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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Socialarbetarna bemöts i dag av en allt ökande andel klienter av annan etnisk bakgrund. De sedvanliga arbetsmetoderna är denna nya situation
inte alltid ändamålsenliga. Socialtarbete måste därför utveckla nya metoder för att bättre kunna ta i beaktande de nya behoven som uppkommer i
detta multietniska samhälle. Avsikten med denna studie är att jämföra hur socialtarbete i England och Finland har bemött de nya klientgrupperna
och hur servicen har utvecklats.
Denna studie är en fall studie av socialtarbete i två lokala områden, nämligen stadsdelen Islington i London, England och Vanda stad i Finland.
Studiematerialet består av tolv halvstrukturerade intervjuer med socialarbetare i både Islington och Vanda, och av dokument om politik och
praktik i socialservicen. I studien har kvalitativa metoder använts och intervjumaterialet har analyserats genom "grounded theory", som har
utvecklats av Strauss och Corbin (1990), och genom jämförande metoder (Miles & Huberman 1994).
Det jämförande perspektivet utvecklades under studiens gång till att möjliggöra en förståelse och jämförelse av situationen i de två olika
länderna. Utgångspunkten var att de två samhällena måste noggranna studeras för att omständigheterna för socialtarbete skall förstås. För det
första jämfördes olika concept som används i de olika länderna, för det andra jämfördes situationen för de etniska minoriteterna i vardera landet
och för det tredje användes teoretisk litteratur för analyserandet av studiematerialet. Den teoretiska ramen för studien byggdes i huvudsak upp av
minoritets politiska ideologier (Ely & Denney 1989), teorier om etnisk identitet (Liebkind 1994, Hutnik 1991) och av teorin om multikulturell
medvetenhet (Matinheikki-Kokko 1997).
I studien analyserades både politiken och praktiken i socialservicebyråerna. Resultaten från studien visar att social servicen i de båda länderna
strävar till att ta i beaktande olika etniska grupper. I Vanda är detta dock ännu i ett tidigt stadium. Vanda har baserat sin service på
jämlikhetsprincipen, som betyder i Finska förhållanden att alla klienter ges likadan service. Detta har dock visat sig vara problematiskt eftersom
servicen då ofta är baserad på majoritetsbehov och stöder inte alltid minoritetsgrupper. Effekten kan därför vara den motsatta, det vill säga
"assimilatorisk". I Islington strävade social arbetarna också efter jämlikhet, men utgångspunkten vara mera pluralistisk genom att i servicen ta i
beaktande kulturell bakgrund.
I studien kom det också fram att politiken, som speciellt tar i beaktande etniska minoriteter, måste tydligt anges för hela personalen och
klienterna. Politiken måste också tillämpas i praktiken. Detta betyder för det första att socialbyrån i sin helhet måste vara medveten om olika
etniska gruppers behov och om ändamålsenliga tillvägagångssätt för att möta dessa behov. För det andra måste socialarbetarna själva vara
medvetna om situationen för deras etniska minoritets klienter. Socialarbetarna kan inte lämnas ensamma med ansvaret att utveckla servicen.
Socialbyrån måste stöda socialarbetarna genom att ge medel för utvecklingen av service i form av politiska ståndpunkter, träning för hela
personalen i dessa frågor och återkommande diskussioner och handledning om de etniska minoriteternas situation i samhället.
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