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H

östen 2011 träffades 12 socialarbetare och
forskare vid fem tillfällen för att med hjälp
av föreläsningar och diskussioner utifrån egen
erfarenhet ta till oss vad ett interkulturellt socialt
arbete kunde innebära.
Cirkeldeltagarna kom från Göteborgs Stad
Angered, Göteborgs Stad Social Resursförvaltning,
Vuxenutbildningen Angered, Öckerö kommun,
FoU i Väst/GR, Göteborgs Stad Västra Hisingen
och Göteborgs Stad Västra Göteborg. Ledare var
Anders Törnquist och Charlotte Melander, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.
Vid den första träffen medverkade Eva Bergström från Socialstyrelsen som är en av de två
författarna till en socialstyrelserapport kallad just
Interkulturellt socialt arbete. Med början i mycket
personliga erfarenheter gav hon oss en bild av hur
man kan tänka om att arbeta med människor från
olika kulturer utan att glömma att man själv också
är en kulturbärare.
Evas föreläsning ledde oss vidare till ett eget arbete kring exempel på de utmaningar som ett arbete
med människor från andra länder kan innebära.
Eftersom gruppen hade företrädare från många
olika arbeten inom det sociala arbetet fick vi många
spännande vinklar från olika sociala verksamheter
som exempel.
Vid det tredje tillfället föreläste Charlotte Melander om Intersektionalitet och socialt arbete, en

föreläsning som vi följde upp gången därpå med
nya diskussioner där ett intersektionellt perspektiv
(medvetna och omedvetna föreställningar kring
klass, kön, sexualitet och etnicitet/kultur) användes
på exempel från vår praktik.
Den sista gången gjorde vi ett försök med en
fördjupning för att se hur vi kunde finna bra sätt
att agera i många gånger mycket komplicerade
situationer. Under de sista två cirkeltillfällena kom
fokus att framförallt ligga på hur det egna bemötandet påverkas av våra föreställningar kring klass,
kön, sexualitet och etnicitet/kultur.
Den sista gången gav vi oss också in på ett försök
att definiera vad Interkulturellt socialt arbete var
för något. Inte alldeles enkelt eftersom det handlade
om handlingsstrategier i en svårtolkad verklighet
snarare än akademiska formuleringar. Mest utmärkande var ändå till sist en kultursensititvitet, dvs
en medvetenhet om andras kultur dess betydelse
och om den egna kulturen man bär med sig i det
sociala arbetet. Men också ett avståndstagande till
kulturalisering, dvs att låta kultur vara det som
förklarar och ibland också försvarar handlandet.
FoU-cirkeln var mycket intensiv, frånvaron var
nästan noll och diskussionerna mycket livliga. Sammansättning med de många olika yrkesfälten var
en orsak – en annan orsak var att det var ett ämne
som berörde deltagarna genom sin aktualitet. n
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