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Sammanfattning  
 

Studiens syfte är att undersöka somaliska kvinnors förväntningar, upplevelser och 

erfarenheter av socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Sverige. Vidare är syftet att ge 

förståelse för kvinnornas erfarenheter av föräldraskap i Sverige i jämförelse med Somalia. 

Studien utgår ifrån en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes med 

fem somaliska kvinnor. Resultatet analyserades utifrån en ad hoc metod där 

utvecklingsekologisk systemteori, Bourdieus teori om fält, kapital och habitus, makt och 

kultur användes som analysverktyg. Studiens huvudsakliga slutsatser är att kvinnorna har 

negativa förväntningar på socialtjänsten och att socialtjänsten ”tar barn”. Negativa 

upplevelser av socialtjänstens stöd förekommer hos kvinnorna som har fått barn 

omhändertagna av socialtjänsten vilket medförde känslor av underlägsenhet och maktlöshet 

gentemot socialtjänsten. Neutrala och positiva upplevelser berodde på att kvinnorna hade 

kunskap om socialtjänstens arbete. Avsaknaden av den utvidgade familjen som var en del av 

det kollektivistiska Somalia och svårigheterna att förstå de nya normerna, värderingarna och 

reglerna i det individualistiska Sverige, innebär utmaningar för kvinnornas föräldraskap. 

Genom att ge information tidigt om socialtjänsten kan det förhoppningsvis förebygga 

negativa förväntningar och upplevelser av socialtjänstens stöd. Även information om 

föräldraskap i Sverige behöver ges ut vilket kan bidra till att människorna känner sig mer som 

en del av samhället.  
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Experiences of the Swedish individual and family care and parenting in Sweden  

- A qualitative study about women from Somali 

Dilan Hassanpour, Eleonora Lönn  

Örebro University 

School of Law, Psychology and Social Work 

The Social Work Program 

Social Work  

C Essay 15 credits 

Spring 2017   

 

 

 

Abstract  
 

The aim of this study is to examine Somali women’s expectations and experiences of the 

social services individual and family care in Sweden. Furthermore, the aim is to provide an 

understanding of the women’s experiences of parenting in Sweden in comparison with 

Somalia. The study is based on a qualitative method in which semi structured interviews were 

conducted with five Somali women. The result is analyzed based on an ad hoc method in 

which development-ecological system theory, Bourdieu's theory of field, capital and habitus, 

power and culture are used as analysis tools. The main conclusions of the study are that the 

women have negative expectations of social services and that social services "take children". 

Negative experiences of the social services support are found in the women who have had 

children taken care of by social services, which caused feelings of inferiority and 

powerlessness towards social services. Neutral and positive experiences were due to the fact 

that the women had knowledge about the work of social services. The lack of the extended 

family that was part of the collectivistic Somalia and the difficulties in understanding the new 

norms, values and rules in the individualistic Sweden, causes challenges for the women's 

parenthood. Early information on social services can hopefully prevent negative expectations 

and experiences of social services. Information about parenting in Sweden needs to be given, 

which can help people feel more like a part of society. 

 

Keywords: Somalia, Sweden, women, social services, parenting, culture  
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1. Inledning   
 

Sverige skyddade sig länge mot det så kallade ”oönskade eller främmande raselementen” och 

vid början av 1900-talet hade Sverige över fem miljoner invånare varav bara 0.3 procent av 

dessa var invandrare. Sverige ändrade dock sin politik efter andra världskriget och började ta 

emot fler flyktingar och vid år 1970 var sju procent av invandrarna utom-européer. Vid 90-

talet hade den andelen stigit till 34 procent (Holgersson, 2008). Över tid har Sverige blivit ett 

”invandringsland” och det svenska samhället utvecklas mer och mer till ett mångkulturellt 

samhälle där människor från olika delar av världen tillsammans bildar den svenska 

befolkningen. Det innebär att människor med olika identiteter, religioner, kulturer, livsstilar 

och syn på världen lever och interagerar med varandra (Lidskog & Deniz, 2009). Att 

människor flyttar till andra länder är inte en ny företeelse, det har förekommit i alla tider dock 

har orsakerna till flytten varierat. Det kan handla om att komma bort från förföljelse, svält, 

krig, förtryck eller missväxt som medför att människor känner sig tvingade att flytta till ett 

annat land. Det kan även bero på nyfikenheten eller dragningskraften hos ett nytt land som 

gör att människan flyttar. Med migrationen följer konsekvenser, både för samhället och 

individen själv. Det innebär en förändrad befolkningssammansättning i det nya landet men 

även i ursprungslandet. Störst påverkan blir det trots allt på människorna som flyttar. 

Individen lämnar inte bara en plats att bo på utan lämnar även ett land hen växt upp i, med 

dess språk, kultur och historia men även sin familj och vänner och kommer till ett för 

individen, främmande land. Utifrån den nya situationen med en ny samhällskultur, normer 

och regler befinner sig dessa människor ofta i en utsatt position. Att befinna sig i den 

situationen kan göra det svårt att komma in i samhället och blir inte lättare av 

majoritetsbefolkningens makt att omedvetet eller medvetet påverka att invandrare 

marginaliseras (ibid.). 

 

I Regeringsformen (1974:152) 1 kapitel 2 § anges att det allmänna ska arbeta för ett jämlikt 

samhälle där alla människor känner delaktighet. Vidare ska diskriminering av människor på 

grund av exempelvis kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, hudfärg, etniskt eller 

nationellt ursprung, religiös eller språklig tillhörighet motverkas. Detta preciseras ytterligare i 

socialtjänstlagens (2001:453), SoL, 1 kapitel 1 § där det framkommer att ”Samhällets 

socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska 

och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet … ”. 

Socialtjänsten i Sverige har därmed det yttersta ansvaret för medborgarnas levnadsnivå och 

kan därmed ha stor betydelse för immigrerade familjer. Socialtjänsten som utgör en stor del 

av det sociala arbetet i Sverige möter ständigt människor som befinner sig i olika situationer 

där de kan vara i behov av hjälp och stöd. Utifrån den stora invandringen till Sverige har 

invandrare kommit att omfatta en växande grupp klienter för socialtjänsten med ekonomiska 

eller sociala svårigheter. Detta innebär att socialtjänsten behöver socialarbetare med 

kulturkompetens. Många av migranterna kommer från länder med en helt annan kultur, där 

socialtjänsten och andra myndigheter har varit obetydliga för människornas vardag och 

levnadssätt (Kamali, 2002). Staten och den aktuella kommunen delar på ansvaret när det 

kommer till att ta emot asylsökande, flyktingar och andra invandrare. Migrationsverket har 

även ett stort ansvar, inte minst under prövningar av asylansökningar. Migrationsverkets 

uppgift är även att erbjuda asylsökande bostad och att organisera verksamhet för dem under 

väntetiden (Holgersson, 2008). I Sverige möts människorna till skillnad från många länder i 

öst, av en socialtjänst och offentlig sektor som kan upplevas svårhanterlig och allsmäktig. 

Den offentliga sektorn i Sverige kan i vissa fall vara den enda kontakten med det svenska 

samhället som vissa migranter har. Att ha med sig negativa erfarenheter av myndigheter är 
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ingenting som försvinner för att individen kommer till ett nytt land, istället behöver 

myndigheterna bygga upp ett nytt förtroende för dessa människor (Kamali, 2002). 

 

Under de senaste åren har den somaliska befolkningen ökat i Sverige och blivit den etniska 

minoriteten som växer snabbast i Sverige. Majoriteten av de migrerade har erfarenheter av 

trauma, våld eller förlust av familjemedlemmar vilket kan skapa utmaningar vid ett nytt 

socialt och kulturellt sammanhang. De flesta har erfarenheter av att känna en förlust av 

hemlandet och ensamhet på grund av bristande kultur och socialt stöd. Vidare är många 

arbetslösa, stigmatiserade eller känner sig diskriminerade i det nya landet vilket leder till 

sämre psykisk hälsa och svårigheter att integreras in i samhället (Osman, Klingberg-Allvin, 

Flacking & Schön, 2016). Många har i flera år levt i osäkerhet och har en förhoppning om en 

bättre, tryggare och säkrare framtid när de migrerar till andra länder. Dock framkommer det i 

forskningsstudier att migrationen trots sina möjligheter även innebär en mängd nya problem 

och svårigheter (Osman et al. 2016; Bowie, Wojnar & Isaak, 2017). Bowie et al. (2017) 

framför att en utmaning att flytta till ett västerländskt land är dess påverkan på föräldraskapet. 

I Somalia har begreppet familj en vidare betydelse än i Sverige (Brinkemo, 2014). 

Motsvarigheten till kärnfamiljen (mamma, pappa, barn) i Sverige består i Somalia av ett gift 

par, deras barn och barnens makar och barn. Flera somaliska föräldrar har många barn vilket 

innebär att den somaliska familjen är betydligt större än kärnfamiljen i Sverige. Vidare har 

föräldrarna i Somalia stort stöd från släkt och vänner i uppfostran av barnen (ibid.). Flytten till 

ett västerländskt land innebär att föräldrarollen får nya förväntningar och ansvar. Detta då 

föräldrarna saknar hjälp från den utvidgade familjen som de hade i Somalia och då det i ett 

västerländskt land finns nya kulturella förväntningar på föräldraskapet och vad ett barn 

behöver. Detta kan vara svårt för en familj med många barn, att kunna tillgodose alla barnen 

dessa möjligheter (Bowie et al., 2017). I de fall när föräldrarna inte kan tillgodose barnen 

trygghet har kommunernas socialtjänster ett stort ansvar vilket framgår av 6 kapitlet 2 § 

Föräldrabalken (1949:381), FB. Enligt 5 kapitlet 1 § SoL ska socialnämnden arbeta för 

att barn och unga växer upp under trygga förhållanden i syfte att stödja barnets 

personlighetsutveckling, fysiska och sociala utveckling.  

 

 

1.1 Problemformulering   
 

Utifrån ovan framgår det att migration, föräldraskap och kontakt med socialtjänsten som 

nyanländ är ett aktuellt och vetenskapligt problemområde inom socialt arbete och där det 

redan finns befintlig forskning kring. Av klienterna som kommer i kontakt med socialtjänsten 

blir invandrare allt fler och många familjer är i behov av socialtjänsten för att klara sin vardag 

(Kamali, 2009). I 2 kapitlet 1 § SoL framgår att ”Varje kommun svarar för socialtjänsten 

inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som 

de behöver … ”. Därmed har socialtjänsten en viktig betydelse för dessa familjer som 

migrerat till Sverige och deras integration och fortsatta liv i en ny samhällskontext. Vidare 

framkommer det i samma paragraf att ”Socialtjänsten skall under hänsynstagande till 

människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser”. Det innebär således att socialtjänsten ska arbeta för att 

stärka människors egna resurser för att kunna leva ett självständigt liv. Då många familjer kan 

vara i behov av socialtjänsten för sin livsföring betyder det dock en motsägelse mot vad som 

står i lagen. I tidigare internationella studier som undersökt relationen mellan socialtjänsten 

och föräldrar med invandrarbakgrund framkommer det att flera föräldrar känner en rädsla och 

bristande förtroende för myndigheter (jmf Aranda & Vaquera, 2011; Bowie et al., 2017). 
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Nationell forskning på området är begränsad vilket gör att det kan vara av relevans att 

undersöka problemområdet utifrån en svensk kontext. 

 

På ett socialkontor i en mellanstor stad i Mellansverige finns uppfattningen att många av 

invånarna är rädda för socialtjänsten vilket gör det svårt för handläggarna att nå ut till 

invånarna. De boende som faktiskt frivilligt tagit kontakt med socialtjänsten i syfte att få hjälp 

har istället haft höga förväntningar på socialtjänsten som inte motsvarar det socialtjänsten 

faktiskt kan hjälpa till med. Socialtjänsten har vidare uppmärksammat att de har ett 

rykte om sig att “ta barn” vilket socialtjänsten menar har bidragit till att många föräldrar 

använder socialtjänsten som ett hot mot barnen i sina uppfostringsmetoder. Socialtjänsten har 

därmed sett ett behov av att nå ut till invånarna i stadsdelen i syfte att utbyta information med 

varandra. Det vill säga ta emot invånarnas föreställningar och förväntningar om socialtjänsten 

samt informera dem om socialtjänstens arbete (Anonym 1, personlig kommunikation, 31 mars 

2017). En kurator på familjecentralen i området leder en föräldragrupp för somaliska kvinnor 

och denna grupp kan därför vara av intresse och relevans att fungera som empiri för 

föreliggande undersökning. Vi ämnar genomföra en kvalitativ studie för att undersöka hur 

somaliska kvinnor upplever den svenska socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt om 

deras föräldraroll kan ha påverkats utifrån den svenska kontexten. Studien har relevans för 

socialt arbete då den kan ge ett bidrag till forskning och kan ha praktisk nytta för 

socialtjänstens arbete i Sverige. Studien kan även ge socialtjänsten kunskap och en större 

förståelse för invandrares eventuella utsatthet och upplevelser av socialtjänstens stöd- och 

hjälpinsatser vilket kan användas för att anpassa och förbättra arbetet mot dessa personer. 

Vidare är detta ett aktuellt område att undersöka då många människor tvingas att fly från sina 

länder, bland annat somalier, och söka asyl i Europa och andra västländer på grund av de 

oroliga situationer som råder i dessa länder (jmf Johnsdotter, 2015). Därmed blir syftet och 

frågeställningarna nedan av relevans. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar   
 

Mot bakgrund av problemformuleringen är studiens syfte att ge fördjupad kunskap och 

förståelse för vilka förväntningar och erfarenheter somaliska kvinnor har av socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg. Vidare syftar studien till att ge en förståelse av kvinnornas egna 

subjektiva erfarenheter av sitt föräldraskap. Syftet kommer besvaras med hjälp av följande 

frågeställningar:   

 

• Vilka förväntningar hade kvinnorna på stödet från socialtjänsten innan kontakt 

initierades? 

• Hur upplever kvinnorna stödet från socialtjänstens individ- och familjeomsorg? 

• Hur upplever kvinnorna sitt föräldraskap i Sverige i jämförelse med föräldraskapet i 

Somalia? 

 

 

2. Bakgrund 
 

I följande avsnitt kommer en presentation av det svenska välfärdssamhället framställas och 

problematiseras. Välfärdssystemet kommer även att förstås utifrån det sociala arbetet i 

Sverige och vilka effekter välfärden och socialpolitiken har på enskilda individer. Därefter 

framförs information om ett nytt socialkontor i studiens undersökningsområde. Vidare 
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kommer en redogörelse av socialtjänstens arbete att lyftas fram. Slutligen följer en överblick 

över Somalia som land med dess struktur och normer för att ge läsarna en förståelse för 

intervjudeltagarnas bakgrund och hur detta kan påverka dem i Sverige. 

 

 

2.1 Socialt arbete i välfärdssamhället  
 

Mattsson (2015) lyfter fram att för att förstå socialt arbete krävs det en insikt i det sociala 

arbetets kontext. Det sociala arbetets kontext utgörs av socialpolitikens utformning, statliga 

regler och ramar såsom författningar och lagar som ska fungera som trygghet för människor i 

samhället då de klargör vilka rättigheter och skyldigheter individen har. Det medför i sin tur 

en rättssäkerhet, legitimitet och rättvisa i samhället. Det sociala arbetet står även i relation till 

institutionella och organisatoriska förhållanden såsom riktlinjer, arbetsmetoder och rutiner. 

Socialpolitiken i Sverige kan förstås fungera som ramverk för välfärdspolitikens utformning 

och ska tillförsäkra alla människors drägliga levnadsförhållanden (ibid.).  

 

Det svenska välfärdssamhället kan kritiseras. Hur välfärdsstaten hanterar ojämlikheter utifrån 

kön, sexualitet, etnicitet, klass, ålder, funktionsnedsättning och släktskap är en del av den 

kritik som har riktats mot välfärdssamhället (Mattsson, 2015). Utifrån detta menar Mattsson 

(2015) att välfärdssamhället därmed kan tänkas att inte omfatta alla medborgare. Ett exempel 

på kritiken är det faktum att kvinnor i större utsträckning arbetar inom lågavlönade arbeten 

och också oftare än män arbetar deltid och hamnar därmed i lägre försäkringsnivåer. Att 

kvinnor ofta arbetar deltid kan vara av anledningen att de istället utför arbete inom hemmet 

och sköter omsorgen av familj och släktingar vilket ger konsekvenser för deras ”trygghet” i 

samhället med hänsyn till de lägre försäkringsnivåer som det innebär. Det betyder således en 

konflikt mellan kön och klass inom välfärdssystemet. Kategorierna kön och etnicitet tenderar 

att belysa skillnader mellan könen och skillnader mellan etniska svenskar och svenskar med 

invandrarbakgrund. Detta medför att kategorierna till största del förknippas med skillnader 

och olikheter inom dem (ibid.). Hedblom (2004) visar i sin studie på ytterligare kritik mot 

välfärdssamhället där framförallt invandrarkvinnor men även män marginaliseras på den 

svenska arbetsmarknaden. Detta beror på de förutsättningar som människorna har i olika 

kommuner utifrån hur kommunens och olika myndigheters arbetspolitiska insatser 

organiseras. Handläggares uppfattningar om klienter kan även ha betydelse där 

kategoriseringar av klienter påverkar besluten klienterna får. Handläggarnas förväntningar 

och föreställningar om klienterna kan ha sin bakomliggande faktor i olika fördomar eller 

stereotyper som finns på kategorierna kön och etnicitet (ibid.).   

