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FÖRORD 

Arbetet har utförts gemensamt beträffande övergripande centrala uppsatsdelar. I resultatdelen 

har Andrea Nylander ansvarat för avsnittet, utbildning socialt arbete och Sana Abassi har 

ansvarat för avsnittet, frivilligt socialt arbete. Avsnittet professionellt socialt arbete har 

uppdelats likvärdigt.  

 

Vi vill tacka vår eminente handledare professor Klas Borell för värdefull vägledning, 

konstruktiv kritik och stöd. 
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SAMMANFATTNING 

En ökad muslimsk invandring till västvärlden har medfört växande behov av att förstå 

muslimer och de sociala utmaningar de ställs inför. I denna forskningsöversikt sammanfattas 

och diskuteras 30 refereebedömda vetenskapliga studier som berör olika typer av socialt 

arbete med muslimer genom tre olika områden; utbildning socialt arbete, frivilligt socialt 

arbete och professionellt socialt arbete. Resultaten i studien visar en genomgående 

kunskapslucka i de tre områdena där det framförallt framträder stor brist på kunskap om 

kultur och religion. Denna brist på kunskap leder i många fall vidare till rädsla och därmed 

ovilja att anpassa socialt arbete till muslimers behov.  Slutligen presenteras områden med 

behov av framtida forskning. 

Nyckelord: Socialt arbete, kulturell kompetens, muslimer, islamofobi, andlighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Opportunities and Challenges in Social Work with Muslim clients: A literature 

review  

With the emergence of Muslim communities in the Western World, there is a need for social 

workers to gain a deeper understanding of Muslims and the social challenges they face. This 

literature review includes 30 referee studies which are summarized and discussed affecting 

different types of social work with Muslims through three different areas; education social 

work, voluntary social work and professional social work. The results of the study shows a 

consistent gap of knowledge in these three areas, especially lack of knowledge about culture 

and religion. This lack of knowledge often leads on to the fear and hence unwillingness to 

adapt social work to Muslims' needs. Finally, the paper proposes some directions and cautions 

for future research in an understudied field.    

Keywords: Social work, cultural competence, Muslims, Islamophobia, spirituality 
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1. INLEDNING 

Europa var sedan 1500-talet en utvandringskontinent och kontinentens nuvarande ställning 

som invandrarkontinent är, som Therborn (2012, s.120) påpekar, därmed anmärkningsvärd. 

Med arbetskraftsinvandringen och inflyttningen från tidigare kolonier under 1950- och 1960-

talen kom många människor som hade muslimsk tillhörighet till Europa, men de 

identifierades inte då specifikt utifrån sin religionstillhörighet (Hedberg & Malmberg, 2008 s. 

29). Europeiska muslimer blev mer synliga som en följd av att de skapade moskéer och 

muslimska församlingar. I Sverige skedde detta i samband med 

familjeanknytningsinvandringen under 1970-talet (Borell, 2012 s. 13), vilket sannolikt är en 

del av förklaringen till att gruppen inte i Invandrarutredningen 1974 uppmärksammades som 

en minoritetsgrupp (såsom t.ex. judar och ester). Det dröjde närmare 25 år ytterligare innan 

muslimer uppmärksammades från statligt håll (Cato, 2012 s. 263).  

Den muslimska befolkningsgruppen i Europa och andra västländer är idag betydande. I 

Sverige har antalet muslimer vuxit från några tusentals på 1950-talet till omkring 400 000 

individer år 2007 (Bevelander & Otterbeck, 2010 s. 404) och muslimska församlingar 

organiserar idag minst 100 000 medlemmar (Borell & Gerdner, 2013).   

Muslimer lever i en flerdimensionell utsatthet i det västerländska samhället. Utsattheten 

handlar om ekonomiska svårigheter, främlingsfientlighet och islamofobi samt begränsad 

möjlighet att ta sig fram i ett sekulariserat samhällssystem. Peach (2006, s. 645) förklarar hur 

muslimers utsatthet i England och Wales bl.a. bottnar i hög arbetslöshet och med låg andel 

kvinnor representerade på arbetsmarknaden, vilket innebär större ekonomisk sårbarhet för de 

muslimska familjerna. En av de indikatorer på muslimers sociala utsatthet som författaren 

också pekar på, är en mätning av fördelningen av yrkespositioner inom olika trosinriktningar 

där gruppen muslimer har den lägsta andelen av chefspositioner. De är också den 

religionsgrupp som i lägsta mån äger sina egna hem och har den lägsta generella 

levnadsstandarden.  

Den växande islamofobin, det vill säga generaliserande fördomar mot muslimer (Borell, 

2012), tillhör också problembilden. I en studie om hur svenska nyheter på TV framställer 

islam, framkom att 85 procent av alla inslag handlade helt eller delvis om våld (Cato, 2012 s. 

61).  Ensidig negativ rapportering uppmuntrar och förstärker stereotypiseringar och 

generaliseringar av islam och muslimer. Det leder också till att muslimer homogeniseras och 

kollektivt skuldbeläggs, vilket innebär att de enskilda individernas egenskaper och behov 

förbises (Cato, 2012 s. 285).  Muslimer är på intet vis en homogen grupp, utan beskrivs av 

Borell & Gerdner (2013, s. 565) som:”…a complicated and contradictory mosaic of schools, 

traditions and practices as well as of languages and ethnicities…”.  

Muslimer representerar också, menar vissa forskare, en annan typ av religiositet än den som 

förekommer i den sekulariserade västvärlden. Smith (2008) hävdar att det finns tre tydliga 

tecken på att västvärlden är sekulariserad. Det första är en minskad institutionell religiositet 

vilket uttrycks genom bl.a. färre antal medlemmar i religiösa samfund och genom färre 



gudstjänstbesök. Det andra tecknet, menar Smith, är att religiös tro allmänt betraktas som en 

privatsak och inte som en offentlig angelägenhet. Tredje och sista tecknet på ökad 

sekularisering är att västvärlden kritiserats av religiösa företrädare från andra delar av världen 

för sin minskade moral och bristande gudstro. Muslimers utsatthet i det sekulära samhället 

kan förstås genom förståelsemönstret att det sekulära och religiösa utgör ett motsatspar. ”Med 

modernisering antogs följa sekularisering, en sekularisering som innebar att religiösa 

förståelseformer i växande grad förlorade sin förklaringskraft på både ett individuellt och ett 

samhälleligt plan.” (Bangstad, 2009 s.33). Sammantaget klargör detta tydligt muslimers 

svårigheter att ta sig fram i det sekulära samhället då islam inte endast utgör ett trossystem 

utan är ett levnadssätt.  

Socialt arbete handlar om arbete med socialt utsatta människor och muslimer är, som 

framhållits, utsatta på flera olika sätt.  

Syfte & frågeställning 

Mot bakgrund av de beskrivna omständigheterna har vi funnit det angeläget att granska 

tidigare forskning om muslimer och socialt arbete i västvärlden, här definierat som Europa 

och Nordamerika, för att kunna identifiera möjligheter och utmaningar. Avsikten med denna 

systematiska och narrativa forskningsöversikt är att sammanfatta och diskutera 

refereebedömda vetenskapliga studier som behandlar olika typer av socialt arbete med 

muslimer genom tre olika områden; utbildning socialt arbete, frivilligt socialt arbete och 

professionellt socialt arbete. Vilka frågor uppmärksammas? Vilka vetenskapliga metoder 

används? Och hur omfattande är forskningen?  

Den generella forskningsfrågan blir därmed; 

- Hur studeras frågor som har att göra med muslimer och socialt arbete i västvärlden i 

den vetenskapliga fackpressen?  

Definition 

I resultatdel där granskade studier presenteras är dessa organiserade utefter tre valda områden; 

utbildning socialt arbete, frivilligt socialt arbete samt professionellt socialt arbete. 

Redogörelse följer i tabeller och förklarande text där studiernas forskningsdesign klargörs. I 

forskningsöversikten används genomgående begreppet professionell reflektion, vars definition 

är att dessa studier bygger sin empiri på sekundärlitteratur. Ett förtydligande av detta följer 

här, med förhoppning att inte skapa förvirring senare i uppsatsens olika delar.   

 

 

 



2. METOD 

I denna studie granskas tidigare forskning om muslimer/islam och socialt arbete i Europa och 

Nordamerika. Studien är med andra ord en forskningsöversikt. Men vad är då en 

forskningsöversikt? Avsikten med följande metoddiskussion är inledningsvis att diskutera 

olika typer av forskningsöversikter. Därefter följer en redogörelse för de olika faktorer som är 

centrala i en forskningsöversikt, däribland olika urvalskriterier, användandet av 

sekundärlitteratur och refereebedömning. Slutligen följer en diskussion kring hur denna studie 

passar in i denna kontext samt en genomgång av tillvägagångssättet och de överväganden som 

gjorts när det gäller sökord, urvalskriterier och kategoriseringar.  

Forskningsöversikt 

En forskningsöversikt, eller som man också kan säga en litteraturgenomgång, kan generellt 

definieras som en granskning av befintlig vetenskaplig litteratur inom ett visst valt område. 

En forskningsöversikt innebär inte att upprepa det som forskningen redan kommit fram till 

utan handlar istället om att systematisera, överblicka, analysera och kritiskt granska tidigare 

studier (Bryman, 2011 s. 97).  

Det finns två olika typer av forskningsöversikter, systematisk och narrativ. Enligt Bryman 

(2011, s. 102) karakteriseras den systematiska forskningsöversikten av ett tydligt systematiskt 

tillvägagångssätt. Det finns flera steg att gå igenom vid genomförandet av en systematisk 

forskningsöversikt, vilka beskrivs av Bryman (2011, s. 105-106).  

Syftet är av central betydelse för en forskningsöversikt. Ett tydligt syfte gör det enklare att se 

hur granskningsprocessen ska gå till, vilka studier som innefattas och vilka som kan väljas 

bort. Utformning av urvalskriterier ses också som en viktig del i processen. Ett vanligt 

urvalskriterium är tid, där enbart studier publicerade under en viss period innefattas i 

forskningsöversikten. Studien ska hela tiden koppla tillbaka till det ursprungliga syftet både 

vad gäller urvalskriterier samt eventuella termer och begrepp centrala i studien. När det 

kommer till själva genomgången av de studier som finns på området är det av vikt att de 

centrala delarna i dessa beskrivs och förklaras i forskningsöversikten. Centrala delar kan 

bland annat vara publiceringsdatum för studien, vilken datainsamlingsmetod/urval de använt 

sig av samt slutligen vilka resultat och slutsatser som framkommit. Bryman (2011, s. 108) 

understryker att forskningsöversikten ska vara tydlig och lättläst för att kunna ge en klar bild 

över forskningsområdet. Detta kan underlättas genom tabeller och sammanfattningar i texten.  

Det problematiska med systematiska forskningsöversikter inom samhällsvetenskapen är, 

enligt Bryman (2011, s. 103-104), är att dessa inte alltid tar hänsyn till de olika teoretiska 

synsätt som kan finnas inom olika forskningsområden. Samhällsvetenskapliga 

forskningsöversikter skiljer sig därmed, enligt Bryman (2011, s. 103), från medicinska 

översikter där konsensus om utgångspunkter och metoder ofta är hög.  

Den andra typen av forskningsöversikt, den narrativa, kan beskrivas som ett ”… medel för att 

få en initial bild av det tema som man vill få en bättre förståelse av.” (Bryman, 2011 s. 112). 



Metoden skiljer sig från den systematiska genomgången på så sätt att den senare är mer 

uppstyrd. De olika stegen och processerna är tydligare och mer systematiskt bestämda. Den 

narrativa genomgången kan sägas vara mer osäker då det på förhand är svårt att avgöra vilka 

resultat och slutsatser som kommer urskiljas och i vilken riktning studien går till följd av att 

inga tydliga riktlinjer finns (Bryman, 2011 s. 112). Bryman (2011, s. 112) menar också att 

narrativa forskningsöversikter, till skillnad från systematiska, är otydligare och mer 

omfattande både vad gäller material och urval. Ett exempel på otydlighet i urvalet är de 

urvalskriterier som finns för att utesluta eller välja ut relevanta studier, vilka inte är lika starka 

och klara som i en systematisk genomgång.           

Bryman (2011, s. 113) hävdar att de flesta samhällsvetenskapliga forskningsöversikterna i 

praktiken är narrativa. Oavsett om syftet med studien är att göra en initial genomgång av ett 

visst område för att bilda en förståelse för forskaren att därefter forska vidare i, eller om syftet 

är att göra en sammanfattning av all befintlig forskning, så finns det ofta narrativa inslag.  

Centralt i forskningsöversikter av både systematisk och narrativ karaktär är att använda sig av 

olika databaser för att finna empiri, d.v.s. kartlägga befintlig forskning. I detta sammanhang 

framhåller Bryman (2011, s. 116) vikten av att kritiskt granska de källor där studier publiceras 

för att bedöma trovärdigheten och pålitligheten. Ett sätt att bedöma detta är att använda sig av 

refereebedömda vetenskapliga artiklar, som kan definieras på följande sätt: 

Peer review is the critical assessment of manuscripts submitted to Journals by 

experts who are not part of the editorial staff. (Hames, 2007 s. 1)  

Peer review – vilket kan översättas som en sakkunnig granskning – bygger ofta på en s.k. 

double blind-process, vilket betyder att det finns en ömsesidig anonymitet mellan sakkunnig 

granskare och forskaren bakom bidraget, vilket stärker pålitligheten i studien (Hames, 2007 s. 

41).   

I forskningsöversikten ska sökord användbara för att finna relevanta studier kopplade till 

studiens ursprungliga syfte. En annan viktig aspekt som tas upp av Bryman (2011, s. 121) är 

hur man ska ställa sig till de studier som använder sig av sekundärkällor. Det sägs bl.a. att 

sekundärkällor är problematiska, men att det samtidigt kan bli nödvändigt att använda sig av 

dessa studier då originalkällan inte är tillgänglig. Vid användandet av sekundärkällor är större 

risk för att de ursprungliga tankarna och formuleringarna försvinner och att det då istället ger 

en felaktig bild av forskningsområdet. Det är därmed viktigt att inte i för stor utsträckning i 

forskningsöversikten använda sig av sekundärkällor där författarna hänvisar till annan 

litteratur istället för egen metod/forskning.  

Denna studie 

I föreliggande studie kan inslag av narrativ karaktär urskiljas men den utgår huvudsakligen 

utifrån en systematisk forskningsöversikt. De systematiska likheter som urskiljs är det 

systematiska tillvägagångssätt vi använt för att få fram empirin. Vi har precis, som när 

Bryman (2011) beskriver den systematiska litteraturgenomgången, gått igenom den forskning 

som finns på området – socialt arbete och muslimer – och granskat befintliga studiers metod, 

resultat och slutsatser. Detta har genomförts på ett systematiskt sätt där olika urvalskriterier 



initialt formulerats. Utifrån dessa urvalskriterier formulerades därefter sökord för att begränsa 

antal studier till att enbart innefatta relevant forskning kopplat till syfte och frågeställning.  

De kopplingar som kan ses till den narrativa forskningsöversikten är det faktum att studierna å 

ena sidan genomarbetats systematiskt men att det å andra sidan funnits en osäkerhet i vilken 

riktning studien ska ta. Det beskrivs av Bryman (2011, s. 113) hur avståndet mellan narrativa 

och systematiska genomgångar tenderar att minska då även narrativa forskningsöversikter 

innehåller fler och fler systematiska processer. Brymans (2011) beskrivning ovan styrker 

tesen att forskningsöversikten kan vara både narrativ med en tydlig beskrivning av diskursen 

men att den också kan vara systematisk i genomgången. En annan aspekt av det faktum att 

studien till viss del utgått ifrån en narrativ metod är att det område som valts är relativt nytt 

och obeforskat.  

