälle (Hylland Eriksen, 1993). Det kan finnas starkt samband mellan 

etnicitet och klass tillhörighet, då specifika etniska grupper också kan tillhöra specifika 

samhällsklasser. Även om klasskillnader och etniska skillnader kan var framträdande i vissa 

samhällen är det viktig att hålla begreppen isär (Hylland Eriksen, 1993). 

 

Etnicitet och socialt arbete 

Kamali (2002) påpekar att etnicitet kan påverka maktförhållande mellan socialarbetarna och 

också kan påverka deras relationer till klienter. Etnicitet är kontextbunden och 

socialsekreterarna påverkas av de dominerande sociokulturella normerna och värderingar 

rådande i ett visst samhälle och deras socioekonomiska miljö. I många samhällen har 

invandrare hamnat i samhällets lägsta socio-ekononomiska skikt och det är inte enbart 

kulturellt bundet (Kamali, 2002). 

 

Woolfe och Malahlekas studie (refererat i Kamali 2002) studerade svarta socialarbetares 

situation och arbetsförhållande i England. Det framkom att svarta socialarbetare kan blir 

avvisade av sina svarta klienter p.g.a. att de befinner sig i en annan kulturell miljö än sina 

klienter. De kan betraktas som stående ovanför då de arbetar för vita organisationer och har 

utbildats och uppfostras av det vita etablissemanget (Kamali, 2002). 
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Lag 

Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, 

hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska 

tillhörigheter. Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation. Det är alltså individen 

själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter (Diskrimineringsomsbudsmannen). 

 

Risker med begreppet etnicitet 

Som Hylland Eriksen (1993) skriver är det grundläggande för etniciteten ”Oss och De” 

tänkande. Etnicitet är också nära sammankopplat med begreppet nation och när skillnader 

understryks i ideologisk tjänst uppstår krig. Fler krig i världen startade, då grupper hävdat 

gemensamt ursprung samt rätt till territorium (Johansson, 1993). Ett nutida exempel är 

självständighetssträvan i Katalonien och i Skottland. Det är den essentiella definitionen som 

lämpar sig bäst när skillnader ska förstoras. 

Enligt den konstruktivistiska synen handlar etnicitet om människors föreställningar om att 

dela ett gemensamt ursprung. Och det kan bli problematiskt när man talar om ett gemensamt 

ursprung eftersom alla människor kan ha olika åsikter om hur många generationer tillbaks 

man måste gå för att bestämma sig för vad ett gemensamt ursprung är (Hylland Eriksen, 

1993). 

 

När skillnader ska vara framträdande är det viktigt att hålla i minnet att etniska 

klassificeringar också är sociala och kulturella produkter som är relaterade till de 

klassificerades behov. Deras uppgift är att ordna den sociala världen och skapa 

standardiserade kognitiva kartor över kategorier (Hylland Eriksen, 1993). 

 

Etniska gruppens gränser är inte oproblematiska. Etniska gränskategorier består av individer 

som är ”betwixt and between”, som är varken X eller Y och ändå är lite av bådadera. Deras 

tillhörighet kan styras av situationsbetingad förhandling, kan vara tillskriven från en 

dominerande grupp eller kan det utgöra egen etnisk kategori. I komplexa moderna samhällen 

kan olika typer av grupplojaliteter och grupptillhörigheter antigen sammanfalla eller gå på 

tvärs emot de (Hylland Eriksen, 1993). 

 

Kultur 

 

Kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 'bearbetning', 'odling' och 'bildning' 

och i sin tur härstammar från colo 'odla'  (Wikipedia). Kultur har främst två betydelser: andlig 

(konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster. De komponenter som ingår i 

kultur är symboler, språk, värderingar, normer och artefakter. 

Enligt Nordstedts svenska ordbok betyder kultur form i vilken större grupp människor ordnar 

sin försörjning och organiserar gemensamma angelägenheter. 

 

Begreppet kultur tillhörde under lång tid antropologin och handlade då om att beskriva s.k. 

primitiva levnadssätt hos ursprungsbefolkningar. Man föreställde sig att kulturer var 

homogena enheter som hängde samman med ursprungsbefolkningars handlingsmönster 

(Kamali, 2002). 
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Kulturbegreppet är svårfångat och det finns många olika definitioner. Kamali (2002) skriver 

om två kategorier av begreppet kultur: 

1. Kultur som ett system av värderingar, symboler och tolkningsmönster 

2. Kultur som social handling 

 

Den första kategorin ansluter till essentiella synen på kultur, den andra till det 

konstruktivistiska perspektivet. 

 

Skytte och Montesino (2006) skiljer mellan tre kulturförståelser en evolutionistisk, en 

relativistisk och en kontextuell.  Det essentiella perspektivet ingår i relativistisk förståelse, det 

konstruktivistiska i kontextuell förståelse. 

 

I det tidiga sociala arbetets historia såg man på kultur utifrån en evolutionistisk 

kulturförståelse. Man tänker sig att samhället utvecklas linjärt och går ständigt framåt. 

Utvecklingen har nått sin höjdpunkt i västvärlden och som en följd av det har människor i de 

högutvecklade länderna rätt att påtvinga andra sina sociala och kulturella värden, normer och 

traditioner. Man anser att västvärldens normer är ett resultat av mänsklighetens utveckling 

(Skytte & Montesino, 2006). 

 

Den relativistiska kulturförståelsen utvecklades under tidigt 1900-tal och uppkom som ett 

progressivt och kritiskt alternativ till den evolutionistiska uppfattningen som såg den 

västerländska kulturen som hierarkiskt högre stående. Utifrån relativistisk kulturförståelse 

betraktas kulturer som likvärdiga och har rätt att bedömas utifrån sina egna villkor (Skytte & 

Montesino, 2006). 

 

Den relativistiska kulturförståelsen rymmer en essentiell syn på kultur som oföränderlig. 

Kultur betraktas utifrån det här synsättet som en abstrakt representation av det sociala livet. 

Man menar att kultur skall förstås som ett symboliskt system med en egen och självständig 

existens (Kamali, 2002). 

 

Det kulturessentiella tänkandet inbegriper ett dualistiskt förhållningssätt där olika begrepp står 

i motsats till varandra till exempel att man betraktar västvärlden som modern/rationell och 

orienten som omodern/traditionell (Wikström, 2009). 

 

Relativistisk kultursyn är inte oproblematisk. Den essentiella kulturuppfattningen finns med 

när man talar om mångkulturalism eller det mångkulturella samhället även om det kanske inte 

omedelbart kan förefalla så. Kulturen ses som en unik kvalité utan påverkan från andra 

grupper. Man ser på immigranternas kultur som en ”kulturell särart” som måste bevaras, 

ibland även med hjälp av statligt stöd (Kamali, 2002). 

 

En föreställning om kultur som något homogent och oföränderligt ligger också till grund för 

dem som förespråkar assimilation. Man ser majoritetssamhällets kultur som det legitima, 

koherenta som skall bevaras och individer från andra kulturer måste efterhand tillägna sig 

majoritetssamhällets kultur för att betraktas som fullvärdiga medlemmar (Kamali, 2002). 

 

Den kontextuella kulturförståelsen ser etnicitet som en social konstruktion. Kultur handlar i 

detta perspektiv om något som skapas genom aktiva handlingar i det sociala livet. Människor 

skapar, tolkar och förändrar sina kulturella och etniska identifikationer i samspel med andra 

och i förhållande till de sociala sammanhang de ingår i (Skytte & Montesino, 2006). Kultur 

betraktas inte som något ursprungligt eller oföränderligt utan förstås tvärtom som en social 
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handling och i ständig förändring. Människor definierar själva de kulturella drag som utgör 

tecken på skillnader och används som gräns- och identitetsmarkörer i den konkreta kontexten. 

 

Kontexten har stor betydelse för skapande av kulturell identitet. Kulturell identitet förändras 

ständigt och har flera influenser både från platsen där man är född, platsen där man bor, 

familjen, vilket kön man tillhör etc. (Wikström, 2009). Den enskildes identifikation är 

beroende av situationen och av vem han eller hon jämför sig med (Hylland Eriksen, 1993). 

 

Kamali (2002) understryker att i immigranternas fall är kultur både translokal och 

transnationell inlärningsprocess, en dynamisk process. Immigranterna reproducerar i olika 

grad sina gamla kulturella egenskaper och anpassar sig i olika grad till nya omständigheter i 

mottagarländer. Det är i samspel med andra som kulturen skapas. 

 

Risker med begreppet kultur 

 

Att betrakta kulturella skillnader kan vara problematiskt. Hylland Eriksen (1999) poängterar 

att självklart finns det kulturell variation i världen, folk pratar olika språk, har olika gudar och 

har vitt skilda kunskaper men det nödvändig att skilja mellan dessa kulturella skillnader och 

det politiska sättet att använda kultur på. Det finns risk att många kulturella särdrag kan 

användas ideologiskt (Hylland Eriksen, 1999). 

 

Kultur flyter och är föränderlig och historien kan tolkas på många sätt. Åberopande av rötter 

och historisk tillhörighet är inte påvisbart utan ligger som en mystisk kraft som skapar politisk 

legitimitet (Hylland Eriksen, 1999). 

 

Hylland Eriksen (1999) påpekar att det finns maktperspektiv i frågan om kultur. Kulturella 

skillnader betonas mer i dagliga livet och den politiska organiseringen än tidigare p.g.a. att 

grupper har mer med varandra att göra och i högre grad konkurrerar om samma knappa 

resurser. 

 

Molina (1997) anser att begreppet kultur kan användas som förklaring till olika 

missförhållanden som i verkligheten har att göra med makt och socioekonomisk jämlikhet. 

Även Ålund (1985) påpekar att ojämlikhet på strukturell nivå förklaras med kulturella 

skillnader. 

 

 

I den här studien utgår jag från en socialkonstruktivistisk förståelseram och betraktar kultur 

och etnicitet som ett socialt konstruerat idé- och trossystem som skapas och delas av grupper. 
 

 

Begreppet transkulturell 

 

I min spaning på transkulturellt familjearbete har jag upptäckt att ordet transkulturell inte 

finns i Svenska Akademins ordlista. Däremot finns ordet interkulturell, där prefixen inter 

betyder mellan och enligt Svenska Akademins ordlista syftar på kommunikation. 

Prefixen trans – betyder tvärs över (Svenska Akademins ordlista). 
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Tidigare forskning 
 

Betydelsen av behandlarens etnicitet och kultur i transkulturellt familjearbete samt vilka 

arbetsmetoder som används i transkulturellt familjearbete är huvudtema för studien. Jag har 

intervjuat familjebehandlare inom öppenvård på socialtjänsten och därför var det relevant att 

titta närmare på hur etnicitet och kultur beskrivs inom socialt arbete.   Jag valde att presentera 

närmare rapporten Interkulturellt socialt arbete (Socialstyrelsen, 2010) samt Kamalis studie 

Kulturkompetens i socialt arbete, 2002. 

Jag kommer också beskriva en amerikansk studie av Cabral och Smith (2011) 

som belyser frågan kring matchning terapeut/ klient utifrån etnicitet. 

 

Interkulturellt socialt arbete, Socialstyrelsen 2010 

 

Socialstyrelsen har haft ett uppdrag från regeringen att beskriva hur socialtjänstens individ- 

och familjeomsorg arbetar med brukare där olika aspekter av att ha en ickesvensk bakgrund 

utgör ”en utmaning för verksamheten” (Socialstyrelsen, 2010). Rapporten inkluderar arbete 

med etniska minoriteter. I Sverige beräknas ca 500 000 personer tillhöra någon av fem 

nationella minoriteter (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar). 

 

Bakgrunden till rapporten är att samhällets demografiska mångfald med etnisk och kulturell 

variation inte framträder särskilt tydligt i det sociala arbetets kompetens och 

verksamhetsutveckling, enligt författarna. 

 

Syftet med rapporten var att: identifiera hinder och framgångsfaktorer för en likvärdig 

individ- och familjeomsorg samt ge förslag till förbättringar och verksamhetsutveckling. 

 

Rapporten bygger på litteraturstudier, intervjuer med totalt ca 100 personer (30-tal med 

brukarperspektiv), ett seminarium med ideella organisationer samt diskussioner med en 

expertgrupp (företrädare för Individ och familjeomsorg, verksamhetsutvecklare, forskare och 

en imam). 