 

Hedblom (2004) framför stereotypmodellen för att förklara hur olika föreställningar kan 

påverka handläggares bedömningar om insatser och beslut. Utifrån modellen uppfattas etnisk 

tillhörighet som något konstant och som har inverkan på handläggarnas tolkningar om 

personer. Som ett exempel kan somaliska kvinnor lyftas fram, där kvinnorna utifrån sin 

etniska tillhörighet, blir kategoriserade som muslimska hemmafruar och därmed kan 

kvinnorna få bidrag utan att förväntas söka arbete. Hedblom (2004) framför hur flera kvinnor 

med högskoleutbildning eller annan arbetslivserfarenhet kommit till Sverige och inte uppnått 

likvärdig utbildnings- eller arbetsposition som i hemlandet utan enbart läst Svenska för 

invandrare (SFI). Detta kan vara ett exempel på hur välfärdssystemet har misslyckats att 

integrera invandrarkvinnor på arbetsmarknaden (jmf Mattsson, 2015). Vidare framför 

Hedblom (2004) att somaliska kvinnor och kvinnor som uppfattas som muslimer, i stor 

utsträckning kategoriseras och får föreställningar på sig att varken ha kompetens eller intresse 

i att få en sysselsättning eller ett vardagligt arbete. Till skillnad från kvinnorna kategoriseras 
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männen som närmare arbetsmarknaden utifrån de föreställningar att män har ett intresse och 

är lämpligare att arbeta än kvinnor. Det medför i sin tur att männen har lättare att integreras i 

samhället (ibid.). För att förbättra välfärdssamhället har olika lagar inrättats såsom 

diskrimineringslagen vilken ställer krav på att diskriminering av exempelvis kön, etnicitet, 

sexualitet, funktionsnedsättning eller ålder inte får förekomma. Lagen omfattar inte enbart 

arbetslivet utan även skolan, sjukvården och det socialt arbete och stärker därmed 

jämställdhet och mångfald i samhället (Mattsson, 2015).   

 

 

2.2 Nytt socialkontor 
 

Under hösten 2016 öppnade ett nytt socialkontor i stadsdelen som är beläget i den mellanstora 

staden i Mellansverige som intervjudeltagarna bor i. I en intervju med SVT våren 2016 

berättade enhetschefen på behandlingsenheten barn (26 maj 2016), att det nya socialkontoret 

öppnats då var femte orosanmälan som inkom till utredningsenheterna barn och ungdom rörde 

barn och ungdomar från stadsdelen. Enhetschefen berättade att socialtjänsten upplever att 

invånarna i stadsdelen ser socialtjänsten som farliga och har föreställningar om att 

socialtjänsten är ute efter att ”ta” deras barn. Tanken med socialkontoret i området är att de 

boende själva ska våga komma till socialtjänsten när de behöver hjälp angående barnen 

istället för att anmälningar ska komma från polis eller skola. Vidare är syftet att 

förhoppningsvis förbättra relationen med de boende. I intervjun berättar flera mammor i 

området att socialtjänsten inte når upp till sina ambitioner om att berätta om sitt uppdrag. 

Mammorna berättade att ungdomar hotar föräldrarna med att gå till socialtjänsten om de inte 

får sin vilja igenom. Flera föräldrar i området vet inte hur lagar och myndigheter i Sverige 

fungerar och vågar därför inte gå emot barnens vilja i rädsla för att socialtjänsten ska komma 

och ”ta” deras barn (SVT, 2016). 

 

 

2.3 Socialtjänstens arbete inom individ- och familjeomsorgen  
 

I Föräldrabalkens (1949:381), FB, 6 kapitel 1 § framkommer att ”Barn har rätt till omvårdnad, 

trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och 

får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47)”. 

Föräldrarna har i första hand det yttersta ansvaret över barnens uppfostran och uppväxt vilket 

även regleras i Förenta nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter, 

Barnkonventionen artikel 18. I annat fall när föräldrarna inte kan tillgodose barnen trygghet 

har kommunernas socialtjänster ett stort ansvar vilket framgår av 6 kapitlet 2 § FB. Enligt 5 

kapitlet 1 § SoL ska socialnämnden arbeta för att barn och unga växer upp under trygga 

förhållanden i syfte att stödja barnets personlighetsutveckling, fysiska och sociala utveckling. 

Socialnämnden ska arbeta förebyggande och arbeta för att barn och unga som riskerar att 

utvecklas ogynnsamt eller riskerar att fara illa får det stöd och hjälp som de behöver. Det kan i 

vissa fall innebära vård och fostran utanför hemmet. I det fall där föräldrarna inte kan 

tillgodose barnets behov behöver samhället träda in och skydda barnet från en ogynnsam 

utveckling. Därmed har kommunens socialnämnd i dessa fall det yttersta ansvaret för barnets 

trygghet och utveckling (Socialstyrelsen, 2016).   

 

Enligt 11 kapitlet 1 § SoL har socialnämnden skyldighet att utan dröjsmål inleda utredning 

när socialnämnden fått uppgifter om att ett barn riskerar fara illa och som kan ge anledning till 

insatser och åtgärder från socialnämndens sida. Då utredningen mynnar ut i en insats ska 

socialnämnden verka för att bygga insatserna på frivillig väg genom samtycke från 
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föräldrarna och barnet själv om denne fyllt 15 år. Dock förekommer det att barnet och 

föräldrarna inte samtycker till föreslagen insats enligt SoL. I de fall socialnämnden bedömer 

att ett behov av insatsen finns, då barnet eller ungdomen skulle fara illa eller utvecklas 

ogynnsamt utan insatsen, behöver socialnämnden gå in med insatser med stöd av 

tvångslagstiftningen Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) till 

skydd för barnet. Det kan innebära omhändertagande av barnet enligt 2 eller 3 §§ LVU då 

barnet riskerar fara illa i hemmet eller på grund av att barnet utsätter sin hälsa och utveckling 

för en påtaglig risk. Detta är för barnets bästa vilket socialnämnden arbetar för. Barnets bästa 

regleras i Barnkonventionen artikel 3 och innebär att alla åtgärder som rör barn ska vara till 

följd av barnets bästa. Barnets bästa regleras även i 1 kapitlet 2 § SoL, 1 § femte stycket i 

LVU och 6 kapitlet 2a § FB.  

 

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät för medborgarna och ska fungera 

som en tillfällig lösning under kortare perioder av försörjningsproblem. Människors behov av 

bistånd kan bero på både strukturella och individuella faktorer och ofta i samverkan med 

varandra. Ett av de mest förekommande sätten där människor kommer i kontakt med 

socialnämndens individ- och familjeomsorg är just av anledningen att de behöver ekonomiskt 

bistånd (Socialstyrelsen, 2013). I 4 kapitlet 1 § SoL framkommer att människor har rätt till 

bistånd av socialnämnden då denne inte kan tillgodose sina behov själv eller på annat sätt. 

Genom biståndet ska individen tillförsäkras en skälig levnadsnivå och stärka hens möjligheter 

till ett självständigt liv. Socialtjänsten har därmed två uppdrag, att hjälpa den enskilde till 

självförsörjning utan att behöva ekonomiskt bistånd men också hjälpa med försörjningen 

under tiden som den enskilde försöker nå självförsörjning. Bedömningen bygger på ett 

helhetsperspektiv av individens eller hushållets totala situation (Socialstyrelsen, 2013).  

 

 

2.4 Somalias historia och kultur  
 

Längst ut i östra Afrika, på Afrikas horn ligger Somalia. År 1969 införde generalen Siyad 

Barre diktatur i Somalia genom en militärkupp. Barre hade försökt modernisera Somalia 

vilket blev ett övergrepp på det somaliska klanväsendet som sedan kom att bli hans fall 

(Brinkemo, 2014). Inbördeskriget i Somalia startade i början av 1991 och Somalias regering 

kollapsade när presidenten Barre flydde landet. När Barre var borta väcktes gamla konflikter 

upp på nytt mellan de klaner som hade samarbetat för att störta honom. Inbördeskriget 

resulterade i att infrastrukturen försämrades och välfärden havererade. Som ett resultat flydde 

många människor till Kenya, Etiopien och andra grannländer och en del flydde även till andra 

kontinenter (Crosby, 2006; Brinkemo, 2014).  

 

I Somalia har klanen en stor betydelse och innebär en trygghet för befolkningen. Somalia 

saknar ett statligt rättsväsende vilket innebär att när det blir interna konflikter tar 

klanfamiljerna själva hand om det. Blir det konflikter mellan olika klaner utgörs hjälpen av 

sedvanerätten, även kallad xeer. Inom xeer är rättigheter och skyldigheter inte individuella 

utan kollektiva (Brinkemo, 2014). Precis som försäkringar och myndigheter har uppstått som 

ett resultat av mänskliga behov kan klanen förklaras ha samma funktion. Klanen fungerar som 

ett skyddsnät och ska motverka negativa förhållanden såsom utsatthet, fattigdom och 

konflikter. Därmed kan klanen liknas med ett socialförsäkringssystem. Om en individ hamnar 

i en utsatt situation, ligger ansvaret att hjälpa till hos de personer som har det bra inom klanen. 

Det innebär att det inte existerar något som ”mitt” och ”ditt”, alla tillgångar och resurser är 

gemensamma och flyttas runt inom klanen. Detta blir tydligt då somalier som bor i andra 

länder, trots sin egna ansträngda ekonomiska situation, skickar pengar till behövande 
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släktingar i Somalia eller andra länder. Somalier utgår från ett ordspråk som innebär att 

individen är beroende av andra. Trots att människor flyttar till andra länder eller områden 

kommer människan alltid att tillhöra klanen, det vill säga vara en del av en stor familj. Det 

innebär att när en somalier flyttar till ett nytt land kommer hen snabbt att leta upp var den 

klanen befinner sig i landet. Det blir då viktigt att bo med sin klan, sin familj. Att bryta från 

sin klan förekommer väldigt sällan, detta då det anses som en självisk handling och individen 

förlorar på så sätt sitt sociala skyddsnät. Somalier kan likna avsaknaden av en klan med att 

sakna identitet och gemenskap, därmed hade många hellre valt att dö framför att stå utanför 

sin klan (ibid.). 

 

 

3. Tidigare forskning  
 

I följande avsnitt kommer forskning på området att redogöras och problematiseras i relation 

till föreliggande studies syfte och frågeställningar. Forskningen nedan är både nationell och 

internationell och berör till största del somaliska migranter som bosatt sig i ett västerländskt 

land. Det kommer redogöras för upplevelser av kontakt med myndigheter, sociala relationers 

betydelse samt hur familjesituationen kan påverkas utifrån nya samhällskontexter. Med stöd 

från tidigare forskning som nämns nedan kommer detta bidra till en överblick över vad som 

redan har studerats på området och vilka luckor det finns. Därmed kommer tidigare forskning 

bidra till en grund för hur immigranters, och då främst somaliska immigranters, upplevda 

erfarenheter av välfärdssamhällen och kontakt med myndigheter sett ut i andra kontexter samt 

hur somaliska föräldrar har upplevt sitt föräldraskap i ett nytt västerländskt land. På så sätt 

kommer den tidigare forskningen användas för att ifrågasätta och jämföras med föreliggande 

studies resultat. 

  

 

3.1 Upplevelser av myndigheter    
 

Vi har i denna studie valt att koncentrera oss på konsekvenser och påverkan på den enskilda 

individen som migrerat. Aranda och Vaquera (2011) är några som har undersökt migration ur 

det perspektivet och har genomfört en studie där de undersökte invandrares negativa 

erfarenheter av migrationsmyndigheter vid tidpunkten när de kom till USA samt under deras 

bosättning i USA. I studien deltog 1268 invandrare från Broward och Miami-Dade län. 

Särskilt negativt var erfarenheter av kontakt med migrationstjänstemän vilket berodde på att 

invandrarna kände att de blev dåligt behandlade, kvarhållna eller till och med utvisade. Dessa 

erfarenheter visade sig ha en direkt koppling till invandrarnas känsla av anknytning till USA 

vilket i sin tur ökade en längtan att återvända till hemlandet. Därmed hade 

migrationsmyndigheter och tjänstemän en avgörande betydelse för invandrares trivsel i 

landet. Flera intervjudeltagare beskrev även att de kände att myndigheter och andra personer i 

samhället hade fördomar om att de var brottslingar eller farliga till följd av deras ursprung och 

utseende. De kände sig orättvist behandlade och förolämpade (ibid.). Bowie et al. (2017) visar 

på liknande känslor hos somaliska föräldrar som migrerat till USA. Bowie et al. (2017) 

genomförde studien i syfte att få en förståelse för första generationen somaliers erfarenheter 

av föräldraskap i USA. Studien baseras på intervjuer med 20 familjer i Seattle, Washington. 

De somaliska föräldrarna kände sig ofta missförstådda av skola och andra myndigheter vilket 

ledde till en rädsla för att myndigheter skulle ta barnen ifrån föräldrarna om de uppfattades 

som dåliga i sin föräldraroll. Därmed fanns en konstant oro för att barnen skulle gå till 

socialtjänst eller andra myndigheter för att klaga på sina föräldrar (ibid.). Till skillnad från 
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ovan nämnda menar Degni et al. (2006) att föräldrars missnöje på myndigheter rörde 

socialarbetares inblandning i deras barns uppväxt. Enligt vissa föräldrar lyssnade inte deras 

barn på föräldrarna längre då barnen fått höra i skolan och av andra myndigheter att de har 

rättigheter och friheter. I frågor om somaliska föräldrars uppfostringsmetoder menade 

föräldrarna att myndigheter reagerat negativt och trott att somaliska föräldrar behandlar sina 

barn med hjälp av fysisk disciplin (ibid.).    

    

Kamali (2002) har genomfört en studie i ett invandrartätt område i Sverige i syfte att 

undersöka socialsekreterares och invandrarklienters upplevda för- och nackdelar med “etnisk 

likhet” mellan klient och socialsekreterare och inom arbetsgruppen. Totalt deltog 117 klienter 

och studien visade variationer i svaren huruvida klienterna ansåg sig varit nöjda med stödet 

från socialtjänsten. Kvinnorna tenderade svara att de blivit bra bemötta i jämförelse med 

männen som hade mer negativa upplevelser. Några av socialsekreterarna i studien menade att 

detta kan grunda sig i att socialtjänsten är bättre på att bemöta kvinnors behov än mäns. 

Vidare visade studien att specifika egenskaper hos handläggaren var avgörande för huruvida 

klienternas inställning till socialtjänsten såg ut. Flera klienter menade även att de känt en 

beroendeställning mot socialsekreterarna vilket påverkade hela mötet negativt. Längden på 

kontakten med socialtjänsten visade även en förändrad upplevelse av bemötandet, där 

exempelvis klienter som haft kontakt med försörjningsstöd, ansåg att kontakten var bra i 

början men att ju längre tid de var i behov av socialbidrag desto hårdare och jobbigare blev 

socialtjänsten. En känsla av att socialtjänsten ville ”bli av” med dem. Klienter med kort 

kontakt med socialtjänsten hade bättre upplevelser av bemötandet än klienter med längre 

kontakt. Vidare hade handläggarnas beslut en avgörande betydelse för hur klienternas 

upplevelser såg ut, där klienter som fått positiva beslut var nöjda med socialtjänsten och där 

klienter som fått avslag eller som gick emot klientens vilja skapade ett missnöje hos 

klienterna (ibid.). Negativa erfarenheter av migrationstjänstemän och myndigheter innebär i 

sin tur en påverkan på hur individerna valde att reagera och ta kontakt med andra 

myndigheter. Exempelvis kan negativa erfarenheter innebära att människorna inte kontaktar 

polisen och anmäler brott eller samarbetar i utredningar då de saknar förtroende för 

myndigheter. Således innebär negativa erfarenheter av migrationsmyndigheter även en ökad 

sannolikhet för negativa erfarenheter av andra myndigheter (Aranda & Vaquera, 2011). 

Vidare framkommer att invandrare upplever sig bli behandlade som kriminella vilket hindrar 

dem från att delta i samhället vilket ytterligare medför en minskning av deras upplevelser av 

nuvarande land som deras hem. Vidare är sociala band och nätverk av betydelse för 

anknytningen till landet, att komma till en stad där fler invandrare bor och där individen 

kanske redan har släkt och vänner fungerar som en skyddsfaktor för att kunna anknyta till 

landet (ibid.). 

 

 

3.2 Sociala relationers betydelse  
 

Aranda och Vaquera (2011) menar att då invandrare känner en svag koppling till det 

amerikanska samhället medför det att de är mindre benägna att utveckla relationer i andra 

sociala sammanhang. Det i sin tur kan medföra att invandrarna lägger mindre vikt vid 

personliga och finansiella investeringar, mindre deltagande i barnens utbildning och sociala 

aktiviteter och kan därmed marginaliseras helt. Detta innebär svårigheter för att uppfylla ett 

jämställt samhälle. Ramsden och Taket (2013) har också undersökt sociala relationer och 

socialt kapital men istället haft fokus på föräldrars relation till barnens lärare. Att många 

somalier har migrerat från inbördeskrig och andra svårigheter har bidragit till en påverkan på 

deras förmåga att utveckla sociala kapital i den nya kontexten. Detta har visat vikten av att 
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utveckla sina sociala relationer. Att föräldrarna ville utveckla sina kapital handlade om att 

stödja barnen i skolarbetet och deras framtid. Ramsden och Taket (2013) fann att trots lärares 

och föräldrarnas kulturella skillnader hade deras gemensamma tro på värdet av utbildning och 

deras strävan efter att förbättra barnens betyg bidragit till att främja en positiv social 

interaktion vilken i sin tur mobiliserades till socialt kapital. Genom utvecklandet av socialt 

kapital ledde det till en ökad känsla av handlingsfrihet och deltagande i den nya kontexten där 

de kände en känsla av makt över sig själva. Detta tack vare deras starka ambition och hopp 

om att bygga en bättre framtid i det nya landet. Skolan har därmed en viktig roll för att 

minska ojämlikhet hos grupper och främja barnens framtid, på samma sätt kan andra 

myndigheter spela en viktig roll, såsom socialtjänst (ibid.).  