Forskningsområdet om muslimer kopplat till socialt arbete i Europa och Nordamerika är ett 

område där det finns behov av mer forskning. Den geografiska avgränsningen till Europa och 

Nordamerika beror också på att muslimer i huvudsak lever i minoritet här (med vissa 

undantag, t.ex. Bosnien). Valet blev därmed att till största del utgå från systematisk metod där 

genomgången av studier är mer systematisk men att även till viss del utgå ifrån en narrativ 

metod där utgångspunkten och målet är mer osäkert och öppet. Detta för att sammanfatta 

befintlig forskning och på så sätt kunna urskilja eventuella kunskapsluckor och områden med 

behov av fortsatt forskning.          

Initialt formulerades följande sökord: islam and social work, muslim and social work, islam 

and social service samt muslim and social service. Sökorden har formulerats utifrån målet att 

täcka upp ett så stort område som möjligt om muslimer och socialt arbete. 

Forskningsöversikten har genomförts i databasen SocINDEX samt Google Scholar, där 177 

artiklar påträffades. De urvalskriterier som använts är formulerade sökord, refereebedömning 

samt geografiska områden. De studier som inte i abstract eller nyckelord innehåller de sökord 

som formulerats till denna forskningsöversikt har valts bort. Dessutom har studier vilka inte är 

referee-granskade också valts bort då de inte anses vara pålitliga och utgöra en tillförlitlig 

empiri i studien. Slutligen har de studier som inte berör Europa och Nordamerika valts bort då 

dessa inte inbegrips i vårt syfte eller frågeställning. Sammanlagt valdes 147 artiklar bort på 

grund av ovan beskrivna urvalskriterier; 30 studier utgjorde därmed empirin. Under hela 

processen med sökning i databaserna samt urvalsprocesser har en ständig kontroll av syfte och 

frågeställning genomförts för att kunna avgöra och avgränsa studierna till att vara adekvata 

för valt område.  

I urvalsprocessen har studier anträffade i databasen SocINDEX initialt genomgåtts av 

forskningsöversiktens författare gemensamt. Då de studier som innehöll sökorden i titel 

utsorterats övergick processen till att läsa studiernas abstract. Inläsning av abstract fördelades 

likvärdigt mellan författarna. I abstract kunde studier med annat geografiskt område än 

Europa och Nordamerika samt avsaknad av refereebedömning väljas bort. Efter utsorterade 

studier insorterades dessa under de tre redovisade kategorierna; Utbildning socialt arbete, 

frivilligt socialt arbete samt professionellt socialt arbete. Därefter fördelades studierna mellan 

författarna utefter olika ansvarsområden; Andrea Nylander ansvarade för kategorin utbildning 



socialt arbete och Sana Abassi ansvarade för kategorin frivilligt socialt arbete. Kategorin 

professionellt socialt arbete uppdelades likvärdigt. I och med processens olika steg innebär 

det att båda författare är inlästa på samtliga studier men i olika grad beroende på 

ansvarsområden.  

I efterhand kan det ses som problematiskt att båda författare inte är likvärdigt inlästa på 

samtliga studier. En annan svaghet i forskningsöversikten är urvalsprocessen. En tydligare 

redovisning av de 147 studier som bortfallit till följd av uppställda urvalskriterier skulle kunna 

ha listats. Med detta avses att bortvalda studier kunde sorterats utefter orsak och därefter 

redovisats i forskningsöversiktens metodavsnitt.  

Vid en genomgång och läsning av studierna kunde tre tydliga områden med koppling till 

islam/muslimer urskiljas: arton studier som berör professionellt socialt arbete, fem studier 

som berör frivilligt socialt arbete samt sju studier som berör utbildning av socialarbetare. 

Syftet med att dela in materialet i dessa tre områden är att få en bättre helhetsbild samt att 

bättre kunna se hur dessa tre områden är organiserade i relation till muslimer/islam och 

inbördes gentemot varandra. Det finns starka indikationer att islamiskt frivilligarbete och det 

professionella sociala arbetet skulle ha ömsesidigt utbyte av ett samarbete. Likaså finns en 

stark koppling mellan detta och utbildning av socialarbetare, där förutsättningarna för detta 

grundas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Översikt av litteraturgenomgången 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

147 studier bortfaller pga. 

Urvalskriterier – 

geografiskt område, sökord 

& refereegranskad 

SocINDEX 177 studier 

 

30 studier efter genomgång 

av urvalskriterier 

 

Professionellt socialt arbete 

18 studier  

 

30 studier utgör slutlig 

empiri i 

litteraturgenomgången 

 

Frivilligt socialt arbete 

5 studier  

Utbildning socialt arbete 

7 studier  



Forskningsetik   

I en forskningsöversikt där studier granskas och ingen egen empiri i form av exempelvis 

enkäter eller intervjuer insamlas är inte de etiska övervägandena lika tydliga. Bryman (2011) 

förklarar kvalitativa och kvantitativa studiers etiska överväganden i form av konfidentialitet, 

informationskrav, nyttjandekrav och samtycke. Något som denna studie inte på samma sätt 

behöver ta hänsyn till. Däremot innehåller granskade studier, olika etiska överväganden 

kopplat till bl.a. metodval och urvalskriterier. I resultatdel och diskussion redogörs för dessa 

etiska överväganden. Ett tydligt exempel som förklaras är hur studierna relaterar till begreppet 

homogenisering.    

Forsberg och Wengström (2013, s. 69-70) hävdar vikten av att se till de etiska aspekter som 

finns även i utformandet av en forskningsöversikt. Exempel på etiska aspekter är att reflektera 

kring urvalet, hur studierna redogörs för och presenteras i resultatet. Vidare är det av vikt att 

vid urvalsprocessen vara noga med att ta med alla studier av relevans för 

forskningsöversikten. Dessutom är det viktigt att beakta grundläggande riktlinjer för forskning 

vilket bl.a. innebär att referera på ett riktigt sätt, inte plagiera studier och/eller på olika sätt 

presentera resultaten på ett felaktigt sätt genom exempelvis inkludering/exkludering av data.    

Etiska överväganden i studien  

Ett etiskt dilemma har varit att forskningsöversikten behandlar en redan starkt utsatt och 

stereotypiserad grupp. För att undvika att inte bidra till förstärkta befintliga stereotypiseringar 

som leder till ytterligare försvårad situation för gruppen muslimer författarna till denna studie 

fortlöpande sökt ha ett objektivt förhållningssätt. Det har likaså även varit viktigt att undvika 

att förstärka betydelsen av muslimers grupptillhörighet då detta dels kan leda till 

homogenisering där de individuella behoven åsidosätts men även att det kan leda till 

kulturalisering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESULTAT 

Kommande resultatavsnitt inleds med en redogörelse av de tre områden som utgör empirin i 

studien; utbildning socialarbetare, frivilligt socialt arbete samt professionellt socialt arbete. 

Till respektive område tillhör också en tabell över de metodval och slutsatser som 

framkommer i de granskade studierna. Efter beskrivningar över de centrala delarna i studierna 

följer ett avsnitt med statistisk fördelning. I denna del redogörs för studiernas geografiska 

fördelning samt metodval genom tabeller och en kritisk analys kring densamma. Slutligen 

avslutas resultatdelen med en sammanfattning av dessa tre områden, deras viktigaste 

slutsatser och eventuella kunskapsluckor.      

 

 

  



Utbildning socialt arbete 

Kommande avsnitt berör de studier som på olika sätt fokuserar på utbildning av 

socialarbetare. Specifika fält som behandlas är inslag av interkulturell undervisning samt de 

effekter utbildningens utformning kan ha för kommande professionellt socialt arbete. I 

sektionen behandlas sju studier vilka nedan mer utförligt beskrivs och förklaras.  

Tabell 3:1 Metodval och slutsatser angående utbildning i socialt arbete 

Författare/År Metod Slutsats 

Abell, M. L., Manuel, J., & 

Schoeneman, A. 2014 

 

Design: Enkät 

Urval: Masterstudenter socialt 

arbete. 410 studenter – varav 126 

responderade. 

Kontext: USA 

Studenter ur minoritetsgrupper 

känner i regel mer förståelse för 

andra förtryckta grupper (muslimer) 

än vita/kristna.   

Ashencaen Crabtree, S. 2008 

 

Design: Professionell reflektion 

Kontext: Storbritannien 

Det sociala arbetet i Storbritannien 

står inför stora utmaningar. Det 

finns stor okunskap vilket 

tillsammans med ökningen av 

diskriminering/islamofobi sedan 

9/11 leder till stor utsatthet för 

muslimer.   

Furness, S. 2003 

 

Design: Enkät 

Urval: Studenter socialt arbete. 86 

studenter – varav 22 

responderade. 

Kontext: Storbritannien 

Finns brister i lärandet om kultur & 

religion i utbildningen. Om 

studenten är troende spelar ingen 

roll för att skapa sig denna 

förståelse. 

Gilligan, P., & Furness, S. 2006 

 

Design: Enkät 

Urval: Studenter på två 

socialarbetarprogram & 

professionella socialarbetare. 208 

studenter & 222 socialarbetare – 

varav 62 studenter & 65 

socialarbetare responderade.  

Kontext: Storbritannien 

Bristen på kulturell kunskap i 

utbildningen leder till en okunskap 

kring hur svara på religiösa 

individers behov – större risk för 

diskriminering/stigmatisering. 

 

Khaja, K., & Frederick, C. 2008 

 

 

Design: Professionell reflektion 

Kontext: USA 

 

De tekniker som lärs ut gällande råd 

& stöd är anpassade utefter 

västerländskt synsätt.  Vikten av att 

lära studenter kulturell kompetens. 

 



Nadir, A. 2005 

 

 

Design: Professionell reflektion 

& narrativa berättelser 

Kontext: USA 

Utbildning om andlighet/religiositet 

viktigt – att i klassrummet ha ett 

öppet klimat, utmana till kritisk 

granskning av media samt 

offentliggöra eventuella fördomar.  

Schbley, S., & Kaufman, M. 2007 

 

Design: Kvalitativa intervjuer 

Urval: 15 arabiska muslimska 

kvinnor.  

Kontext: USA 

 

Lärare/utbildning har fått kritik 

kring hur de inte lär ut tillräckligt 

med användbara verktyg för 

studenterna när det kommer till 

kulturell kompetens. 

Gilligan och Furness (2006) fokuserar i sin studie på vilken roll religion och andlighet har 

utifrån studenters och socialarbetares erfarenheter och upplevelser i det praktiska sociala 

arbetet. Gilligan och Furness (2006) genomförde en enkätstudie under 2003 och 2004, riktad 

till sammanlagt 222 socialsekreterare och 208 studenter, av dessa responderade 65 

socialsekreterare och 62 studenter. Svarsfrekvensen blev således 30 procent. 

Studiens centrala slutsats är att bristen på kulturell kunskap i utbildningen leder till en brist 

hos studenterna i hur de ska bemöta och arbeta med klienter som innehar en för dem 

främmande religionstillhörighet och vilka behov detta genererar. Denna brist hävdar 

författarna kan därefter leda till större risker för diskriminering och stigmatisering av redan 

utsatta minoritetsgrupper:  

Meanwhile, many practioners continue to equate a ”religion-blind” and 

“spirituality-blind” approach with what they see as “anti-oppressive practice”. 

As a result, they frequently risk imposing culturally incompetent “secular” and 

“rationalist” interventions on service users, who may have very different actual 

needs and wishes. (Gilligan & Furness, 2006 s. 634) 

I likhet med Gilligan och Furness (2006) uppmärksammar också Schbley och Kaufman 

(2007) frånvaron av interkulturella perspektiv i socialarbetarutbildningen. Forskarna beskriver 

behovet av kulturell kompetens och adekvata verktyg som måste förvärvas under 

socialarbetarutbildningen som senare kan praktiseras i yrkesutövningen (Schbley & Kaufman, 

2007). Studiens empiri bygger på djupintervjuer som genomförts med 15 arabiska muslimska 

kvinnor som migrerat från Libanon till USA, för att klarlägga denna kategoris erfarenheter av 

att byta kulturell miljö. Genomgående i intervjuerna framkom att de muslimska kvinnorna 

upplevde svårigheter i USA där individualism och personlig framgång eftersträvades till 

skillnad från deras ursprungskultur, vilken framhåller kollektivism.  

Furness (2003) förklarar i sin studie vilken roll religion och trosuppfattningar har för studenter 

på socialarbetarutbildningen. Furness (2003, s. 64-65) beskriver hur empirin i studien bygger 

på en enkät som skickades ut till 86 studenter på två olika socialarbetarprogram i Bradford, 

England. Enkäterna besvarades av 22 studenter, d.v.s. bortfall var 74,4 procent. Det betydande 

bortfallet förklaras av att enkäten delades ut i slutet på en kurs då flertalet av studenterna valt 



att resa bort. På det andra programmet tenderade fler studenter att besvara enkäten vilket 

ansågs bero på att studenterna kände forskaren.  

Enkätens syfte var att ta reda på studenternas egen trosuppfattning och hur de trodde att denna 

påverkade deras professionella yrkesutövning. Syftet var också att se vilka dilemman som de 

ansåg kunde uppstå mellan olika världsåskådningar och socialt arbete. Författarens slutsats är 

att det finns ett stort behov av kunskap om olika religioner. Genom förvärvad förmåga att 

identifiera kulturens och religionens roll för klienten kan socialarbetaren lättare hjälpa och 

sätta in rätt stödinsatser. En annan viktig slutsats enligt författaren är att studentens egen 

trosuppfattning inte har någon direkt koppling till förmågan att anamma kulturell kompetens:  

Wether students are believers are non-believers does not seem to matter as both 

acknowledge the importance of understanding faith issues in order to better 

work with diverse communities. (Furness, 2003 s. 71)   

Khaja och Frederick (2008) pekar på en ytterligare relevant dimension i utbildning av 

socialarbetare. Författarna reflekterar kring det västerländska hjälparbetet som utgår ifrån 

oberoende och självbestämmande. Studien tar även upp hur man kan lära ut kulturell 

kompetens under utbildningen av socialarbetare vilket i sin tur kan leda till att arbetet med 

muslimska grupper blir effektivt och välriktat. Studien är uppbyggd av sekundärlitteratur samt 

forskarnas egna professionella reflektioner. Författarna beskriver hur muslimer föredrar att 

söka vägledning och stöd i Koranen och bönen och därmed inte i samma utsträckning som i 

västerländerna söker sig till terapeut eller liknande extern hjälp. Begreppet kulturell 

kompetens lyfts fram som viktigt utbildningsområde för studenter under utbildningen för att 

förvärva förmåga att kunna hjälpa muslimska klienter. Slutligen nämns också behovet av 

fortsatta studier för att undersöka om det är möjligt för icke-muslimska socialarbetare att 

kunna stötta och hjälpa muslimska klienter och familjer.    

Ashencaen Crabtrees (2008) studie berör hur det islamiska perspektivet kan beaktas i 

utbildning och praktiskt socialt arbete. Studiens empiri baseras på professionell reflektion, 

d.v.s. i artikeln finns ingen empiri i form av t.ex. intervjuer. Författaren förklarar de 

utmaningar som det sociala arbetet i Storbritannien står inför när det gäller deras förmåga att 

kunna möta muslimska klienter med tanke på den okunnighet som finns för denna grupp. Till 

detta hör också ökningen av fördomar och islamofobi som skett i Storbritannien sedan bl.a. 

terrorattackerna 9/11.  

