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Föreläsningen handlar om:
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Socialt arbete med interkulturell kompetens

•Kulturers betydelse

•Kulturers betydelse i yrkesrollen

•Familjehem och interkulturalitet



Den osynliga ryggsäcken
Hur väl stämmer dessa påståenden in på dig?

1. Jag kan oftast förklara vad jag vill när  jag möter en person 
inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller annan 
myndighet.

2. Språket hindrar mig sällan att visa andra vem jag är.

3. Jag funderar sällan på att tala med barnen i mitt liv om hur 
de kan uppfattas av andra på grund av deras hudfärg.

4. Jag känner mig sällan osäker i hur andra ser på mitt 
föräldraskap.

5. Om jag råkar ut för en negativ erfarenhet frågar jag mig 
sällan om den har med min hudfärg att göra. 



Kulturers betydelse



Kultur
konstruerade aspekter på samhälleliga 
relationer och värden för att:

• kunna uttrycka känslor

• förstå vardagen

• vardagen ska fungera

• ha sociala relationer  

Kultur förändras över tiden!

(Kleinman & Benson, 2006 )



Kulturkartan 2015

Överlevnad Tillit och 

självförverkligande

Traditionella 

värderingar

Sekulära 

värderingar



Kulturens betydelse i socialt arbete

Medvetenhet om

• hur kultur  påverkar mig

•hur kultur påverkar yrkesrollen

•om ifall kultur kan påverka problemet och 

lösningar/insatser

•att kultur kan påverka samarbetsallians och 

delaktighet  

Dominelli, L., 2017 



Familjehem



Familjehem utifrån ett 

interkulturellt perspektiv:
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1. Hur verkar ni för att ett familjehem kan ge ett 

placerat barn med annan kulturell bakgrund 

kontinuitet i sin identitetsutveckling?

2. Hur påverkar din kultur normen om hur ett 

familjehem ska vara?

3. Hur påverkar socialtjänstens kultur normen om 

hur ett familjehem ska vara?

4. Behöver idén om hur ett familjehem ska vara 

utmanas? I så fall hur?



Europeiska beskrivningar

Interkulturella färdigheter:

•Medvetenhet om kulturers och religioners betydelse

•Medvetenhet om migrationsprocesser

•Medvetenhet om diskriminering och marginalisering

“Same race placement”

”Protective wrapping” – ensamkommande

Flynn, R., 2007 och Tjin A Djie & Zwaan, 2007 



Migrationsprocesser
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Interkulturellt perspektiv för 

familjehem

•uppmärksammar kontinuitet i barnets    kulturell 
identitet: språk, kultur och närstående

•uppmärksammar migrationserfarenheter: 
förluster, separationer och trauman

•motverkar utanförskap



Rekryteringstips

Plan för migration, minoriteter, olika kulturella 
bakgrunder och språk.

•Föreningar för minoritetsgrupper 

•Nyckelfigurer inom gemenskapen

•Anpassa språket i informationskanaler

•Plan för hur familjehemmen ska stödjas: 
utbildning, caféer m.m.

(Skyddsvärnet, ALFACA: Mottagande av ensamkommande barn i familjehem)



Sammanfattning
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•”Glasögonmedvetenhet”

•Kompetenser om språk, kultur och 

migrationsprocess finnas med vid 

rekryteringar

•Rekryteringsvägar
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Tack för att ni lyssnade



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