 

 

3.3 Förändrad maktstruktur inom familjen    
 

Bowie, et al. (2017) framför att somaliska föräldrar som bosatt sig i USA känner en oro över 

att barnen ska förlora respekten för föräldrarna då barnen lättare och snabbare lär sig det nya 

språket än sina föräldrar och då barn har en större frihet i västerländska samhällen. Detta kan 

innebära en påverkan på maktbalansen i föräldra-barn relationen. Inte minst då barnen ofta får 

fungera som översättare eller tolk till sina föräldrar i flera situationer och då föräldrarna 

saknar kapacitet att kunna hjälpa barnen i exempelvis skolarbetet. Föräldrarna befinner sig 

därmed i ett underläge då de inte kan delta i samhället i samma utsträckning som sina barn, 

vilket bidrar till en känsla av ökad sårbarhet hos föräldrarna (Bowie et al., 2017; Osman et al., 

2016; Degni et al., 2006). Bowie et al. (2017) menar att barnen tar efter normer och värden i 

den nya samhällskulturen medan föräldrarna lever efter sina erfarenheter från Somalia. 

Parallellt med detta känner många somaliska föräldrar sig underlägsna auktoriteter och känner 

att deras makt fråntas och ges till barnen (ibid.). Johnsdotter (2015) förklarar denna rädsla 

utifrån kontroll och auktoritet. De somaliska föräldrarna känner oro över att inte ha kontroll 

över barnen och därmed inte fungera som auktoritär i relationen till barnen. Oron för att mista 

kontrollen handlar om rädsla för att barnen skulle hamna snett i livet, såsom att börja med 

droger, kriminalitet, våld eller annat som skadar barnens hälsa och utveckling. Föräldrarna 

hade en tro på att barnen kunde hålla sig borta från sådant genom att hålla barnen förankrade i 

den somaliska kulturen (ibid.). Nesteruk och Marks (2011) har i likhet med ovanstående 

förklarat detta utifrån ett maktperspektiv. Denna maktaspekt blir påtaglig utifrån att 

föräldrarna ändrar sina uppfostringsmetoder efter den nya samhällskontexten och kulturen 

vilket innebär att barnen ges större makt och egna valmöjligheter. Vidare innebär 

förändringen att föräldrarna lägger större betydelse i att stötta barnen till en bättre självkänsla 

och självsäkerhet för att passa in i den rådande samhällskontexten. Samtidigt försöker 

föräldrarna bibehålla vissa attityder och traditioner från ursprungskulturen då de ville att 

barnen skulle ha anknytning till var de kom ifrån (ibid.).     

 

Degni et al. (2006) har till skillnad från ovanstående även sett en skillnad i maktaspekten 

mellan mannen och kvinnan i familjen i Finland. I och med att kulturen i Finland innebär 

mindre kollektivism och mer självständighet har somalierna inte längre hjälp från släkt när det 

gäller att ta hand om barnen. Istället läggs det ett större ansvar på föräldrarna och ett delat 

föräldraskap vilket gör att kvinnan och mannens status förändras inom familjen. Bilden av 

fadern som auktoritär och familjeförsörjande minskas i den nya kulturen. Crosby (2006) 

genomförde en studie med syfte att undersöka könsroller hos somaliska kvinnor bosatta i 

Clarkston, Georgia, för att avgöra om deras syn på könsroller hade förändrats inom deras 

familjer när de befann sig i en ny miljö, USA. Crosby (2006) konstaterade att somaliska 

kvinnor kom till USA med traditionella könsroller fast etablerade. Den amerikanska idén om 
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frihet och feministernas uppmaning till politisk, social och ekonomisk jämlikhet tenderade 

dock att kollidera med de traditionella könsrollerna. Arbetslösa somaliska män har svårt att 

avstå makt över hushållet till sina arbetande fruar eftersom män traditionellt varit överhuvudet 

i familjen. För att överleva i USA, blir dock två inkomster nödvändiga. Utbildning påverkar 

avsevärt arbetstillfällen för somalier i USA, utbildade kvinnor tenderar att tjäna mer än 

lågutbildade kvinnor. Dessutom tjänar de utbildade kvinnorna en inkomst när deras män är 

arbetslösa, eller så är deras löner högre än männens. En frus högre lön tillsammans med 

amerikanska budskap om kvinnors rättigheter och jämställdhet utmanar vissa äktenskap. 

Värderingen om jämlikhet för kvinnor utanför hemmet betyder att männen måste hjälpa till 

mer i hemmet. Med andra ord kan män inte vara den enda eller högsta löntagaren. Detta kan 

skapa en maktkamp inom ett äktenskap och slutligen störa familjehierarkin (ibid.). Bowie et 

al. (2017) menar att maktaspekten framkommer utifrån de nya friheter som det västerländska 

samhället utgår ifrån. Kvinnan har i västerländska samhällen en större frihet än vad hon har i 

Somalia vilket resulterar i att makten förskjuts mellan makarna vilket kan innebära stress och 

familjekonflikter. Crosby (2006) konstaterar även att könsroller utmanas när det gäller 

ensamstående kvinnor. Somaliska kvinnor som inte är gifta, eller som kommer till USA som 

ogift eller änka, representerar kanske den mest synliga förändringen i könsroller. I avsaknad 

av en man är de ensam ansvarig för sin överlevnad. Denna situation medför ett nytt liv av 

självständighet och styrka (ibid.). 

 

 

3.4 Föräldraskap i den västerländska samhällskulturen   
 

Att migrera till ett annat land har inte enbart betydelse för människornas upplevelser av 

myndigheter, maktordningen, språkbarriärer eller möjlighet till arbete. Det har även visat sig 

ha betydelse för familjestrukturen då individen går från ett kollektivistiskt samhälle till ett 

individualistiskt. Bowie et al. (2017) beskriver den omfattande påverkan som tvingade 

migrationer har på familjestrukturen. Att fly från krig och förlora familjemedlemmar innebär 

att många familjer splittras. Det betyder dock inte enbart en förlust av familjemedlemmar utan 

även en förlust av ett kollektivistiskt samhälle med stöd från släkt och vänner som alltid låg 

nära till hands och där det stora nätverket hjälptes åt i uppfostran av barnen. Individerna 

behöver också konfronteras med ett västerländskt leverne och föräldraskap vilka skiljer sig i 

stor utsträckning från vad de är vana med. Det innebär således nya utmaningar och ansvar 

och att samtidigt behöva förhålla sig till de nya kulturella förväntningar på vad ett barn 

behöver, exempelvis hjälp med skolarbete, tillgång till aktiviteter, mobiltelefoner och datorer. 

Detta kan vara svårt för en familj med många barn, att kunna tillgodose alla barnen dessa 

möjligheter (ibid.). I likhet med Bowie et al. (2017) visar Osman et al. (2016) att ett hinder för 

ett framgångsrikt föräldraskap var förlusten av den utökade familjen, vilka har spelat en viktig 

roll genom att medla mellan par och stötta i föräldraskapet. Utan stöd från nätverket i det nya 

landet skapar det nya utmaningar för föräldrarna och de känner ofta en rädsla för att förlora 

sina barn vilket även innebär att de inte söker hjälp från myndigheter. Trots att föräldrar har 

kunskaper om det nya landet och dess system behöver de fortfarande hjälp i att omforma sitt 

föräldraskap. Deltagarna själva uppgav att de inte ville utgå från föräldraskapet i den 

traditionella uppfostran i hemlandet som baserades på en auktoritär föräldrastil, utan ville 

förändra det. Osman et al. (2016) menar att föräldrarna har en önskan om stöd i sin uppfostran 

av barnen och för att därmed integreras in i det nya samhället men vågade inte söka hjälp för 

det då många kände bristande stöd från myndigheter. Det kräver således att föräldrarna får 

förståelse för det sammanhang de lever i och hur samhället fungerar överlag. Föräldrarna 

uppgav att de saknade information om föräldraförmågor i det nya landet och vilka rättigheter 

och skyldigheter som en förälder har. Istället utgår föräldrarna från sina kunskaper utifrån sin 
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kulturella bakgrund. Det innebär att föräldrarna behöver informeras om sina rättigheter och 

skyldigheter som förälder samt barnens rätt när de kommer som nyanlända (ibid.).  

 

 

3.5 En utmaning att förhålla sig till nya och gamla samhällskontexten  
   

Anpassningen till en ny kultur, strukturer, normer och rättsregler har visat sig vara en 

utmaning genom ett flertal studier vilka presenteras nedan. Osman et al. (2016) framför att 

svårigheter med att förstå systemet och kulturen i det nya landet försvårar anpassningen. 

Bowie et al. (2017) menar att migration medför ett möte med nya samhällsstrukturer och 

kulturella normer, där bland annat olika friheter som råder i många västerländska länder och 

menar att många somalier har svårigheter med att anpassa sig efter detta och parallellt kunna 

bevara sin ursprungliga kultur och traditioner (ibid.).  

 

Montesino (2010) har undersökt dimensioner av utsatthet som skapats efter migration till ett 

nytt land. Studien baseras på 20 intervjuer som genomfördes i Malmö i Sverige med föräldrar 

med barn i skolåldern samt tio intervjuer med lärare och socialarbetare. Montesino (2010) 

framför i likhet med Bowie et al. (2017) att de personer som socialarbetare främst möter i sitt 

yrke och försöker hjälpa är ofta förknippade med avsaknad av ekonomiska resurser, är 

arbetslösa eller är uteslutna från den formella arbetsmarknaden. Inom dessa grupper är 

invandrare överrepresenterade. Många invandrarfamiljer hamnar i social isolering då de väljer 

att inte besöka platser och områden som anses vara en del av det ”svenska landskapet”. Att 

familjer väljer att vistas i områden av transnationell karaktär bidrar till en segregation mellan 

etniska svenskar och människor med utländska rötter. Montesino (2010) kommer fram till att 

migranter ses som offer för strukturella förändringar som måste lära sig svenska och anpassas 

till svenska normer. Brinkemo (2014) menar att om en individ kommer från ett kollektivistiskt 

klansamhälle tar det tid att förstå ett land som Sverige, som bygger på principen om 

individuella rättigheter och skyldigheter. Lagar och regleringar som gäller i samhället tar tid 

att lära sig och förutom svårigheter i att lära sig ett nytt samhällsystem och ett nytt språk 

måste människorna förhålla sig till hur kommunikationen i Sverige sker. De kommer från ett 

land med en muntlig kultur till Sverige som har en skriftlig kultur. Sverige är ett 

papperssamhälle där allt dokumenteras, blanketter fylls i och skrivs under för bland annat 

skolgång och giftermål vilket kan innebära svårigheter för många immigranter (ibid.). 

 

Brinkemo (2014) har erfarenheterna av att ha jobbat i somalilandföreningen i Rosengård i 

Malmö och kom fram till att okunskap var vanligt hos tjänstemän som jobbade med att hjälpa 

nyanlända somalier in i det svenska samhället. Den kunskap som nyanlända somalier hade om 

Sverige var liten men kunskapen om Somalia hos ansvariga svenska myndigheter var ännu 

lägre. Att svenska myndigheter saknar kunskaper om Somalia skapar svårigheter i arbetet 

med migranter från Somalia vilket även Hedblom (2004) lyfter fram som en konsekvens av 

det sociala arbetets utformning. Kamali (2002) menar till skillnad från Brinkemo (2014) att 

kunskap om invandrarnas liv i Sverige är av större betydelse än kunskap om deras kultur eller 

var de kommer ifrån. Detta utifrån att kultur är kontextbunden och därmed är föränderlig i den 

socioekonomiska kontexten (Kamali, 2002).  

 

Utifrån vad som framkommit ovan är föreliggande studie av relevans att genomföra för att 

komplettera och bidra med utökad kunskap utöver vad tidigare forskning redan konstaterat. 

Föreliggande studie innebär insyn i en ny kontext som inte har studerats tidigare. Många av de 

tidigare studierna (Aranda & Vaquera, 2011; Bowie et al., 2017; Crosby, 2006; Degni et al., 

2006; Johnsdotter, 2015; Osman et al., 2016; Ramsden & Taket, 2013) består av nyanlända 
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migranters förväntningar och upplevelser av välfärd, strukturer, normer och myndigheter 

medan vi istället baserar vår undersökning på människor som bott i Sverige i många år och 

därmed har kunnat skapa sig en bild av nämnda förhållanden i Sverige. Nämnda studier utgår 

även från migranternas nuvarande upplevelser som ny medan vi istället även koncentrerar oss 

på deras tidigare förväntningar och hur dessa förväntningar blev uppfyllda eller inte. Detta är 

av vikt att undersöka för att kunna komma fram till vilka förväntningar som är vanliga, varför 

immigranter, specifikt somalier, har dessa förväntningar och varför de eventuellt inte uppfylls. 

Genom att ha kunskap om det kan det sociala arbetet anpassas och ge rätt information till 

immigranter så de inte får förhoppningar om socialtjänstens insatser som sedan inte stämmer 

överens med verkligheten. 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter  
 

I följande avsnitt kommer teorier och teoretiska begrepp att redogöras. Utifrån studiens syfte 

och forskningsfrågor samt tidigare forsknings slutsatser har teoretiska begrepp och teorier 

valts ut. I tidigare forskning har det framkommit olika teman vilka berörde föräldrars oro över 

nya normer och värderingar i den nya samhällskontexten, en känsla av maktlöshet gentemot 

myndigheter och en rädsla över att barnen ska förlora sin respekt mot föräldrarna (jmf Bowie 

et al, 2017). Utvecklingsekologi, Bourdieus teori om fält, kapital och habitus, makt samt 

kultur är av relevans för föreliggande studies syfte och frågeställningar då vi ämnar undersöka 

de somaliska kvinnornas förväntningar och erfarenheter av socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg samt deras upplevelser av föräldraskapet i Sverige. Utvecklingsekologi ur ett 

systemperspektiv används för att förstå hur kvinnornas förväntningar och erfarenheter har 

påverkats ur ett samhällsperspektiv, det vill säga påverkats av miljön. Bourdieus teori om fält, 

kapital och habitus används för att tydliggöra hur utvecklingsekologi kan förstås på 

gruppnivå. Makt används för att förstå kapital på ett mer vardagligt sätt och hur det kan 

komma till uttryck i olika fält, det vill säga i olika sociala sammanhang. Slutligen används 

kultur för att i vardagliga termer förstå utvecklingsekologi och Bourdieus teori om fält, kapital 

och habitus på samhälls- och gruppnivå. Teorierna och begreppen kommer senare fungera 

som analysverktyg i förståelsen av kvinnornas förväntningar och upplevelser. I följande 

avsnitt kommer slutligen en redogörelse för begreppet ackulturation, som inte kommer 

fungera som analysverktyg utan enbart användas som diskussionsunderlag.  

 

 

4.1 Utvecklingsekologi ur ett systemperspektiv  
 

Utgångspunkten i socialt arbete är att människor och miljön samspelar med varandra vilket 

förtydligas i den internationella definitionen av socialt arbete som säger att socialt arbete 

ingriper vid tidpunkten då människor interagerar med sina miljöer (International Federation of 

Social work, 2012, i Teater, 2014). Socialt arbete handlar därmed om att ställa många frågor 

kring människors situationer och miljöer de lever i för att skapa en förståelse kring individens 

beteende eller situation (Teater, 2014). För att förstå människors situationer ur ett 

samhällsperspektiv kan utvecklingsekologi användas där hänsyn tas till hela omgivningen och 

miljön som individen ingår i men även delmiljöer hen kommer i kontakt med (Andersson, 

1982; Teater, 2014). Det innebär således att se till individens vardag som hen ingår i och som 

tillsammans med omgivningen bidrar till skapandet av ett system. Individens utveckling är 

resultatet av interaktioner mellan individen och omgivningen i systemet. Viktigt vid studier av 

människor i dess miljö är deras upplevelser av deras situation. Människors beteende och 
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utveckling styrs från krafter utanför individen såsom föremål, handlingar och andra individer 

(Andersson, 1982). Individ-miljö relationen är ömsesidig då individen inte enbart påverkas av 

miljön utan individen kan även själv till viss del påverka delar av sin miljö. Ett exempel är 

föräldrars olika sätt att stimulera sitt nyfödda barn vilket har betydelse för barnets utveckling 

men där barnet även har betydelse för utvecklingen av föräldrarnas föräldraroll. Föräldrarna 

hamnar i en ny situation de inte befunnit sig i tidigare och förändrar förutsättningarna för det 

vardagliga livet där även barnets beteenden kan bidra till reaktioner hos föräldrarna som i sin 

tur sedan påverkar barnet. Utifrån detta blir det tydligt att individen och miljön befinner sig i 

ett system (ibid.). För att se till hela människans situation behöver socialarbetare ta hänsyn till 

individens fysiska och sociala miljö och hur kulturen, värden och normer i samhället har en 

påverkan på samspelet mellan dem. Det vill säga hur naturvärlden och den bebyggda världen 

av människor samspelar med mänskliga kommunikationer och relationer med samhället 

(Teater, 2014). 