En annan dimension i hur man ska kunna utveckla en dialog och större öppenhet mellan 

professionella och muslimska grupper, beskrivs i en studie av Nadir (2005). Författaren 

reflekterar kring sina egna professionella erfarenheter av att lära ut kunskap om muslimer och 

deras traditioner och upplevelser av att leva i USA. I författarens kurs med syfte att skapa ett 

öppet klimat undervisades studenter och fick då tillfälle att pröva sina fördomar gentemot 

stereotypiserad grupp. Studenterna fick även lära sig mer om denna grupps traditioner och 

kultur och därigenom dra viktiga lärdomar för det kommande praktiska sociala arbetet.  

Förutom beskrivning av sina egna erfarenheter består empirin i studien också av tre narrativa 

berättelser där tre studenter berättar hur de alla genomgått en betydande utveckling genom att 

delta i kursen (Nadir, 2005). Författarens viktigaste slutsats är vikten av att utbilda studenter 



om andlighet/religiositet. Av vikt är att skapa ett öppet klimat i klassrummet där studenterna 

möjliggörs att diskutera och ta itu med olika stereotyper/fördomar/generaliseringar. 

Grundstenen i kursen var vikten av spirituell kompetens och ökad förståelse för individer med 

olika religionstillhörighet (Nadir, 2005).       

Avslutningsvis tar även författarna Abell, Manuel och Schoeneman (2014) upp studenternas 

attityder gentemot religiositet i sin studie. Här riktas fokus mot studenternas åsikter till 

religiös mångfald och implementeringen av kulturell kompetens i utbildning för 

socialarbetare. Studien bygger på en enkät till masterstudenter i socialt arbete vid ett 

universitet i USA. Av de 410 studenter som mottog e-mail med inbjudan om att delta i 

undersökningen, besvarade 126 studenter, d.v.s. svarsfrekvensen var 31 procent. Författarnas 

viktigaste slutsats beskrivs vara hur de studenter som själva tillhör en minoritetsgrupp i regel 

har större öppenhet och förståelse för andra minoritetsgrupper. Vita/kristna studenter har 

enligt författaren därmed mindre förståelse för muslimer än andra studenter tillhörande annan 

grupp än majoriteten.    

 

  



Frivilligt socialt arbete 

I följande del behandlas islamiska församlingars sociala arbete och inom vilka områden detta 

bedrivs. Valda studier belyser detta ur olika perspektiv såsom t. ex vilken uppmärksamhet 

detta arbete får från det omgivande samhället. Flertalet forskare studerar vilken funktion detta 

sociala arbete fyller för de enskilda troende individerna samt för samhället i stort genom bland 

annat samarbete med professionellt yrkesutövande inom den offentliga, sociala sektorn. 

 

Tabell 3:2 Metodval och slutsatser angående socialt frivilligarbete 

Författare/År Metod Slutsats 

Ali, O. M., Milstein, G., & 

Marzuk, P. M. 2005 

 

Design: Enkät 

Urval: 730 Moskéer – varav 62 

responderade. 

Kontext: USA 

Behov av samarbete mellan 

imamer och psykosociala 

professionella. Imamerna behöver 

utbildning i rådgivande samtal, 

professionella saknar kunskap om 

muslimer. 

Borell, K., & Gerdner, A. 2011 

 

Design: Enkät 

Urval: 147 muslimska 

församlingar – varav 104 

responderade. 

Kontext: Sverige 

Svenska muslimska församlingar 

med mest frivilligt socialt arbete är 

de som är mest öppna gentemot 

det omgivande samhället.  

Lerche Mørck, L. 2011 

 

Design: Kvalitativa intervjuer 

Urval: 21 intervjuer med 25-40 

socialsekreterare, 10 

forskningsmöten med 2-3 

fältarbetare samt 9 månatliga 

möten med 4-7 fältarbetare. 

Kontext: Danmark 

 

Större kulturell och social 

förförståelse. Nära socialt arbete. 

Gruppen får göra sig hörd.    

Nahas, O. 2001 

 

Design: Professionell reflektion 

Kontext: Nederländerna 

Samarbete mellan samhälle och 

frivilligorg. motverkar fördomar 

om de utanför den egna gruppen. 

Vertovec, S. 2010  

 

Design: Professionell reflektion 

Kontext: Storbritannien 

Behov av samarbete med 

frivilligorg. – inte anpassa 

strukturer till vad som antas vara 

”kulturella” gruppers behov.  

 

Borell och Gerdners (2011) studie bygger på en enkät som skickades ut till 147 muslimska 

församlingar som identifierats som aktiva i Sverige. Svarsfrekvensen blev hög – 105 

församlingar, 71 procent av de tillfrågade, besvarade enkäten. Enkäten besvarades i alla delar, 

sammanlagt 90 frågor – av alla respondenter utom en församling som ej besvarade frågor 

rörande aktiviteter och frivilligt socialt arbete.  



Studien är den enda statistiskt representativa studie som återfunnits inom området. De redogör 

för att muslimskt socialt frivilligarbete ofta i västvärlden betraktas som något som motverkar 

integration – ett försök att skapa ett parallellt system (Borell & Gerdner, 2011 s. 968). Av 

enkätundersökningen framgår att över hälften av alla församlingar i Sverige har många olika 

typer av socialt arbete för sina församlingsmedlemmar såsom t. ex familjerådgivning vilket 60 

procent av de responderade moskéerna uppgav. Ytterligare aktiviteter riktade mot olika 

områden och grupper som moskéerna arbetade med; internationellt hjälparbete (37 %), 

hjälparbete för fångar (25 %), hemlösa (20 %) och drogberoende (10 %). Av vikt är att det 

även framgår av samma tabell att endast 26 procent av de responderade moskéerna har en 

avlönad imam (muslimsk religiös ledare) och 16 procent har någon annan typ av avlönad 

personal.  Så många som 65 procent av de moskéer som undersökningen omfattar uppger att 

de har planerat annat socialt arbete som de vill utföra i framtiden (Borell & Gerdner, 2011     

s. 976). Som framgår av studien är de muslimska sociala insatserna omfattande, men de 

bedrivs utan de ekonomiska och personalmässiga resurser som finns i t.ex. Svenska kyrkan.  

En viktig slutsats som framgår av undersökningen är att den visar att de församlingar som har 

mest frivilligarbete i Sverige också är de som är mest öppna mot det omgivande samhället. 

Ytterligare framgår att den förutfattade och felaktiga uppfattningen om att muslimska 

församlingar fungerar som isolerande enklaver gentemot det omgivande samhället sannolikt 

även är ett hinder för samarbete och dialog mellan dessa och samhällsorgan (Borell & 

Gerdner, 2011).  

För att i socialt arbete kunna nå fram till minoritetsgrupper såsom unga muslimska män och få 

dem delaktiga i samhället genom att arbeta metodisk med s.k. empowerment (stärka klientens 

egenmakt) har Mørck-Lerche (2011) studerat detta genom bland annat upproret i stadsdelen 

Nørrebro i centrala Köpenhamn 2008.  

Författarens studie bygger på tre olika forskningsperioder. I den första perioden - mellan 

1999-2003 - deltog författaren i 25 diskussionsmöten med 25-40 socialarbetare i och omkring 

Köpenhamn, Danmark. Hon genomförde då 21 olika typer av intervjuer (grupp-, individuella 

och uppföljningsintervjuer) och gjorde tio forskningsmöten med 2-3 sociala fältarbetare. I 

nästa forskningsperiod – 2004 – arrangerade författaren nio månatliga möten för fokusgrupper 

med 4-7 sociala fältarbetare från tre av de pågående sociala gatuprojekten. Under den tredje 

perioden - 2006-2010 – samarbetade författaren med Anas, ledare för Copenhagen Ecological 

production School med att utveckla en gemenskapsbaserad skola - Kulturtolk - med inriktning 

mot unga män i etniska minoritetsgrupper. Intervjuer, såväl individuellt som i grupp, har 

också genomförts med Anas och ytterligare lärare på Copenhagen Ecological production 

School (Lerche- Mørck, 2011 s. 122).  

I studien betonas vikten av samhällets arbete i att motverka stereotypisering och verka för 

större flexibilitet genom att t.ex. anpassa samhällstjänster till olika gruppers specifika behov. 

Författaren hävdar att socialt arbetet med empowerment-baserad metod inte fungerar så länge 

majoritetsbefolkningen tolkar minoritetsbefolkningens avvikande som ett negativt beteende. 

Empowerment fungerar som en växelverkan mellan samhälle och individ (Lerche-Mørck, 

2011 s.119). Därmed är det av vikt att denna grupp får göra sig hörd istället för att undvika att 



bli felaktigt och negativt tolkade av media, vilket är en del i att stereotypiseringar upprätthålls 

(Lerche-Mørck, 2011 s.126).  

Lerche- Mørck (2011) exemplifierar fenomenet genom att påvisa effekterna av hur detta 

tillvägagångssätt hade betydelse i samband med upplopp i centrala Köpenhamn, där 

ungdomar i Nørrebro blev återgivna i media ensidigt och negativt. Då en journalist på den 

danska tidningen Politiken tog sig tid att lyssna på dessa ungdomar och publicerade deras 

version av vad som föranlett upproret framkom en helt annan bild. I och med att ungdomarna 

fick sin röst hörd och dialog upprättats blev det också senare möjligt att ta hjälp av dem för att 

få stopp på upploppen som spritt sig och utvecklats till meningslös vandalisering och våld 

(Lerche-Mørck, 2011 s. 127ff). Detta klargör att dialog mellan motstående grupper är 

väsentlig för att motverka fördomar, stereotypisering och möjliggöra tolerans. 

Undersökningen av Ali, Milstein och Marzuk (2005), bygger på ett enkätutskick med fokus på 

imamens roll i församlingen vilken skickades ut i två olika omgångar under år 2003 till 

sammanlagt 730 moskéer i USA.  Av dessa utskick besvarade 62 imamer enkäten vilket 

motsvarar en svarsfrekvens om åtta procent. Enkäten omfattade 79 frågor. Av de tillfrågade 

att medverka i enkäten var 19 procent - motsvarande 139 stycken - av församlingarna utan en 

imam vilket författarna ser som en av möjliga förklaringar till den låga svarsfrekvensen. En 

annan förklaring antas kunna vara det sociopolitiska klimat som återfinns speciellt i USA efter 

terrordådet 9/11 samt Irak-kriget. Författarna menar att i och med att staten förstärkt sin 

övervakning av imamers predikningar och moskéers aktiviteter har förtroendet från muslimer 

minskat och intentionen med enkäten ifrågasatts (Ali et al., 2005 s. 205). 

I studien framgår det att mycket få av de 55 imamer som responderade på delen av 

enkätfrågor rörande utbildning i psykiatri, socialt arbete eller rådgivning hade någon formell 

utbildning i dessa områden. Endast fyra, motsvarande sju procent, av sammanlagt 55 imamer 

hade formell utbildning i rådgivning. Samtidigt visar samma undersökning att deras 

församlingsmedlemmar i hög grad söker hjälp av dem i såväl sociala som mentala frågor. 

Författarna menar att det finns en kunskapslucka för såväl imamer som västerländsk och 

hälso- och sjukvård. Ett samarbete mellan dessa aktörer skulle därför generera en dubbel 

funktion med kunskapsutveckling för båda parter: muslimer i behov av sociala hjälpinsatser 

skulle snabbare kunna få professionell hjälp genom imamers förmåga och kunskap om vilka 

samhällsfunktioner som finns att tillgå, medan sjuk- och hälsopersonal inom den offentliga 

sektorn skulle få bättre förståelse för vilka insatser som är adekvata i ett muslimskt perspektiv 

(Ali et al., 2005 s. 205). 

Nahas (2015) beskriver i sin studie arbetet som bedrivs i en organisation som arbetar med att 

bygga broar mellan muslimers syn och förståelse av homosexualitet och det västerländska 

moderna samhället. Artikeln bygger på författarens egna erfarenheter som forskare och 

samhällsorganisatör och innehåller en redogörelse om hur organisationen Yoesuf – är 

uppbyggd. Deras avsikt är även att utöka kunskaperna och hitta arbetsmetoder för 

socialarbetare att kunna möta de speciella behov som finns hos de muslimer som är 

homosexuella. Dessutom arbetar de med att klarlägga vad islam teologiskt säger angående 

homosexualitet – dekonstruera allmänna uppfattningar som ofta inte har någon teologisk 

grund. Här framkommer vilken roll och funktion ett informations-/medlande organ kan fylla 



då grupper (minoritets- resp. majoritetsbefolkningar) med skilda värderingar och kultur- 

och/eller religionstillhörighet ska kunna samexistera. Yoesuf har bl. a med sin djupare 

kunskap om islam och homosexualitet samt deras arbete med att sprida dessa kunskaper 

kunnat knyta kontakt mellan olika grupper. Organisationen har bl. a anordnat fokusgrupper 

med homosexuella muslimer som tjänat som diskussionsmaterial för islamiska teologer, 

humanister och socialarbetare som inbjudits till sammanlagt fem studiedagar. Vid dessa 

studiedagar hade man olika teman; Homosexualitet och Allahs nåd; Homosexualitet som ett 

hinder mellan den islamiska tanken och mänskliga rättigheter; Islam, homosexualitet och 

media; Islam, homosexualitet, islam och migration samt Homosexualitet -sjukdom eller 

böjelse/anlag (Nahas, 2015 s. 56). Organisationen har även inbjudit allmänheten till dessa 

sammankomster för att sprida kunskaper om homosexuella muslimers vardag. 

Organisationens arbete har bl. a resulterat i vad som framkommit i diskussionerna under 

studiedagarna om homosexualitet och islam ska sammanställas i bokform för att sprida denna 

kunskap vidare (Nahas, 2015).  

Enligt författaren ger motsägelsen mellan att vara muslim och homosexuell en kunskapslucka 

för så väl muslimer som professionella socialarbetare. Detta förhållande försöker Yoesuf 

förändra genom att utarbeta en arbetsmodell för hur man ska kunna tillmötesgå denna grupps 

behov (Nahas, 2015 s. 61). 

I Steven Vertovecs narrativa översikt (2010) redogörs för innebörden av begreppen 

interkulturalitet och ’kulturalism’– som författaren beskriver kan förstås som nyrasism. En 

annan förståelse av begreppet kulturalism är hur en människa ser och förstår världen genom 

sin kulturella socialisering. Dessutom understryks enligt författaren vikten av samarbete 

mellan offentliga institutioner och organisationer som företräder minoritetsgrupper. Detta 

samarbete är avgörande för att minska risker för strukturella felaktigheter som kan uppstå då 

beslutsfattare ur majoritetsbefolkningen bygger upp regelverk för integration mer på 

antaganden än verkliga förhållanden för minoritetsgrupperna i fråga. Vertovec (2010) menar 

att då offentliga myndigheter i välmening har koncentrerat sig på att konstruera olika modeller 

för att utjämna socioekonomiska förutsättningar har detta samtidigt haft en stigmatiserande 

effekt för minoritetsgruppen och därmed isolerande effekt för individen. Dessa modeller utgår 

från antagna kulturella omständigheter och behov - uttolkade av majoritetsbefolkningens 

värderingar. Författaren hävdar att då t. ex gruppen muslimer generaliseras, begränsas de i sin 

individualitet och att hävda densamma. Genom att förstärka stereotyper ökar risken för att 

kulturalism uppstår. Kulturalism innebär en motvilja till den person/grupp som inte har 

samma kulturtillhörighet som betraktaren istället för rasbiologisk tillhörighet. Kultur är 

generellt ett svårdefinierat begrepp med innebörd som författaren uppger ofta uppfattas och 

definieras som varandes en medfödd egenskap som både karaktäriserar som skiljer människor 

åt (Vertovec, 2015 s. 51) 

Vertovec föreslår att beslutsfattare istället för att koncentrera sig på vad begreppet kultur ska 

innefatta bör tänka ut nya sätt att inkludera minoritetsgrupper. Sådana åtgärder minskar 

riskerna för att samhällsåtgärder med ett mångkulturellt perspektiv utvecklas till kulturalism 

med strukturella felaktigheter och negativ verkan för minoritetsgrupper såsom muslimer.   