 

En fråga jag är nyfiken på är om arbetsmetoder ska anpassas eller inte när man arbetar med 

familjer från andra länder. 

Rapporten pekar på två synsätt i forskningen. Ett som efterlyser ett större hänsynstagande till 

det specifika i situationen för människor som har immigrerat. Forskningen lyfter att 

socialtjänsten inte tillräckligt tar hänsyn till migrationsrelaterade frågor och vad det kan ha för 

betydelse för den enskilde brukarens behov. Då det sociala arbetet inte anpassas till 

minoritetsgrupper utan fortfarande utgår från ett majoritetsperspektiv riskerar etniska 

minoriteter att diskrimineras. 

 

Representanter för det andra synsättet framhåller att det tas för mycket hänsyn till det 

specifika på bekostnad av det allmängiltiga. När migration ses som en skillnad mellan 

människor finns en risk att man främmandegör personer med utländsk bakgrund och etniska 

minoriteter. Erfarenhet av migration riskerar att bli överordnad alla andra egenskaper hos 

personen, ett synsätt som man menar kan leda till diskriminering och stigmatisering. Om 

metoder skräddarsys för vissa grupper och bygger på stereotypa kategoriseringar kan de 

endast bidra till strukturell diskriminering. 

Enligt de forskare som företräder det sistnämnda synsättet förstärker begrepp som fokuserar 

olikheter (t.ex. kulturell kompetens, kulturell sensitivitet, transkulturell kommunikation) ett 

stereotypt tänkande som är utpekande och exkluderande. 
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I rapporten hävdas att det finns forskning som tyder på att det inte finns behov av speciella 

metoder för utländska familjer men det finns också forskning som visar att de gängse 

metoderna fungerar sämre för invandrarfamiljer. 

En av rapportens slutsatser är att i IFO:s arbete med familjer med utländsk eller 

minoritetsbakgrund behövs specifik kompetens utöver yrkeskunskap. De faktorer som kan ha 

betydelse för förståelse av det unika behovet hos brukaren är kunskap om kulturella möten, 

migrationserfarenhet, traumatisering, rättigheter och villkor för minoriteter, villkor för 

uppväxt och föräldraskap inom flera kulturer, strukturell diskriminering mm. 

 

Rapporten visar att det finns flera situationer där vanliga metoder och insatser inte räcker. 

T.ex. lyfts behovet av pedagogiska inslag, då många saknar kunskap om det svenska 

samhället. Rapporten påpekar också behovet av insatser under lång tid när brukarna pga. sin 

korta tid i Sverige har svårt att hitta lösningar. Vid insatser utifrån föräldrars brister påpekas 

behovet av hänsyn till familjens etniska bakgrund och att metoder individanpassas utifrån 

t.ex. synen på uppfostran. 

 

I möte med brukaren framkom att föräldrarna kan uppleva att deras föräldrar auktoritet 

undergrävs i möte med IFO. Barn och ungdomar till invandrade familjer kan ha andra 

önskemål än sina föräldrar kring att behålla sin tradition och kultur. Trycket från 

majoritetssamhället kan bidra till polarisering inom familjen. 

 

Rapporten lyfter också fram behovet av reflektion kring etnicitet och kulturbegreppen. 

Medvetenhet om etnocentrism, att de egna kulturella referensramarna påverkar sättet att tänka 

och tolka. Det kan bli svårt att bemöta en interkulturell situation på adekvat sätt utan de 

specifika kunskaper som rapporten lyfter fram. De andra faktorerna är bl.a. kunskap om att 

kulturen förändras, medvetenhet om etnocentrism, kunskap om migrationsprocess, insikt om 

maktstrukturer, marginaliserings-, utstöttnings- och stigmatiseringsprocesser. 

 

I rapporten problematiseras kring betydelsen av brukarens och socialsekreterarens etniska 

tillhörighet i förhållande till andra aspekter. Förhållningssätt i möte med brukaren påverkas 

om man väljer att lyfta skillnader eller likheter. Det finns inget enkelt svar på denna fråga. Om 

man betonar kulturella skillnader finns det risk för kulturarisering å andra sidan kan brist på 

kunskap och insikt i frågan leda till oavsiktlig diskriminering och sämre kvalitet i arbete enligt 

rapporten. 

 

Fokus på etnicitets och kulturfrågor inom forskning och debatt har mött kritik, då det kan ske 

på bekostnad av uppmärksamhet kring kön-, makt- och klasstrukturer, enligt rapporten. 

 

I rapporten lyfts vikten av att se frågan i samhällskontext. En av utmaningar för IFO enligt 

rapporten är strukturella förhållanden, då brukare fastnar i fattigdom, bostadsbrist och därmed 

blir beroende av bistånd. 

I rapporten framkommer att det behövs bl.a. att man anpassar metodval med hänsyn till 

helhetssyn, att man utvecklar lärande organisation samt verkar för en blandad personal 

sammansättning. 

 

Slutligen lyfter rapporten fram behovet av kvalitativ forskning för att förstå komplexiteten i 

förhållande mellan flera faktorer. 
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Kamali (2002) har intervjuat 50 socialsekreterare (varav hälften med invandrarbakgrund) i 

åtta invandrartätastadselar samt 117 invandrarklienter för att undersöka upplevda för- och 

nackdelar med ”etnisk likhet”. Urvalet av klienter och socialsekreterare var dels från 

försörjningsenheter dels från familjegrupper. 

 

I studien framkom att socialsekreterare med invandrarbakgrund på försörjningsenheter känner 

sig kulturkompetenta och anser sig ha tillräckligt kunskap för att förstå klienterna bättre än 

socialsekreterare med svensk bakgrund. Klienterna däremot föredrar socialsekreterare med 

svensk bakgrund. De upplever svenska socialsekreterare som mer kompetenta och att de har 

bättre kännedom om lagar och regler. Klienterna på försörjningsenheter upplever att de blir  

hårdare bedömda av socialsekreterare med invandrarbakgrund. 

 

Socialsekreterarna med invandrarbakgrund på familjeenheterna ser positivt på sin bakgrund 

och ”kulturkompetens” men tonar ner ”kulturens” betydelse för klienternas problem. De 

tycker att klienterna problem har mer samband med levnadsförhållanden i Sverige än med 

deras kultur. Socialsekreterarna vill hellre lyfta fram sin professionella färdighet än sin 

kulturkompetens. Kamali (2002) konstaterar att det är svårt att se avgörande skillnader i 

arbetssätt mellan socialsekreterare med invandrarbakgrund och socialsekreterare med svensk 

bakgrund på familjeenheterna. Kamali (2002) skriver att det kan bero på att de 

socialsekreterare som jobbar på familjeenheter har längre erfarenhet från det sociala arbetet. 

 

De flesta klienterna på familjeenheter upplevde inte någon större skillnad mellan 

socialsekreterare med invandrarbakgrund och socialsekreterare med svensk bakgrund. 

 

En liten del av klienterna föredrog socialsekreterare med invandrarbakgrund framför 

socialsekreterare med svensk bakgrund. Det var klienter med sämre kunskaper i svenska 

språket och de anser att de kan förklara sig bättre om de får möta socialsekreterare som kan 

tala deras språk. Andra klienter som föredrog socialsekreterare med invandrarbakgrund tyckte 

att samma kultur har betydelse samt att socialsekreterarnas egen erfarenhet av invandring gör 

dem mer lyhörda för klientens problem. 

 

En fråga Kamali (2002) ställde var: om du skulle välja mellan socialsekreterare från 

hemlandet och en socialsekreterare från andra länder förutom Sverige, vem skulle du välja? 

Nästan hälften av klienterna svarade att de skulle välja socialsekreterare från samma land. 

Den viktigaste orsaken som anges är språket. Andra faktorer var samma kultur och samma 

religion. 

En grupp klienter (47 av 117) svarade att det skulle vara bättre att träffa socialsekreterare med 

invandrarbakgrund som kommer från ett annat land och annat kulturellt område än deras eget. 

Enligt Kamali (2002) har många av dessa en mycket negativ inställning till socialsekreterare 

från egna hemlandet. 

 

Kamali (2002) är mycket kritisk till begreppet kulturkompetens och att socialsekreterarna 

med invandrarbakgrund anses ha den kompetensen per automatik. Han ansluter till den 

socialkonstruktivistiska definitionen av kultur och påpekar att inget land eller plats är 

kulturellt homogen och att kultur är kontextbunden och i ständig förändring. Exempelvis att 

socialsekreterare från Iran som tillhör en av flera etniska grupper inte kan betraktas som 

representant för hela landet. Andra variabler som skiljer mellan socialsekreteraren och 

klienten även om de kommer från samma land är år i Sverige, utbildning, klasstillhörighet, 

livserfarenhet mm. 
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Att det finns sociokulturella skillnader mellan klienter har varit främmande för den svenska 

socialpolitiken enligt Kamali (2002). Isstället för ”kulturkompetens” som är personberoende 

och problematisk förespråkar han behovet av genomtänkt och institutionaliserat 

kulturellt/etniskt sensitivt socialt arbete. Fokus på klienternas specifika och heterogena 

problem. Erkännande och respekt av kulturella skillnader mellan klienterna, interkulturella 

skillnader inom en och samma klientgrupp samt mellan klienterna och socialarbetarna. 

Bearbetning av etniska och rasistiska fördomar hos socialsekreterarna. 

 

Kamali (2002) tycker att det finns två grupper i samhället som motarbetar tanken om 

kulturellt sensitiv arbete. Dels de som inte vill se sociokulturella skillnader mellan 

klientgrupperna, dels de som han kallar ”kulturalister” d.v.s. de som ser kulturella skillnader 

som bestämda och oföränderliga. 

 

Cabral och Smith (2011) har gjort en metaanalys av 154 studier med fokus på etnisk 

matchning mellan terapeut och klient. Eftersom det är en amerikansk studie används termen 

ras/etnicitet men jag tycker att studien är relevant utifrån min frågeställning. De har valt 

studier utifrån tre variabler: 

1. individens preferenser för en terapeut som har samma etnicitet 

1. klienternas uppfattningar kring möte med en terapeut av samma kontra annan etnicitet 

2. påverkan av effekten i terapi vid matchning terapeut – klient utifrån etnicitet 

 

Studiens resultat är att de flesta klienter föredrar att möta en terapeut av samma etnicitet (52 

studier, effektstorlek 0,63). Svaret på andra frågan var att det finns en lite mer positiv syn på 

terapeuter med samma etnicitet än med terapeuter med en annan etnicitet (81 studier, 

effektstorlek 0,32). Däremot påverkas inte resultatet av terapi i betydande mening om klienten 

och terapeuten har samma etnicitet (53 studier, effektstorlek 0, 09). En etnisk grupp som 

utmärker sig i studierna är afro- amerikaner. För den gruppen framgår bl.a. att matchning 

utifrån etnicitet påverkar resultatet av terapi positivt. 

 

Studien nämner tre tidigare metaanalyser med samma frågeställning som omfattade 

undersökningar från 70 talet fram till början av 200o-talet. Även de resultaten tydde på att 

klienter föredrar terapeuter av egen etnicitet men att det har endast liten påverkan på 

behandlingsresultatet. 

 

Att klienter föredrar en terapeut av egen etnicitet förklaras i studien med att klienter har en 

föreställning om att dessa terapeuter har samma världssyn. De påpekar att när alliansen är 

stark så har etnicitet liten betydelse men att multikulturell kompetens hos terapeuten bidrar till 

skapande av bra allians (Cabral & Smith, 2011). 

 

Att matchning utifrån etnicitet är problematisk påpekas också i denna studie. Även om 

terapeuten och klienter har samma etnicitet så betyder det inte att de har samma världssyn. De 

påpekar även på risker med att arbeta uteslutande med klienter med samma etnicitet, t.ex. att 

man förstärker segregationsmekanismer eller att terapeuter tappar transkulturell kompetens. 

( Cabral och Smith, 2011) 

 

Cabral och Smith (2011) påpekar att även om effekten av terapin inte påverkas av matchning 

klient/terapeut utifrån etnicitet, så har terapeutens multikulturella kompetens stor betydelse. 