 

Utvecklingsekologi ur ett systemperspektiv innefattar miljön på ett utvidgat sätt där det inte 

enbart är individens närmiljö som innefattas utan även omgivningen och samhället ur ett 

makroperspektiv. Miljön ses som flera sammanhängande strukturer som ryms i varandra 

(Andersson, 1982). Brofenbrenner (1979) har förklarat denna ekologiska struktur i miljön 

utifrån en modell. I mitten av modellen befinner sig individen i dess omedelbara närmiljö där 

även familjen ingår. Mellan individen och varje familjemedlem utvecklas ett nätverk av olika 

relationer vilka tillsammans utgör ett system som benämns mikrosystem. Dessa har en direkt 

påverkan på den utvecklande individen. Ju äldre en människa blir kommer hen att ingå i flera 

närmiljöer och mikrosystem samtidigt. Exempelvis grannar, förskola, skola, kompisgänget 

eller arbetsplatsen (Andersson, 1982). Aktiviteter, roller och relationer är de viktigaste 

elementen i mikrosystemet. Vid studier på mikronivå är det av betydelse att studera vad 

individen gör och hur hen gör det samt vilka roller som gestaltas. Exempelvis hur auktoritär 

eller demokratisk föräldraroll en förälder har samt vilka roller som barnet tagit sig an och 

slutligen se till vilka sociala relationer som existerar inom närmiljöerna på mikronivån. För att 

förstå relationer på mikronivå observeras relationer mellan två eller fler individer; den 

forskaren vill studera och en eller fler personer i dess närmiljö för att se hur beteenden 

påverkar varandra. En relation mellan två personer påverkar i sin tur relationen till en tredje 

person, därmed kan relationer påverkas utefter exempelvis hur många syskon det finns inom 

familjen (ibid.).    

 

Mikrosystem kommer utveckla relationer mellan varandra vilka har en påverkan på individen. 

Ett exempel är mellan skolan och familjen. Hur väl ett barn presterar i skolan kan ha samband 

med hur föräldrarna uppmuntrar och ger stöd till barnet och skolarbetet. Här är skolan och 

familjen två närmiljöer hos barnet som utgör två mikrosystem som har en relation till 

varandra. Denna relation utgör ett nytt system vilket kallas mesosystem. Vid studier på 

mesonivå är det nödvändigt att se till de olika närmiljöer som individen ingår i och se hur 

dessa miljöer hänger samman. Exempelvis se hur faktorer i hemmet kan ha påverkan på 

barnets situation i skolan eller förälderns arbetsprestation på jobbet (Andersson, 1982).   

 

Individens utveckling baseras inte enbart på närmiljöer som hen har direkt koppling till. Det 

finns även förhållanden och miljöer som individen har indirekt kontakt med. Detta genom 

interaktioner med och påverkan av andra. Exempelvis har föräldrars arbeten eller deras 

positioner inom arbetsmarknaden en indirekt påverkan på barnets utveckling. Då föräldrarnas 

arbetsförhållanden spelar roll för bland annat deras ekonomi, tid och stressnivå vilka har 

betydelse för barnets förutsättningar. Här kan även stöd som ges till föräldrar från kommunen 

och socialtjänsten ges som exempel då dessa har en indirekt påverkan på barnet. Dessa system 
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bildar ett nytt system kallat exosystem. Således har samhällsinstitutioner och förhållanden 

utanför individens närmiljö en påverkan på individens utveckling samt vilka aktiviteter, roller 

och sociala relationer som individen ingår i (Andersson, 1982).   

 

Samtliga system inom modellen befinner sig inom samma kultur eller delkultur vilka består 

av samma övergripande ideologiska, ekonomiska, historiska och politiska värderingar och 

förhållanden. Detta innebär att förhållanden inom kulturen tar sig i uttryck på samma sätt i 

jämförelse med en annan kultur. Detta utgör system som benämns makrosystem (Andersson, 

1982). Brofenbrenners (1979) modell visar här på individens utveckling som formbar efter 

olika miljöer som i olika utsträckning har påverkan på individen. 

 

Utvecklingsekologi ur ett systemperspektiv kommer i föreliggande studie att användas för att 

förstå individens relationer till olika miljöer och hur dessa har en påverkan på individens 

förväntningar, upplevelser och erfarenheter av socialtjänstens individ- och familjeomsorg 

samt föräldraskap.  

 

 

4.2 Bourdieus teori om fält, kapital och habitus    
 

Bourdieu har studerat sociala sammanhang, vilka han kallar sociala rum. Det sociala rummet 

representerar ett utrymme konstruerad på basis av principer för differentiering eller 

distribution. Dessa utrymmen utgörs av faktorer som kan ge styrka och kraft i den sociala 

världen i fråga. Individer och grupper av individer definieras således av deras relativa 

positioner inom dessa utrymmen (Bourdieu, 1985; Carlhed, 2011). Ur de sociala rummen kan 

sociala fält utvecklas under specifika kontexter, såsom tid och rum. De sociala fälten används 

för att förklara hur individer och institutioner ingår i olika grupper där de strider om frågor 

som alla medlemmarna är intresserade av i det specifika fältet. Fältens existens står inom 

ramar baserade på gemensamma värden, trosföreställningar och dominans. Ett exempel på 

socialt fält kan vara det vetenskapliga fältet där varje medlem strider om vad god vetenskap 

verkligen är. Varje fält har sin egen logik och dess egen hierarki. En handling kan därmed inte 

förstås om den inte sätts i relation till hierarkin i det sociala fältet. Hierarkin tydliggör att 

handlingar förstås genom införlivandet av sociala normer och strukturer i habitus. Utifrån 

individens materiella och sociala tillgångar eller så kallade krafter kommer individens 

placering inom det sociala fältet att avgöras såväl som individens relation till andra personer 

inom fältet (Carlhed, 2011). 

 

Tillgångarna eller de så kallade krafterna som nämndes ovan, utgörs av det Bourdieu (1985) 

kallar kapital, huvudsakligen ekonomiskt kapital, kulturellt kapital och socialt kapital. Det 

finns även symboliskt kapital, vanligen kallad prestige eller rykte. Kapital representerar en 

makt över fältet vid ett givet tillfälle (ibid.). De tre förstnämnda kapitalformerna kan när de 

anses legitima av andra överta ett symboliskt kapital (Bourdieu, 1987). Med ekonomiskt 

kapital avser Bourdieu (1985) materiella tillgångar och kunskap om ekonomin och hur den 

fungerar. Kulturellt kapital innefattar ett skolat språkbruk och att en individ har en nära 

kännedom med och om finkultur samt definieras utifrån de värderingar som anses mest 

betydelsefulla i samhället. Slutligen innefattar socialt kapital släktband, kontakter med gamla 

klasskompisar, vänskaper och andra kontakter och relationer (ibid.). Vidare finns det 

positioner utanför fältet som kan ha betydelse inom och utanför olika fält. Dessa positioner 

har makten att legitimera olika aktiviteter eller handlingar inom fälten och benämns 

metakapital. Exempelvis kan staten antas ha en sådan position och värdesätter vissa aktiviteter 

före andra (Carlhed, 2011). 
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Ett annat begrepp som Bourdieu (1987) framför är habitus och beskriver det som historiska 

praktiker som genom tid blivit ett naturligt förhållningssätt för människan. Habitus kan förstås 

som den historia som individen införlivat genom sitt liv och bär inom sig vilket tillåter hen att 

tänka, känna, och handla i det sociala rummet. Habitus består således av ett system av 

dispositioner med individens sociala erfarenheter och kollektiva minnen som i nuet hjälper 

och vägleder individen (Carlhed, 2011). Bourdieu (1987) menar att habitus är en produkt av 

historien som mer eller mindre kan förändras av historien. Carlhed (2011) framför att en form 

av kollektivt habitus kan förekomma inom olika grupper eller klasser. Exempelvis inom en 

yrkesgrupp har medlemmarna tillsammans en gemensam bild av gruppens värderingar och 

normer (ibid.).  

 

Bourdieus teori om fält, kapital och habitus kommer att användas var för sig i den senare 

analysen. Fält och kapital hänvisar till en individs makt i ett sammanhang vid ett givet tillfälle 

och habitus förstås som tidigare erfarenheters påverkan på en individs nuvarande situation.  

 

 

4.3 Makt   
 

För att förstå kvinnornas berättelser i studien kommer makt användas som analysverktyg på 

individ-, grupp-, och samhällsnivå. Makt kan utövas och förstås på olika sätt och det finns 

olika tekniker för att utöva makt, exempelvis genom hot, tvång, belöning, kontroll eller 

genom att skapa skillnader mellan kön, så kallad könsmakt (Börjesson & Rehn, 2009). Makt 

kan förklaras som system där den som har kontroll över systemet även har makt över alla 

individer som tillträder systemet. Således får alla makttekniker form i något slags maktsystem 

vilka kan existera på samhällsnivå ner till individnivå mellan två personer. Det har ingen 

betydelse om personerna själva väljer att underkasta sig makten, om individen blir tvingad 

eller manipulerad att underkasta sig makten så är det trots allt systemet som utgör 

makttekniken (Börjesson & Rehn, 2009). Foucault (2002 [1976]) menar att en handling som 

en enskild individ utför mot en annan som handlar om makt, inte innebär att den enskilda 

individen har makt eller att det är något hos honom, istället ser Foucault (2002 [1976]) 

handlingen som en effekt av maktsystemet.  

 

Makt är inget som någon eller något har, makt är något som vi gör. Detta blir inte synligt om 

det inte finns två dikotomier, makt kräver således ett förhållande mellan minst två faktorer. 

Ofta sker detta mellan människor men behöver inte alltid ha en direkt påverkan på varandra 

ansikte mot ansikte utan det kan ske indirekt. Makt har både en negativ och en positiv 

funktion (Börjesson & Rehn, 2009). Vidare handlar makt inte enbart om den som utövar 

makten utan innefattar även den eller de som utsätts för makten. De personer som faller offer 

för makt har även en möjlighet till motkrafter eller motmakt vilka ofta benämns motstånd 

eller mikromakt (ibid.). Där makt finns, finns även motstånd (Foucault, 2002 [1976]). Utifrån 

mikromakt anses alla individer i en relation mer eller mindre ha någon slags makt. För att 

förklara detta kan ett exempel tas av en föreläsning där föreläsaren antas vara personen med 

makten, han är den som pratar och alla andra ska lyssna på honom. Alla människor som sitter 

och lyssnar på föreläsaren har dock makten att inte lyssna på föreläsaren, se uttråkade ut eller 

prata om annat. Detta innebär att föreläsaren påverkas och behöver förändra sin planering av 

föreläsningen för att fånga åhörarnas intresse. Åhörarna utövar då motmakt mot föreläsaren 

som blir utsatt för de ”maktlösas” hämnd. Motståndskraft kan vara av både aktiv och passiv 

karaktär (Börjesson & Rehn, 2009). Upplevelsen av makt kan se olika ut i olika kulturer där 

makt i några kulturer ses som något önskvärt till skillnad från i andra kulturer. Utsattheten för 

makt kan uttryckas genom exempelvis uppgivenhet, aggression eller motstånd (ibid.). 
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Makt används för att förstå intervjudeltagarnas upplevelser av kontakt med socialtjänsten och 

hur detta påverkar deras erfarenheter. Vidare används makt för att förstå kvinnornas 

möjligheter att förändra sin situation i Sverige utifrån begreppet motstånd. 

 

 

4.4 Kultur   
 

Begreppet kultur och vad som innefattas har under flera år sett olika ut. Kultur kan 

sammanfattas in i två kategorier där den första benämner kultur som ett system bestående av 

värderingar, symboler och tolkningsmönster. Den andra kategorin utgår ifrån kultur som en 

social handling. Kultur som ett system har varit definitionen sedan 1960-talet och kultur har 

sedan dess setts som något abstrakt av det sociala livet. Systemet bestående av symboler, 

värderingar och tolkningsmönster utgör det mänskliga samhället vilket genom en enhetlig 

sammanhållning formar ett koherent system. Ett symboliskt system existerar självständigt 

mellan det sociala systemet och den individuella världen. Kultur ses inom den senare 

kategorin som ett fält över dynamiska sociala praktiker som befinner sig i ett sammanhang av 

aktiva handlingar, konflikter och motsättningar. Kultur ses därmed som ett register av 

färdigheter och egenskaper vilka kan förklara vissa sociala fenomen, där även kön, klass och 

utbildning kan ha betydelse (Kamali, 2002).  

 

Lidskog och Deniz (2009) framför att individen ständigt tillhör en kultur och att det är genom 

kulturen som individen utvecklas. Kultur påverkar även individens sätt att tänka, känna och 

vilja samt har en påverkan på utvecklingen av individens identitet. Kulturen består av ett 

socialt sammanhang innefattande särskilda normer och kulturella traditioner. Genom att 

individen ingår i olika sociala sammanhang införlivar individen olika sätt att se på världen 

och på sig själv. Inom det kulturella sammanhang som individen tillhör lär hen sig vad som 

anses meningsfullt i livet. Vidare lär hen sig att se fenomen eller faktorer utifrån kategorier 

såsom manligt/kvinnligt, rätt/fel eller vacker/fult. Individen lär sig, vilka sociala relationer 

hen bör ingå i, att se på maktförhållanden samt lär sig om moraliska förpliktelser. Språket ses 

genom kulturen som ett verktyg för att göra världen begriplig och meningsfull för 

människorna. Den berättelse som individen skapar om sig själv har därmed påverkats från 

sammanhang bakåt i tiden men även i samtiden. Individen kan således inte stå utan en kultur 

utan är alltid påverkad från någon kulturell tillhörighet. Den kulturella tillhörigheten ger 

individen ett syfte med livet. Vidare kommer individens identitet att förändras om individen 

ingår i olika sociala sammanhang (Lidskog & Deniz, 2009). Då individen ingår i ett kulturellt 

sammanhang kommer hen också att uppmärksammas om denne bryter mot någon av 

kulturens sedvänjor eller traditioner vilket kan resultera i sociala sanktioner (ibid.).  

 

Kultur kommer i föreliggande studie att förstås som gemensamma traditioner, normer, 

värderingar och familjestrukturer. Vidare kommer kultur används för att kunna tydliggöra 

skillnader mellan Somalia och Sverige utifrån föräldraskap och syn på socialtjänsten.  

 

 

4.5 Ackulturation  
 

Berry och Sam (1997) framför att begreppet ackulturation används för att hänvisa till de 

kulturella förändringar som sker till följd av migration, kolonisation eller andra former av 

interkulturella möten. En distinktion har gjorts mellan ackulturation som ett fenomen på 

gruppnivå och psykologisk ackulturation på individnivå. I den förstnämnda är ackulturation 

en förändring i gruppens kultur och i den senare är ackulturation en förändring i individens 
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psykologi. Alla individer deltar inte i samma utsträckning i den generella ackulturation som 

upplevs av deras grupp. Medan de allmänna förändringarna kan vara djupgående i gruppen 

kan individerna variera kraftigt i vilken grad de deltar i dessa samhällsändringar. Ofta under 

ackulturationsprocesser blir samhällen kulturellt mångfaldiga. Många typer av kulturella 

grupper kan existera i flertalet samhällen och deras variation beror främst på tre faktorer: 

rörlighet, frivillighet och varaktighet. I alla pluralistiska samhällen måste kulturella grupper 

och deras enskilda medlemmar hantera frågan om hur individen ska ackulturera (Berry & 

Sam, 1997).  

 

 

5. Metod  
 

I följande avsnitt kommer studiens upplägg att systematiskt presenteras. En redogörelse av 

studiens litteratursökning, datainsamlingsmetod, urval, analysmetod, etiska överväganden, 

möjligheter och begränsningar kommer att tas upp. Till skillnad från en kvantitativ 

forskningsmetod som syftar till att förklara något, avser en kvalitativ metod att förstå det som 

undersöks, det vill säga den sociala verkligheten. Den kvalitativa metoden är lämplig för att 

studera relationer och samspel mellan personer vilket bidrar till en förståelse för hur sociala 

egenskaper skapas. På så sätt ger metoden möjlighet till att tolka och djupgående förstå 

materialet (Bryman, 2011). En kvalitativ metod är därför vald då denna kan bidra med en 

djupare förståelse för kvinnornas upplevelser och erfarenheter av socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg samt deras upplevelser av föräldraskapet i Sverige än vad en kvantitativ 

forskningsmetod skulle ge (jmf Fejes & Thornberg, 2009).  

 

 

5.1 Litteratursökning   
 

För att finna tidigare forskning på området användes databaserna Summon som senare blev 

Primo samt Social services abstracts på Örebro universitetsbibliotek. Artiklar äldre än år 2005 

exkluderades av anledningen att vi ville ha så aktuell forskning som möjligt. Vidare 

exkluderades artiklar som inte hade fulltext och enbart artiklar skrivna på svenska eller 

engelska inkluderades. Både nationell och internationell forskning valdes ut och endast 

artiklar som berörde någon eller några av följande teman valdes ut; somalier, föräldraskap, 

integration, socialtjänst, välfärdssystem eller kapital. Alla artiklarna utgick från västerländska 

länder av anledningen att de skulle kunna likställas och jämföras med Sverige. Sökord som 

användes vid litteratursökningen var Somali-born, parenting och Social work på databasen 

Primo vilket gav tolv träffar. Sju artiklar valdes bort direkt då de inte innehöll sökorden eller 

då titlarna inte berörde detta område. Ytterligare två valdes bort efter en genomgång av 

artiklarnas abstracts då de inte var relevanta för föreliggande studies syfte. Totalt tre artiklar 

valdes för studien. Sökord som användes på databasen Social Services Abstracts var 

Immigration, integration och Swedish Welfare. Vi valde att använda nya sökord vid andra 

litteratursökningen för att få fram andra träffar. Denna sökning gav 15 träffar där 14 valdes 

bort direkt efter att titlarna inte var relevanta för studien. En artikel valdes ut. Vidare 

användes snöbollsurval vid litteratursökningen vilket Booth, Papaioannou och Sutton (2012) 

förklarar innebär att forskaren går igenom relevanta artiklars referenslista och väljer ut 

ytterligare artiklar som anses relevanta för den föreliggande studien. Totalt valdes åtta 

vetenskapliga artiklar med relevans för föreliggande studies resultat och analys.    
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5.2 Datainsamlingsmetod   
 

För att besvara syftet valdes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod då dessa 

inbegriper både flexibilitet och struktur (jmf Bryman, 2011). Intervjuformen innebär att 

intervjupersonerna har möjlighet att svara utifrån vad den enskilde personen anser är viktigt, 

det vill säga där forskarna inte har fasta svarsalternativ utan där forskarna istället söker en 

djupare förståelse (Nilsson, 2014). Då föreliggande studies syfte är att få en förståelse för 

kvinnornas egna erfarenheter och upplevelser vill vi att deltagarna ska få svara fritt men där vi 

ändå har en viss struktur, därmed är semistrukturerade intervjuer av relevans för studiens 

syfte (jmf Nilsson, 2014). Av den anledningen valdes enkäter bort då dessa innehåller färdiga 

svarsalternativ som är av kortare och begränsad karaktär. Även ostrukturerade intervjuer 

valdes bort då det innebär svårigheter att få fram data av bra kvalitet och då det kan vara svårt 

att hålla sig till enbart studiens syfte eftersom intervjuformen innebär stor flexibilitet. Likaväl 

valdes inte strukturerade intervjuer då dessa istället innebär en allt för strukturerad form. Det 

försvårar därför att få en fördjupad informationshämtning. Vid samtliga intervjuer användes 

en intervjuguide vilket innebär att alla intervjuer utgick från samma teman och frågor. Detta 

medför att svaren lättare kan jämföras vilket underlättar för analysen (jmf Nilsson, 2014).   