Det är också viktigt att samhället på olika sätt aktivt uppmuntrar och stöttar personer från 

minoritetsgrupper att delta i den offentliga debatten och politiken.   

Författaren beskriver vidare hur ledare i frivilligorganisationer ofta är demagoger och inte 

alltid representativa för gruppen. Det finns m.a.o. risk att dessa ledare inte har fått sin position 

vare sig genom att de innehar mest kunskap eller är demokratiskt valda av dem de 

representerar vilket gör att ett samarbete mellan dessa organisationer och övriga samhället blir 

svårare och i sämsta fall direkt missvisande. Man bör därför stödja organisationerna att bli 

mer demokratiska, stimulera aktivt samhällsengagemang specifikt för dem ur 

minoritetsgrupper genom att de får interagera direkt med politiker från sin egen grupp som då 

får en funktion som rollmodeller (Vertovec, 2015 s.64). Vidare beskriver författaren att det är 

viktigt att från samhällets sida framställa minoritetsgrupper positivt - att de t. ex är kapabla att 

bli ledare för effektiva organisationer som medverkar till samhällsutvecklingen genom att ta 

beslut och medverka till att utveckla olika typer av aktiviteter för såväl 

majoritetsbefolkningen som minoritetsbefolkningen. Genom föreslagna åtgärder kan man 

enligt Vertovec (2010) lättare se och hantera beroendeförhållandet mellan majoritets- 

respektive minoritetsgrupper och upprätthålla en representativ demokrati och undvika 

fåmannavälde. 

 

  



Professionellt socialt arbete 

Kommande avsnitt berör studerade studiers syn på det professionella sociala arbetet. 

Specifika fält som behandlas är vilken påverkan det västerländska synsättet i vårt samhälle har 

på grupper med annat perspektiv samt vilka svårigheter och eventuella kulturkrockar detta 

kan medföra. Flertalet av berörda studier konstaterar att skillnaden i livssyn och förståelsen av 

vad andlighet innebär är avgörande faktorer för de konstaterade svårigheterna i förståelse 

mellan den icke-muslimska socialarbetaren och muslimska klienter. Med anledning av detta 

exemplifieras bl. a hur man kan använda kunskaper i islamiska sedvanor och religiösa påbud i 

det professionella sociala arbetet för att nå fram, hitta konstruktiva lösningar och skapa god 

relation med klienten. Dessutom berörs fält såsom kulturell kompetens – hur socialarbetaren 

kan möta olika grupper med eventuell annan religionstillhörighet än den egna. En dimension 

är också hur det professionella sociala arbetet är utformat till att förutsättningslöst kunna 

hjälpa individer med specifika behov. Adekvata stödinsatser medför krav på kunskap och 

förståelse för olika individer och gruppers behov. Här beskrivs nödvändigheten för de 

professionellt yrkesverksamma inom den sociala sektorn att medvetandegöra sig själva om de 

egna värderingarna och trosuppfattningarna då det är avgörande för att uppnå kulturell 

kompetens. Även i detta avsnitt belyses olika kunskapsluckor vilka är genomgående i 

studierna, däribland brist på kulturell kompetens i det professionella sociala arbetet vilket på 

olika sätt ger konsekvenser i det praktiska arbetet. Under avsnittet – professionellt socialt 

arbete – behandlas arton studier vilka nedan mer utförligt beskrivs och förklaras.   

 

Tabell 3:3 Metodval och slutsatser angående professionellt socialt arbete 

Författare Metod Slutsats 

Abdullah, S. 2014 Design: Professionell reflektion 

Kontext: Avsaknad av geografiskt 

område 

Socialt arbete kan använda 

islamisk livssyn och begrepp i 

stärkande socialt arbete med 

muslimer, t. ex fitra.  

Al-Krenawi, A., & Graham, J. R. 

2000 

Design: Professionell reflektion 

Kontext: ”Västvärlden” 

Den roll som religion har i 

muslimers liv kan ta olika uttryck 

men är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till i socialt arbete.  

Azmi, S. 1997 Design: Kvalitativa intervjuer 

Urval: Nio medlemmar ur 

muslimska församlingar 

Kontext: Kanada 

Finns antaganden i samhället i 

Toronto kring 

minoritetsgrupper/muslimer att de 

ska anpassas till den rådande 

kulturen. Behov av större kulturell 

förståelse.  

 

 



Barkdull, C., Khaja, K.Queiro-

Tajalli, I., Swart, A., Cunningham, 

D., & Dennis, S. 2011 

Design: Kvalitativa intervjuer 

Urval: 34 muslimska individer 

Kontext: USA & Kanada 

Muslimer upplever ökad 

diskriminering/stigmatisering efter 

9/11. Soc. arb. spelar en viktig roll 

i att synliggöra detsamma & att 

motverka stängda gränser mellan 

kulturer.   

Bucci, L. 2012 Design: Professionell reflektion 

Kontext: Italien 

Vid våld i hemmet för att stötta 

muslimska kvinnor behöver 

kulturella skillnader beaktas. Kan 

inte enbart se ur ett västerländskt 

perspektiv.  

Bushfield,S., & Fitzpatrick, T. R. 

2010 

Design: Fallstudie 

Urval: Socialarbetare som besökt 

muslimska familjer 

Kontext: USA 

 

 

Nödvändigt att ha insikt om 

muslimska familjers svårigheter att 

leva i väst – misstänksamhet om 

terrorism sedan 9/11.  

Carrington, A. M. 2013 

 

Design: Professionell reflektion 

Kontext: Avsaknad av geografiskt 

område 

Bristen på riktlinjer ang. andlighet. 

Presenterar en möjlig strukturerad 

modell för integrering av andlighet 

i socialt arbete.   

Goodman Carter, B. 2010 Design: Kvalitativa intervjuer 

Urval: Sex amerikanska 

muslimska gifta par 

Kontext: USA 

Hur muslimer hanterar kriser gm 

trosuppfattningen. Soc. arbete 

måste förstå muslimers livssyn och 

tillvarata styrkan i denna. 

 

Graham, J. R., Bradshaw,C., & 

Trew, J. L. 2008; 2009a; 2009b; 

2010 

Design: Kvalitativa intervjuer 

Urval: 50 socialarbetare 

Kontext: Kanada 

Soc. arb. måste anpassas till att 

möta/förstå muslimska klienter & 

deras behov. Kulturell kompetens 

för att motverka kulturella 

felaktigheter & generaliseringar. 

Graham, J. R., Shier, M. L., & 

Brownlee, K. 2012 

Design: Kvalitativa intervjuer 

Urval: 56 enskilda intervjuer med 

37 socialarbetare från norra 

Kanada & 19 socialarbetare i New 

York 

Kontext: USA & Kanada 

Social arbete fördel av dialog om 

erfarenheter kring arbete med 

andra kulturtillhörigheter. Mer 

forskning ang. mångkulturellt tänk 

& arbete. 

 

 

 

 

 



Hall, R. E. 2010 

 

Design: Professionell reflektion 

Kontext: USA 

Avsaknad av integrerad kunskap 

om religion/andlighet försämrar 

möjligheterna att hjälpa hemlösa 

muslimer. Bygga broar/tolerans till 

muslimska samhällen av vikt för 

att lära sig mer i det professionella 

arbetet.  

Hodge, D. R. 2005 Design: Professionell reflektion 

Kontext: USA  

Muslimer söker inte hjälp p.g.a. 

respektlöst bemötande. Insatser m 

grund fr Koran och hādither 

effektiv hjälp. Tillvarata läkande 

effekt av bön, fasta mm. 

Lowe, P., Griffiths, F., & Sidhu, 

R. 2007 

 

Design: Kvalitativa intervjuer 

Urval: 19 sydasiatiska muslimska 

kvinnor & sex professionella 

socialarbetare 

Kontext: Storbritannien 

Fördomar och okunskap i 

västländer alienerar muslimska 

kvinnor från allmänna rättigheter. 

Messick Svare, G., Jay, S., Bruce, 

E., & Owens-Kane, S. 2010  

Design: Professionell reflektion 

Kontext: USA 

Självmedvetenhet i soc. arb. 

nödvändigt för att kunna möta 

främmande rätt. Presenterar modell 

för att integrera andlighet i 

praktiskt soc. arb.  

Scourfield, J., Warden, R., 

Gilligat-Ray, S., Khan, A., & Otri, 

S. 2013 

 

Design: Kvalitativa intervjuer 

Urval: 60 muslimska familjer 

Kontext: Storbritannien 

Koran och hādither anv. i t. ex 

föräldrautbildningar. 

Kulturell kompetens 

Graham, Bradshaw och Trew (2009a) betonar i fyra studier vikten av kulturell kompetens, 

d.v.s. förmåga att möta grupper med annan ideologi än den egna. Kulturell kompetens 

förklaras som ett livslångt lärande som utvecklas efterhand i kontakt med olika kultur eller 

religionstillhörigheter. Studien baseras på 50 intervjuer med kanadensiska socialarbetare, som 

på olika sätt arbetat med muslimska klienter. De viktigaste slutsatserna handlar om vikten av 

att den professionella socialarbetaren har en känslighet gentemot begreppet kulturell 

kompetens och det livslånga lärande som detta medför. Genom denna förståelse/vetskap 

förklaras hur risken för kulturella misstag i mötet med klienten reduceras. Författarna 

beskriver också hur engagemang i muslimska organisationer bidrar till en större kulturell 

förståelse, vilket också leder till en bättre rustad socialarbetare att kunna hjälpa och möta 

denna grupp (Graham, Bradshaw & Trew, 2008; Graham, Bradshaw & Trew, 2009a; Graham, 

Bradshaw & Trew, 2009b; Graham, Bradshaw & Trew, 2010).   

I likhet med de nämnda studierna: Graham, et al. (2009a) och Graham, et al. (2010) diskuterar 

också Azmi (1997) vikten av en större multikulturell förståelse. Studien är inriktad på det 



kanadensiska samhället och dess utmaningar där det bland annat finns problematik kring 

bilden av muslimer och andra minoritetsgrupper och hur dessa ska anpassas till de rådande 

samhällsstrukturerna. Studien bygger på nio kvalitativa intervjuer med individer från 

muslimska församlingar i Toronto. Respondenterna valdes genom ett s.k. snöbollsurval, d v s. 

en urvalsmetod där man letar sig fram till ytterligare deltagare via deltagare som redan ingår i 

en undersökning (Bryman, 2011 s. 196). Slutsatsen vilken framförs av författaren i denna 

studie är att det finns en kunskapslucka i Kanada där samhällssynen är att minoritetsgrupper 

ska anpassas till rådande kultur. För att uppnå förståelse och betydelsen av ömsesidigt utbyte 

mellan olika grupper har samhället ett ansvar att sprida kunskap om samhällets såväl som de 

enskilda individernas vinster av detta (Azmi, 1997).  

Al-Krenawi och Graham (2000) riktar i sin studie fokus på hur socialarbetare kan arbeta med 

muslimska klienter. Studien baseras på sekundärlitteratur. Precis som Graham, et al. (2008) så 

har även Al-Krenawi och Graham (2000, s. 299) i denna studie tagit upp ett antal aspekter att 

ta hänsyn till i arbetet med muslimska klienter. Bl.a. beskrivs vikten av kunskap om 

muslimers familjekonstellation och hierarki för att socialarbetaren ska kunna anpassa sitt 

bemötande och möjlighet ges för positivt relationsskapande. Ytterligare nämns förståelse och 

öppenhet om att kunna se individens behov bortom religionen som vara av vikt. 

Avslutningsvis nämner författarna även vikten av att den professionella socialarbetaren har 

grundkunskaper om muslimer och deras traditioner. Författarnas viktigaste slutsats är hur det 

sociala arbetet måste anpassas till muslimska värderingar istället för att inympas i existerande 

socialt arbete då detta är anpassat efter västerländsk förståelse.  

Hall (2010) resonerar i sin studie kring integreringen av den andliga dimensionen i det 

professionella sociala arbetet i kontakt med hemlösa muslimer. Studien bygger på 

sekundärlitteratur. Antalet hemlösa muslimer i USA har ökat och författaren påvisar en 

kunskapslucka då religionen och det andliga inte finns integrerat i de hjälpinsatser som 

erbjuds hemlösa, så som skydd och boende. Författarens slutsats är att avsaknaden av hur den 

andliga aspekten praktiskt integreras i det professionella hjälparbetet. Det finns behov av att 

bygga broar mellan offentliga organ och muslimska organisationer för ett kunskapsutbyte. 

Författaren beskriver hur det finns behov av utbildning i det professionella sociala arbetet för 

att kunna hjälpa utsatta grupper så som hemlösa muslimer.  

Bushfield och Fitzpatricks (2010) studie handlar om hur professionella socialarbetare kan 

samtala och arbeta med invandrade muslimska familjer i USA. I studien betonas vikten av 

kulturell kompetens för att kunna möta specifika behov. Studien är en fallstudie utförd av 

socialarbetare som besökt muslimska familjer med syfte att fokusera på hur samtal med 

muslimska familjer utförs. Författarnas slutsats är att kunskap och förståelse för den politiska 

kontexten är viktig för att därefter kunna ge adekvata stödinsatser till muslimska familjer. Av 

vikt är att ha förståelse för de svårigheter som kan uppstå för muslimska familjer som lever i 

väst, där det bland annat finns en stor misstänksamhet om terrorism. Det beskrivs hur många 

av dessa grupper och individer har upplevt diskriminering runt om i världen och inte minst i 

USA där muslimer specifikt har blivit än mer utsatta efter terrorattacken den 11 september 

2001.  



Kopplat till studien av Bushfield och Fitzpatrick (2010) finns en annan studie av Barkdull, 

Khaja, Queiro-Tajalli, Swart, Cunningham och Dennis (2011) vilken mer ingående tar upp 

diskrimineringen gentemot muslimer vilken ökat sedan attacken 11 september 2001. Studien 

baseras på intervjuer med 34 muslimer i Australien, Kanada och USA, dessutom intervjuer 

utförda i Argentina. Syftet med intervjuerna är att få bättre förståelse av deras erfarenheter 

och upplevelser av diskriminering och fördomar efter händelsen 11 september 2001. 

Författarnas viktigaste slutsats är hur det professionella sociala arbetet har ett ansvar i att anta 

ledarroll i arbetet med att motverka stigmatisering och den utsatthet som muslimer lever i 

idag. Studien utgår från ett intersektionellt perspektiv, d.v.s. ett perspektiv där olika faktorer 

såsom bl. a. ras, kön, klass och sexualitet studeras.  

Bucci (2012) riktar i sin studie fokus på vilka juridiska och kulturella svårigheter som kan 

uppstå för muslimska kvinnor som migrerat till Italien och utsätts för våld i hemmet. 

Svårigheter kan bl. a vara kvalitéten på insatser då dessa är anpassade till västerländskt synsätt 

vilken ofta skiljer sig från kvinnornas ursprungskultur. Studien bygger på sekundärkällor. 

Bucci (2012) nämner som flera av ovanstående studier, bl. a Graham, et al. (2009a) 

problematiken med att inte beakta kulturella skillnader i arbetet med muslimska kvinnor. I 

både det italienska och det muslimska samhället finns en stark tradition av 

familjesammanhållning vilket bl. a innebär att familjeproblem främst löses inom familjen. 