Etnicitet har betydelse understryks i studien men eftersom dynamiken kring etnicitet är 

mycket komplex så är tanken att matcha terapeut och klient endast utifrån samma etnicitet är 



12 

 

problematisk.  De förespråkar att terapeuten tar hänsyn till klientens individuella 

uppfattningar kring etnicitet, att terapeuten har medvetenhet, kunskap och färdigheter i 

multikulturella frågor. 

 

Cabral och Smith (2011) sammanfattar sin studie med att istället för att fokuserar på frågor 

kring matchning terapeut/klient utifrån etnicitet borde framtida forskning handla om att 

förfina metoder för att möta klienterna med olika världssyn, kring terapeuternas 

multikulturella kompetens samt utvecklande av professionella färdigheter hos terapeuten. 
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Syfte 
 

Det övergripande syftet med studien är att bidra till beskrivning och utveckling av 

transkulturellt familjearbete. 

 

Att undersöka om behandlarens etnicitet/kultur har betydelse i familjearbete och i så fall 

vilket sätt. 

 

Att undersöka vilka arbetsmetoder som behandlare använder i möte med invandrade familjer 

och om finns det skillnader/likheter mot att möta svenska familjer. 

 

Att undersöka vad är viktigt att tänka på för en nyanställd i ett område där man möter familjer 

med olika etniska/ kulturella bakgrunder. 

 

Frågeställningar 

 

Har behandlarens etnicitet och kulturella bakgrund betydelse i transkulturellt familjearbete? 

På vilket sätt har behandlarens etnicitet och kulturella bakgrund betydelse i möte med 

familjer? 

Finns det skillnader/likheter mot att möta svenska familjer? 

 

Vilka metoder använder behandlarna i familjearbete med klienter som har ursprung i andra 

länder? 

Finns det skillnader/likheter mot att möta svenska familjer? 

 

Vad är viktigt att tänka på för en nyanställd i området enligt familjebehandlarna? 

 

Vad har arbetet med transkulturellt familjearbete betyd för behandlaren själv? 

 

Metod 

 
Jag har gjort en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med sex familjebehandlare inom 

socialtjänstens öppenvård i ett område där många familjer har en annan etnisk/kulturell 

bakgrund än svensk. 

En kvalitativ intervju som metod har syfte att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur 

den intervjuades eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag var intresserad av hur 

behandlarna beskriver sitt arbetssätt samt hur upplever de betydelsen av eget etnicitet/kultur i 

möte med familjer. 

 

Urval 

 

Jag har valt att intervjua sex kollegor från min nuvarande arbetsplats, en öppenvårds enhet 

inom socialtjänsten. Upptagningsområdet omfattar två stadsdelar i en förort till en storstad. 

Stadsdelarna skiljer sig mycket dels vad gäller socioekonomisk sammansättning 
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(medelinkomst 160 000 respektive 350 000) dels vad gäller andelen invånare med utländsk 

bakgrund (87 % respektive 26 % ) (Områdes fakta, 2012). Min frågeställning rör 

transkulturellt familjearbete och skillnader/likheter i att möta svenska respektive invandrade 

familjer. Därför var just den stadsdelen intressant, då behandlarna träffar båda grupper av 

familjer (första kriteriet). 

 

Det andra kriteriet jag har är att de är familjebehandlare, d v s jobbar med familjer med barn – 

ungdomar upp till 20 år och att de har erfarenhet att både möta svenska familjer samt familjer 

med ursprung i andra länder. 

 

Det tredje kriteriet är behandlarnas etniska och kulturella bakgrund. Jag har valt att intervjua 

tre behandlare med ursprung i ett annat land och tre behandlare som är födda och uppvuxna i 

Sverige. 

 

Urvalsgruppen blev fyra kvinnor och två män i åldersspannet 45-67 år. Samtliga har sin yrkes 

grundutbildning i Sverige, fem är socionomer, en är mentalskötare. Alla har vidareutbildning i 

systemiskt familjearbete. Fem av sex har jobbat på arbetsplatsen under lång tid (8 till 15 år). 

 

De tre familjebehandlare som har sitt ursprung i annat land har bott i Sverige i mer än 35 år. 

 

Av anonymitets skäl väljer jag att inte presentera var och en av deltagarna närmare än så. I 

resultat delen använder jag mig av bokstäver D, E, F för svenska behandlarna och A, B, C, för 

behandlarna som har ursprung i annat land. I de citat som redovisas i resultat delen betecknas 

intervjuaren med ”I”. 

 

Insamlingsmetod 

 

Hela arbetsgruppen informerades kortfattad om studien och dess syfte vid en 

arbetsplatskonferens. Därefter har var och en av tilltänkta intervjupersoner tillfrågats enskilt. 

Samtliga accepterade förfrågan att delta i studien. 

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide som också innehåll bakgrundsfrågor 

(bilaga 1). Olsson och Sörensen (2002) skriver att det viktigaste med intervjun är så exakt 

som möjligt få en blid av vad den intervjuade vill förmedla och därför användes 

intervjuguiden som stöd och inte som manual. 

 

Olsson och Sörensen (2002) påpekar vikten av att intervjuaren inte överför sina egna tankar 

till den berättande personen för att inte förlora i trovärdighet och jag har försökt att så långt 

som möjligt följa detta råd. 

 

Varje intervju var ett unikt tillfälle och i varje intervju uppstod nya infallsvinklar, nya frågor 

väcktes. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) produceras kunskap i ett samspel mellan 

intervjuare och intervjuperson och det är också min erfarenhet av intervjusituationen. 
 

Bearbetning och analys av data 

 

Intervjuerna spelades in med videokamera men utan att intervjupersonen syns i bild. 

Varje intervju varade i genomsnitt 60 min. Fem intervjuer genomfördes på arbetsplatsen. En 

intervju genomfördes hemma hos intervjupersonen. Olsson och Sörensen (2002) påpekar att 
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rummet där intervju genomförs har betydelse, att det ska vara ostört. Intervjuerna 

genomfördes i ett samtalsrum under sommarmånader, då det var mindre folk i lokalen. Den 

intervju som genomfördes hemma skedde i ett hus där endast intervjuaren och intervjuade 

närvarade. 

 

Alla intervjuerna transkriberades av mig och omfattade 64 sidor. Missuppfattningar av 

intervjun elimineras när det är intervjuaren som transkriberar enligt Kvale och Birkmann 

(2014). Analysprocessen påbörjades redan vid intervjusituationen (Pope, Ziebland, & Mays, 

2000) och min uppfattning är att det var av vikt transkribera intervjuer själv för vidare 

bearbetning av materialet. 

 

Utskrifterna gjordes ordagrant. Pauser markerades med punkter. Innehåll från intervjuer som 

presenteras i resultat delen innehåller viss exkludering av upprepade uttryck och talspråk för 

att skapa en mer sammanhängande bild. När texten i resultatdelen förkortades markerades det 

med (…). 

 

Analysprocessen genomfördes i fem steg (Pope, Ziebland, & Mays, 2000) och i varje steg har 

min ambition varit att förstå vad personen vill förmedla, vad är väsentligt. Först har jag 

lyssnat till inspelningar flertal gånger medan jag läste de transkriberingar jag gjorde. Pope et 

al.,(2000) kallar det steget familiarisation (Eng), att bekanta sig med materialet, blir förtrogen 

med det. Läsningen ledde till en preliminär bild av innebörden i materialet, ett försök att 

förstå vad intervju personen anser är viktigt. Mina terapeutiska kunskaper kom till 

användning, då enligt min uppfattning handlar mitt arbete till stor del om att förstå och tolka 

innebörden i det som sägs. 

Nästa steg var att identifiera tema. Jag använde mig av nyckelord, att i varje intervju 

identifiera de orden som den intervjuade anser viktigt och förmedlar till bakgrund till av mig 

ställda frågor eller tema som uppstod i dialogen. Exempel på nyckelord jag använde är t.ex. 

makt, värderingar etc. 

Nyckelorden blev början till de kategorier som växte fram vid nästa steg. I det steget som 

Pope et al.(2000) kallar indexing, blev antal kategorier omfattande. Varje utsaga som beskrev 

en kategori markerades med olika färger i var och en av intervjuer. 

Därefter organiserades de urklippta citaten från varje intervju under kategorier, materialet 

omformades från individuella beskrivningar till en helhet. Varje citat markerades med en 

initial för den personen som citatet kom ifrån i syfte att inte förlora de individuella rösterna.  

Att välja citat som beskrev en kategori var ett mödosamt arbete, då vissa utsagor passar in 

under flera kategorier. I en mening kan flera kategorier rymmas och då valde jag att dela på 

citatet. 

Därefter analyserade jag varje kategori och ett antal underkategorier växte fram (steg 4). 

En del av kategorier valde jag att lämna, då jag inte ansåg de var relevanta till syftet med 

frågeställningarna, t.ex. betydelse av humor. Nya kategorier tillkom, t.ex. var språkets 

betydelse inte något jag frågade efter men det blev viktigt under arbetets gång, relevant för 

syftet med studien. Denna kategori passade både som svar på frågor kring etnicitets betydelse 

och som resultat kring arbetsmetoder. Jag bestämde mig för att språket förblir en egen 

kategori. 

Slutligen organiserades materialet i ett antal kategorier och underkategorier utifrån de 

frågeställningar jag hade. Det finns ingen metod för att göra tolkningar där behövs erfarenhet, 

kreativitet och fantasi (Sjöström, 1994). Att söka mönster som är gemensamma i varje intervju 

men också att hitta skillnader är en process som pågick inte endast när jag hade materialet 

framför mig. Det är en tankeprocess som kunde fortgå i andra sammanhang, t.ex. när jag läste 

litteratur eller diskuterade innehållet med andra. Att försöka att se vad som kristalliseras fram 
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ur materialet och också se relevansen till de ställda frågorna innebär flera omskrivningar, 

förändringar tills den slutliga texten presenteras. Detta arbete, att växla mellan del och 

helhetsperspektiv, påverkas av min erfarenhet (Olsson och Sörensson, 2002), av de teman som 

dykt upp när jag läste litteratur (Sjöström, 1994) eller av kollegors och handledarens 

kommentarer. 

 

Etiska överväganden 

 
Min egen förförståelse inför detta arbete har betydelse. Jag kom till Sverige från Polen för 28 

år sedan, vilket innebär att jag har migrationserfarenheten och lång erfarenhet av att bo i ett 

annat land. I yrkeslivet har jag senaste tio åren arbetat i ett område där andelen invånare med 

ickesvensk bakgrund är mycket hög. Mitt intresse för frågor rörande kultur och etnicitet 

väcktes redan under grundutbildningen till socialpedagog och under åren har jag dels läst en 

del litteratur och deltagit i en del kurser som berör migration, kulturfrågor.  Denna 

förförståelse påverkar självklart vilka frågor jag ställer eller hur tolkningen av materialet 

utformas. Det krävs kunskap om ämnet för intervju hos intervjuaren för att kunna följa upp 

svaren på frågor och kvalité i data beror på intervjuarens ämneskunskaper (Kvale och 

Birkmann, 2014). 

 

Att intervjua arbetskollegor innebär att neutraliteten inte är detsamma som att intervjua 

människor man inte har relation med. Att vi alla arbetar professionellt med samtal tycker jag 

har betydelse på det sättet att vi är vana att reflektera över vad som sägs och varför. 

Intervjuerna handlade om beskrivningar av arbetsrelaterade frågor och inte personliga åsikter 

vilket enligt min mening är mer neutralt, inte lika utlämnande. 

 

I mitt arbete har jag följt de forskningsetiska principerna. 

Informationskravet – alla deltagare informerades om syfte med forskningen, att deltagandet är 

frivilligt och om rätten att avbryta sin medverkan och att uppsatsen skrivs inom ramen för 

familjeterapi utbildning på Linköpings Universitet. 

Samtyckeskravet – jag har pratat individuellt med varje tänkt deltagare vilket jag tror gör 

möjligheten till att säga nej till att delta eller ställa frågor kring syftet med forskningen lite 

lättare. 

Konfidentialitetskravet – jag har lämnat information om sekretess, att intervjuer ska 

avidentifieras och inspelningen och utskriften ska raderas när uppsatsen är färdigt.  Att jag 

intervjuade mina kollegor gjorde att det blev mer komplicerat att beskriva vilka de är, att delar 

av beskrivningar fick jag utelämna just ur sekretess synpunkt. Det är svårare att förhålla sig 

till att inte lämna ut vilken arbetsplats det handlar om, då för flertal är det inte hemligt var jag 

är anställd. 