 

Vid två intervjuer medverkade en somalisk tolk då kvinnorna pratade somaliska och inte 

kände sig helt säkra i det svenska språket. Kvale och Brinkmann (2014) framför att en mängd 

olika kulturella faktorer kan påverka förhållandet mellan intervjuperson och intervjuare. 

Bland annat kan många kulturella verbala och icke-verbala faktorer påverka. Exempelvis kan 

ordet “ja” i vissa kulturer uppfattas som ett instämmande medan det i andra kulturer bara är 

ett svar som bekräftar att frågan har uppfattats. Viktigt är att ge direkta svar och inte 

kringgående för att det ska bli tydligt för intervjupersonen. Tolkens roll är inte att ta över 

intervjuarens eller intervjupersonens roll, vilket kan vara en risk om en släkting eller en vän 

ställer upp som tolk (ibid.). En somalisk tolk som kvinnorna kände sig bekväma med valdes 

ut från tolkcenter med hjälp från en kurator på familjecentralen i området. Tolken var även 

kvinna vilket intervjudeltagarna hade som krav. Trots att Hanssen och Røkenes (2007) 

föreslår att avsätta dubbelt så lång tid som en intervju utan tolk valde vi att genomföra 

intervjuerna på en timme. Detta utifrån intervjupersonens bästa. Då en lång intervju kan bli 

jobbigt för intervjudeltagaren och då vi berör ämnen som kan uppfattas som känsliga. 

Intervjuerna utan tolk tog upp till 45 minuter. Samtliga intervjuer hölls på en plats där 

deltagarna kände sig bekväma, tre intervjuer i ett grupprum på ett bibliotek i stadsdelen och 

två intervjuer hölls på ett kontor i centrumet.  

 

 

5.2.1 Datainsamlingsunderlag   

 

Kvale och Brinkmann (2014) framför att en intervjuguide vid semistrukturerade intervjuer är 

ett manus som strukturerar intervjuerna. Manuset kan innehålla övergripande teman som ska 

beröras under intervjun eller förslag på mer specifika frågor som kan ställas (ibid.). Inför 

föreliggande studies intervjuer bearbetades en intervjuguide med sex övergripande teman 

vilka var bakgrund, integration, välfärdssystemet, självkänsla, kollektivism/ individualism 

samt uppfattningar av socialtjänsten, se bilaga 2. Under dessa teman utgjordes förslag på 

frågor som kunde ställas under intervjuerna. Intervjuguiden bearbetades efter att vi läst in oss 

på forskningsområdet, därav finns teman med som tidigare forskning har identifierat. 

Intervjuguiden var inte så strikt att vi följde en specifik ordningsföljd utan vi lyssnade till vad 

kvinnorna berättade och gick vidare till nästa tema beroende på vad som ansågs lämpligt 

utifrån intervjupersonens svar. Utifrån kvinnornas svar ställdes även relevanta följdfrågor som 
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inte var beskrivna i intervjuguiden men som var av relevans för att få ut det mesta från 

intervjuerna (jmf Kvale & Brinkmann, 2014).   

 

Vid utformningen av intervjuguiden togs det hänsyn till att få med den tematiska och 

dynamiska dimensionen i intervjufrågorna. Därmed utformade vi frågor som var relaterade till 

studiens teoretiska utgångspunkter och som skulle vara av relevans för studiens senare analys 

(jmf Kvale & Brinkmann, 2014). För att få med den dynamiska biten utformades frågorna så 

att vi kunde få fram intervjupersonernas egna upplevelser och känslor, därmed användes 

frågor som utgick från ”hur”. En operationalisering av forskningsfrågorna gjordes för att få ett 

vardagligt och förstående språk för intervjupersonerna (jmf Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

 

5.3 Urvalsmetod 
 

Inom kvalitativ forskning finns det flera metoder för urval av intervjupersoner (Bryman, 

2011). Med hjälp av en kontakt på socialkontoret i området fick vi träffa en kurator på 

familjecentralen som hjälpte oss att komma i kontakt med en grupp somaliska kvinnor bosatta 

i området. Kvinnorna blev informerade om studien och fick därefter själva bestämma om de 

ville medverka eller inte. Föreliggande studie utgår därmed från ett bekvämlighetsurval. 

Bryman (2011) förklarar bekvämlighetsurval som en urvalsstrategi där urvalet består av 

personer som tillfälligt fanns tillgängliga för forskaren. Därmed tillfrågades enbart de kvinnor 

som var med den kvällen som information om studien gavs ut, resterande kvinnor i gruppen 

tillfrågades inte. Urvalsmetoden är även vald då denna inte kräver stora förberedelser och 

sparar tid och kostnader, till skillnad från vad exempelvis ett sannolikhetsurval skulle göra 

(jmf Bryman, 2011). 

 

 

5.3.1 Urval  

 

Studiens urval utgörs av somaliska kvinnor som har eller har haft kontakt med socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg. De valdes ut mot bakgrund av studiens problemformulering och 

syfte. Kvinnorna bor i samma bostadsområde, medverkar i en samtalsgrupp och har tidigare 

medverkat i en frivillig föräldrautbildning där de i grupp fått träffa två ledare i syfte att stärka 

mammorna i deras föräldraroll. Föräldrautbildningen utgår från anknytningsteorin som bygger 

på att skapa en bra relation mellan föräldrar och deras barn (Kommunen, 2017). Kvinnorna 

har bott i Sverige i flera år och många av kvinnorna har ett dagligt arbete. Gemensamt för 

kvinnorna är att de alla har någon form av kontakt med myndigheter såsom försörjningsstöd 

eller socialtjänst (Anonym 2, personlig kommunikation, 31 mars 2017). Utifrån studiens urval 

deltog totalt fem kvinnor i intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) framför att antalet 

intervjupersoner beror på forskningens syfte. För att resultatet ska vara möjligt att 

generalisera kräver det fler forskningsdeltagare. Fler deltagare krävs även för att hypoteser 

om skillnader mellan grupper ska kunna genomföras. Är antalet deltagare för många medför 

det begränsningar av att göra ingående tolkningar av intervjuerna (ibid.). Då föreliggande 

studies syfte utgår ifrån att ge en förståelse för somaliska kvinnor som har eller har haft 

kontakt med socialtjänstens individ- och familjeomsorg är urvalet redan begränsat och för att 

uppnå syftet ansågs det lämpligt att intervjua fem kvinnor och hypoteser var därmed inte 

möjligt. Begränsningen grundar sig även i föreliggande studies tid och resurser. Fokus låg 

istället på att förbereda intervjuerna och att analysera dem snarare än att få med ett stort urval 

(jmf Kvale & Brinkmann, 2014).   
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5.4 Analysmetod  
 

Samtliga intervjuer transkriberades direkt efter intervjutillfällena vilket innebär att materialet 

eller den så kallade datan omarbetades till en analysbar text (jmf Lindgren, 2014). Alla namn 

på intervjudeltagarna i transkriberingen är påhittade. Efter det att intervjuerna transkriberats 

genomfördes en tematisering av intervjutexterna. Lindgren (2014) framför att tematiseringens 

syfte är att ta fram nyckelteman som kan användas för analysen, det vill säga skapa en 

övergripande tematisk struktur i datamaterialet. Teman har identifierats utifrån att de 

förekommit ofta i flera av intervjuerna och att de är centrala (jmf Lindgren, 2014; Wigg, 

2009). Vid tematiseringen används en abduktiv ansats då vi kontinuerligt försökte pendla 

mellan att utifrån datan utveckla teman (induktivt) och att testa de identifierade teman mot 

datan (deduktivt). En abduktiv ansats är således vald då en enbart induktiv eller deduktiv 

ansats skulle innebära en begränsning för resonerandet av materialet, exempelvis en deduktiv 

ansats kan medföra att forskaren fokuserar på att bevisa teorin och riskera att missa viktiga 

delar i empirin (jmf Fejes & Thornberg, 2009). Teorier och teman vi hade innan 

genomförandet var systemteori, Bourdieus teori om fält, kapital och habitus, självkänsla, 

integration och kultur. Teorier vi utvecklade utifrån datainsamlingen var utvecklingsekologisk 

systemteori, makt, föräldraskap, ackulturation samt kollektivism och individualism. Efter 

datainsamlingen exkluderades självkänsla, den generella systemteorin och integration. Efter 

tematiseringen genomfördes en ad hoc metod för analysen av materialet. Kvale (1997) menar 

att användning av ad hoc är en av de vanligaste analysteknikerna vid analyser av intervjuer. 

Metoden används för att skapa mening i datamaterialet, detta genom att använda två eller fler 

analysmetoder vilka bidrar till skapandet av mening. De fyra analysmetoder Kvale (1997) 

berör som kan användas inom ad hoc metoden är meningskoncentrering, meningstolkning, 

meningskategorisering och meningsstrukturering genom berättelser vilka alla är kvalitativa 

metoder. Forskaren växlar mellan olika analystekniker och kan göra kvantifieringar som 

exempelvis att räkna yttranden, göra djupare tolkningar eller omvandla vissa delar av 

intervjun till berättelser. Forskaren kan även forma metaforer eller visa resultatet i 

flödesdiagram (ibid.). För föreliggande studie har vi valt att identifiera teman genom 

meningskategorisering, göra tolkningar utifrån meningstolkning och omvandla delar till 

berättelser med hjälp av meningsstrukturering genom berättelser. Analysmetoden är vald då 

den ger förutsättningar för flera sätt att skapa mening och förståelse av datamaterialet vilket är 

av relevans då studien syftat till en förståelse för kvinnornas förväntningar, upplevelser och 

erfarenheter (jmf Kvale, 1997). 

 

 

5.5 Etiska överväganden   
 

Vid forskning där människor deltar är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter av 

forskningens genomförande (Vetenskapsrådet, 2002). Kvale och Brinkmann (2014) framför 

att etiska överväganden med fördel bör ske kontinuerligt under hela forskningsprocessen, 

vilket vi har utgått ifrån i denna studie. Genom hela processen har vi utgått från det bästa för 

våra intervjudeltagare och noga övervägt vilka intervjufrågor som är lämpliga att ställa. Då 

föreliggande studie utgår ifrån intervjuer med enskilda individer kräver det att 

individskyddskravet tillgodoses, underkategorierna presenteras nedan (jmf Vetenskapsrådet, 

2002). Innan undersökningen övervägde vi noga individskyddskravet mot forskningskravet 

där vi reflekterade över vad denna studie skulle kunna bidra med i samhället och hur 

undersökningen eventuellt kunde påverka våra intervjudeltagare. Utifrån att studien kan bidra 

med kunskaper som kan vara av relevans och vikt för socialtjänsten och andra organisationer 

inom socialt arbete som arbetar med denna målgrupp i Sverige, blir forskningskravet viktigt. 
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Dock har vi vägt upp forskningskravet med att tillgodose individskyddskravet och tillförsäkra 

att våra intervjudeltagare inte skulle påverkas negativt av att delta i undersökningen (jmf 

Vetenskapsrådet, 2002). Det följer en redogörelse för detta nedan där de etiska kraven som tas 

upp sammanställdes i ett informationsbrev som samtliga intervjudeltagare fick innan intervjun 

hölls, se bilaga 1.  

 

Med hänsyn till informationskravet fick kvinnorna information om studiens syfte vid tre 

tillfällen. Dels vid rekryteringen av deltagare till studien, dels vid inbokningen av intervjuerna 

och dels vid intervjutillfället. Vid tillfällena informerades även kvinnorna om vad deras 

medverkan i studien innebar, att de var anonyma, frivilligt deltagande och att det var okej att 

avbryta deltagandet när som helst. Vidare fick de våra kontaktuppgifter om de hade några 

frågor eller andra funderingar efter intervjutillfället. Kvinnorna informerades om att 

uppgifterna enbart skulle användas till studiens ändamål (jmf Vetenskapsrådet, 2002). I syfte 

att uppfylla samtyckeskravet berättade vi om studien och deltagarna fick själva anmäla sig om 

de ville ställa upp på en intervju. Vid inbokningen av intervjuerna tillfrågades kvinnorna om 

de fortfarande ville delta och att de hade rätt att säga nej. Detta för att säkerställa att 

samtycket var giltigt och att inga andra omständigheter medförde att de samtyckte mot deras 

vilja. Kvinnorna informerades återigen om frivillig medverkan och att de kunde avbryta när 

som helst, detta för att minska möjliga beroendeförhållanden mellan oss och 

intervjudeltagarna (jmf Vetenskapsrådet, 2002). Kvinnorna frågades om samtycke att spela in 

intervjuerna och fick information om vad det innebar samt syftet med att spela in. Enligt 

konfidentialitetskravet framgår att uppgifter om deltagarna ska ges konfidentialitet och 

förvaras så att utomstående inte får tillgång till dem. Vidare ska deltagarna avidentifieras 

vilket gör att ingen kan få reda på vilka deltagarna är. Detta är framför allt av betydelse vid 

uppgifter som kan vara känsliga (Vetenskapsrådet, 2002). Då föreliggande studie berör 

områden som kan vara av känslig karaktär (kontakt med socialtjänst och deras föräldraroll) 

var vi noga med att avidentifiera deltagarna. Detta uppfylldes genom att radera inspelningarna 

från intervjuerna direkt efter transkriberingarna. För att minska möjligheten att någon 

utomstående skulle få tillgång till dem. Kvinnornas riktiga namn nämns inte någonstans i 

studien, alla namn är påhittade vidare nämns inte namnet på staden som kvinnorna bor i. För 

att uppnå nyttjandekravet användes den insamlade informationen från intervjuerna och 

uppgifter om intervjupersonerna enbart till forskningens syfte. Detta informerade vi 

intervjupersonerna om både muntligt och skriftligt innan intervjuerna utfördes (jmf 

Vetenskapsrådet, 2002). Slutligen för att säkerställa intervjudeltagarnas anonymitet i studien 

har uppgifter från den kommun som deltagarna bor i refererats som ”Kommunen, 2017”, se 

under avsnitt 5.3.1 och 7.3. Vi har således valt att ta bort namnet på kommunen. Vidare har 

denna källa och källan från SVT som framkommer i bakgrunden och diskussionen valts att tas 

bort från referenslistan av sekretesskäl och stärka deltagarnas anonymitet. I bakgrunden 

nämns inte namnet på enhetschefen för att anonymisera kommunen. På så sätt uppfylls 

individskyddskravet ytterligare. 

 

Då vi valde att genomföra två intervjuer med hjälp av tolk krävdes noga övervägande kring 

etiska aspekter. Dels valde vi en kvinnlig tolk av anledningen att kvinnorna själva önskade 

det. Vidare för att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma med tolken lät vi kvinnorna 

och tolken presentera sig för varandra i början av intervjun. Utifrån att en tolk närvarande 

tänkte vi igenom placeringen i rummet så att kvinnan och tolken skulle kunna se varandra bra 

vilket vi menar underlättar i samtalet. Vidare var vi noga i samtalet att titta på kvinnorna när 

vi ställde våra frågor för att de skulle känna att vi pratade till dem och inte till tolken. Vi 

ställde frågorna i korta meningar för att underlätta för tolken. Detta är i enighet med vad 

Hanssen och Røkenes (2007) framför som viktigt. Under intervjuerna la vi fokus på hur vi 
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valde att ställa frågorna och om en fråga blev jobbig för någon försökte vi byta tema och prata 

om något mer lättsamt. Vidare valde vi att alltid småprata lite i slutet av intervjuerna för att 

kvinnorna skulle känna sig glada när de gick där ifrån och inte avsluta med ett tufft tema 

(jmf Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

En ytterligare etisk aspekt att lyfta upp är huruvida föräldraskapet som en del av 

undersökningen inte tas upp i informationsbrevet som kvinnorna fick ta del av innan 

intervjun. Eftersom att föräldraskapet uppstod som ett viktigt tema efter intervjuerna när 

tematiseringen gjordes fanns det därmed inte med i informationsbrevet. Detta som en följd av 

en abduktiv ansats. Detta anses problematiskt då intervjudeltagarna fått information om en 

studie som sedan visade sig inte stämma överens med hur den faktiskt resulterade i. Det 

innebär att kvinnorna har samtyckt till en studie som delvis inte blev av. Hade kvinnorna fått 

information om att upplevelser av föräldraskap även skulle undersökas kan det påverkat 

huruvida intervjudeltagarna hade velat medverka i studien eller inte. På samma sätt kan 

intervjuguiden ifrågasättas då vi tar upp flera teman som inte berör föräldraskap, detta var 

även en konsekvens av den abduktiva ansatsen vi utgått från i studien. För att säkerställa den 

etiska aspekten hade vi kunnat informera kvinnorna i efterhand, när vi identifierade 

föräldraskap som ett tema, att detta även kommer att analyseras utifrån i vår studie och 

tillförsäkra att kvinnorna ansåg detta vara okej. 