Detta försvårar även för misshandlade kvinnor att söka extern hjälp. Författaren beskriver hur 

de samhälleliga instanser och myndigheter anpassade efter ett västerländskt synsätt kanske 

inte har möjlighet och rätta förutsättningarna att stötta dessa kvinnor som upplever våld i 

hemmet.  

Istället kan frivilligorganisationer och andra stödgrupper vara till större hjälp: 

In the global society of the twenty-first century, cultures and governmental 

leaders must find new “out-of-the-box” solutions to the persistent problems of 

intimate partner violence which is not unique to any one country or religious 

group. (Bucci, 2012 s. 90)   

 

  



Praktisk implementering 

I undersökningen, 2003 Home Office Citizenship Survey of England and Wales framkommer 

att överföringen av religion mellan generationerna är mer omfattande i muslimska familjer än 

i familjer med annan religionstillhörighet. Med denna upptäckt väcktes ett intresse för 

Scourfield, Warden, Gilliat-Ray, Khan och Otri (2013) i att söka förstå orsaken till detta 

förhållande. Studien utgår från intervjuer med 60 muslimska familjer med barn i åldern upp 

till 12 år i Cardiff, England. I urvalet var man noga med ett intersektionellt perspektiv genom 

aspekter såsom: etnicitet, social klass, tillhörighet av islamisk riktning samt att få med 

deltagare från bostadsområden med olika täthet av bosatta med muslimsk bakgrund. Då 

Cardiff erbjuder en större andel med väletablerad och etniskt differentierad muslimsk 

befolkning än övriga England var också detta anledningen till att välja staden. Familjerna 

rekryterades med hjälp av grundskolor och muslimska nätverk men blev till största delen 

inbjudna genom en av de muslimska forskarna. Datainsamlingarna bestod av 

semistrukturerade intervjuer och fotograferade dagböcker från några av barnen samt icke-

deltagande observationer vid religiös utbildning i islamiska organisationer (Scourfield et al., 

2013). 

Författarna menar att förståelsen och innebörden av begreppet andlighet i västvärlden 

respektive muslimskt perspektiv ser olika ut. De menar att välmenade försök att integrera 

muslimer genom att konstruera överbryggande definitioner snarare utgör hinder än leder till 

konstruktiva lösningar och kulturell kompetens. Med överbryggande definitioner menas 

försök att mer nå en konsensus av muslimska och västvärldens definition av begreppet 

andlighet, istället för att acceptera olikheterna av innebörden av begreppet. Därför menar 

författarna att det i socialt arbete istället är av vikt att socialarbetare förstår vad andlighet 

betyder för grupper med annan religionstillhörighet än dem själva. 

En av de viktigaste slutsatserna som framkommit i studien är att oavsett muslimska gruppers 

olikheter i form av olika riktningar och etniciteter, delar de uppfattning om att det är en viktig 

tradition att tillhandahålla sina barn en formell religiös uppfostran (Scourfield et al., 2013).  

Med anledning av denna förståelse föreslår författarna att detta kan vara till hjälp vid t. ex 

föräldrautbildning då man skulle kunna lära ut metoder med stöd och hjälp av Koranen och 

hādither (nedteckande islamiska traditioner som berättar hur profeten Muhammad sade, 

accepterade och praktiserade) för att på det sättet nå fram med budskapet på ett relevant och 

begripligt sätt för muslimer. 

Islamiska organisationer som arbetar med socialt arbete är idag i utvecklingsstadiet och inte 

tillräckligt stora för att kunna ta hand om alla olika sorters problem, bl. a. då det finns många 

olika riktningar inom islam. Författarna förklarar att om professionella socialarbetare börjar 

hänvisa muslimska klienter att söka stöd i muslimska organisationer som arbetar med socialt 

arbete skulle dessa kunna utvecklas till att kunna tillfredsställa de särskilda behov som finns 

hos den muslimska befolkningen (Scourfield et al., 2013). 

Behovet av en utökad interkulturell kompetens hos socialarbetare i arbete med muslimska 

klienter understryks även i den intervjustudie av Graham, Bradshaw och Trew (2009b), utförd 

i Kanada vilket är ännu en kvalitativ studie stödd på samma underlag som Graham et al., 



2009a; Graham et al., 2008; Graham et al., 2010. Författarnas syfte är att ringa in de speciella 

aspekter som är väsentliga i socialt arbete med muslimska klienter.  

Urvalet av socialarbetare gjordes initialt på basis av intervjuer med erfarna såsom professorer 

och enhetschefer. Det senare urvalet av socialarbetare skedde med ett snöbollsurval. Studien 

påvisar att det är centralt att sociala myndigheter inte heller generaliserar muslimer och deras 

behov. Muslimer är inte en homogen grupp utan innehar en mängd olika variationer genom att 

bl.a. tillhöra olika skolor, riktningar, etnicitet och ålder (Graham et al., 2009b, s. 391). 

Ett identifierat hinder enligt författarna, i arbetet mellan västerländska socialarbetare och 

många invandrade muslimer var det språkliga. Språkliga klyftor kan leda till att klienten 

undanhåller sina behov på grund av svårigheter att uttrycka dem och det kan även leda till 

begränsad tillgång av sociala tjänster på grund av att det inte finns tillgänglig översatt 

information. Språkliga problem kan också leda till att socialarbetaren gör antaganden om att 

klienten förstår mer än vad han eller hon gör (Graham et al., 2009b).  

En annan avgörande aspekt som framkommer är att socialarbetare har förståelse av islamiska 

värderingar och världsbild för att undvika konflikter med klienter. Man exemplifierar detta 

genom exempel; att en socialarbetare uppmuntrar sin muslimska klient att ta arbete som 

inkluderar att hantera alkohol vilket inte är i enlighet med islam. Socialsekreteraren kan i brist 

på kulturell kompetens missförstå klientens anledning till ovillighet till sådan arbetsuppgift. 

Författarna menar att med t.ex. en mer diversifierad socialarbetarkår skulle missförstånd som 

ovan med muslimska klienter, sannolikt kunna undvikas. Dessa socialarbetare skulle sannolikt 

kunna hjälpa till att bygga broar och förmedla kunskap mellan västerländska kolleger och 

deras muslimska klienter genom kollegialt samarbete. Klienterna i sin tur skulle också få 

större trygghet genom igenkänning och de icke-muslimska socialarbetarna ökad förståelse för 

muslimsk livssyn (Graham et al., 2009b). 

Studiens slutsatser är att sociala hjälpinsatser i Kanada inte är anpassade till muslimer och till 

ideologiska skillnader som finns. För att minska bristerna krävs att myndigheter är flexibla 

och visar beredskap med anpassning till de skillnader som finns bl. a. genom uppskattande av 

muslimer och deras traditioner. För att socialarbetare ska uppnå förståelse för de svårigheter 

som uppstår för muslimer i det västerländska samhället måste de få kunskap om islam och 

dess traditioner och inneha medvetenhet om sina egna värderingar och trosuppfattningar. 

(Graham et al., 2009b).  

 

Islams betydelse för implementering av kulturell kompetens 

Hodge (2005) menar i sitt litteraturbaserade översiktsarbete om islams trosuppfattning och 

värderingar att muslimer är en av USA:s mest missuppfattade befolkningsgrupp. Detta beror 

till stor del på att media uppmärksammar muslimer näst intill uteslutande vid negativa 

händelser, vilket resulterar i att trots att den absoluta majoriteten av muslimer inte står bakom 

dessa handlingar och inte heller har någon teologisk grund i islam rättfärdigas de 

generaliseringar som uppstår och stereotypiseringar cementeras. Författaren klargör för vissa 



grundläggande begrepp och trosuppfattningar inom islam som är relevanta för socialarbetare 

att känna till för att möjliggöra att deras hjälpbehov bemöts adekvat.  

Hodge (2005) utvecklar i studien hur kunskap om islam jämte kulturell kompetens kan 

integreras i och bidra till ett adekvat socialt arbete med muslimer. Ett exempel på detta är att 

ta tillvara på muslimers starka övertygelse och trosuppfattning om att allt som händer är 

Allahs vilja. Denna övertygelse hjälper dem att uppbåda tålmodighet, utveckla styrka och 

förmåga att hantera svårigheter i livet och är något som kan tillvaratas i det sociala arbetet. 

Författaren menar att islam betyder ”underkastelse” och att det är ett sätt att leva mer än ett 

trossystem är annan kunskap som är väsentlig då man på så sätt förstår att andlighet har en 

annan innebörd för muslimer än för majoritetsbefolkningen i det västerländska samhället. 

Genom kunskap om andlighetens innebörd, vilket Scourfield et al. (2013)  beskriver som att 

religion tenderar vara mer förknippat med den kollektivistiska livssynen medan andlighet 

(spirituality) mer är ett begrepp knutet till flexibilitet och individualism, där trosuppfattningar 

ofta mer är en personlig hållning.  

Hodge (2005) menar att det också är viktigt att socialarbetare dels är införstådda med att det 

finns flera olika riktningar inom Islam och därmed också medvetna om att det inte bara finns 

ett specifikt mönster av tro och värderingar som är representativt för alla muslimer. På detta 

sätt framkommer också behov av att klargöra vad som är religiöst respektive kulturellt 

betingat vilket samtidigt öppnar upp för att erkänna muslimer som en heterogen grupp 

sammansatt av individer med flera dimensioner. 

Hodge förklarar vidare hur Islam är uppbyggd på fem pelare; Shahada – trosbekännelsen, 

Salat – de fem dagligabönerna. Zakāt – den religiösa ”skatten” Zawm – fastan samt Hajj – 

pigrimsresan till Mecka. Att se till kollektivets och familjens bästa är ett fundament i islam 

vilket inte bara inkluderar kärnfamilj utan många fler. Det i väst centrala individualistiska 

värdena i form av t. ex personlig framgång, självförverkligande och självtillit är därför inte 

särskilt eftersträvansvärt för muslimer (Hodge, 2005). 

Viktig slutsats som författaren nämner är att socialarbetare måste vara självreflekterande och 

betänka att de utgår från annan livssyn och andra värdegrunder än sina muslimska klienter. 

Det innebär bl. a att de inte får försöka tvinga på muslimer sina egna åsikter om t. ex 

abortfrågor, homosexualitet eller könsroller. Något som däremot kan vara behjälpligt är att 

sammanföra muslimer med andra minoritetsgrupper som också har annan ideologi än 

majoritetsbefolkningen. Konsekvenser av att en socialarbetare saknar självreflektion, kulturell 

kompetens eller kunskaper om muslimers livsåskådning kan bli förödande i mötet med en 

muslimsk klient. Socialarbetaren kan känna sig främmande för det okända och då hävda sina 

egna personliga uppfattningar om t. ex könsroller utifrån en förutfattad mening om att den 

muslimska kvinnan generellt är förtryckt. Resultatet av detta menar Hodge (2005) är att om 

muslimer bemöts respektlöst blir de också ovilliga att söka hjälp. Ur ett muslimskt perspektiv 

är det viktigt att skapa ett nära och omtänksamt förtroende – en personlig relation. Förtroende 

och relationer kan byggas genom att socialarbetaren respekterar och visar vilja att tillmötesgå 

den muslimske klientens behov. Ett exempel ges i studien genom förslag att om 

socialarbetaren t. ex vet vem som är familjens överhuvud – mannen – och därför initialt i 



samtalet riktar sig till honom kan möjliggöra att god kontakt upprättas vilket sannolikt leder 

till att sedan få samma goda relation med övriga familjemedlemmar. 

Författaren menar att det finns ett behov av mer kunskap om den muslimska tron och 

värderingar för socialarbetaren och genom det få möjlighet att anpassa sociala insatser 

(Hodge, 2005). 

Även Abdullah (2014) har publicerat en reflekterande litteraturbaserad översikt av 

trosuppfattningar inom islam som har relevans för det sociala arbetet, men snarare än att föra 

en mycket generell diskussion som Hodge (2005), utgår hon från ett centralt muslimsk 

begrepp, nämligen Fītra.  

Fītra kan närmast översättas som ”människans naturliga/ursprungliga renhet/godhet” 

(Abdullah, 2014 s. 1) samt som en övertygelse om att människan alltid vill sträva mot det 

goda. Författaren menar att Fitra och socialt salutogent synssätt - vilket innebär att se och ta 

tillvara det friska hos klienten – vilar på samma grunder. Fītra är en central del i muslimers 

livssyn och kan förklaras som en övertygelse om att människan har en vilja och kraft att göra 

gott, vara uthållig och kapabel att växa och utvecklas av egen kraft. Man kan därmed hitta 

gemensamma faktorer i salutogent perspektiv som återfinns i det västerländska sociala arbetet 

och den islamiska livsåskådningen. Författaren hävdar att på grund av att islam och det 

sekulära samhället också innefattar många skillnader är det nödvändigt att skapa en 

medvetenhet hos socialarbetare om det muslimska perspektivet för att bättre kunna 

implementera arbetsmetoder riktade mot högre egenmakt (Abdullah, 2014).  

Syftet med diskussionen enligt författaren är att klarlägga hur socialarbetare genom 

anpassning till och förståelse för sina muslimska klienters perspektiv bättre ska kunna anpassa 

de praktiska sociala hjälpinsatserna till klienternas behov. Socialt arbete är från början 

utvecklat efter en judisk-kristen livssyn om att människan belagd med moraliska brister och 

benägen att begå synd (Abdullah, 2014 s. 2). I detta synsätt ligger därför inbyggt att den 

människa som har problem har orsakat dem själv genom ett syndfullt beteende. Enligt islam 

ser man inte synden som en del av människan utan som ett beteende resulterat av dåliga 

upplevelser eller omständigheter. Det betyder att det också alltid är möjligt att stärka sin Fitra 

(Abdullah, 2014).  

Författaren förklarar att söka efter att handla rättvist och vara en god människa är en del i 

arbetet att underkasta sig Allah (Gud). En viktig del i detta är att aktualisera Fītra just vid 

motgångar och svårigheter i livet. Författaren menar att socialarbetare kan använda denna 

kunskap i ett motiverande arbete med sina muslimska klienter med positiva resultat 

(Abdullah, 2014). 

 

Interkulturellt perspektiv 

Messick Svare, Jay, Bruce och Owens-Kane (2003) föreslår i sin studie en modell om hur 

socialarbetare, jämte interkulturell kompetens, ska kunna integrera den andliga aspekten i 

klienternas liv för att på så sätt kunna erbjuda klienten interventioner som är i samspel med 

dennes andliga eller religiösa livshållning.  Mellan 50 – 75 procent av den amerikanska 



befolkningen i stort har en religiös övertygelse medan endast 20 – 35 procent av dem som 

arbetar inom mentalvården i USA betraktar sig själva som religiösa eller att ha annan andlig 

övertygelse. Bland socialarbetare anser runt 75 procent att Gud är en viktig del i deras liv och 

bara i denna grupp upplevde 60 procent att de hade otillräcklig utbildning gällande 

implementering av klientens andliga övertygelse i det sociala arbetet (Messick Svare et al., 

2003 s. 19).  

En aspekt som kan vara svår att handskas med för socialarbetare är att vissa trosuppfattningar 

krockar med det traditionella sociala arbetet. Karma inom buddhismen innebär att allting som 

händer är en naturlig konsekvens av en tidigare handling. Detta kan av den oinitierade 

socialarbetaren uppfattas stå i konflikt med empowerment – d. v. s. en metod som bygger på 

en strävan om att stärka klienten och med hjälp av egenmakt styra sitt liv mot önskvärda 

förändringar (Messick Svare et al., 2003). Författarna förklarar att socialarbetare, för att 

kunna arbeta med andlighet integrerad i det sociala arbetet måste göra sig medveten om de 

egna perspektiven och värderingarna. Förmågan att skilja på sina egna kulturella och 

insocialiserade uppfattningar och förståelse av sin omvärld gör att socialarbetaren bättre kan 

utgå från klientens perspektiv och därmed också kunna stärka och stötta klienten genom att 

tillvarata dennas redan befintliga tillgångar (Messick Svare et al., 2003). 