Nyttjandekravet- är inte relevant i denna studie, då materialet används endast för just denna 

studie. 

Var och en av mina intervjupersoner kommer att få en kopia av uppsatsen. 
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Resultat 
 

Intervjusvaren har klassificerats i sex kategorier, i flertalet fall med ett antal underkategorier. 

 

En av frågorna var om behandlarens etnicitet/kultur har betydelse och om svaret är ja, på 

vilken sätt. En följdfråga var om det finns skillnader/likheter i att möta svenska familjer. 

Kategorier 1 och 2 visar resultatet utifrån dessa frågeställningar. 

 

Språket är en kategori som tangerar både etnicitet/kultur och arbetssätt därför valde jag 

presentera resultatet som en egen kategori. Kategori 3 

 

Jag var också nyfiken på vilka arbetsmetoder som använder behandlare i transkulturellt 

familjearbete och om det finns skillnader/ likheter i att möta svenska familjer. Kategori 4. De 

temata som framkommit i intervjuer presenteras som underkategorier till arbetsmetoder. 

 

En frågeställning jag hade var vad som är viktigt att tänka på som nyanställd i orådet. 

Kategori 5 Svaren redovisas som underkategorier till frågan. 

 

Slutligen var jag nyfiken på vad arbete i området betytt för behandlarna, även har redovisas 

svaren som underkategorier till frågeställningen. Kategori 6 

 

1. Etnicitet och kulturell bakgrund har/har inte betydelse 

 
Fem av sex behandlare tyckte att etnicitet och kulturell bakgrund har betydelse i möte med 

familjer. Familjebehandlarna med icke svensk bakgrund betonade att deras egen bakgrund är 

både kompetens och tillgång i arbete med familjer från andra länder. 

 

 ”ja, jag tycker att jag har haft jättemycket nytta av ” (B) 

 

 ”ja det har varit en tillgång”(B) 

 

 ”jag tror att det är en kompetens ”(A) 

 

Familjebehandlare med svensk bakgrund tyckte att deras etnicitet och kultur har betydelse i 

möte med familjer och att det kan både vara positiv och negativ att vara svensk. 

 

  ”om jag tänker bara utifrån mig själv så tror inte jag för min del att det har varit                               

    negativt att jag har varit svensk, men jag tror det kan vara så, det tror jag” (D) 

 

              ”det har betydelse, jättemycket så, positivt och negativt ...”(F) 

 

Behandlarens etnicitet/kultur, att kunna arbeta med sina landsmän kan vara en orsak till att 

söka sig till området. 

 

  I:”är det så att du sökte dig hit av någon anledning eller är det bara slump? 

 

             C: ” ju, det gjorde jag, för här var det ganska mycket missbrukare från samma land   

              som jag och jag tänkte att då kan jag använda mig av min kunskap i språket och  
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             bakgrund också. Jag trodde det var viktigt och jag tror att det är viktig på någon 

             vis.(C) 

 

Det är inte alla som tyckte att behandlarens etnicitet och kulturell bakgrund har betydelse i 

möte med familjer. En av de intervjuade tyckte inte att etnicitet/ kultur har betydelse i möte 

med familjer utan vilken klass behandlaren kommer ifrån har betydelse. 

 

             ” ... inte etnicitet ... det är nog mer klass i så fall” (E) 

 

Även andra familjebehandlare påpekade att ur klientens perspektiv är det inte enbart etnicitet 

som har betydelse utan också klass. 

 
            ”jag tror inte att det bara handlar om klasskillnader utan det är mer både och” (B) 

 

            ”man betraktar de (andra generation invandrare) som invandrare fast de inte är det,  

             de har ju språket, de har hemhörighet här och det kanske helt annan problematik  

             samtidigt är det har med klass blir väldig tydlig … att man på något sätt stannar kvar  

             någonstans i någon slags elände, någon slags getto och man känner inte att man   

             kommer vidare, där är det väldigt mycket fråga om klass”(C) 

 

Sammanfattningsvis tycker fem behandlare att deras etnicitet/kultur har betydelse i 

transkulturellt familjearbete. Att ha ickesvensk bakgrund ses som tillgång, kompetens och kan 

vara anledning till att man söker sig till området. Behandlare med svensk bakgrund 

reflekterade att deras etnicitet/kultur har betydelse och kan uppfattas av klienterna både 

positiv och negativ. 

Vilken klass behandlaren och klienten kommer ifrån har betydelse enligt behandlarna. 

 

2. På vilket sätt har behandlarens etnicitet och kulturella 

bakgrund betydelse i möte med familjer? Finns det skillnader/ 

likheter mot att möta svenska familjer? 

 

2.1 Familjebehandlare med ickesvensk bakgrund om att möta familjer 

med samma bakgrund eller med ursprung i andra länder. 

 

Familjebehandlarna upplever att det blir skillnad när de möter familjer från samma land, att 

förståelsen är en annan, bättre. 

 

 ”att man har en annan förståelse, man har samma bakgrund och man kanske inte har  

   upplevt samma sak som klienterna ... men däremot att jag kan förstå ... hur det kan  

   blir, hur det kan vara, hur man kan tänka, det tycker jag” (B) 

 

             ”det är det har att kunna sätta sig i vissa situationer ... inte bara tänka men att  

        sätt sig in” (B) 

 

I möte med andra invandrade familjer beskriver familjebehandlarna att den gemensamma 

migrationsbakgrunden har betydelse. 
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                   ”den närheten som man har gemensamt, att man är inte född här och har en annan   

                     bakgrund, det blir lättare att närma sig … därför att den människan som sitter  

                     mittemot som har också invandrarbakgrund(…)det menar jag blir lättare” (A) 

 

                   ”att kunna jämföra hur kan det vara där och hur är det här, och hur man ska få till   

                     det på något sätt … den förståelsen”(B) 

 

                    ”jag tror att den här processen att anpassa sig och hitta sin plats i samhället och  

                     sin identitet och ta det bästa av allt och förhoppningsvis hitta någon slags balans  

                     mellan ursprunget och nuvarande hemlandet, det tror jag är viktig i invandrade  

                     familjer (…) behandlare med en annan etnisk bakgrund som gått igenom samma  

                     saker, inte precis samma sak, många har väldigt mycket i bagaget, men jag tror 

                     att den förståelsen kan ju vara ganska viktigt, att det faktisk inte världens lättaste,  

                     det är inte bara att komma hit och anpassa sig lära sig svenska och tycka att det  

                     här är helt ok, utan att det är en process” (C)  

 

 

Att behandlaren kommer från samma land kan också upplevas negativ av klienterna. 

 

                    ”många människor kan också känna en rädsla att möta någon från samma  

                      bakgrund, vad hon ska tycka”(B) 

 

                     ”det finns de som vill ha en svensk socialsekreterare, inte någon som pratar  

                      samma språk utan någon som pratar svenska för att de tyckte så här, att det är  

                      lättare att få igenom sina krav med någon svensk för många svenskar är så  

                      oerhörd rädda för att betraktas som rasister”(C) 

 

2.2 Familjebehandlare med ickesvensk bakgrund om att möta svenska 

familjer 

 

I intervjuer framkommer att behandlarna inte upplever några svårigheter i möte med svenska 

familjer och att det beror på att de har bott i Sverige under lång tid. 

 

                  ”alltså jag är ganska mycket svensk” (B) 

 

                  ”jag tycker jag kan hantera både och”(B) 

 

                  ”jag är lika mycket svensk som jag är min egen etniska identitet, så det är inte   

                    problem för mig. Jag vet hur svenskar tänker”(A) 

 

En av behandlarna reflekterar över hans egen etnicitets/kultur betydelse i möte med svenska 

familjer. 

 

                 ”jag funderar över vad de ser, hur de tittar på mig, hur jag ser ut i deras ögon, jag  

                  vet att det ingår, för att veta vem jag är, var jag befinner mig, hurdant jag är” (A) 
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2.3  Familjebehandlare med svensk bakgrund om att möta familjer med 

ursprung i andra länder. 

 

Behandlarna beskriver att deras etnicitet/kultur påverkar möte positiv utifrån klienternas 

förväntningar. 

 

                    ”det är positivt att möta en väldig tydlig svensk … därför att det finns det har att  

                     man inte litar på sina landsmän och det är väldig många som säger det, det här  

                     att man litar på svenska myndighetspersoner”, (F) 

 

Det framkommer att det blir skillnad hur de gör när behandlarna möter invandrade familjer. 

 

                    ”det blir mer personligt och där tycker jag också att jag märker att bjuder jag på 

                      det då ökar förtroende” (F) 

 

                    ”alltså de familjer som är så främmande för mig, då kanske jag blir mer  

                      entusiastisk eller mer positiv nyfiken och vill veta, och de kan lära mig, jag vet  

                      inte om det kan vara något sådant…”(D) 

 

En av behandlarna reflekterar över skillnaden i både etnicitet och klass kan påverka klientens 

förväntningar negativ. 

 

                      ”jag tror att man kan känna, att familjerna som kommer till oss kan uppleva att  

                      man inte förstår de, de förstår inte, man har haft det så bra och välordnad och  

                      man kan inte förstå deras bakgrund och deras kultur”(D) 

 

 2.4 Familjebehandlare med svensk bakgrund om att möta familjer med 

samma bakgrund 

 

I möte med landsmän beskriver behandlarna att förståelse blir bättre och att det är en skillnad 

mot möta familjer från annat land. 

 

                     ”jag kanske tar saker mer för givna när det är svensk familj, jag tänker att de  

                      förstår på annat sätt ”(D) 

  

                     ”jag har samma bakgrund, där har du ju kanske samma våglängd, det är lättare  

                      att hitta det ”(D) 

 

                     ”I: tycker du att du känner skillnad i mötet med svenska familjer? 

                       F: ja, absolut, och en jättestor skillnad faktisk” (F) 

 

En av behandlarna beskriver att hon/han blev varse betydelsen av etnicitet/kultur i möte med 

svensk familj när hon blev personlig på ett sätt som hon/han brukar med familjer från andra 

länder. 

 

                 ”sen insåg jag att det blir ju helt fel, jag ska inte alls vara personlig med henne   

                   utom jag är myndighetsperson och hon har kontakten utifrån sin son och då blev  

                   jag mer varse den har skillnaden”(F) 
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Sammanfattningsvis framkommer att etnicitet/kultur har betydelse och att behandlarna oavsett 

bakgrund upplever skillnad i möte med familjer från samma land mot familjer från andra 

länder. Behandlarna tycker att förståelse och kommunikation blir bättre när man möter 

familjer med samma etniska/kulturella bakgrund. 

Behandlare med ickesvensk bakgrund tycker att migrationsbakgrunden har betydelse och 

påverkar kommunikationen på ett positiv sätt. Att ha lång erfarenhet av att bo i Sverige 

påverkar också i möte med svenska familjer. 

Fler behandlare mötte klienter som föredrar att möta en svensk behandlare. 

Behandlarna beskriver att de blir medvetna om sin egen etnicitet/kultur i möte med andra. 

 

3. Språkets betydelse i transkulturellt familjearbete 
 

I intervjuerna har framkommit att familjebehandlarna tyckte att det var skillnad att ha samtal 

med familjer på sitt modersmål än att arbeta med tolk. 

 

3.1  Att prata modersmål kontra inlärt språk 

Skillnaden mellan att använda modersmål mot att prata inlärt språk upplevdes så att orden har 

en känslomässig laddning på annat sätt än när man använder främmande språk. 

 

      ”att det är stor skillnad för det klart att det är en känslomässig laddning i de orden  

        man lär sig hemma”(C) 

 

Behandlarna beskriver också att det blir lättare att förstå varandra när man pratar samma 

språk. 

 

                 ”… eftersom jag inte behöver fråga tio gånger, jag förstår hur de tänker och det blir  

                   inga svårigheter, så att man sitter där och frågar en gång till, vad menar du? hur 

                   då? … och det blir lättare för klienterna också, känna att här finns det någon som  

                   förstår vad jag menar … även om man använder fel ord” (A) 

 

Ibland har det uppfattats som lättare att prata på främmande språk, lättare att ta upp svåra 

saker. 