 

 

5.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 
 

Genom att vi i föreliggande studie har en tydlig problemformulering, utformat en 

intervjuguide och systematiskt i metodavsnittet förklarat hur vi gått tillväga i studien bidrar 

det till att stärka studiens reliabilitet eller mer lämpligt kallad inom kvalitativ forskning, 

tillförlitlighet av resultatet. Dock skulle samma intervjupersoner med största sannolikhet ge 

andra svar om undersökningen skulle reproduceras igen vid ett senare tillfälle. Då 

undersökningens syfte var att få en förståelse för kvinnornas förväntningar, erfarenheter 

och upplevelser av socialtjänstens individ- och familjeomsorg och hur deras föräldraroll har 

påverkats av den svenska kontexten kan det innebära att dessa förväntningar och upplevelser 

har ändrats. Eftersom att den sociala individ- och familjeomsorgen ständigt försöker förbättras 

för att möta de enskildas behov kan det tänkas att kvinnornas svar hade varit annorlunda om 

undersökningen skulle äga rum tio år senare. Likaväl kan förutsättningarna för föräldraskapet 

ha förändrats på tio år (jmf Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Då alla intervjudeltagarna är kvinnor och då även vi är kvinnor kan det ha betydelse för 

studiens tillförlitlighet. Hade det varit män som var forskare kan det tänkas att kvinnorna inte 

varit lika öppna med sina åsikter, detta utifrån att kvinnorna hade en önskan om en kvinnlig 

tolk. Det kan därmed tänkas att kvinnorna är mer bekväma att prata inför andra kvinnor 

snarare än män. Tillförlitligheten ifrågasätts även då det under intervjun förekom ledande 

frågor eftersom det är lätt att det vid spontana frågor förekommer ogenomtänkta 

formuleringar. Detta kan även ha en påverkan på tillförlitligheten då en intervju helt utan 

ledande frågor eventuellt hade fått andra svar eftersom vår subjektivitet och eventuella 

”fördomar” kunde lysa igenom de spontana frågorna (jmf Kvale & Brinkmann, 2014). Att vi 

även hade tolk medverkande vid två intervjuer kan även ha betydelse för studiens 

tillförlitlighet. Detta då tolken eventuellt kan göra egna tolkningar av svaren som 

intervjudeltagarna ger. Vidare kan vissa ord eller fraser saknas i det somaliska språket 

respektive svenska språket vilket gör att tolken får formulera sig annorlunda vilket påverkar 

dialogen. Detta innebär att om en annan tolk hade medverkat vid intervjuerna kan denne ha 
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gjort andra tolkningar och översätta på ett annat sätt än vad vår tolk gjorde. Dock menar 

Kvale och Brinkmann (2014) att en intervju med för stort fokus på en stark tillförlitlighet 

medför avsaknad av kreativitet och variationsrikedom. Får intervjuaren använda sin egen 

intervjustil och improvisera efter deltagarnas svar leder det till en bättre intervju med 

kreativitet och variation. Det är just detta som vi även vill uppnå genom valet av en kvalitativ 

forskningsmetod, då den skapar flexibilitet och djupare svar (jmf Fejes & Thornberg, 2009; 

Bryman, 2011; Nilsson, 2014).  

 

Att intervjuerna med en tolk medverkande enbart tog runt 45 minuter kan även bidra till att 

resultatets tillförlitlighet minskas. Detta eftersom 45 minuters intervju med tolk är väldigt kort 

tid och då en intervju med tolk bör ta upp till två timmar för att motsvara en intervju utan tolk 

vilken tar en timme att genomföra. Det kan innebära att intervjun inte fått fram all viktig 

information från kvinnorna då vi eventuellt inte hunnit gått djupare in på deras egna 

subjektiva upplevelser på enbart 45 minuter.  

 

Begreppet validitet används främst inom kvantitativ forskning och hänvisar till skillnad från 

reliabiliteten, till studiens trovärdighet inom kvalitativ forskning. Detta innebär om metoden i 

en undersökning verkligen undersöker det som den säger sig undersöka (Kvale & Brinkmann, 

2014). Eftersom att kvinnorna deltar i en samtalsgrupp kände kvinnorna varandra. Detta kan 

vara både till för- och nackdel. Fördelen är att de kunde peppa varandra om att delta i studien. 

Nackdelen är dock att de kunde prata ihop sig om vad som kan och inte kan sägas i intervjun. 

Vidare kan det innebära en risk att de pratar med varandra efteråt och ger nästa 

intervjudeltagare en redan på förväg bestämd uppfattning av studien. Detta bidrar till att 

studiens trovärdighet ifrågasätts då kvinnornas svar kan vara formade av de andra deltagarnas 

åsikter. En ytterligare aspekt att lyfta fram är då vi undersöker kvinnornas förväntningar av 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg som de hade innan de fick kontakt med 

socialtjänsten vilket kan bidra till att minska trovärdigheten i studiens resultat. Detta då det 

var länge sedan de kom till Sverige och kvinnorna kan därmed ha glömt bort vilka 

förväntningar de hade som nyanlända. Därmed kan vi inte svara säkert på om vi mätt det vi 

avsett att mäta (jmf Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Trovärdigheten i föreliggande undersökning kan även ifrågasättas mot bakgrund av våra 

teman och förslag på intervjufrågor i intervjuguiden. Trovärdigheten kan försvagas i de fall att 

våra teorier och begrepp inte är tillräckligt operationaliserade i de frågor som vi ställde. I de 

fall att vi får andra svar än vad som är relevant för studiens syfte blir trovärdigheten för 

metoden svagare (jmf Kvale & Brinkmann, 2014). Detta var dock inte fallet för oss, utan vi 

fick svar som vi hade användning för i analysen. Vi ville med kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer få en förståelse för kvinnornas förväntningar, upplevelser och erfarenheter vilket vi 

tydligt kunde få genom intervjuerna. Därmed stärktes trovärdigheten för vår 

datainsamlingsmetod. 

 

Även om det finns fler delar som kan sänka tillförlitligheten anser vi att då vi systematiskt 

förklarat hur vi gått tillväga i studien väger upp för dessa brister. Där med anses studiens 

tillförlitlighet vara relativt hög. Intressant är om studiens resultat går att överföras och gälla 

även andra kontexter, intervjupersoner och situationer, det vill säga om resultatet är 

generaliserbart (Kvale & Brinkmann, 2014). Syftet med föreliggande studie var att få en 

förståelse för kvinnornas förväntningar, erfarenheter och upplevelser av socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg samt hur deras föräldraroll påverkats i den svenska 

samhällskontexten. Detta innebär att vi ville få svar utifrån just denna specifika kontext, det 

vill säga hur kvinnor i stadsdelen upplever ovan nämnda aspekter. Utifrån att studiens resultat 
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även har liknande resultat som internationell forskning på området kan det tänkas att resultatet 

inte enbart gäller i denna stadsdel eller enbart i Sverige. Utan även kan föras över att gälla i 

andra västerländska länder. Dock måste hänsyn tas till att det enbart var fem kvinnor som 

deltog i studien. Hade studien haft ett större urval hade det varit mer sannolikt att resultatet 

kunde generaliseras till andra kontexter (jmf Kvale & Brinkmann, 2014). Hänsyn behöver 

även tas till att vi har utgått ifrån ett bekvämlighetsurval i studien vilket bidrar till en 

begränsning då vi inte kan generalisera resultatet. Detta som följd av att vi inte har kännedom 

om vilken population som de fem kvinnorna representerar (jmf Bryman, 2011). Därmed 

svarar resultatet enbart till de fem kvinnornas subjektiva förväntningar, upplevelser och 

erfarenheter av socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt av deras föräldraskap.  

 

 

6. Resultat och analys 
 

I följande avsnitt kommer resultat och analys från intervjuerna med Fatima, Aida, Nadia, 

Nagina och Hadiya att presenteras. Presentationen utgår ifrån fem identifierade temaområden 

där en analys förs efter varje tema med utgångspunkt från studiens teoretiska ram och tidigare 

forskning. Samtliga intervjudeltagare har någon gång varit i kontakt med socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg och kvinnorna berättade att det främst handlade om frågor 

gällande barnen, att de misstänkts farit illa, varit i konflikter i skolan eller blivit placerade i 

familjehem. Hadiya har till skillnad från de andra kvinnorna varit i kontakt med 

socialtjänstens försörjningsstöd.   

 

 

6.1 Förväntningar på socialtjänsten   
 

Förväntningar som kvinnorna hade på socialtjänstens individ- och familjeomsorg när de var 

nyanlända i Sverige var främst negativa. Några av kvinnorna kände en oro och rädsla för 

socialtjänsten och hade en föreställning om att socialtjänsten skulle ta deras barn och placera 

dem i en annan familj. Kvinnorna framförde att dessa förväntningar även gäller flera andra 

familjer. Nadia berättade att ”för tio år sen fanns det ingenting, ingen social som var så hård 

och som letade efter barn, men nu är det lite mer annorlunda och de söker i skolan och 

centrum och olika familjer som har problem”. Dock framkom det variationer i svaren, Aida 

berättade att hon inte haft några specifika förväntningar på socialtjänsten. Hadiya berättade att 

det ofta förekommer missförstånd när föräldrar får hem en kallelse från socialtjänsten, detta 

då föräldrarna tror att det innebär att deras barn kommer att bli omhändertagna enligt LVU. 

Både Nadia och Nagina berättade att de inte har föreställningar om att socialtjänsten ”tar 

barn” då de är medvetna om att socialtjänsten inte omhändertar enligt LVU om det inte 

föreligger stor risk för barnet och att det även kräver en stor process med förvaltningsrätten. 

 

Utifrån resultatet ovan framkommer att kvinnorna som nyanlända föräldrar, behövde 

information om hur socialtjänsten arbetar för att minska rädslan. Det kan tolkas som att 

kvinnornas negativa förväntningar på socialtjänsten är ett resultat av avsaknaden av tidigare 

erfarenheter av kontakt med en myndighet såsom socialtjänsten. Detta är i likhet med vad 

Kamali (2002) tar upp i sin studie om att många migranter kommer från länder där 

myndigheter som socialtjänsten varit obetydliga för människors liv. Att inte ha kunskap om 

eller erfarenhet av socialtjänsten kan tolkas bidra till att individer ställer sig skeptiska mot 

socialtjänsten eller som Aida, inte ha några specifika förväntningar alls. Detta betyder en 

utmaning för kvinnorna då det handlar om att förhålla sig till nya strukturer och lagar i 



 
 

 25 

Sverige. Det kan därmed även förstås utifrån ett kulturellt perspektiv då kvinnorna kommer 

från en annan kultur där andra förhållanden och aspekter anses viktiga (jmf Lidskog & Deniz, 

2009). Vidare kan kvinnornas förväntningar på socialtjänsten tolkas bero på deras habitus, 

att kvinnornas erfarenheter från den somaliska kulturen har påverkat deras sätt att se på 

världen och vad som är av betydelse i livet. Att inte ha haft erfarenhet av socialtjänst tidigare 

innebär ett nytt socialt sammanhang för kvinnorna och kan därmed bidragit till de negativa 

förväntningar på socialtjänsten då detta är något nytt och främmande (jmf Bourdieu, 1987).  

 

Förväntningarna, missförstånden och synen på socialtjänsten som samtliga intervjudeltagare 

har berättat om ovan kan ha att göra med miljön de befinner sig i och kan tolkas ur ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv. I kvinnornas fall kan yttre krafter såsom andra människor, 

påverkat deras förväntningar på socialtjänsten (jmf Andersson, 1982). Många av de somaliska 

kvinnorna i området umgås och pratar mycket med varandra vilket kan bidra till att de 

”skrämmer upp” varandra och för vidare en ”felaktig” syn på socialtjänsten. Detta innebär att 

förväntningarna kvinnorna har på socialtjänsten inte stämmer överens med vad socialtjänsten 

verkligen gör. Det förekommer istället föreställningar om att socialtjänsten ”tar” barn och 

”lägger sig i” familjers liv vilket även förekommer i tidigare studier, exempelvis Degni et al. 

(2006) som menar att föräldrars missnöje för myndigheter rörde socialarbetares inblandning i 

deras barns uppväxt. Att Nadia och Nagina inte har föreställningar om att socialtjänsten ”tar 

barn” kan förstås utifrån ett mikronivå-perspektiv. Det kan tolkas att Nadia och Nagina har 

ingått i flera sociala relationer, haft tidigare erfarenhet av socialtjänsten eller har kunskaper 

om socialtjänstens arbete vilket förklarar varför de inte känner en oro eller har ”felaktiga” 

förväntningar på socialtjänstens individ- och familjeomsorg (jmf Andersson, 1982).  

 

 

6.2 Erfarenheter av kontakt med socialtjänsten   

 
I frågor huruvida intervjudeltagarna kände att de fått det stöd de behövde från socialtjänsten 

förekom det variation i svaren. Fatima, Nadia och Nagina berättade att de varit nöjda med det 

stöd de har fått. Fatima uppgav att hon genom sitt arbete har hört att många andra familjer är 

väldigt missnöjda med stödet vilket även Aida berättade att hon kände och uttryckte att 

socialtjänstens bemötande var ”Väldigt dåligt, alltså väldigt dåligt”. Aida berättade att hennes 

barn blivit omhändertaget enligt LVU och menar att socialtjänsten inte tar hänsyn till 

föräldrarnas situation utan kommer och omhändertar barn utan att se till helheten av 

situationen ” ... de kommer till skolan och tar barnen, utan att föräldrarna vet om det. Det är 

tvärtom och socialtjänsten säger att de öppnat upp här för att de vill hjälpa”. Aida anser att 

socialtjänsten enbart ser till barnens behov och inte ser till hur föräldrarna mår eller vad de 

behöver i dessa situationer. Aida berättade att en sådan händelse påverkar hela familjen och 

hon hade därmed önskat bli erbjuden kuratorkontakt för att få prata ut om hur hon mådde då 

hon inte kände att hon ville prata om det med en socialsekreterare. Aida berättade även sina 

upplevelser av att unga socialsekreterarna förmedlar en bild av lagstiftningen som statisk och 

icke tolkningsbar vilket Aida tolkar som att unga socialsekreterare enbart jobbar efter lagen 

och inte kan se utanför lagen.  

 

Det går att tolka Aidas erfarenheter och upplevelser av socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv. Ur ett mikronivå-perspektiv ses 

varje familjemedlem som en del i familjesystemet, när en förändring sker inom familjen 

påverkar det hela familjesystemet (Andersson, 1982). Socialtjänsten befinner sig i ett 

exosystem i relation till familjesystemet. Att Aida blev upprörd över omhändertagandet kan 

förstås ur ett exonivå-perspektiv där socialtjänstens omhändertagande påverkat hennes 
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familjesystem på mikronivå (jmf Andersson, 1982). Det kan därmed förstås att Aida känner 

att hon saknar stöd från socialtjänsten när hennes barn blev omhändertaget. Aidas berättelse 

om att socialsekreterare enbart jobbar efter lagen och inte kan se utanför lagen kan förstås ur 

ett exonivå-perspektiv. Detta då Aida blir påverkad av indirekta system såsom socialpolitiken 

och socialtjänstlagen vilket gör Aida upprörd (jmf Andersson, 1982). 

 

Aida berättade att hon känner att socialtjänsten enbart ser till barnens behov och därmed inte 

ser till föräldrarnas situation. Nadia och Hadiya uppgav i likhet med Aidas erfarenheter, att 

många andra somaliska föräldrar är oroliga och känner osäkerhet för att träffa socialtjänsten. 

Nadia berättade att föräldrar ” … tycker inte om det [socialtjänsten], de känner sig 

attackerade” när det gäller kontakten med socialtjänsten. Nadia menade att andra familjer 

känner att socialtjänsten gör intrång i familjernas liv och förstör familjesammanhållningen när 

de omhändertar ett barn enligt LVU. Aida uppgav att hon önskar att socialtjänsten ska se mer 

till individen och inte enbart gå utefter vad lagen eller skolan säger. 

 

Ovan nämnda resultat visar en kollision mellan föräldrars rätt att fostra sina barn och 

samhällets syn genom både barnkonventionen och socialtjänstlagen. Att det förekom negativa 

erfarenheter av myndigheter i intervjusvaren kan relateras till tidigare forskning på området 

(jmf Aranda & Vaquera, 2011; Bowie et al., 2017; Kamali, 2002). Detta kan tolkas utifrån 

Bourdieus teori om fält och kapital. Carlhed (2011) framför att sociala fält används för att 

förklara hur individer och institutioner ingår i olika grupper där medlemmarna strider om 

frågor som är av gemensamt intresse. Kapital utgör en makt över fältet i en specifik situation 

(Bourdieu, 1985). Vidare finns det metakapital som en position utanför fältet kan ha och har 

därmed makt att legitimera olika aktiviteter eller handlingar inom ett fält (Carlhed, 2011). Det 

kan förstås att socialtjänsten och föräldrarna befinner sig inom samma fält, där de strider om 

vad som är en bra fostran. Vidare kan det tolkas att välfärdssamhället med dess socialpolitik 

har metakapital då socialpolitiken styr medborgarnas rättigheter och skyldigheter i samhället 

och därmed påverkar socialtjänstens arbete inom fältet. Eftersom att socialtjänsten arbetar 

utifrån socialtjänstlagen och anses vara professionella inom dessa frågor i samhället kan det 

förstås att socialtjänsten besitter större kapital än föräldrarna. Detta då socialtjänsten har 

skyldighet enligt Socialtjänstlagen att ingripa när föräldrar inte tillgodoser ett barns behov 

enligt Föräldrabalken i Sverige. Det förstås därför att socialtjänsten har en högre position 

inom fältet än föräldrarna och detta blir tydligt utifrån att Nadia berättade att flera familjer 

känner att socialtjänsten gör intrång i familjernas liv (jmf Carlhed, 2011).  