I studien används metaforen om två isberg vars omfång endast till ca 10 – 20 procent är 

synliga över vattenytan. Dessa isberg representerar Klient respektive Socialarbetare och 

synliggör att stor del av vad som utgör en person inte är synliga eller tillgängligt i ett möte 

såsom mellan dessa parter. Författarna menar att man kan se vissa handlingar och uttryck för 

andlighet men veta mycket lite om vad detta fyller för funktion för klienten. I detta finns även 

en inbyggd mening att andlighet och religiositet har olika betydelse för troende tillhörande 

olika ideologier och kulturer. Detta utgör därför inte heller överförbar fakta mellan olika 

trosuppfattningar eller ideologier. Författarna hävdar att ett kulturellt arv och perspektiv 

innehåller och signaleras med en speciell innebörd som kan vara obegriplig för den 

utomstående. Människor gör antaganden om de som står utanför den egna gruppen utifrån 

värderingar och förståelse baserade på den egna tro, värderingar och kulturell socialisering 

vilket oftast resulterar i felaktigheter då vi tenderar att uttolka det som är främmande i en 

negativ förståelse (Messick Svare et al., 2003).  

Författarna beskriver hur det enligt interkulturell forskning, det mest effektiva sättet att öka 

förståelse och tolerans för främmande kulturer är att öka den egna självmedvetenheten. 

Genom att förstå sin egna kulturella bakgrund, de egna värderingarna och socialiseringen så 

ökar toleransen för andra människors perspektiv. Man lär sig att samma saker uttrycks på 

olika sätt och att det är möjligt att uttrycka och förstå samma fenomen på olika sätt.  Detta 

behöver däremot inte automatiskt betyda att slutledningarna blir olika. Forskarna har prövat 

modellen genom de fyra författarnas trostillhörighet, buddhism, islam, katolicism samt 

protestantism genom att exemplifiera ofta förekommande vanföreställningar angående kända 

fenomen återfunna i respektive ideologi (Messick Svare et al., 2003).  

Studien exemplifierar bl. a. hur det islamiska påbudet om på 30 dagars fasta under månaden 

Ramadan kan uppfattas av icke-muslimska socialarbetare. Socialarbetaren kan t.ex. göra 

försök att förmå klienten att avbryta sin fasta med hänvisning om att den kan skada klientens 



hälsa. Detta kan sannolikt både bli ineffektivt och istället göra att klienten blir mer bestämd i 

att fortsätta fastan (Messick Svare et al., 2003). Författarna förklarar hur socialarbetaren 

saknar förståelse för den inre ro och tillfredsställelse som klienten uppnår genom sin fasta. 

Socialarbetaren föreslås enligt denna modell att rannsaka sin egen ståndpunkt och övertygelse 

gällande vad fastan handlar om, och genom detta lättare kunna förstå vilken betydelse fastan 

har för klienten (Messick Svare et al., 2003). Vidare kan man med kunskap om olika 

ideologiers praktik, värderingar och trosuppfattningar anpassa sociala interventioner så att 

dessa inte krockar med klientens praktiska religionsutövande.  En djupare kunskap kommer 

genom att socialarbetaren lyft sin egen nivå, medvetandegjort sig själv och uppvisar för sin 

omvärld vad som tidigare varit dolt – funnits under ’vattenytan’. Genom detta har 

socialarbetaren utvecklat möjlighet att utgå från klientens perspektiv istället för antaganden 

baserade på en begränsad förståelse (Messick Svare et al., 2003 s. 29). Författarna menar att 

missförstånd mellan klient och socialarbetare ofta beror på olika förståelse för hur livet är 

konstruerat, har skilda värderingar samt perspektiv. Bristerna på riktlinjer och utbildning för 

hur socialarbetare kan förstå och arbeta med klienter med annan religiös övertygelse än 

socialarbetaren själv är betydande och innebär att socialarbetare inte bara riskerar att sätta in 

felaktiga, utan även för klienten direkt skadliga insatser. Socialarbetare ska, utöver att erövra 

självmedvetenhet om sina egna värderingar, trosuppfattningar och kultur, ta sig tid med att 

ombe sina klienter att klargöra vilken roll religionen spelar i klientens dagliga liv (Messick 

Svare et al., 2003). 

Carrington (2013) förklarar ett ramverk för hur socialarbetare kan implementera den andliga 

aspekten för människor i det sociala arbetet identifierar Carringtons (2013) i sin studie med 

hjälp av ett ramverk – s.k. Integrated Spiritual Theory Perspective (ISPF). Med hjälp av detta 

ramverk ska socialarbetaren kunna identifiera vilken andlig orientering klienten har. 

Författaren menar att socialt arbete i teori och praktik idag saknar kunskap och praktiska 

riktlinjer för hur man implementerar det andliga perspektivet som klienten har. Detta leder till 

godtycklighet i om socialarbetaren uppmärksammar denna aspekt överhuvudtaget samt att i 

det fall som så görs att socialarbetaren då är helt hänvisad till egna kunskaper och förmåga på 

området (Carrington, 2013). 

Resonemanget understryker vad som även diskuterats i tidigare studier (se bl. a Carter 

Goodman, 2010; Messick Svare et al., 2003, m. fl) angående vikten av att socialarbetaren har 

en självmedvetenhet om sin egen kulturtillhörighet, värderingar och perspektiv. Utan detta 

kan professionella uppfattas agera kolonialistiskt om de tar religiösa handlingar, seder och 

traditioner ur dess verkliga kontext för att tolka och använda dem och dess effekter i sociala, 

psykologiska kontexter (Carrington, 2013 s. 289ff). Forskningsprocessen bestod av tre olika 

faser; research, grundarbete med dataanalys och teoribildning. Det utvalda datamaterialet i 

form av begrepp av vikt i respektive ideologi sattes in i ett jämförande cirkeldiagram med de 

horisontella polerna Andlighet respektive Materiellt samt de vertikala Manligt respektive 

Kvinnligt (Carrington, 2013 s. 293). Genom denna tabell framkommer således vilken 

orientering som är central för klienten ifråga. 

Författaren menar att interventioner som t. ex kognitiv beteendeterapi, som mer ”maskulint” 

orienterat, varit en mer vanlig intervention i västerländska samhällen medan ISPF mer utgår 



ifrån de feminint definierade värdena vilka bl. a omfattar bön, meditation och alternativa 

terapier.  

 

Trosuppfattningens betydelse  

Hur praktiserande muslimer hanterar svåra livssituationer med hjälp av sin trosutövning 

framkommer i en annan studie, av Goodman Carter (2010). I denna studie har sex 

amerikanska, muslimska gifta par intervjuats med syftet att undersöka hur religiös 

diskriminering påverkat dem och deras äktenskap i ljuset av det sociopolitiska klimatet i USA 

efter händelsen 11/9 2001 och Irak-kriget (Carter Goodman, 2010).  

Intervjufrågorna var semistrukturerade med möjlighet till öppna svar i syfte att ge ett så digert 

datamaterial som möjligt. Intervjuerna utfördes parvis med deltagarna för att dessa skulle få 

möjlighet att utveckla och reflektera sina svar tillsammans. Intervjumetoden valdes även med 

hänsyn till och respekt för islamisk sed som anger att personer som inte är gifta ej bör vara 

ensamma med någon från det motsatta könet (Carter Goodman, 2010). 

Urvalet skedde med kriterier såsom att deltagarna skulle vara heterosexuella, muslimska par 

som varit gifta under minst sex år räknat från händelsen 11/9 2001 och därmed också under 

Irak-kriget. För att få fram representativa deltagare rekryterades de genom flera olika nätverk 

i New England, San Fransisco; Chicago och Washington D. C (Carter Goodman, 2010 s. 

329).  

Intervjuerna hade följande teman: muslimsk identitet, religiös diskriminering, familj & släkt, 

parets relationshistorik, gemensam trosutövning, upplevd diskriminering på tre olika nivåer; 

mellanmänsklig, allmän och strukturell (Carter Goodman, 2010 s. 329). 

Datamaterialet sorterades efter kodning in under de kategorier forskarna funnit relevanta. 

Deltagarna representerade etnisk mångfald undantaget att det inte fanns någon deltagare med 

arabiskt ursprung. Majoriteten av deltagarna, åtta av tolv, bestod av konvertiter med olika 

etniska tillhörigheter (Carter Goodman, 2010 s. 330). 

Amerikanska muslimer är utsatta för en mängd olika religiös diskriminering: 

What emerges is that Muslim Americans are subject to a myriad forms of 

religious discrimination: from prejudice to hatred, from indirect (media and 

government) to direct (interpersonal exchanges and the public arena). (Carter 

Goodman, 2010 s. 339) 

  

Enligt författaren har effekterna av långvarig diskriminering troligtvis blivit internaliserad i de 

amerikanska muslimerna och kräver därför att socialarbetare är utbildade i att möta 

traumatiserade klienter. Samtidigt måste socialarbetare förstå att uppskatta och uppmuntra 

muslimer att de varit kapabla att praktisera goda coping-strategier – strategier för möjlighet 

att hantera livssituationer av olika påfrestande slag, som också är inbyggda i deras 

trosuppfattning, att bl.a. vända sig till det kollektiva nätverket och familjen som hjälp att 

hantera sin svåra situation. Socialarbetare måste ha kunskap om muslimers kollektivistiska 



livssyn och förstå att äktenskapet och familjen är kärnan i vad som upprätthåller muslimers 

styrka och identitet.  Identiteten i sin tur utgörs till stor del av att som muslim vara tålmodig 

och stark då de möter motgångar – vilket de möter ofta i och med det sociopolitiska klimat 

som råder i dagens USA (Carter Goodman, 2010). 

Författaren understryker vikten av att socialarbetare inte försöker använda dominerande 

amerikanska värderingar och synsätt i försök att omvända, förtrycka eller ifrågasätta 

muslimska värden i deras möte med muslimska klienter. Muslimerna i studien berättar t. ex 

att de inte söker rådgivning hos myndigheter på grund av tidigare erfarenhet av att inte bli 

respekterade utan istället stereotypiserade och upplevt att deras livssyn förkastats (Carter 

Goodman, 2010).  

Med syfte att undersöka hur praktiskt socialt arbete anpassas till lokalbefolkningens specifika 

behov, vilka kan skifta utefter bland annat geografiska, religiösa och etniska förutsättningar, 

utfördes en jämförande analys av två studier med geografiska och etniska skillnader (Graham, 

Shier & Brownlee, 2012 s. 111). Den ena var utförd i rurala delar av norra Kanada år 2006 

och den andra i fem av New Yorks stadsdelar med hög andel muslimska invånare, år 2004. 

Sammanlagt utfördes 56 enskilda intervjuer med 37 socialarbetare från olika delar i norra 

Kanada samt 19 socialarbetare verksamma i New York. Urvalet av deltagare gjordes med 

hjälp av intervjuer av nyckelpersoner för att hitta socialarbetare som arbetat i aktuella området 

i minst tre år, hade gott rykte för att ha utfört ett gott arbete samt hade god yrkeserfarenhet av 

de respektive befolkningsgrupperna. Datainsamlingen gjordes enligt etnografisk 

insamlingsmetod med en semistrukturerad intervjuguide. Frågorna utformades med inriktning 

mot att klarlägga deltagarnas formella utbildning samt hur deras professionella arbete kunde 

sammankopplas samt hur deras praktiska sociala arbete anpassats till de föreliggande lokala 

behov och förutsättningar som fanns. I intervjuerna framkom tre olika teman. För det första 

frågor om anpassning av sociala tjänster; för det andra frågor knutna till det praktiska 

genomförandet; och för det tredje, frågor om professionella erfarenheter (Graham et al., 

2012). 

Kurslitteratur på utbildningar för socialarbetare strävar ofta mot att hitta en generell 

referensmodell för det sociala arbetet medan studien istället påvisar ett behov av att socialt 

arbete måste anpassas till de speciella behov som klienterna har med anledning av sina 

speciella förutsättningar. Av studien framgick dessutom att effekten av socialt arbete blev 

starkare då det fanns ett ömsesidigt beroende mellan individuella och kollektiva intressen. Om 

ett tydligt samband finns mellan de kollektiva vinsterna och anpassade sociala hjälpinsatser 

återfinns även hos allmänheten ett större stöd att tillgodose individuella behov för medborgare 

i behov av särskilda stödinsatser (Graham et al., 2012). 

Författarna efterlyser en dialog och debatt mellan olika samhällsaktörer och socialarbetare, för 

att kunna anpassa det sociala arbetet bättre till de verkliga behov som uppkommer i och med 

ständiga samhällsförändringar. 

I Lowe, Griffiths och Sidhus (2007)  studie, framkommer en skillnad mellan majoritets- och 

minoritetsbefolkningens tillgång till preventivmedel i Storbritannien. Minoritetsgruppen som 

undersöks består av sydasiatiska muslimska kvinnor. Studien klarlägger vad det finns för 



skillnader mellan tillgång för preventivmedel för denna grupp och infödda, icke-muslimer 

samt orsaker och effekter av detsamma. 

Studien baseras på intervjuer med 19 sydasiatiska muslimska kvinnor – främst från Pakistan - 

samt sex professionella utövare inom socialt arbete och hälso- och sjukvårdssektorn. Urvalet 

av deltagande sydasiatiska kvinnor gjordes genom att initialt kontakta olika föreningar såsom 

t.ex. sykurser och föräldrakurser, i Coventry, en mindre stad i England med hög andel 

sydasiatiska, och därmed ofta muslimska, invånare (Lowe et al., 2007 s. 70). Sammanlagt 100 

kvinnor med sydasiatiskt ursprung vilka deltog i sju olika typer av kurser tillfrågades om 

medverkan i studien. Efter att ha fått information om projektet visade tre av grupperna med 

sammanlagt 19 kvinnor med pakistanskt ursprung, i åldern 19 – 45 år, intresse att delta.  Tolk 

användes till nio (c:a 47 %) av intervjuerna. Författarna diskuterar tolkningstjänsten som en 

möjlig bias då det t. ex kan vara mer känsligt för deltagaren att lämna ut personlig information 

till en person som tillhör den egna gruppen. Av de 17 tillfrågade kvinnliga yrkesutövarna 

samtyckte sex av dem (c:a 35 %) till medverkan (Lowe et al., 2007 s. 70). Intervjuerna med 

de professionella hade som primärt syfte att ge en kontext till de huvudsakliga intervjuerna 

med de 19 sydasiatiska muslimska kvinnorna (Lowe et al., 2007 s. 71).  

Studien uppmärksammar hur kvinnors behov av preventivmedel skiftar beroende på hur deras 

livssituation förändras över tid. Tillsammans med för lite kunskap om vilka möjligheter och 

rättigheter som finns kan det innebära stora svårigheter att välja ett lämpligt preventivmedel. 

Trots att de deltagande kvinnorna hade känt sig säkra på sitt val av preventivmedel hade 

hälften blivit oavsiktligt gravida (Lowe et al., 2007 s. 74). 