 

                 ”svåra saker tycker jag har man mycket lättare att prata på främmande språk, det är  

                  bara ord som jag har lärt mig, jag vet vad de betyder och man bara prata om saker  

                  och ting men har inte samma känslomässiga laddning som ens eget hemspråk” (C) 

 

3.2  Att använda tolk 

 

Att arbeta med tolk kan innebära att språket blir en barriär och att visst innehåll i 

kommunikationen försvinner. 

 

              ”jag tror att språkkunskaper har stor betydelse på det sättet att det är alltid svårt  

               med tolk, någonting försvinner på vägen, det är mycket lättare om man kan  

               prata sitt eget språk tror jag”(C) 

 

                   ”därför språk kan vara barriär ibland, även när man använder tolkar, så tolkar inte,  
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                inte alla det finns bra tolkar också, för om du översätter ord för ord, det blir  

                jättekonstig … ibland kan det vara fel”(A) 

 

             ”med just familjer från andra kulturer, där de inte har språket, jag tror inte att det är så  

               lyckat att man sitter i familjesamtal, via tolk ... dels så vet man inte hur människor  

               tänker, man förstår saker på olika sätt, man förstår orden på olika sätt och man  

               förstår i vissa fall inte orden alls”(D) 

 

3.3  Att inte ha samma språk 

 

Oavsett bakgrund så tyckte familjebehandlarna att det var svårare förstå undertonen i samtalet 

och att det var viktigt att försäkra sig att man förstår vad som sägs med familjer som inte har 

svenska som modersmål. 

 

              ”det är mycket svårare att läsa mellan raderna, alltså tolkningarna kan bli helt fel”(F) 

 

              ”att man måste hela tiden försäkra sig om att har du förstått, är det förstått eller är det  

                 någonting som man missuppfattar” (C) 

 

Att upprepa saker kan vara till hjälp för att förstå varandra. 

 

              ”man måste ändå utgå från klienternas språkförståelse och jag tror att det kanske blir 

               enklare i vissa fall med mera upprepningar, kanske mera tänka hur jag ska förklara  

               saker” (C) 

 

I möte med svenska familjer tyckte behandlare att tyngdpunkten låg på den verbala 

kommunikationen. 

              ”med en svensk familj så använder man mer det verbala, där blir det ju tyngdpunkten  

               det verbala”(D) 

 

3.4 Att anpassa språket 

 

Det har framkommit i flera intervjuer att det var viktigt att anpassa språket efter klientens 

språkförståelse. 

 

               ”jag tror man måste anpassa språket efter klienten”(C) 

 

               ”vilken nivå man ska lägga sig i, alltså språket gör så himla mycket”(B) 

 

Anpassning av språket handlar dels om vilken samhällsklass familjen kommer ifrån och 

utifrån det vilka ord man använder. Risken med att inte anpassa språket kan vara att man 

pratar förbi varandra. 

 

              ”om man möter en analfabet som inte kan läsa och skriva och kommer från bergen  

               och har ett visst språk (…) så det är jätteviktigt att veta vilken bakgrund man  

               kommer ifrån och vad man har med sig så att man är på samma nivå, inte så att man 

               är här uppe och den personen är här, kommunikationen går inte och det som kan  

               hända tyvärr, att de inte förstår vad vi säger, helt enkelt, det vi vill säga, det vi vill att  

               det ska nå fram, når inte fram riktig”(B) 
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                  ”det finns ju folk som är från mitt land som kommer från ett litet samhälle, deras  

                    språkkunskaper är inte så utvecklade, så anpassar jag mig … eftersom om jag 

                    pratar mitt språk som innehåller intellektuella ord, då förstår han inte alla fall,  

                   fast det är samma språk ”(A) 

 

Även i möte med svenska familjer tycker behandlaren med ickesvensk bakgrund att språket 

måste anpassas. 

 

                 ”jag måste uttrycka mig på ett sätt att det går fram … då kan jag inte prata på  

                  samma sätt som med en som kommer från mitt land, med en svensk blir det  

                   pannkaka, han förstår inte vad jag säger, spelar ingen roll hur bra svenska jag kan,  

                  då måste jag anpassa mig”(A) 

 

3.5 Ickeverbal kommunikation 

 

Att vara medveten om att kommunikationen sker på andra sätt än verbalt är också viktigt. 

 

                    ” … rösten och vad du säger men det är väldig mycket kroppsspråk och det är ju  

                    överhuvudtaget kroppsspråk med människor, du kommunicerar både med din 

                    klädsel, kroppsspråk och alla möjliga saker och jag tänker på hur du sitter, var du  

                    sätter dig i rummet, var du låter människan sätta sig”(D) 

 

Sammanfattningsvis har det betydelse om man använder modersmål, inlärt språk eller arbetar 

med tolk, i transkulturellt familjearbete. Behandlare beskriver att det blir lättare att förstå 

varandra när man pratar samma språk. Att prata sitt modersmål gör det enklare att förstå 

känslomässiga nyanser och undertoner i samtalet. En inlärt språk kan göra lättare att prata om 

svåra saker enligt de intervjuade. Att arbeta med tolk innebär skillnad och det finns risk för 

missförstånd. 

Även om behandlaren och klienten har samma språk är det viktigt att anpassa språket utifrån 

klientens språkförståelse, t.ex. utifrån vilken klass klienten kommer ifrån. Medvetenhet om 

vilka ord behandlaren använder har betydelse. Vid sidan om den verbala kommunikationen 

har rösten, kroppsspråk, klädseln betydelse. 

 

4. Vilka metoder använder behandlarna i familjearbete med 

klienter som har ursprung i andra länder? Finns det 

skillnader/likheter mot att möta svenska familjer? 
 

 

4.1 Att möta andra värderingar 

 

       Transkulturellt familjearbete innebär att behandlaren möter människor som har andra 

värderingar. Hur människor ser på barnuppfostran, vilken kvinnosyn de har eller hur man ser 

sin självbestämmanderätt skiljer sig åt mellan människor. 
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      Skillnader i synen på barnuppfostran. 

 

                            ”de har skillnaderna i hur vi ser på barn och hur vi bemöter barn... flera av 

                              familjerna där de hade ju barnflickor, de hade haft andra som har tagit hand om  

                              barnen, så det här att leka, att ha tid med sina barn, umgås, det var främmande  

                              för de och sen var ju en annan typ av fostran naturligtvis”(D) 

 

                      ”i flesta andra länder så ska du slå dina barn för det är då bra uppfostran så det  

                        klart det gör skillnad”(F) 

 

Skillnader i synen på kvinnor 

 

                      ”jag har ju jobbat med kvinnofrid en hel del och där är det inte fattigdomen, där  

                       handlar det om att det är en annan kulturbakgrund, patriarkalt samhälle som de  

                       kommer ifrån, där kvinnorna kommer till Sverige och ser hur vi svenskor lever,  

                       de kräver att man ska gå på SFI, mannen vill hålla de hemma, de kommer inte  

                       vidare i livet och likaså vill svenska samtidigt och det, då gungar ju marken  

                       under fötterna för männen naturligtvis, dom har inte den kontrollen längre,  

                       makten över kvinnorna”(D) 

 

Skillnader i synen på självbestämmanderätt. 

 

                      ”den kunskapen jag har med mig från andra länder det är att många människor 

                        som kommer från ett land där det är mycket att andra bestämmer hur du ska  

                        leva, hur du ska göra, hur du ska ha det, så blir det väldigt svårt att utnyttja sina 

                        egna resurser, i den egna familjen, för många familjer kommer från sådant  

                        familjeförhållande där man har levt tillsammans som en grupp ..och då är det  

                        dom äldsta som har bestämt att det ska vara så”(B) 

 

Förändringsarbete kring värderingar är tidskrävande och om behandlaren har själv erfarenhet 

av att bo i ett land där t.ex. barn aga är tillåtet kan det vara till hjälp. 

 

                     ”jag förstår, jag kommer också från ett annat land, jag har också det har att i mitt  

                       land så är aga tillåtet, så jag förstår att det är svårt att kunna låta bli med en  

                       gång” (B) 

 

Att möta andra värderingar kan väcka frustration hos behandlaren. Att ha arbetskollegor med 

en annan etnisk/kulturell bakgrund kan då vara till hjälp. 

 

                      ”jag kan ibland bli så förbannad (…), hur män (…) håller på, och kontrollerar 

                       och slår, och tycker att de i sin fulla rätt att göra det och hur bemöta sådana  

                       med respekt ? Och där har jag haft hjälp av arbetskollega, att faktisk kunna se 

                       det här men (…), visst hela det paketet finns men det är fortfarande en  

                       människa, se med respekt”(F) 

 

                      ”när vi bemöter klienter så vill vi att de ska ha det bra eller de ska få det bra i  

                      framtiden och det är det vi försöker hjälpa till med, för att få förändringar till det  

                      bättre, men många människor är rädda för dem har förändringar, för de vet inte 

                      var de hamnar och då blir det att vara fast vid det de känner till, ibland kan det  

                      vara svårt”(B) 
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Att möta andra värderingar kan också vara positivt. En behandlare beskriver att det har varit 

fördel att vara äldre. 

 

                   ”jag måste säga att för min del så upplever jag att för mig har ålder varit klar  

                    fördel, alltså det har ju verkligen varit och att jag har varit äldre har också tror jag  

                    varit att lättare träffa män, jag har känt att på något sätt de respekterar äldre  

                    människor, det kan jag känna en vis skillnad med de familjerna”(D) 

 

I transkulturellt arbete är det viktigt att se individer, att t.ex. människor från samma land har 

olika värderinga. 

 

                     ”jag tänker också på min egen etnicitet och andras, alltså att man kan tänka så  

                      olika, därför är det så viktig att man faktisk utforskar, du kan ju ha två från  

                      Somalia i huckler, de ser precis likadana ut på utsidan men de har ändå mycket 

                      olika värderingspaket”(F) 

 

Sammanfattningsvis innebär transkulturellt arbete möte med andra värderingar som t.ex. 

synen på barnuppfostran, kvinnosyn eller självbestämmanderätt. Förändringsarbete kring 

värderings frågor är tidskrävande och kan väcka frustration hos behandlaren. Att ha 

etnisk/kulturellt blandade arbetsgrupper kan vara till hjälp. Att ha egen erfarenhet av att bo i 

ett land där barn aga är tillåtet ger perspektiv på det förändringsarbete som klienten ska gå 

igenom. Möte med andra värderingar kan vara positiv, t.ex. när det gäller synen på äldre. 

Slutligen är det viktigt att se individuella skillnader vad gäller värderingar även om klienter 

har samma etnisk/kulturell bakgrund. 

 

4.2 Att lyssna 

 

Att vara lyhörd utan att döma lyftes fram som viktigt av flera behandlare. 

 

                    ”att lyssna, kunna lyssna och ha tid... utan att döma”(C) 

 

                   ”att man lyssnar och försöker sätta in sig hur de andra tänker, utan att peka och  

                    döma, här tänker man inte så, här tänker vi så, då blir det vi och de och då  

                    avskärmar man sig (…) från människor, jag gillar inte att säga klienter  

                    människor som vi ska försöka förstå och hjälpa (…) jag emot att döma ut, det är  

                    inte min sak”(A) 

 

                   ”... det har med respekt (att göra) att lyssna in, och hålla rätt på sina egna  

                     värderingar”(E) 

 

Att lyssna innebär också att ta tid, att inte agera för snabbt. 

  

                  ”inte agera för snabbt”(B) 

 

Att lyssna är grunden för vidare förändringsarbete. 

 

                  ”du måste själv vara väldig ödmjuk och lyssnande på ett positivt sätt … se de du  

                  har framför och var intresserad hur de tänker, så att de känner sig sedda”(D) 
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                 ”jag ska sätta mig in, vad de säger (…) innan jag börjar diskutera det  

                   har ska du inte göra, det här ska du göra. Så viktig att lyssna, om du ska öppna  

                  någon dörr till själen” (A) 

 

Sammanfattningsvis beskriver behandlarna att ta tid till att lyssna på ett ödmjukt och icke 

dömande sätt är viktigt i transkulturellt arbete. Genom att lyssna skapar behandlaren grund för 

vidare förändringsarbete. 