 

Kontakten med socialtjänsten beskrivs ofta ur ett maktperspektiv. De negativa erfarenheterna 

av socialtjänsten som Aida och ”andra familjer” har kan därför tolkas utifrån ett 

maktperspektiv. Socialtjänsten har den legala makten på sin sida, de tillämpar och tolkar de 

rättsliga reglerna. Intervjudeltagarna saknar kunskaper om lagstiftningen och de arbetssätt 

som socialtjänsten tillämpar vilket gör att klienterna kommer i ett underläge (jmf Börjesson & 

Rehn, 2009). Den ojämna maktbalansen kan även innebära att Aida och ”andra” föräldrar 

känner en maktlöshet gentemot socialtjänsten vilket blir tydligt utifrån att Nadia berättade att 

familjer ”känner sig attackerade”. 

 

Börjesson och Rehn (2009) menar att makt kan se olika ut och utövas på flera sätt. Lika väl 

kan upplevelsen av makt se olika ut, i enighet med intervjudeltagarna, menar Börjesson och 

Rehn (2009) att utsatthet för makt kan uttryckas genom aggression eller uppgivenhet. 

Foucault (2002 [1976]) menar att där makt existerar, finns även motstånd. Aida kan förstås 

göra motstånd då hon är besviken på socialtjänsten och vill uppmana socialtjänsten att se till 

individen. Denna maktaspekt fann Bowie et al. (2017) i deras studie och framför att 
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föräldrarna kände sig underlägsna auktoriteter och en känsla av att makten föräldrarna har 

fråntas och ges till barnen. 

 

Vidare berättade Aida att hon ”känner att soc lyssnar mer på skolan än på föräldrarna. Gör 

anmälan och då kommer soc på en gång. Men inte när föräldrarna själva vill ha information, 

då får man inget”. Aida menade att skolan vill att ”de ska vara rädda för socialen och barnen 

ska också vara rädda på grund av att de kommer skicka anmälan till socialen. Det är det som 

händer”. Aida berättade att hon känner sig utanför när det kommet till socialtjänsten och 

skolan ”jag inte kan vara mer än förälder men jag fick inte höra något om det, men sen om 

skolan skickar anmälan då ringer de (socialtjänsten) och kontaktar dig dagen efter”.  

 

Likt socialtjänsten har skolan även en anmälningsskyldighet gentemot socialtjänsten om de 

misstänker att ett barn far illa vilket framgår av 14 kapitlet 1 § SoL. Det som framkom ovan 

kan därför även det innebära en maktrelation men istället mellan skolan och föräldrarna där 

föräldrarna känner att skolan är överlägsen föräldrarna och att de känner en maktlöshet (jmf 

Börjesson & Rehn, 2009). Maktbalansen kan även ses med stöd av det utvecklingsekologiska 

systemperspektivet. Ur ett exonivå-perspektiv kan föräldrarna tolkas känna sig underlägsna 

och maktlösa gentemot skolans skyldighet att göra anmälningar men då skolan även kan välja 

att använda deras skyldighet som ett hot (jmf Andersson, 1982). Det vill säga hur barnet 

uttrycker sig i skolan kan få konsekvenser för föräldrarna då det kan innebära en anmälan från 

skolan till socialtjänsten vilket påverkar föräldrarna (jmf Andersson, 1982). Detta medför i sin 

tur en känsla av utanförskap vilket Aida berättade om ovan. Aranda och Vaquera (2011) 

menar att då invandrare känner utanförskap eller missförstådda av myndigheter leder det till 

bristande förtroende för andra myndigheter men även en ökad benägenhet att isolera sig från 

sociala sammanhang då känslan av utanförskap bidrar till sämre anknytning till vistelselandet. 

Detta innebär svårigheter för att uppfylla ett jämställt samhälle.  

 

 

6.3 Föräldraskap i Sverige respektive i Somalia 
 

Föräldraskap kan ses som en del av en persons habitus. Här handlar det om kvinnornas egen 

erfarenhet av sin egen uppväxt och hur de själva har upplevt föräldraskapet i hemlandet. 

Dessa erfarenheter är införlivat i nuet och påverkar deras föräldraskap i Sverige trots att de 

bott i Sverige i flera år. Den nya samhällskontexten i Sverige med dess normer och 

värderingar, innebär således svårigheter och utmaningar för kvinnornas habitus och dess 

påverkan på föräldraskapet (jmf Carlhed, 2011).   

 

Både Aida och Nadia framförde att det är en utmaning med föräldraskapet i Sverige. Aida 

uppgav att i Somalia ” … då var det mina föräldrar som brukade ta hand om mina barn och ta 

hand om mig. Men när jag kom hit ensam och utan man och ingenting, ingen släkt som bodde 

här i Sverige så det blev bara helt plötsligt att man måste ta ansvaret”. Nadia uppgav under 

intervjun att hon ”tycker faktiskt det är tufft, jättetufft”. Dock förekom det skillnader i 

upplevelserna av föräldraskapet i Sverige. Nagina uppgav att hon inte anser att föräldraskapet 

skiljer sig åt i någon större utsträckning i Somalia jämfört med i Sverige, ”förälder som 

förälder” uttryckte hon sig. 

 

Utifrån det utvecklingsekologiska systemperspektivet går det att förstå att kvinnornas system 

har förändrats. Detta på mikro-, meso-, exo- och makro-nivå. Andersson (1982) framför att 

systemen på samtliga nivåer befinner sig inom samma kultur vilket innebär att de präglas av 

samma ideologiska, ekonomiska, historiska och politiska värderingar och förhållanden. Det 
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kan förstås att det blev en utmaning för kvinnorna när de kom till ett västerländskt land som 

Sverige som i stor utsträckning utgår från individualism och självständighet. De möts då av 

nya system som kommer bli en del av deras närmiljöer och som tillsammans kommer att 

påverka kvinnorna. Vi kan exempelvis se hur normer, värderingar, regler och rättigheter i 

Sverige har format deras föräldraroll på makronivå men även ur ett mikronivå-perspektiv har 

avsaknaden av den utökade familjen påverkat kvinnornas föräldraroll och ansvar. Bowie et al. 

(2017) och Osman et al. (2016) har kommit fram till liknande resultat i sina studier och menar 

på att en flytt till ett västerländskt land inte enbart innebär en förlust av familjemedlemmar 

utan även en avsaknad av ett kollektivistiskt samhälle där familj och släkt hade en annan roll 

och betydelse än i ett västerländskt land. Det tolkas som att kvinnorna behöver kunna förhålla 

sig till ett nytt levenesätt och föräldraskap som skiljer sig betydligt från det de är uppvuxna 

med. 

 

I föreliggande studie framkom att kvinnorna upplevde att skolan hade en stor inverkan på 

barnen. Nadia berättade att ”...här när barnen börjar sjuan säger skolan du ska få barnbidrag, 

du kan göra så, du kan bestämma, ni kan äta korv med bröd eller potatismos ... ”. Nadia 

berättade vidare att hon tycker det även är bra att barnen får bestämma själva. Nadia sa ”det är 

bra att barn klarar sig själva från början, att vara självständiga, det är bra, men föräldrar vill 

alltid det bästa för sina barn men våra barn tror inte på det”.  

 

Utifrån ovan framkommer det att skolan har en indirekt påverkan på föräldrarnas 

föräldraskap. Detta tolkas utifrån ett utvecklingsekologiskt systemperspektiv på makronivå, 

där det kan uppstå konflikter i kvinnornas egna värderingar och de värderingar som råder i 

samhället, vilka skolan förmedlar som framkommer i citatet ovan (jmf Andersson, 1982). Det 

innebär en utmaning som en konsekvens av samhällets system. I likhet med Lidskog och 

Deniz (2009) som framför att individen utvecklar olika sätt att se på världen och sig själv 

genom att delta i olika sociala sammanhang, kan vi även se att detta gäller för kvinnorna. 

Lidskog och Deniz (2009) framför att individen lär sig vad som är meningsfullt i livet utifrån 

den kultur som hen anser sig tillhöra. Det kan förstås att kvinnorna strävar efter att vara en del 

av den svenska kulturen då kvinnorna försöker göra det som anses ”rätt” i Sverige för sina 

barn. Ett exempel på detta är då Nadia ovan berättade att det är bra att barnen ska klara sig 

själva och bli självständiga. Det tolkas därmed att Nadia har utifrån den svenska 

individualistiska kulturen lärt om vad hon anser är viktigt och meningsfullt i livet, detta då 

självständighet inte var lika viktigt i kulturen i Somalia.  

 

Nadia berättade att hon upplever att respekten till föräldrar skiljer sig åt i Sverige och 

Somalia. Nadia anser att i Sverige låter barnen sina föräldrar bo på äldreboenden men att hon 

växt upp med att barnen ska ta hand om de äldre och ge det stöd de kan. Nadia menade att 

barnen som är uppvuxna i den svenska kulturen inte har samma respekt för sina föräldrar som 

barn födda i Somalia. Nadia uppgav att barnen uppvuxna i Sverige, inte bryr sig om sina 

föräldrar och vill bestämma mycket själva. Till skillnad från Sverige lades det i Somalia 

betydande fokus på respekten till sina föräldrar berättade Nadia. Nadia berättade vidare att i 

Somalia fanns det lektioner i skolan som handlade om hur viktigt respekt mot föräldrarna var. 

Nadia menade att barnen själva vill bestämma mycket, exempelvis vad de ska ha på sig för 

kläder.  

 

Det kan därmed tolkas att förlusten av respekt handlar om att kvinnorna känner en förlust av 

den ”makt” eller kontroll de hade över barnen i Somalia. Det kan utifrån kultur tolkas som att 

föräldrarnas makt eller kontroll över barnen var en del av den somaliska kulturen (jmf 

Lidskog & Deniz, 2009). Lidskog och Deniz (2009) framför att individen lär sig om 
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maktförhållanden och vad som är rätt och fel genom kulturen som individen anser sig tillhöra. 

Det kan förstås att kvinnornas leverne utmanas i den svenska kulturen och där de 

maktförhållanden och moraliska förpliktelserna som de anammat inte längre kan behållas 

eftersom att barnen får större friheter. Detta kan även tolkas ur ett maktperspektiv då denna 

skillnad kan tänkas medföra en påverkan på maktaspekten i föräldra-barn relationen. Detta då 

föräldrarna ”tvingas” ändra sina uppfostringsmetoder utifrån den nya kulturen och 

samhällskontexten och därmed ge barnen större valmöjligheter och egenmakt (jmf Börjesson 

& Rehn, 2009). Detta kan liknas med tidigare forsknings slutsatser (Bowie et al., 2017; 

Osman et al., 2016; Nesteruk & Marks, 2011). Att kvinnorna upplever att deras makt minskas 

och ges till barnen kan tolkas utifrån att det i Sverige läggs stort fokus på barnens perspektiv 

och då barnens egna rättigheter ska tas hänsyn till (jmf Barnkonventionen art 18).  

 

 

6.4 Kollektivism kontra individualism  
 

Samtliga deltagare saknar kulturen i Somalia men är positiva till den svenska. Dock menar 

kvinnorna att skillnaderna mellan kulturerna innebär utmaningar. Hadiya berättade att hon 

kunde få hjälp med att ta hand om barnen i Somalia medan det i Sverige sker på egen hand.  

Nagina berättade att i Somalia brukade hon äta lunch tillsammans med släkt och vänner varje 

fredag, hon kunde få hjälp med städning och de hjälpte varandra. Hon menade att livet i 

Sverige är stressigt och att alla är ensamma. Hadiya berättade liknande som Nagina och 

nämnde att systemen är olika i Sverige och Somalia. I Somalia bor mamman hemma och tar 

hand om barnen, utan någon stress. I Somalia fick hon mycket hjälp när det gällde att tvätta, 

handla, leka med barnen, till och med grannen hjälpte till ”men här får man ingen hjälp”.  

 

Utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet visar ovanstående att kvinnornas mikrosystem 

skiljer sig åt från hur det såg ut i Somalia och hur mikrosystemet ser ut i Sverige. Det kan 

tolkas att kvinnorna känner att det blir svårt i vardagen att klara alla ansvar och sysslor själv 

när de hade stort stöd och hjälp från det utvidgade mikrosystemet i Somalia (jmf Andersson, 

1982). Detta kan liknas med det Degni et al. (2006) för fram om att den nya kulturen i Finland 

innebär mindre kollektivism och mer självständighet, vilket betyder att somalierna inte längre 

har hjälp från släkt när det gäller att ta hand om barnen. Därmed tolkas det att det 

individualistiska samhället innebär nya utmaningar för kvinnorna att förhålla sig till.    

 

Hadiya berättade att en skillnad med hur det är i Somalia är att hon i Sverige måste jobba för 

att kunna försörja sina barn. Nadia berättade att mammorna i Somalia inte jobbar, de är ofta 

hemmafruar och behöver inte försörja familjen men i Sverige är kvinnorna både mamma och 

en arbetande kvinna ”både mamman och pappa behöver jobba tillsammans för att klara 

ekonomin”. Fatima nämnde att i Sverige står kvinnan på egna ben, hon behöver inte vara 

beroende av sin man eller någon annan, hon måste klara sig själv, ett synsätt Fatima föredrar 

framför att vara i behov av hjälp från släkten. 

 

Det går att förstå utifrån ovan nämnda att kvinnorna anpassar sig efter den nya kulturen i 

Sverige. Lidskog och Deniz (2009) framför att människor lär sig olika sätt att se på världen 

och vad som är meningsfullt i livet genom att ingå i olika sociala sammanhang. Det kan tolkas 

att kvinnorna i det nya sociala sammanhanget, det vill säga den svenska kulturen, har lärt sig 

vad som är meningsfull i livet, att arbeta och kunna försörja sin familj. Lidskog och Deniz 

(2009) menar att kulturen har en påverkan på hur människor kommer tänka, känna och vilja. 

Detta kan tolkas att den svenska kulturen har påverkat kvinnornas sätt att tänka, känna och 

vilja, då de anpassar sig efter kulturen i Sverige. Framför allt då Fatima nämner att hon 
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föredrar att kvinnan i Sverige ska klara sig själv och inte vara i behov av någon annan, detta 

är i likhet med vad Lidskog och Deniz (2009) framför.  

 

Nadia berättade mycket om skillnaderna mellan Sverige och Somalia och att hon inte mådde 

bra sin första tid i Sverige, på grund av dessa skillnader.      

 
Jag vill att alla ska prata med varandra, skratta med varandra, äta med varandra. Vi åt 

tillsammans, skrattade hela tiden. Det spelade ingen roll om jag hade mat eller inte. Man 

behövde inte tänka på pengar och hyra och sånt. Men här är det stor skillnad. Man måste 

hela tiden tänka på hyra, ekonomi. Hjärnan jobbar för mycket och det psykiska, det är 

många som inte klarar det. […]. Här i Sverige vet man ibland inte om grannarna är sjuka 

eller inte och ibland i Somalia kommer någon förbi för att man är orolig, jag vill veta, jag 

vill hjälpa till. Men det går inte i det här samhället.  

 

Lidskog & Deniz (2009) framför att kultur består av ett socialt sammanhang innefattande 

särskilda normer och kulturella traditioner. Utifrån ett kulturellt perspektiv går det att uttala 

sig om att Nadia mått dåligt på grund av att hon befunnit sig i ett nytt socialt sammanhang 

med andra normer och traditioner än vad hon var van med (jmf Lidskog & Deniz, 2009). 

Utifrån citatet går det att tolka att den svenska kulturen innebär mer självständighet och fokus 

på kärnfamiljen vilket Nadia inte var van vid och blev därmed svårt för henne att acceptera. 

Det kan även förstås utifrån Bourdieus teori om habitus. Carlhed (2011) framför att habitus 

består av ett system av dispositioner med individens sociala erfarenheter och kollektiva 

minnen som vägleder människan i nuet. Nadias erfarenheter av ett kollektivistiskt samhälle 

bestående av gemenskap och hjälpsamhet utmanar hennes habitus i Sverige då det går emot 

hennes tidigare sociala erfarenheter som väglett henne. Detta är i likhet med vad Osman et al. 

(2016) framför i deras studie, där svårigheter med att förstå det nya systemet, normer och 

kulturen försvårar anpassningen i den nya samhällskontexten. 

 

 

6.5 Att leva i ett nytt socialt sammanhang   
 

En del av det individualistiska samhället står för att en familj är en enhet som inte står i 

beroendeställning till andra. Detta synsätt kan det tolkas att intervjupersonerna har anammat 

då de i tidigare resultat uttrycker att de vill känna sig oberoende och klara sig själva i 

Sverige. Det vill säga att utveckla det egna kapitalet i det nya sociala fält som kvinnorna 

befinner sig i (jmf Bourdieu, 1985; Carlhed, 2011).  