Språkliga svårigheter var ett av de hinder som identifierades för den undersökta gruppen i 

tillgängligheten av lämpliga preventivmedel. Ett annat hinder som studien identifierade var 

brist på förtroende för anlitad tolk. Bristande förtroende för tolken hämmade deras möjlighet 

att kommunicera sina behov. Författarna beskriver hur kvinnorna föredrog t. ex att tala med 

en manlig professionell som talade deras egna språk framför en kvinnlig som inte gjorde det 

vilket ytterligare markerar vikten av att ha möjlighet att göra sig språkligt förstådd. Forskarna 

menar därför att det är viktigt att kvinnorna själva får välja vilken tolk de vill anlita (Lowe et 

al., 2007).  

Ett annat viktigt resultat som framkom i studien var att ingen av kvinnorna kände att 

preventivmedel var förbjudet eller var något som deras religion avvisade. Inte heller att 

användning av preventivmedel var knutet till izzat – familjens heder. Författarna anger att 

dessa resultat kan vara en effekt genom deras urvalsmetod. Urvalsmetoden innebar att 

författarna gick ut med förfrågan om deltagande i studien till sju olika kursaktivitetsgrupper 

för muslimska kvinnor. Deltagarna utgörs utav de tre grupper som sedan förklarade sig 

intresserade. Detta urval innebär att dessa tre grupper t.ex. kan representera större öppenhet 

vilket gör att resultatet inte kan garantera att representera gruppen i helhet (Lowe et al., 2007 

s. 75).  

 



Metaperspektiv – kategorisk fördelning  

I det följande avsnittet redovisas den statistiska fördelningen, såväl geografisk som metodisk, 

av de studier som granskats i denna forskningsöversikt. Dessa redovisas under de tre 

kategorier vilka studien belysts genom; Utbildning i socialt arbete, Frivilligt socialt arbete 

samt Professionellt socialt arbete. Denna redovisning klarlägger kopplingar mellan studierna 

och eventuella framtida behov av kompletterande forskning. Ytterligare utkristalliseras 

gemensamma slutsatser, olikheter samt vilken betydelse forskningsmetod har för viktning av 

resultatet.

 

Utbildning socialt arbete  

Det finns en genomgående slutsats i de olika studierna som sorterats under kategorin 

Utbildning i socialt arbete, nämligen att det finns brister i socialarbetarutbildningen angående 

undervisning som höjer studenternas kulturella kompetens. Då detta även betraktas vara ett 

krav för att kunna uppnå avsedd avsikt för det sociala arbetet, samt att avsaknaden av 

detsamma ökar riskerna för diskriminering och islamofobi, är det ett angeläget 

förändringsarbete som enligt forskarna måste komma till stånd. Förvärvandet av kulturell 

kompetens sker genom självmedvetenhet vilket författaren Nadir (2005) genom sin praktiska 

undervisning av socionomstudenter menar kräver vissa komponenter såsom t.ex. öppenhet i 

klassrummet samt studenters orientering i andlighet och religiositet.  

Abell et al. (2014) påvisar i sin studie att de studenter som själva tillhör en minoritetsgrupp 

har mer förståelse för muslimer än de som ingår i gruppen vita/kristna. Samtidigt påvisar 

Furness (2003) i sin studie att förmågan att kunna förvärva kulturell förståelse inte påverkas 

av vilken trosuppfattning studenten själv har. Dessa forskningsstudier tillsammans påvisar 

intressant information då detta synliggör att interkulturellt socialt arbete inte avgörs av 

socialarbetarens egna kultur- eller religionstillhörighet utan istället både påvisar möjligheterna 

och även föreslår åtgärder för hur detta ska kunna verkställas i det praktiska sociala arbete 

som studenterna går in i efter avslutad utbildning. 

Av de sju studier som insorterats i kategorin Utbildning för socialarbetare är den geografiskt 

fördelad mellan USA/Kanada med fyra stycken och Europa med tre stycken.  

 

  



Tabell 3:4 Utbildning socialarbetare – geografisk fördelning  

Författare & årtal Europa Nordamerika 

Abell, M. L., Manuel, J., & 

Schoeneman, A. 2014  

 USA 

Ashencaen Crabtree, S. 2008 Storbritannien  

Furness, S. 2003 Storbritannien  

Gilligan, P., & Furness, S. 2006 Storbritannien  

Khaja, K., & Frederick, C. 2008  USA 

Nadir, A. 2005  USA 

Schbley, S., & Kaufman, M. 2007  USA 

 

Den metodiska fördelningen i denna kategori utgörs av tre kvantitativa undersökningar, tre 

stycken professionell reflektion samt en styck utförd med kvalitativ metod vilket utgör 14 

procent av det totala antalet granskade studier. Beträffande bortfall visar det sig att det fanns 

ett stort bortfall i alla av de tre kvantitativa (enkät-) undersökningarna inordnade under denna 

kategori; Gilligan & Furness (2006) med 70 %, Furness (2003) med 74,4 % samt Abell et al. 

(2014) med 69 %.  Detta är i sig inte unikt vid enkätundersökningar; ”Bortfall är relativt 

vanligt när enkäter används i undersökningar och vid ett stort bortfall finns risk att 

felaktigheter och skevheter i studien ökar” (Bryman 2011 s. 231).  

 

Tabell 3:5 Utbildning socialarbetare – fördelning av valda metoder  

Författare & årtal Kvalitativ metod Kvantitativ metod Professionell reflektion 

Abell, M. L., Manuel, J., 

& Schoeneman, A. 2014  

 Enkät  

Ashencaen Crabtree, S. 

2008 

  Professionell reflektion 

Furness, S. 2003  Enkät  

Gilligan, P., & Furness, 

S. 2006 

 Enkät  

Khaja, K., & Frederick, 

C. 2008 

  Professionell reflection 

Nadir, A. 2005   Professionell reflection 

Schbley, S., & Kaufman, 

M. 2007 

Kvalitativa intervjuer   

 



Bedömningen av de studier som identifieras som professionella reflektioner kräver att 

forskarens egna förutsättningar även beaktas vilket kan vara svårbedömda, gränsen mellan 

personlig och professionell reflektion innebär inte en självklar eller alltid ens önskvärd 

särskiljning. I den enda studie som genomförts med kvalitativa intervjuer har urvalet varit 

muslimska kvinnor från Libanon vilket gör att man kan ifrågasätta vilken grad av 

generalisering som kan överföras på den generella muslimska befolkningsgruppen. 

 

Frivilligt socialt arbete

Den mest framträdande gemensamma slutsats samtliga av de studier som ingår i kategorin 

Frivilligt socialt arbete sluter sig till gemensamt är vikten av samspel mellan de islamiska 

frivilligorganisationerna och det omgivande samhälle de verkar i, och att stora brister 

återfinns i detta område. Lerche Mørck (2011) och Vertovec (2010) betonar även att 

samhället har en skyldighet att aktivt motverka stereotypiseringar och att vara en politisk 

motvikt till bl.a. medias stora inflytande på hur olika grupper framställs och hur detta i sin tur 

påverkar deras möjligheter att göra sig hörda och få demokratiska rättigheter. Vertovec (2010) 

tar upp demokratiska rättigheter även ur annat perspektiv, hur okunskap och antaganden av 

majoritetsbefolkningen om minoritetsgruppers behov och situation skapar en bubbla av 

odemokratiskt styre mitt i det demokratiska samhället. Tillsammans med ofta demagogiska 

företrädare för islamiska organisationer som vare sig är representativa för majoriteten av 

församlingens medlemmar eller blivit demokratiskt framvalda skapar detta utrymme för 

odemokratiska förhållanden. Detta ger även grogrund för utvecklandet kulturalism – en ny 

slags rasism. Dessa förhållanden skapar tillsammans en isolering för marginaliserade grupper 

såsom muslimer då det beskär tillgången till demokratiska rättigheter vilka 

majoritetsbefolkningen åtnjuter.

I Tabell 3:6 nedan framkommer att fyra av de totalt fem studier som ingår i kategorin frivilligt 

socialt arbete är utförda i Europa medan endast en är utförd i USA. 

 

Tabell 3:6 Frivilligt socialt arbete – geografisk fördelning 

Författare & årtal Europa Nordamerika 

Ali, O. M., Milstein, G., & 

Marzuk, P. M. 2005 

 USA 

Borell, K., & Gerdner, A. 2011 Sverige  

Lerche Mørck, L. 2011 Danmark  

Nahas, O. 2001 Nederländerna  

Vertovec, S. 2010 Storbritannien  

 

 



Beträffande urvalet på de två kvantitativa (enkät-) studierna, som utgör 40 procent av 

granskade studier i kategorin Frivilligt arbete, bedöms de vara utförda med ett urval som ger 

möjlighet för hög nivå av generaliserande överförbarhet då den av Borell & Gerdner (2011) 

utgått från registrerade aktiva muslimska organisationer och den av Ali et al. (2005) haft ett 

slumpmässigt urval från ett nationellt register över islamiska församlingar i USA. Borell & 

Gerdners enkätundersökning utmärker sig även med ett för kvantitativa undersökningars mått 

mätt ha ett ovanligt lågt bortfall med 29 procent. Ali et al. (2005) har däremot ett avsevärt 

bortfall med hela 92 procent. Detta höga bortfall är intressant i flera aspekter då det dels är 

den enda undersökning av de sammanlagt fem granskade studier i denna kategori som är 

utförd i USA. Dessutom kan det vittna om att man i USA inte i samma grad uppmärksammat 

frivilligorganisationer. Med anledning av att USA även har en historiskt längre erfarenhet av 

invandring skulle orsaken till detta sammantagna förhållande vara ett intressant 

forskningsområde.  

 

Tabell 3:7 Frivilligt socialt arbete - fördelning av valda metoder 

Författare & årtal Kvalitativ metod Kvantitativ metod Professionell reflektion 

Ali, O. M., Milstein, G., 

& Marzuk, P. M. 2005 

 Enkät  

Borell, K., & Gerdner, 

A. 2011 

 Enkät  

Lerche Mørck, L. 2011 Kvalitativa intervjuer   

Nahas, O. 2001   Professionell reflektion 

Vertovec, S. 2010   Professionell reflektion 

 

Även i jämförelse med de övriga två kategorierna ser man även att representationen av 

forskningen i USA inom detta område i förhållande till Europas representation ligger mer 

skevt inom detta område än beträffande kategori Utbildning för socialt arbete respektive 

Professionellt socialt arbete.  

Lerche-Mørcks (2011) kvalitativa studie är den enda av sitt slag i denna kategori. Då den är 

utförd i olika steg och urvalet gjordes utefter att deltagarna arbetade i något av Köpenhamns 

gatuprojekt måste resultatet i vissa avseenden ha en lägre grad av generaliserande 

överförbarhet då det dels kan vara socialarbetare som är speciellt intresserade av 

integrationsfrågor som valt att arbeta med detta men även att specifika förhållanden i 

Köpenhamn inte återfinns på andra platser. De två studier, som är professionella reflektioner 

bör värderas på samma sätt som redovisats för ovan vid personliga och/eller professionella 

reflektioner men samtidigt vara av stort värde alldeles särskilt i kombination med kvantitativa 

respektive kvalitativa studier. 

 



Professionellt socialt arbete 

I kategorin Professionellt socialt arbete återfinns den största del, sammanlagt 18 studier, av 

denna forskningsöversikts empiri. Här råder återkommande enighet i att professionellt socialt 

arbete behöver anpassas till muslimers reella behov. Med detta menar forskare såsom 

Scourfield et al. (2013); Graham et al. (2009b); Hodge (2005); Abdullah (2014); Graham et 

al. (2010) att man bör använda sig av islamiska traditioner i det sociala arbetet, såsom vid 

t.ex. föräldrautbildning. Genom detta tillvaratar man de styrkor som dessa genererar samtidigt 

som sociala insatser blir mer begripliga. Detta ger muslimer större möjligheter att 

implementera dem kontextuellt utifrån den egna ideologin. Dessutom resonerar flera författare 

om vad begreppet andlighet innefattar för olika kulturtillhörigheter och att då detta skiftar 

mellan olika ideologier tenderar minoriteters behov ofta missbedömas då dessa tolkas av 

beslutsfattare tillhörande majoritetsbefolkningen, i detta fall, enligt den västerländska 

livssynen. Två studier; Barkdull et al. (2011) samt Bushfield & Fitzpatrick (2010) tar också 

upp den ökade diskrimineringen och försvårade livssvårigheterna som detta innebär för 

muslimer efter bl. a. händelsen 9/11. Av de 18 studier som berör det professionella sociala 

arbetet är 11 utförda i USA/Kanada, fyra studier i Europa och tre studier har inte uppgiven 

geografisk orientering.  

 

Tabell 3:8 Professionellt socialt arbete – geografisk fördelning 

Författare & årtal Europa Nordamerika 

Abdullah, S. 2014  Avsaknad av geografiskt område 

Al-Krenawi, A., & Graham, J. R. 

2000 

 ”Västvärlden” 

Azmi, S. 1997  Kanada 

Barkdull, C., Khaja, K., Queiro-

Tajalli, I., Swart, A., Cunningham, 

D., & Dennis, S. 2011 

 USA & Kanada 

Bucci, L. 2012 Italien  

Bushfield,S., & Fitzpatrick, T. R. 

2010 

 USA 

Carrington, A. M. 2013 

 

 Avsaknad av geografiskt område 

Goodman Carter, B. 2010  USA 

Graham, J. R., Bradshaw,C., & 

Trew, J. L. 2008; 2009a; 2009b; 

2010 

 Kanada 

Graham, J. R., Shier, M. L., & 

Brownlee, K. 2012 

 USA & Kanada 



Hall, R. E. 2010 

 

 USA 

Hodge, D. R. 2005  USA 

Lowe, P., Griffiths, F., & Sidhu, 

R. 2007 

 

Storbritannien  

Messick Svare, G., Jay, S., Bruce, 

E., & Owens-Kane, S. 2010  

 USA 

Scourfield, J., Warden, R., 

Gilligat-Ray, S., Khan, A., & Otri, 

S. 2013 

 

Storbritannien  

 

I fördelningen av geografiska områden under området professionellt socialt arbete kan ett 

tydligt mönster ses där USA/Kanada – Nordamerika är överrepresenterade. Tolv studier berör 

Nordamerika, tre berör Europa, en studie berör västvärlden i stort och två studier saknar 

geografisk inriktning. Här påverkas däremot resultatet av att samma studie vilken berör 

Kanada använts fyra gånger. 

 

Tabell 3:9 Professionellt socialt arbete – fördelning av valda metoder 

Författare & årtal Kvalitativ metod Kvantitativ metod Professionell reflektion 

Abdullah, S. 2014   Sekundärlitteratur 

Al-Krenawi, A., & 

Graham, J. R. 2000 

  Sekundärlitteratur 

Azmi, S. 1997 Kvalitativa intervjuer   

Barkdull, C., Khaja, K., 

Queiro-Tajalli, I., Swart, 

A., Cunningham, D., & 

Dennis, S. 2011 

Kvalitativa intervjuer   

Bucci, L. 2012   Sekundärlitteratur 

 

Bushfield,S., & 

Fitzpatrick, T. R. 2010 

Fallstudie   

Carrington, A. M. 2013 

 

  Sekundärlitteratur 

Goodman Carter, B. 

2010 

Kvalitativa intervjuer   



Graham, J. R., 

Bradshaw,C., & Trew, J. 

L. 2008; 2009a; 2009b; 

2010 

Kvalitativa intervjuer   

Graham, J. R., Shier, M. 

L., & Brownlee, K. 2012 

Kvalitativa intervjuer   

Hall, R. E. 2010 

 

  Sekundärlitteratur 

Hodge, D. R. 2005   Sekundärlitteratur 

Lowe, P., Griffiths, F., & 

Sidhu, R. 2007 

 

Kvalitativa intervjuer   

Messick Svare, G., Jay, 

S., Bruce, E., & Owens-

Kane, S. 2010  

  Sekundärlitteratur 

Scourfield, J., Warden, 

R., Gilligat-Ray, S., 

Khan, A., & Otri, S. 