 

4.3 Att inte veta 

 

Intervjuade lyfte fram att kulturkompetensen finns hos familjen och att som behandlare kan 

man inte vara expert på det. 

 

                 ”jag kan ju inte vara den som vet om allt om alla kulturer utan det måste vara den  

                   personen eller den familjen som jag pratar med som måste berätta, försöker ta  

                   reda på hur tänker man om de sakerna som vi brukar prata om här och det gäller  

                   ju familjer, barnuppfostran allt sådant här”(C) 

 

                ”jag har inte upplevt det har att jag måste vara experten som kommer så utan  

                  tvärtom, tvärtom skulle jag vilja säga”(D) 

 

Att inte veta innebär utforskande. 

 

               ”det är mycket man inte kan och det är mycket man inte vet och det blir  

                 utforskande” (B) 

 

Transkulturellt familjearbete innebär inte att behandlaren ska vara experten på olika kulturer. 

Att inte veta utan istället utforska familjens världssyn är en metod behandlarna beskriver i 

intervjuer. 

 

4.4 Att informera 

 

Jag var intresserad av skillnader i arbetsmetoder när det gäller möte med svenska respektive 

ickesvenska familjer. En tydlig skillnad vad gäller transkulturella arbetsmetoder är behovet av 

pedagogiska insatser. 

 

                  ”… jag blir mer pedagogisk, jag blir mer undervisande, att jag väver in det mer,  

                   det har med vad som händer med oss när någon blir arg på oss eller det har att slå, 

                   det har med kort och långsiktiga konsekvenser utav det och mer vilken typ av  

                   relation vill du ha till ditt barn, vill du att hon ska ha förtroende för dig eller ska  

                   det vara mer utav det har baserad på rädsla och ”ögonkänneri” (F) 

   

                  ”ge exempel, vad händer med barn som blir slagna, att få någon slags förståelse att  

                   det kanske finns annat sätt också hantera svårigheter och att det skadar faktiskt  

                   barn om man, man blir ju inte lycklig”(C) 

 

 

Att informera är en viktig del i transkulturellt arbete. 
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                 ”ge information om hur det fungerar, de har rätt att veta, saklig, tydlig och respekt  

                  för andra människor, ge inga falska förhoppningar, var inte dömande”(A) 

 

Information kan handla om lagar, rättigheter och skyldigheter i Sverige eller om hur 

socialtjänstens organisation fungerar. 

 

                 ”om det behövs jag förklarar hur det funkar föräldrabalken här i Sverige ”(A) 

 

                ”kommer man från ett land där barnaga är tillåtet så är det jättesvårt att ändra sig  

                 bara för att man kommer till Sverige, sen är det viktig, med information att nej,  

                 barnaga är inte tillåtet här i Sverige, det finns en lag och vad händer om det är så att  

                 en anmälan görs”(B) 

 

                ”kunskap om hur samhället fungerar, vad det är för rättigheter och skyldigheter ”(B) 

 

               ”förklara också det vi gör, vad vi kan hjälpa med, ibland jag förklarar hur det är  

                organisation kort” (A) 

 

Information kan öppna för diskussion kring värderingsfrågor, vara viktig del i 

behandlingsarbete. 

 

                  ”… ibland blir det diskussion, varför man tänker så här i mitt land eller varför  

                  tänker man så här eller vad är våld, vad som uppfattas som våld” (A) 

 

När behandlaren ska förmedla informationen är det viktigt att tänka på hur man säger det. 

 

                  ”men tänk lite i ditt arbete, försök inte vara moraliserande, här gör man si och i det  

                    här landet gör så här, vara representant för att du tror att det är … ditt land är hela  

                    världen … man kan säga det på ett ödmjukt sätt, de har lagarna gäller och du bor  

                  i det har landet … men sen hur man säger det också” (A) 

 

I möte med svenska familjer finns det inte behov av information på samma sätt. 

 

                 ”svenska familjer har förståelse på annat sätt hur det är här i Sverige, hur saker och  

                  ting är så man känner på något sätt att man inte behöver förklara, inte på samma 

                   sätt”(C) 

 

                 ” … det finns en kunskap hos de svenska familjerna så blir det en annan typ”(B) 

 

Inslag av information och pedagogiska insatser är en viktig del i transkulturellt familjearbete. 

Informationen kan handla om lagar, rättigheter och skyldigheter eller hur organisationen 

fungerar. Hur informationen ska förmedlas har betydelse för att undvika värderingskrock. I 

möte med svenska familjer finns inte samma behov vad gäller information. 

 

4.5 Att skapa relation 

 

Relationsbyggande är grunden i behandlingsarbete och det beskrivs av intervjuade som en 

metod i transkulturellt familjearbete. 
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                    ”man måste först etablera en kontakt så att de har förtroende för en” (D) 

 

                    ”att känna trygghet, få de att få tillit till mig exempelvis, det tar ju tid det också,  

                      få de känna sig trygga, få de att känna att lita på oss”(B) 

 

Det är i mötet och i dialogen som relationsskapandet sker. 

 

                    ”man kan ju inte, jag tror inte att man kan tala om för folk att det är fel utan man  

                     måste tillsammans hitta något, det är samtal, mötet som är viktigt... att diskutera  

                     tillsammans”(C) 

 

Att vara personlig kan vara en väg att skapa relation. 

 

                   ”jag har en idé om att kan jag bjuda dom på det mer personliga då blir jag mindre 

                    myndighet och därmed så blir det lättare att lita på mig”(F) 

 

Sammanfattningsvis framkommit att arbete med att skapa relation är en viktig del i 

transkulturellt familjearbete. En skillnad i möte med ickesvenska familjer kan vara att 

behandlaren kan vara mer personligt som en del av relationsbyggande. 

 

4.6 Att se resurser 

 

Ett arbetssätt som beskrivits i intervjuer är att se på det som fungerar först, att se resurser. 

 

                       ”att titta på det som funkar, det har är det som har hjälpt mig mest av alla dessa  

                        metoder, att man försöker hitta vad det är som funkar och sen försöka titta på  

                       det som inte funkar, då kan man göra annorlunda, med dem har styrkorna”(C) 

 

Att ge exempel från egna erfarenheter kan vara till hjälp för familjen att hitta egna resurser. 

 

                        ”jag använder mig väldig mycket av mig själv i mina samtal, att det går  

                        uppfostra barn utan att man slår de, det finns andra sätt och det är det här för  

                        att bibehålla makten som föräldern så krävs det väldig mycket tålamod och allt  

                        det kan handla om, att hjälpa de hitta dem (resurser)” (B) 

 

En lösningsfokuserat metod lyftes som användbar när behandlaren jobbar hemma hos 

familjen. 

 

                        ”... man ser saker (när man jobbar hemma hos familjer), vid lämpligt tillfälle  

                          tar man upp vad det är man har sett, man lyfter det som är positivt, se det 

                          lösningsfokuserad”(D) 

 

Fler behandlare beskrivit att de fokuserar på familjens resurser som en del i 

behandlingsarbete. 

Den lösningsfokuserade metoden beskrivits som användbart vid hemma hos arbete. 
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4.7 Att vara medveten om makt 

 

Flera av intervjuade har reflekterat över att maktaspekten har betydelse i transkulturellt 

familjearbete. 

 

Synen på etnicitet/ kultur kan påverkas av politiska krafter. 

                       

             ”det är statens politik som hjälper till att det blir så, vi och de ”(A) 

 

             ”det är farligt att man klassar bekymmer utifrån var man kommer ifrån” (E) 

 

Maktaspekten har också betydelse i direkt behandlingsarbete. 

 

             ”men behandling är ju makt för mig överhuvudtaget, det är maktutövning hålla på  

              med behandling, klienten är alltid i underläge” (E) 

 

             ”det är mycket makt … alltså vi möter människor väldigt ofta som är lite rädda för  

              socialtjänsten”(B) 

 

Medvetenhet om maktaspekten och reflekterande över egna värderingar är en viktig faktor i 

transkulturellt familjearbete. 

 

            ”Jag tror nog att man kan handskas med makt om man inser att man har makt” (E). 

 

           ”det är också viktigt att vi som arbetar med människor, socionomer eller behandlare  

            (...) att inte döma lätt dom tänker inte som oss, utlänningar, alltid är det utlänning då är  

            det något fel, då blir det inte hjärta, då blir det nån slags europeisk fascism, det som vi  

            tänker, det är bara bäst”(A) 

 

          ”visst, tyck om ditt folk, men ditt folk är inte bättre än något annat folk”(A) 

 

En av behandlarna reflekterat över de placeringsbeslut som inte tar hänsyn till klienternas 

etnicitet/kultur som tas av socialtjänsten kan få negativa konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

         ”jag ser en skillnad idag, idag så omhändertar man barn mycket snabbare alla fall här,  

          det gör man (...) och att man placeras i familjer som inte alls stämmer (...) utifrån den  

          kultur de har”(D) 

 

         ”det gör för spår i barn, så jag tycker det på sista tiden i vårt område har berört mig lite  

         illa, det har det ... och man tänker när de har barnen blir vuxna, där får vi facit”(D) 

 

Sammanfattningsvis framkommit att reflekterande över maktaspekten är en viktig del i 

transkulturellt familjearbete. Att kritisk förhålla sig till politiska krafter, vara medveten om 

egen makt utifrån strukturen man ingår i samt kritisk tänkande kring organisationen man ingår 

i har betydelse. 
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4.8 Att vara medveten om egna värderingar 

 

Ett tema som togs upp av flera behandlare var medvetenheten om egna värderingar som en del 

av behandlingsarbetet. 

 

           ”mina värderingar är mitt behandlingsjobb”(E), 

  

            ”att vara schyssta mot varandra eller ta ett solidariskt ansvar, en familj där det är  

              schyssta gränser, man slår inte någon eller man löser bekymmer med att man snackar  

              om det, alltså komma överens, det har är ju egentligen om man nu ska prata politik,  

              det är ju så Sverige är uppbyggd, man kom överens mellan facket och arbetsgivarna,  

              alltså, sen är ju det luckrats upp men det är det, det är det jag har med mig … det  

              klart  det är det jag använder mig av i att jobba med behandling”(E) 

 

Reflekterande kring egna värderingar innebär utforskande av skillnader. 

 

            ”i Sverige, det har extremt individualistiska i vår tänkande och det är först på senare år  

              som jag har riktig fattat det, att vi urskiljer oss på det sättet och det verkligen inte 

              bara för gott”(F). 

 

            ”nej med det har att man alltså att man kan tänka och leva på så många olika sätt och  

              sen också att det är bara … skillnader i ekonomi, i levnadsstandard, .jag menar att det  

              är inte bara Sverige som är alltings mått”(F) 

 

Att vara medveten om egna värderingar är en viktig del i alliansbyggande. 

 

             ”att lite matcha de man träffar, det är också viktig, att inte komma och vara för tjusig  

               och lite för nobel, det är helt fel”(D) 

 

Sammanfattningsvis har flera behandlare lyft att medvetenhet om egna värderingar är en 

viktig del i transkulturellt familjearbete. 

 

4.9 Att se det allmänmänskliga 

 

Det är skillnader och likheter i transkulturellt familjearbete som är en av frågorna för studien. 

Att se på skillnader kan vara problematisk tyckte flera av intervjuade. 

 

            ”egentligen om man ser likheter, det skiljer sig inte så mycket… om man vill se  

              skillnader då hamnar man på fel spår ” (A) 

 

             ”jag har träffat massor av människor från olika delar av världen och det är inte  

               mycket som skiljer oss, det är bara sådant kulturell så kallade, kläder eller mask, sen  

               är det undanflykt, för det är samma människa, samma hjärta, därför i mitt jobb och i  

               mitt privata liv jag ser människan, jag ser inte först och främst att de är svarta eller  

               vita eller att de är européer”(A) 

 

Familjebehandlarna beskrev att likheten är att oavsett vilken etnisk/kulturell bakgrund 

familjer man möter har så är det viktigt att se det allmänmänskliga hos alla. De problem 
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familjer söker hjälp för är mer lika än olika, att etnisk/kulturell bakgrund har mindre 

betydelse. 