2013 

 

Kvalitativa intervjuer   

 

Beträffande fördelningen av metodval i denna kategori framstår den tydligare då antalet 

artiklar är betydligt fler än i de två föregående redovisade kategorierna. Kvalitativ metod i 

form av intervjuer återfinns i 11 av de sammanlagt 18 undersökningarna. Professionella 

reflektioner används i sex studier, samt i en studie används fallstudie som metod. Det finns 

under detta område till skillnad från de övriga två områden inga kvantitativa studier 

representerade. Ett uppseendeväckande mönster under detta område är att en kvalitativ studie 

i form av intervjuer med 50 socialsekreterare i Kanada används i fyra olika studier med 

samma författare (Graham et al., 2008; Graham et al., 2009a; Graham et al., 2009b; Graham 

et al., 2010).  

Professionell reflektion (sekundärkällor) har under området professionellt socialt arbete 

använts i sex studier av 18. Bryman (2011) problematiserar användandet av sekundärlitteratur 

och den missvisande bild av forskningsområdet som detta kan medföra. Hänsyn har tagits till 

denna vetskap och dessa studiers eventuella användbarhet i forskningsöversikten. Slutsatser 

har dragits att det är oundvikligt att förbise dessa studier då en tredjedel av 

forskningsunderlaget i detta område består av denna metod samt då studierna har hög relevans 

för forskningsöversikten. Det har funnits en medvetenhet om att dessa studier kan skapa 

felaktigheter och skevheter i studien.  

 

  



Sammanfattning av alla tre kategoritabeller 

Av de studier som berör området utbildning av socialarbetare framkommer ett genomgående 

mönster där forskarna på olika sätt påvisar vikten att integrera kulturell kompetens i 

utbildningen. Kunskap om olika kulturer och arbete utifrån ett mångkulturellt perspektiv 

beskrivs vara av stor vikt. Den beskrivna kunskapsluckan förklarar hur studenter saknar 

nödvändiga verktyg då de kommer ut i praktiskt socialt arbete för att kunna anpassa insatser 

som tar hänsyn till kultur- och religionsskillnader (Furness, 2003; Gilligan & Furness, 2006; 

Schbley & Kaufman, 2007).  

Gemensamt för studierna framkommer samhällets ansvar att stötta och tillvarata 

minoritetsbefolkningar och uppmärksamma deras behov. Då detta arbete motverkar 

stereotypiseringar, fördomar, diskriminering och kulturalism. Genom att sammanföra olika 

grupper och utbilda professionella i kulturell kompetens kan motsättningar reduceras. Den 

allmänna synen hos majoritetsbefolkningen gällande ett fenomen – i detta fall muslimer – 

formas bl. a av medias rapportering, vilken kan vara både godtycklig, negativ och 

generaliserande. Därför är det av vikt att tillhandahålla andra informationskällor som kan ge 

motvikt till den mediala bilden. Den negativa uppfattning medias ensidiga rapportering 

genererar medverkar till ökad stigmatisering som i sin tur, likt en slags växelverkan, uppstår 

mellan media och allmänheten. Denna växelverkan ger ännu mindre utrymme för 

minoritetsgruppen och den bild som media skapat omvandlas på så sätt till en 

självuppfyllande profetia. Hur flexibelt och öppet samhället är och viljan hos 

majoritetsbefolkningen att anpassa samhället även till minoriteters behov styr i hög grad 

möjligheterna för det sociala arbetet.  Begränsningar i tillfredsställande av befintliga behov 

medför i sin tur ännu sämre möjligheter för marginaliserade grupper att bli en del av 

samhället. I studierna påpekas återkommande vikten av dialog och samverkan mellan 

muslimska församlingar och västerländska samhällsorganisationer för ökad förståelse och 

kunskapsutbyte. 

I studierna framkommer också flera gemensamma slutsatser som berör praktisk 

implementering av klienters andliga perspektiv. Flera studerade undersökningar pekar på 

möjligheterna att genom kunskaper om islam och kulturell kompetens använda islamiska 

traditioner i det sociala arbetet. Även de egenskaper som muslimer utvecklar genom sin 

trosuppfattning uppmärksammas som en tillgång i möjlighet att hantera sociala svårigheter 

och som bör tillvaratas av professionellt yrkesverksamma. Ett annat centralt resultat är att 

andlighet innefattar olika betydelse för olika grupper. Om majoritetsbefolkningen utgår ifrån 

sin egen förståelse och en homogenisering i interventioner för muslimer är risken inte bara att 

gynnsamma effekter uteblir utan i värsta fall att effekterna istället blir de motsatta.  

Genomgående för ovan beskrivna studier angående utmaningar i det sociala arbetet med 

muslimer är att det finns en kunskapslucka kring öppenhet för annan livssyn, kunskap om 

islam och förståelse för vad andlighet innebär för muslimer. 

Det område som flest studier kunnat sorteras in under genom de urvalskriterier som tidigare 

redovisats för återfinns inom det professionella sociala arbetet, ytterligare har merparten (61 

%) av dessa utförts i USA/Kanada. 



Tabell 3:10 Fördelning i vald metod i respektive kategori  

 

 

Tabell 3:11 Geografisk fördelning av undersökta studier 

 

  



4. DISKUSSION 

I forskningsöversikten uppmärksammas behoven för en specifik grupp, muslimer, med 

anledning av att detta är en befolkningsgrupp som växer i de västerländska samhällena. 

Muslimer är samtidigt en starkt utsatt grupp i flera avseenden. Muslimer är ekonomiskt utsatta 

och konfronteras med främlingsfientlighet och islamofobi. Dessutom blir muslimer än mer 

utsatta med anledning av att de kommer till de i väst mer sekulariserade samhällena i 

jämförelse med hur deras hemländer i regel ser ut (det kan här noteras att Sverige ligger i det 

absoluta toppskiktet i rankningen av de mest sekulariserade länderna i världen (World Values 

Study, 2015). 

Forskningsöversikten visar att frågor som har att göra med muslimer/islam och socialt arbete i 

västvärlden hittills uppmärksammats i mycket liten utsträckning. Detta är, vilket påtalats i den 

tidigare sammanfattningen, också något som framhålls i den befintliga forskningen och flera 

författare understryker. Vikten av att frågor som har att göra med socialt arbete med 

muslimska klienter bör därför uppmärksammas i utbildningen av kommande socialarbetare.  

Samtidigt är inte ”mer forskning” det enda svaret på kunskapsbrister. Det handlar också om 

hur forskningen bedrivs, och det är detta som uppmärksammas i denna avslutande diskussion.  

Reflektioner 

Att uppmärksamma muslimers behov är en viktig forskningsuppgift i ämnet socialt arbete, 

men kan även innebära risker för förstärkning av generaliseringar och homogenisering av 

gruppen muslimer (Cato, 2012 s. 284). Detta gör att socialt arbete, med ett integrerat kulturellt 

perspektiv, riskerar att leda till kulturalisering, d.v.s. att man tar överdriven hänsyn till 

kulturtillhörigheten. Det riskerar att förstärka olikheterna och på så sätt öka felaktiga 

generaliseringar (Gärde, 2014 s. 203).  

Hodge (2005) menar att det finns flera förslag för hur den professionella socialarbetaren 

initialt kan möta muslimska klienter. Socialarbetaren kan genom kunskaper om islamiska 

traditioner och uppvisad respekt och förståelse för hur man enligt islamisk sedvänja bygger en 

förtroendefull relation skapa möjlighet till en god relation mellan klient och professionell. 

Exempel på värdefull kunskap kan vara att man enligt islamisk tradition t.ex. initialt först 

vänder sig till mannen i familjen. Denna kunskap innebär dels att socialarbetaren är medveten 

om att ett bemötande som är självklart för de flesta i majoritetsbefolkningen kan uppfattas 

som respektlöst för en muslim.  

Ett annat exempel på balansgången i att å ena sidan anpassa det sociala arbetet till islamiska 

sedvänja å andra sidan inte ingå i patriarkala villkor som t.ex. kan komma till uttryck i 

familjestrukturer är det som tas upp av Goodman Carter (2010). Författaren beskriver att 

intervjumetod valts dels utifrån syfte, vilket var att få fram en så detaljerad bild av 

interaktionen mellan gifta muslimska par och hur de gemensamt hanterar kriser genom deras 

trosuppfattning. Ytterligare tillägger författaren att paren intervjuats gemensamt med hänsyn 



till vad deras religiösa trosuppfattning rekommenderar, att ogifta personer med olika 

könstillhörighet inte bör vara ensamma tillsammans. Den angivna hänsynen till religiösa 

påbud kan dock även betraktas som en kulturalisering som hindrar det praktiska sociala 

arbetet och stärka negativa patriarkaliska strukturer. 

Det sociala arbetet tenderar att generalisera och skapa behov genom antaganden istället för att 

se till den enskilda individens behov, oberoende av religiös tillhörighet. Godtyckliga 

antaganden tjänar ofta som grogrund för segregering, kulturalism och ett samhälle där olika 

grupper har tillgång till olika grad av rättigheter. Förutfattade åsikter om vad en grupp 

representerar, baserade utifrån det västerländska perspektivet, kan leda till ödesdigra effekter. 

Detta exemplifieras t.ex. konkret i en av de studier som ingår i forskningsöversikten. 

Nämligen i studien om preventivmedel (Lowe et al., 2007) för muslimska, sydasiatiska 

kvinnor. Där klarläggs att majoritetskulturen utgått ifrån att preventivmedel för muslimska 

kvinnor är religiöst tabu och i en kanske initialt missriktad respekt för religionen istället får 

mer en effekt av att hälften av undersökningens deltagare blivit ofrivilligt gravida. Ytterligare 

kan även detta vara uttryck för s.k. kulturalism – en rasism som bygger på att människor 

exkluderas på grund av sin kulturella tillhörighet, inte av rasbiologiska grunder vilket är 

innebörden av rasism. Frågan blir då följaktligen om de minskade rättigheterna även leder till 

att gruppens skyldigheter reduceras i samma grad?  

Med anledning av muslimers utsatthet väcks genom forskningsöversikten även andra frågor 

såsom; vilket intresse/anledning kan majoritetsbefolkningens ha att homogenisera och 

upprätthålla stereotyper om minoritetsgruppen muslimer?  

Dessutom är det ett angeläget forskningsområde att klarlägga sambandet mellan islamofobi 

och uppkomsten av kulturalism, är detta egentligen samma sak men i olika uttryck? Ett sätt att 

motverka kulturalism, uppkomsten och upprätthållandet av stereotyper är att höja den 

kulturella kompetensen för yrkeskåren inom socialt arbete. Detta är en genomgående slutsats, 

vilket återfinns i de studier forskningsöversikten granskat.  

Men det är samtidigt viktigt att framhålla att socialarbetet inte är frånkopplat övrigt samhälle. 

Tillsammans med kunskap om medias starka påverkan leder det till vidare insikt om hur 

medborgares uppfattning om ett samhällsfenomen påverkar graden för hur den enskilde 

socialarbetaren kan praktisera implementeringen av en integrerad religions- och kultursensitiv 

arbetsmetod i det praktiska arbetet. Ett tydligt dilemma för socialarbetare som framkommer är 

balansgången mellan å ena sidan arbeta utifrån ett kultur- och religionssensitivt arbetssätt och 

å andra sidan inte utveckla kulturalism. 

Det är avgörande att samhället agerar motvikt till den ofta ensidiga och felaktiga bild som 

media återger av muslimer. Något som framkommit vara av vikt är att det i samhället 

återfinns ett partikulärt synsätt. Partikulärt synsätt innebär att individer med annan 

religionstillhörighet och tradition än majoritetssamhället betraktas som en tillgång, ”… 

människor med en annan kulturell och religiös bakgrund än majoritetssamhället är en 

tillgång och bidrar till en dynamik som är givande och berikande.” (Gärde, 2014 s. 203).  



Det partikulära synsättet måste även praktiseras genom att staten uppmuntrar och stöttar 

medborgare i minoritetsgrupper till delaktighet i det demokratiska samhället. Genom ett 

sådant arbete stärks både minoritets- och majoritetsbefolkningen.  

Alla har rätt att bli behandlade utifrån sin unikhet, sina behov och 

förutsättningar. En likformighet som innebär att alla ges exakt samma insats får 

diskriminerande effekter.” (Gärde, 2014 s 203)  

En kritik skulle kunna vara avsaknad av reflektion av det praktiska utövandet av – den särskilt 

i Sverige förespråkade – värdeneutraliten.  Värdeneutralitet kan beskrivas som; ”inte ta 

ställning för eller emot en kultur” (Gärde, 2014 s. 80).  Detta är också kopplat till den 

kulturella kompetensen, går det verkligen att vara kulturellt/religiöst engagerad när man ska 

eftersträva objektivitet och värdeneutralitet samt fungerar distans och objektivitet i arbetet 

med utsatta människor?   

Det kulturella området i socialt arbete är ett område där det finns stora kunskapsluckor. Med 

tanke på begreppet värdeneutralitet och dilemmat i hur man arbetar med utsatta människor i 

fråga om distans/objektivitet kontra engagemang styrker det faktum att mer forskning och 

kunskap behövs. Genom större insatser inom forskningen kan man finna nya metoder att 

implementera och integrera kunskap både i utbildning, det professionella sociala arbetet och i 

samarbetet med det frivilliga sociala arbetet.  

Ett konkret förslag om att uppnå önskade förändringar kan vara att skapa fokusgrupper där 

representanter från olika grupper såsom socialarbetare, enskilda samhällsmedborgare med 

olika kulturella bakgrunder samt politiska makthavare möts enligt den s.k. kontakthypotesen, 

vilken kan förstås som följer; ”… när medlemmar av en majoritetsgrupp ges tillfälle att 

utveckla personliga kontakter med personer som tillhör en minoritetsgrupp leder det till att 

fördomarna om minoriteten reduceras.” (Borell, 2012 s. 50). Detta minskar även risken för 

att värdeneutraliteten enbart leder till en distansering och istället även får ett innehåll som kan 

praktiseras genom erfarenhet och högre kulturell kompetens.  

I det mångkulturella arbetet är det å ena sidan väsentligt att identifiera vad som utkristalliseras 

vara av särskild vikt för en specifik ideologi. Samtidigt finns det å andra sidan ett annat 

övergripande faktum, att en människa alltid är konstruerad utifrån flertalet grupptillhörigheter 

och identiteter. Att endast definiera en människa utifrån en grupptillhörighet, såsom gruppen 

muslimer, riskerar därför att begränsa en människas rätt till en mångfasetterad identitet. 

Särskilt då det gäller att denna är i minoritet och övergripande möts genom stereotypiseringar 

och fördomar som hon/han tvingas bemöta genom att dementera eller acceptera. 

Intersektionellt perspektiv kan förstås utifrån hur människor dels definieras utifrån bl. a. klass, 

etnicitet och könsaspekter men även hur dessa i relation till varandra skapar nya 

skiktningsdimensioner (Edling & Liljeros, 2010 s. 149).   



Ett intersektionellt perspektiv motverkar även riskerna för att muslimer homogeniseras vilket 

också öppnar vägar för att muslimer kan delta i samhället med samma rättigheter och 

skyldigheter som majoritetsbefolkningen.  

En vidare forskning om sambandet mellan utvecklingen av islamofobi respektive nyrasism, 

eller s.k. kulturalism är ett angeläget forskningsområde för att klarlägga hur dessa fenomen är 

konstruerade, var för sig men även i förhållande till varandra.   
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