 

              ”det är väldig enkel ... allmänmänsklig, det spelar ingen roll vad du kommer ifrån … 

                finns det våld, finns det missbruk, finns det övergrep (...), finns det dåliga gränser,  

                finns det slutna familjesystem då blir det symtom oavsett var man kommer ifrån(E) 

 

            ”det är mer lika än olika när det gäller problematik, skillnad i bakgrund och klass och 

              möjligheter” (E) 

 

Likheten beskrivs som att alla människor har samma känslor, behov av gemenskap med andra 

och att respektfullt bemötande och tillit är viktigt för alla oavsett etnisk/kulturell bakgrund. 

 

            ”oavsett vilken klass och bakgrund du har så är du människa med en egen vilja, med  

              resurser och för mig (...)det finns alltid något gott hos någon, vi möter ju kvinnor  

              som blir misshandlade både i svenska familjer och utländska familjer, vi möter barn  

              där det har varit misshandel både från svenska familjer och utländska familjer, vi  

              möter människor i kris, om det är dödsfall eller att man förlorat ett barn, från alla  

              klasser och hela världen ”(B) 

 

 

            ”den har personen är inte helt olikt mig, vi är ju alla människor och har samma  

              känslor, jag tror att vi älskar och vi hatar och vi avskyr, alla dom har känslor är lika  

              och vi har behov av gemenskap med andra, så jag tror man kan inte utgå från att vi  

              är så olika, mer att vi är lika, sen att livet har utformat oss”(C) 

 

             ”jag tänker det att det blir det har som är lika för oss alla, alltså behovet av att ändå  

              känna sig respektfullt bemött, känna sig vad jag ska säga lyssnad och förstod… det  

              har att känna tillit till, alltså alla de har sakerna det är samma, om man ska våga sig 

              på eller tänka sig att det blir en förändring, att det ska göra någon skillnad och sen så  

              tänker jag också eftersom det är föräldrar, föräldrakärleken finns”(F) 

 

Vilken människosyn behandlaren har, hur man ser på sig själv har betydelse i möte med 

familjer. 

 

            ”någonstans grundkänsla att jag är en liten (…) människa jag också, just någonting  

             av det där, mänskliga, att jag vill vara medmänniska med klokskap med livskunskap  

             och jag kan dela med mig om du vill ta emot och du kan dela med dig, jag behöver  

               också veta, en ömsesidighet i relationen”(D) 

 

 

            ”jag är en myndighetsperson men... någonstans vi är två människor som möts och just  

             i det här sammanhanget då är jag som är, du kommer till mig, det är jag som är  

             hjälparen, den som leder osv men en annan gång så är det tvärtom då är det jag som är  

                       i den positionen, någonstans att det är givande och tagande ”(F) 

 

Sammanfattningsvis tyckte behandlarna att det var viktigt att se det allmänmänskliga hos 

varje familj man möter oavsett bakgrund. Att människor har samma känslor, behov av 

gemenskap och att alla vill blir bemöta med respekt är det som förenar alla människor. De 
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problem familjer söker hjälp för är mer lika än olika enligt intervjuade. Behandlarens 

människosyn har betydelse i transkulturellt familjearbete. 

 

5. Vad är viktig att tänka på för en nyanställd 
 

En av mina frågeställningar var vad de erfarna familjebehandlarna upplevde som viktigt att 

tänka på när man kommer som nyanställd till området. 

 

 5.1 Nyfikenhet 

 

Att vara genuint nyfiken på dem man möter, utan fördomar och att ha självkännedom tyckte 

familjebehandlarna var viktigt för nyanställd. 

 

            ”jag tror att det viktigaste är att man har vilja, någon slags nyfikenhet (…) det genuina  

              nyfikenhet för olika sätt att tänka och också nyfikenhet inför sig själv, hur jag är och  

              hur jag tänker” (C) 

 

             ”en nyfikenhet på hur de fungerar som är rätt vad ska jag säga fördomsfri på ett  

               sätt”(E) 

 

             ”jag slutar ju aldrig blir nyfiken på andra människor på ett positivt sätt, det är det som  

              driver mig”(D) 

 

5.2 Intresse för andra kulturer 

Intresse för andra kulturer var en annan faktor som behandlarna lyfte fram som viktigt. 

           

             ”någon slags intresse för olika kulturer, så man får allting här utan att man behöver 

               åka någonstans egentligen”(C) 

 

              ”de som stannar kvar de tycker om att jobba med folk från olika kulturer också  

                samtidigt de vet vad de gör och det blir en utveckling för dom själva också ... och  

                det är en erfarenhet som du inte kan få från universitet”(A) 

 

5.3 Kunskap om heder 

Specifika kunskaper om hederskulturen lyftes fram som viktiga. 

 

             ”alltså man behöver sätta sig in, att läsa, vad gäller hela heders, hela heders paket,  

               hela det tankesättet och hela det systemet, därför att, har du vuxit upp som vanlig  

               svensk så har man inte koll på det”(F) 

 

5.4 Kunskap om systemteori 

Kunskap i systemteori kan underlätta när man arbetar med komplexa problem. 

 

             ”dels måste man ha en tro på människan och den förändringen... sen måste man ha en  

               tro på att … att förändring sker om man förändrar systemet” (E) 
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             ”det bästa för människor i utsatta områden det är införa mer systemisk tänkande”(E) 

 

             ”du har inte bara ett problem utan det är så komplex och då behöver vi också vara mer  

               komplexa i vår professionalitet, mycket mer mångfacetterade”(F) 

 

5.5 Engagemang 

 

Ett socialengagemang, drivkraft för människor och idealism var egenskaper som behandlarna 

tyckte var viktiga för nyanställda behandlare. 

 

           ”de behöver socialt patos … det har jättestor betydelse”(E) 

 

           ”att brinna för människor överhuvudtaget, inte bara när det gäller yrket, det tycker  

            jag”(A) 

 

           ”en sorts idealism i botten tror jag” (F) 

 

 5.6 Tankar om organisation 

 

Att som anställd bidra till skapandet av en bra socialtjänst ansågs extra viktigt i ett utsatt 

område. 

 

           ”de som bor här är så fruktansvärt utsatta(…) och de har människorna måste dessutom  

           lära sig ett nytt språk som vuxna och de måste lära sig den bra, alltså måste kunna den  

           riktig bra (…) och att ge upp så mycket och kämpa och där tänker jag att den 

           socialtjänst som finns, den måste vara bra, en bra socialtjänst och jag vill bidra till det  

           och det jag tänker med det här svenska, o ja, där kan alla andra jobba” (F) 

 

          ”jag vill att det ska blir bättre för de har människorna och jag vet att det finns resurser,   

           att det finns möjligheter bara de får kunskap”(B) 

 

Att det finns kollegor med olika etnisk/kulturell bakgrund i personalgrupperna ansågs viktigt. 

 

           ”att ha blandade grupper, inte bara med tanke på klienter utan också arbetsgrupper”(C) 

 

6 -Vad har arbete i området betyd för dig 
 

En av mina frågeställningar var vilken betydelse arbetet i ett utsatt och invandrartät område 

haft för behandlaren själv. 

 

 

6.1 Utmaning och drivkraft 

 

Det framkommit att arbete betyder utmaning men att det kan också vara en drivkraft. 
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           ”jag alltså gillar de har utmaningarna, det är det som håller kvar först och främst”(B) 

 

           ”jag gillar att jobba med de som är mest utsatta … som inte har råd att betala för sig  

            och  arbetslöshet och … kämpar för överlevnad”(E) 

 

 

6.2 Utveckling 

 

Fler behandlare tycker att arbete i detta område är berikande och lärorik. 

 

           ”jättespännande att träffa folk som har helt olika tankar och bakgrund”(C) 

 

           ”jätte berikande ... ”(F) 

 

           ”jag har lärt mig jättemycket genom de har åren och jag tycker att jag lär mig varje  

            dag”(B) 

 

6.3 Perspektiv på eget liv 

 

Att arbeta i ett utsatt område kan också ge perspektiv på eget liv. 

 

            ”man får ju perspektiv på sitt eget liv, man ser hur människorna har det, hur de kämpar 

              och sliter, då får man ju tacksamhet att man har det så bra, då blir man omskakad om  

             man gnäller och tycker att saker är svåra, så det ger en perspektiv på sitt liv”(D) 

 

            ”Sverige är lite ankdamm, så jobbar jag här, visst jag har min trygga sfär, jag har mina  

vänner, jag har min familj och samtidigt så möter jag världen”(F) 

 

Sammanfattande kommentar 
 
Resultatet beskriver den komplexiteten som transkulturellt arbete innebär. Om man ska jobba 

i ett invandrartät område så krävs det engagemang, nyfikenhet och social patos. Behandlarna 

lyfter fram behovet av självreflektion kring egen etnicitet, kultur, värderingar, kring makt och 

organisation. Det är till hjälp att ha kunskaper i systemteori och en del speciella kunskaper 

som t.ex. hedersbegreppet.  

Vilken människosyn man har är grunden i arbetet och behandlarna beskriver vikten att se 

människors lika värde, att vi är mer lika än olika oavsett etnicitet eller kultur. Men att arbeta 

med transkulturellt arbete innebär också utmaningar som t.ex. möta andra värderingar. Det 

kan väcka frustration och då är de professionella kunskaper viktiga. Att lyssna utan att döma, 

att visa respekt, att ta sig tid, att utforska, att bygga relation och att se resurser är de konkreta 

verktygen behandlare använder.  

Studien visar att det individuella perspektivet är centralt, både vad gäller frågor kring etnicitet 

och kultur men också vad gäller arbetssättet. Etnicitet och kultur är inte statiska begrepp och 

därför är inte expertrollen gångbar utan det krävs nyfikenhet och utforskande. Det är familjen 

som definierar sin etnicitet och kultur och det kan se olika ut i olika kontext. 
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Det individuella perspektivet framkommer också vad gäller arbetsmetoder, där behandlare 

lyfter behovet av att anpassa språket eller behovet av edukativa insatser. 

Avslutningsvis innebär transkulturellt arbete utmaning och utveckling vilket bidrar till att 

arbetet är betydelsefullt. 

 

Diskussion 

 

Resultat diskussion 

 

Studien handlar om betydelsen av behandlarens etnicitet/kultur i transkulturellt familjearbete 

samt behandlarnas beskrivning av transkulturellt familjearbete. 

 

Resultatet visar att etnicitet/kultur har betydelse men att också andra variabel som 

socioekonomisk klass är viktiga. I Socialstyrelsens rapport påpekas att fokus på 

etnicitet/kultur kan ske på bekostnad av andra variabler som klass, kön och 

maktstrukturer.(Socialstyrelsen, 2010) 

  

Att behandlare blir mer varse sin egen etniska och kulturella bakgrund i transkulturellt arbete 

kan vara en av slutsatserna. Flera behandlare beskriver att det är i möte med andra som de 

reflekterar över sin etniska/kulturella bakgrund och det stämmer överens med forskning kring 

etnicitet och kultur (Hylland Eriksen, 1993). Att kultur och etnicitet är förandliga (Hylland 

Eriksen, 1993) bekräftas när behandlare med ickesvensk bakgrund beskriver sig själva som 

svenskar. 

 

Som Nicola (2007) uttrycker sig ” white is a color too” och reflekterande kring egen 

etnicitet/kultur betydelse är viktigt för alla som arbetar med behandling. Migrationsströmmar 

gör att vi träffar mer familjer med olika etniska/ kulturella bakgrunder men också att 

yrkeskåren består av individer med olika etniska/kulturella bakgrunder. 

 

Behandlarna med ickesvensk bakgrund tyckte att deras etnicitet/kultur var en tillgång i arbete 

vilket framkommer också i Kamalis studie (2002). Att ha en migrationsbakgrund samt 

erfarenhet av att bo länge i ett annat land påverkade kommunikationen med invandrade 

familjer positiv tyckte behandlarna. Både i Kamalis studie (2002) samt i Socialstyrelsens 

rapport (2010) lyfts vikten av kunskap kring migration i transkulturellt arbete. 

 

Behandlare oavsett bakgrund tyckte att förståelse och kommunikationen blir bättre när man 

möter sina landsmän. Klienter föredrar att möta en behandlare som har samma 

etniska/kulturella bakgrund enligt Cabral och Smith studien (2011) men i studien 

problematiseras frågan. Även om klienten och behandlaren har samma etnicitet har de inte 

samma världssyn (Cabral & Smith, 2011) och det framkommer i intervjuer jag gjorde. Fler 

behandlare påpekar att klass har betydelse och att t.ex. språket måste anpassas utifrån 

klientens klass och språkförståelse. 

 

Att språket har betydelse beskrivs i Kamalis studie (2002), där fler klienter föredrog 

socialsekreterare som pratar deras språk. Det terapeutiska arbetet sker i dialog och därför är 
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förståelse mellan behandlaren och klienten oerhört viktigt. Skillnader i att använda modersmål 

mot inlärt språk eller att arbeta med tolk är ämnen som behandlare reflekterar över i 

transkulturellt arbete. 

 

Jag ville få fram behandlarnas beskrivning av arbetsmetoder i transkulturellt familjearbete och 

om det finns skillnader mot att arbeta med svenska familjer. Ordet arbetsmetoder kan 

associeras till vedertagna teorier, inlärda metoder utifrån olika inriktningar. Jag var intresserad 

av hur behandlare beskriver sitt arbete, vad de anser är viktiga teman i transkulturellt arbete. 

Nio olika underkategorier till arbetsmetoder presenteras i resultaten: Att möta andra 

värderingar, Att lyssna, Att inte veta, Att informera, Att skapa relation, Att se resurser, Att 

vara medveten om makt, Att vara medveten om egna värderingar, Att se det allmänmänskliga. 

 

Gränser mellan vad som är skillnad och vad som är likhet i transkulturellt arbete mot arbete 

med svenska familjer är inte alltid lätt att urskilja, då behandlare använder sig av sina 

professionella arbetsverktyg i all familjearbete. Vissa teman har dock enligt mig framkommit 

tydligare som skillnader. 

 

De skillnader som har framkommit i resultatet sammanfattas i underkategorierna möte med 

andra värderingar, behovet av information samt att inte veta. 

Behovet av pedagogiska inslag t.ex. information om hur samhället fungerar beskrivs även i 

rapporten från Socialstyrelsen (2010). 

 

Underkategori att inte veta beskriver att behandlarna ser sig inte som experter på olika 

kulturer utan att den kunskapen finns hos familjer. Kamali (2002) har kritiserat begreppet 

kulturkompetens och påpekar att kultur inte är homogen i ett land. Skillnader i t.ex. 

utbildningsnivå eller klasstillhörighet påverkar varje möte oavsett samma etniska/kulturella 

bakgrund. 

 

Att transkulturell familjebehandling innebär att möta andra värderingar är inte förvånande och 

visst kan värderingar skilja sig åt även i familjer från samma land. I resultatet framkommer att 

det är viktigt med att se det individuella hos varje klient och det är något som lyfts fram av 

både rapporten från Socialstyrelsen (2010) och i Kamalis studie (2002). 

 

Beskrivning av arbetsmetoder innehåller underkategorierna att lyssna, att skapa relation och 

att se resurser. I allt familjearbete är det viktiga delar av professionalitet. Det kan betraktas 

både som skillnad när behandlare beskriver att lyssnandet blir extra viktigt i transkulturellt 

arbete men kan också ses som en likhet, del av professionalitetet. I Cabral och Smith studien 

(2011) framkommit att resultatet av terapi inte påverkas av etnicitet/kultur matchning mellan 

klient och terapeut och att professionell skicklighet är mer avgörande. 

 

Det behandlarna tyckte var lika i transkulturellt familjearbete och i arbete med svenska 

familjer beskrivs i underkategori att se det allmänmänskliga. Alla behandlare tyckte att oavsett 

etnisk/kulturell bakgrund har människor samma känslor, behov av respektfull bemötande och 

att problem de söker hjälp för är lika, att vi är mer lika än olika. 

 

Att vara medveten om egna värderingar och att vara medveten om makt kan ses både som 

skillnad och likhet, då båda aspekter är viktiga i allt behandlingsarbete. Men just medvetenhet 

om maktstrukturer påpekas i både rapport från Socialstyrelsen (2010) och i Kamalis studien 

(2002). 
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Frågor kring etnicitet och kultur är ofta politisk laddade och det är oerhörd viktigt att 

behandlare som arbetar med invandrade familjer reflekterar kritisk kring maktaspekten både i 

samhället i stort men också i behandlingsrummet. Att tillhöra majoritetskulturen påverkar 

vilken position eller vilka privilegier man har i samhället och en kritisk reflekterande kring 

den typen av frågor kan vara obekväm men nödvändigt. (Nicola, 2007) 

 

Resultatet kring vad är viktigt att tänka på som nyanställd i området visar att det finns en del 

speciell kompetens som behandlarna anser är viktigt t.ex. kunskap om hederskulturen.  

Intresse för andra kulturer är också ett tema i resultatet och den formuleringen kan vara 

problematiskt. Hur kultur definieras och vilken perspektiv behandlaren har, essentiell eller 

konstruktivistiskt har inte jag undersökt i denna fråga. 

  

Att arbete med familjer i en utsatt område innebär komplexa frågor kan beskriva skillnaden 

mot att arbeta i ett ”svensk område”. Nyfikenhet, socialt engagemang och kunskap om 

systemteori kan vara viktiga för alla som arbetar inom socialtjänst men i resultaten lyfts de 

tema som extra viktiga när man jobbar i ett utsatt område. 

 

En arbetsplats med blandade arbetsgrupper vad gäller etnicitet lyfts av behandlarna som 

viktigt och det bekräftas i Kamalis (2002) och i Socialstyrelsens rapport (2010). 

 

Min erfarenhet är att arbete med invandrade familjer, i ett område med låg socioekonomisk 

status beskrivs ofta som extra krävande och slitsam för behandlarna. Många av de behandlare 

jag intervjuade har mycket lång erfarenhet av arbete i området därför det var intressant att 

belysa vad arbete i området betytt för dem. Utveckling, drivkraft och perspektiv på eget liv är 

några av tankar som behandlare nämner i intervjuer och det visar på att arbete i ett utsatt 

område kan beskrivas i positiva termer. 

 

Metoddiskussion 

Kvale och Birkmann (2014) påpekar att intervjuaren är det viktigaste forskningsverktyget i en 

intervjuundersökning. Vilka frågor jag ställer, hur följer jag upp svaren och hur jag analyserar 

data påverkar resultatet. 

 

Syfte med uppsatsen var att få behandlarnas perspektiv på etnicitet/kultur samt på sina 

arbetsmetoder och därför var valet av kvalitativ metod givet. Det är behandlarnas röster som 

jag ville få fram. Men hur blev det? Den induktiva ansatsen handlar om att upptäckter i 

verkligheten som sedan sammanförs till allmänna principer och som i sin tur sammanförs i 

teori (Olsson och Sörensson, 2002 ). Denna process sker dock i en kontext av min kunskap, 

befintligt kunskap och kunskap som genereras från materialet. Resultatet påverkas av alla de 

tre delarna. 

 

I resultat delen ser det ut som jag svarar på frågor utifrån intervjuguiden. Att jag valde att 

presentera resultatet på det sättet var min föreställning att det blir mer överskådlig. Däremot 

täcker inte de presenterade kategorierna exakta svar på varje fråga. T.ex. när kategori Att vara 

medveten om egna värderingar presenteras under arbetsmetoder. Kategorierna växte fram ur 

materialet och min analys arbete och då uppstår nya dimensioner. T.ex. kategori att vara 

medveten om makt handlar kanske mer om vad behandlaren bör tänka på än om 

arbetsmetoder. Därför har jag varit noga med att ta med behandlarnas ord, d.v.s. citat för att 

beskriva de olika teman som växte fram. 
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En svaghet med studien är analysen av resultatet är utförd endast av mig själv. Trovärdigheten 

med studien skulle öka om en annan person granskade mina analyskategorier. 

 

Kvale och Birkmann (2014) påpekar att vid kvalitativa studier ska frågan om generalisering 

handla om huruvida den kunskap som produceras i specifik intervju överföras till andra 

relevanta situationer. Min förhoppning är att behandlarna som arbetar med transkulturella 

frågor känner igen sig i de beskrivningar som framkommit i denna studie. 

 

 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram att en av svårigheterna med att referera till befintligt 

forskning är att faktiskt finna den forskning som är utförd inom det område som studien 

handlar om d.v.s. etnicitet och kultur inom behandlingsarbete. Svårigheten beror bland annat 

på att bekanta sig med forskning i en långt bredare riktning än det egna akademiska ämnet. 

Min kunskap kring etnicitet och kultur är självklart begränsat, då det inte är huvudämnet i 

psykoterapeut programmet. Tack vare studien fick jag möjlighet att bekanta mig närmare med 

socialantropologiskt perspektiv på etnicitet och kultur. 

 

Slutsatser 
 

Syftet med studien var att bidra till beskrivning och utveckling av transkulturellt familjearbete 

och att låta praktiker beskriva arbetssätten samt reflektera kring betydelsen av behandlarnas 

etnicitet/kultur i möte med familjer. 

 

Som Socialstyrelsens rapport (2010) påpekar är mycket av kunskap kring transkulturellt 

arbete odokumenterat och denna studie kan ses som ett litet bidrag till att beskriva 

transkulturella arbetsmetoder. 

 

Att behandlare reflekterar över egen etnicitet/kultur, i synnerhet om de tillhör majoritetskultur 

är en viktig del av transkulturellt arbete (Nolte, 2007). 

 

I socialstyrelsen rapport diskuteras frågan kring behovet av annorlunda insatser i 

transkulturellt arbete (Socialstyrelsen 2010). I studien framgår att det visst finns skillnader i 

arbetssätet med invandrade familjer mot arbete med svenska familjer. Men det framkommit 

också likheter som jag ser som en del av professionalitet. 

 

Fokus i studien på etnicitet/ kultur visar att visst har de frågor betydelse för behandlare och 

klienter även om det är enbart en dimension av andra hos alla individer. Att etnicitet och 

kultur är föränderliga är en viktig aspekt och därför är individperspektivet nödvändigt. Att vi 

som människor är mer lika än olika är ett viktigt tema i intervjuer. 

 

Att se på det som skiljer är problematisk, då det kan ske utifrån politisk maktaspekt, hierarkier 

i samhället. Däremot går det inte bortse ifrån att skillnader existerar (Hylland Eriksen, 1993) 

och då kan tystnaden kring frågan vara förödande. 

 

Min förhoppning är att transkulturellt familjearbete blir ett lika självklar begrepp som t.ex. 

transkulturell psykiatri och att fler familjebehandlare tycker att det är viktigt och intressant att 

utveckla det perspektivet i Sverige. 
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Jag tycker att det vore intressant med fortsatt forskning kring hur frågor kring etnicitet och 

kultur inom familjearbete ska synliggöras och diskuteras utan att hamna i skymundan och att 

de frågorna blir en självklar del i våra yrkesutbildningar. 
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Appendix/bilaga 

Intervjuguide 

 

Transkulturellt familjearbete 

Det jag vill undersöka i min uppsats är vilken betydelse har behandlarens etnicitet/kultur i 

möte med klienter. Vidare är jag nyfiken på vilka metoder och insatser som används i arbete 

med familjer med utländsk bakgrund och om det finns skillnad i metoder mot att arbeta med 

familjer från majoritetskultur. 

 

 

Bakgrundsfrågor 

Grund- och vidare utbildning? 

Din etniska/kulturella tillhörighet? 

Hur länge har du jobbat på Familjeresursen? 

Vilka klienter? 

Tidigare erfarenhet från transkulturellt familjearbete? 

 

Frågor med avseende på mitt problemområde 

 
Tror du att din egen etnicitet och kulturella bakgrund har betydelse i mötet med klienter? 

På vilket sätt? 

Märker du någon skillnad i själva mötet när du träffar familjer från annan kultur mot familjer 

med samma etniska tillhörighet som du? 

Finns det likheter? 

Har det betydelse vilket land/världsdel familjen kommer ifrån? 

Har klass och socioekonomisk status betydelse? 

 

Tänk att jag är en person som ska för första gånger arbeta i detta område (Järva). Vad är 

viktigt att jag tänker på? 

Vilka metoder och insatser använder du av dig i arbete med familjer med utländsk bakgrund? 

Är arbetsmetoder, insatser annorlunda när du möter familjer från majoritetskultur? 

Finns det likheter? 

 

 

Avslutande fråga 

Är det något du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