 

Kvinnorna värderade kunskap, utbildning och arbeten högt och var väldigt stolta över vad de 

själva hade åstadkommit. Både Fatima och Aida nämnde att det medverkade till att deras barn 

såg dem som förebilder, Aida sa ” … så de ser ju mig som en förebild. En mamma som 

studerar och samtidigt tar hand om barnen och jobbar”. Nadia uppgav att vara mamma och 

arbeta bidrar å ena sidan till självständighet och en inkomst vilket gör att hon kan försörja sina 

barn, vilket är bra för kvinnor ”men å andra sidan om man är ensamstående mamma eller om 

mannen inte jobbar så blir det tufft”. Kvinnorna hade olika utbildningar och alla hade även 

gått SFI – utbildning. Alla kvinnorna berättade även att de deltog i olika föreningar och andra 

sociala sammanhang. Detta visade sig ha stor betydelse för dem, att vara en del av ett socialt 

sammanhang, få träffa andra vilket bidrar till glädje för kvinnorna. De kände en stor vilja att 

vara en del av samhället. Vidare hade kvinnorna gemensamt att de värderade vänner och 

familj högt. Att prata med varandra, hjälpas åt och umgås betydde mycket för dem. 

Intervjupersonerna berättade att de är med i en föräldragrupp där de ses en kväll i veckan och 



 
 

 31 

pratar om allt möjligt. Denna grupp pratade alla kvinnorna gott om och beskrev att det var 

veckans höjdpunkt, att få dricka kaffe och prata med de andra kvinnorna.   

 

Genom att tolka ovanstående utifrån Bourdieus (1985) teori om kapital blir det tydligt att 

kvinnorna värderar olika tillgångar högt. Kvinnorna befinner sig i ett socialt fält där arbete är 

ett gemensamt intresse. Desto mer kunskaper som kvinnorna erhåller om ekonomi desto 

högre position får de inom det sociala fältet som de umgås i och därmed även en ökad 

självkänsla. Vidare framkom det att kvinnorna utbildat sig vilket kan förstås som kulturellt 

kapital som bidrar till större makt för kvinnornas position (jmf Carlhed, 2011). Utifrån socialt 

kapital kan det förstås att kvinnorna tycker om att delta i olika föreningar, föräldragrupp och 

andra sociala sammanhang då de vill nå högre position och makt inom det sociala fältet, det 

vill säga det svenska samhället (jmf Bourdieu, 1985). Detta skiljer sig mot Aranda och 

Vaqueras (2011) slutsatser om att invandrare lägger mindre vikt vid att utveckla personliga 

och finansiella kapital och därmed lättare isoleras från samhället och därmed marginaliseras 

helt. Att kvinnorna framför att de blir förebilder för sina barn då barnen ser att mamman har 

både utbildning, jobbar och tar hand om barnen kan förstås utifrån kultur. Det kan tolkas att 

vara en förebild för sina barn är meningsfullt för kvinnorna. Därmed kan det förstås att 

kvinnornas vilja att delta i samhället genom utbildningar, arbeten och föreningar och andra 

sociala sammanhang är för att deras barn ska vilja göra detsamma som kvinnorna och se vad 

som är viktigt i livet (jmf Lidskog & Deniz, 2009). Därmed tolkas det som att viljan att vara 

en förebild för barnen är för att främja barnens utveckling vilket kan liknas med Ramsden och 

Takets (2013) studie. 

 

 

6.6 Slutsatser  
 

Föreliggande studies syfte har varit att ge en fördjupad kunskap och förståelse för 

förväntningar och erfarenheter av socialtjänstens individ- och familjeomsorg hos somaliska 

kvinnor. Studiens syfte har även varit att ge en förståelse för kvinnornas erfarenheter av sitt 

föräldraskap i Sverige mot bakgrund av att de har erfarenheter från föräldraskap i Somalia. 

Det förekommer skillnader i kvinnornas förväntningar på socialtjänstens stöd när de kom till 

Sverige som nyanlända. Som nyanländ är det bland kvinnorna förekommande med negativa 

förväntningar om socialtjänstens stöd, vanligt är förväntningen att socialtjänsten tar barn och 

placerar dem i andra familjer. Dock finns det avvikelser gällande denna aspekt då en av 

kvinnorna hade inga förväntningar alls på socialtjänsten som nyanländ. De somaliska 

kvinnornas upplevelser av stödet från socialtjänstens individ- och familjeomsorg skiljer sig 

även åt. Negativa upplevelser förekommer i samband med att kvinnan har fått ett barn 

placerat enligt LVU. Denna åtgärd medför att kvinnorna i studien känner sig underlägsna och 

maktlösa gentemot socialtjänsten och medför en känsla av avsaknad stöd till föräldrarna i 

dessa situationer. Neutrala och positiva upplevelser var en följd av att kvinnorna hade 

kunskap om socialtjänstens arbete. Kvinnorna som kommer från ett kollektivistiskt Somalia 

står inför utmaningar inför föräldraskapet i det individualistiska Sverige. Dels utifrån 

avsaknaden av den utvidgade familjen och dels utifrån svårigheterna att förstå kulturen, de 

nya normerna, värderingarna och reglerna som gäller i Sverige för föräldraskap. Detta gör att 

kvinnorna upplever sitt föräldraskap ifrågasatt. Sammanfattningsvis kan vi förstå att när de 

somaliska kvinnorna i studien kom som nyanlända saknade de kunskap och information om 

socialtjänsten och vad deras arbete går ut på. Genom att få information tidigt om 

socialtjänsten kan det förhoppningsvis förebygga en del negativa förväntningar och 

upplevelser av socialtjänstens stöd. På samma sätt är det av betydelse att hjälpa nyanlända och 

även invandrare som bott ett tag i Sverige att förstå barnets rättigheter och föräldrars 
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skyldigheter för att underlätta föräldraskapet i Sverige. Dock kan det även finnas andra 

externa faktorer utanför denna studies ram som kan ha en påverkan på kvinnornas 

förväntningar och upplevelser av socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt deras 

föräldraskap i Sverige. 

 

 

7. Diskussion  
 

Utifrån studiens resultat, analys och slutsatser kommer det i följande avsnitt föras en 

diskussion om föräldraskap i ett individualistiskt samhälle mot bakgrund av erfarenheter från 

ett kollektivistiskt samhälle. Vidare följer en diskussion om föräldrautbildningens påverkan 

på kvinnorna i föreliggande studie. Efter det diskuteras metodens påverkan på resultatet i 

studien. Därefter följer en avslutande sammanfattning av relevansen för socialt arbete. 

Slutligen ges förslag på vidare forskning.  

 

 

7.1 Föräldraskap i ett individualistiskt samhälle 
 

Det förekom skillnader i kvinnornas svar av upplevelser av föräldraskap i Sverige. 

Majoriteten av kvinnorna upplevde att det är tufft att vara förälder i Sverige utifrån att 

föräldraskapet i Sverige innebär fler ansvar och utmaningar än i Somalia. I Sverige behöver 

mammorna också ha ett arbete, sköta ekonomin, ta hand om huset och om barnen. Detta utan 

stöd från familj och vänner. Det innebär å ena sidan mer ansvar för den egna familjen men å 

andra sidan mindre ansvar för släktingarna och vännerna. Detta utifrån att det är vad som 

krävs i det svenska samhället och kulturen för att kunna leva under skäliga förhållanden. Det 

förekom i samtliga intervjuer att kvinnorna värderade utbildning och arbete högt, detta då de 

framförde att de ville känna sig självständiga och inte behöva känna sig beroende av någon 

annan. Detta är intressant, hur det kommer sig att när kvinnorna kommer till Sverige blir 

arbete och utbildning viktigt för kvinnorna, när dem i Somalia var hemmafruar. Kvinnorna 

framför att de inte enbart handlar om att klara ekonomin utan också för att vara en förebild för 

sina barn och klara sig själv. Detta kan visa på att deras egna värderingar och normer som de 

bär med sig från sin ursprungskultur faktiskt är formbara och kan förändras i en ny 

samhällskontext. När kvinnorna kom till Sverige innebär det ett medverkande till ett 

mångkulturellt samhälle och där ackulturation kan bli påtaglig. Berry och Sam (1997) framför 

att ackulturation innebär de kulturella förändringar som sker efter migration, kolonisation 

eller andra interkulturella möten. Ackulturation kan både vara av positiv och negativ karaktär 

(Berry & Sam, 1997). Det kan förstås att kvinnorna blir i det svenska samhället ”tvingade” till 

att anpassa sig efter de rådande systemen, normerna och värderingarna i samhället. De 

värdesätter då sådant som är av betydelse i Sverige då de är medvetna om att det är det som 

krävs för att leva under skäliga förhållanden. I likhet med Bowie et al. (2017) kan det även 

tänkas bero på att kvinnan har större frihet i västerländska samhällen. Dock kan det 

ifrågasättas huruvida denna anpassning är positiv eller negativ för kvinnorna. Å ena sidan 

förstås det innebära en utmaning för föräldrarollen men å andra sidan medför det att 

kvinnorna blir en del av samhället vilket kvinnorna uppger är viktigt för dem. Vidare kan 

avsaknad av släkt och i vissa fall en man, när de kommer till ensamstående kvinnor, innebära 

en utveckling av styrka och självständighet (jmf Crosby, 2006). Dock kan det diskuteras 

huruvida det svenska samhället är mottaglig för ackulturation och att kunna inkludera alla 

individer i samhället. Montesino (2010) menar att migranter blir offer för strukturella 

förändringar som måste anpassas till svenska normer. Då det framkommer i tidigare forskning 
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(Bowie et al., 2017; Aranda & Vaquera, 2011; Degni et al., 2006) att flera invandrare känner 

sig missförstådda, felbedömda, utanför och inte lyssnade till, kan en lyckad 

ackulturationsprocess i de västerländska länderna och i Sverige ifrågasättas. Detta innebär att 

socialarbetare som arbetar med nyanlända, inte enbart somalier, behöver ta hänsyn till vad 

forskning visat och använda detta för att motverka dessa känslor och således inkludera alla 

individer i vårt samhälle. 

 

En annan aspekt som lyftes fram från resultatet av intervjuerna angående kvinnornas 

upplevelser av föräldraskap, var relationen mellan föräldrarna och barnen. Det framkom i 

föreliggande studies resultat att en av kvinnorna upplever att barnen som är uppvuxna i 

Sverige inte ”bryr sig om” föräldrarna i samma utsträckning som i Somalia vilket även 

framkommer i tidigare forskning (jmf Bowie et al., 2017). Det går att ifrågasätta om detta 

enbart är problematiskt för föräldrarnas känsla av saknad respekt eller om det handlar om 

något djupare. Respekt mot sina föräldrar antas enligt ovan nämnda, vara en stor del av den 

somaliska kulturen. Det kan tänkas att avsaknaden av respekt från sina barn handlar om en 

rädsla för att helt förlora den somaliska kulturen eller att barnen helt och hållet avstår från den 

somaliska kulturen och enbart förhåller sig till den svenska. Det kan därmed förstås att 

föräldrarna känner att det är en utmaning att kunna uppfostra sina barn i den svenska kulturen, 

detta då de parallellt vill utgå från den somaliska kulturen. Nesteruk och Marks (2011) 

framför att immigrerade föräldrar försöker förändra sina uppfostringsmetoder utifrån den 

västerländska samhällskontexten men att de samtidigt försöker behålla vissa traditioner och 

attityder från ursprungskulturen för att förankra barnen i vart de kommer ifrån. Vidare framför 

Nesteruk och Marks (2011) att föräldrarna försöker anpassa sig efter den nya kulturen på 

grund av att barnen ska passa in i det nuvarande samhället. Då det i föreliggande studie 

framkommer att kvinnorna upplever att barnen inte bryr sig om föräldrarna kan det således 

handla om en rädsla att förlora kulturen och inte enbart en rädsla över att förlora respekten 

från barnen. Det handlar om en utmaning att stå mellan två kulturer. 

 

 

7.2 Föräldrautbildningen 
 

Samtliga kvinnor har som framgår i urvalet gått en föräldrautbildning. Intressant vore att ta 

reda på huruvida denna utbildning har haft en påverkan på kvinnornas föräldraroll. I 

föreliggande studies resultat framkommer skillnader i kvinnornas svar gällande om deras 

föräldraroll i Sverige skiljer sig från i Somalia. Föräldrautbildningens syfte är att stärka 

föräldrar i deras föräldraroll (Kommunen, 2017). Osman et al. (2016) visar i deras studie 

om somaliska föräldrar att de ville förändra sin föräldrastil i det nya samhället och önskade 

därmed att få stöd i sin uppfostran av barnen. Trots att föräldrarna kände att de hade 

kunskaper om det nya landet och dess system fanns en önskan om stöd i föräldraskapet 

(Osman et al., 2016). Utifrån kvinnornas berättelser kan det tänkas att kvinnorna fått ett bra 

stöd i sitt föräldraskap genom föräldrautbildningen. Detta eftersom att kvinnorna framför att 

deras föräldraroll har förändrats och kan visa på skillnader gällande sitt nya ansvar i Sverige 

såsom att båda föräldrarna behöver arbeta. Samtliga intervjudeltagare pratade väldigt gott om 

föräldragruppen som de nu går på en gång i veckan tillsammans med en kurator. Denna 

föräldragrupp har som syfte att hjälpa kvinnorna att förstå samhället, hur de kan hantera olika 

situationer de kan tänkas möta och få diskutera sådant som kvinnorna känner är viktigt 

(Anonym 2, personlig kommunikation, 31 mars 2017). Det går att förstå att föräldragruppen 

betyder mycket för kvinnorna men intressant är om föräldragruppen även bidragit till något 

mer utöver att stärka deras föräldraroll. Montesino (2010) framför att social isolering är 

vanligt förekommande bland invandrarfamiljer då de inte vill besöka områden eller platser 
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som karaktäriseras av det ”svenska landskapet”. I motsats till Montesinos (2010) slutsatser 

kan det förstås som att intervjudeltagarna i föreliggande studie velat delta så mycket som 

möjligt i samhället för att inte bli isolerade, detta genom att vara aktiva i bland annat 

föreningar, föräldragrupper och barnens skolgång. Bowie et al. (2017) menar att många 

somalier har svårigheter med att kunna anpassa sig till det västerländska samhället och 

samtidigt bevara sin ursprungskultur. Det kan därmed tänkas att föräldragruppen betyder mer 

för kvinnorna än enbart en grupp för stöd i föräldraskapet. Kvinnorna kan där diskutera frågor 

i samhället och tillsammans hjälpa varandra förstå samhället. Det kan därmed tänkas att 

föräldragruppen även bidrar till att vara en del av ett större sammanhang, en gemenskap men 

även till integration trots att kvinnorna bott i Sverige i flera år. 

 

 

7.3 Metoddiskussion   
 

Att deltagarna valts ut genom bekvämlighetsurval med hjälp från en kurator på 

familjecentralen kan ha en påverkan på studiens resultat. Detta då vi enbart får ett urval som 

består av kvinnor som är vana med kontakt med socialtjänsten även om det var det vi ville. 

Samtliga kvinnor har även bott i Sverige många år och har en daglig sysselsättning. Det kan 

bidra till en annan syn på integrationen och upplevelser av socialtjänsten vilket påverkar 

resultatet. Vidare kan det även förstås vara en fördel att vi kom i kontakt med kvinnorna via 

socialtjänsten och familjecentralen då vi kunde nå deltagare som var av hög relevans för 

studiens syfte.  

 

Att studiens datainsamlingsmetod utgick ifrån semistrukturerade intervjuer innebär inte enbart 

fördelar utan medför även risker. I och med att intervjuguiden inte behöver följas helt är vi 

medvetna om att intervjuerna kan leda in på olika spår, vilket å ena sidan kan vara av fördel 

då vi ser skillnader mellan intervjuerna men å andra sidan försvårar för vår jämförelse. Det 

innebär även en risk då vi kan ha glömt vissa viktiga frågor eller teman då intervjun mer 

formas efter intervjupersonens svar (jmf Nilsson, 2014). En begränsning i studien är att det är 

svårt att hålla sig helt objektiv, vissa egna åsikter eller fördomar kan lysas igenom i frågorna 

som vi ställde under intervjuerna. Detta som följd av att vi frågade frågor som var spontana 

och improviserande eftersom vi utgick från semistrukturerade intervjuer (jmf Nilsson, 2014). 

Semistrukturerade intervjuer kan även ifrågasättas mot bakgrund av studiens känsliga ämne. 

Detta eftersom studien syftade till att undersöka somaliska kvinnors förväntningar på 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt deras föräldraskap i Sverige. Detta kan vara 

av känslig karaktär för våra intervjudeltagare då det kan upplevas som att vi ifrågasätter deras 

föräldraskap. Efter en intervju framkom det att en kvinna hade frågor om svaren skulle nå ut 

till socialtjänsten. Detta innebär att kvinnorna kan vara rädda för att svaren ska nå 

socialtjänsten och därmed berättar sina upplevelser utefter vad de tror är önskvärt från 

socialtjänstens sida. Dock hade kvinnorna innan informerats om hur svaren skulle användas 

och att det enbart skulle användas till studien och att kvinnorna var helt anonyma. Mot 

bakgrund av att några av kvinnorna hade svårigheter med svenska språket kan det tänkas att 

detta inte framkom tydligt för dem. Det kan innebära en begränsning för studien och att 

informationen skulle kunnat lämnats ut på ett annorlunda sätt. För att säkerställa att 

intervjudeltagarna kände sig helt anonyma och trygga i att berätta deras upplevelser hade 

enkäter med fördel kunnat användas som datainsamlingsmetod, dock hade det medfört en 

begränsning i utförligheten och djupet i svaren. Semistrukturerade intervjuer är därför av 

fördel då vi kunde nå djupare förståelse av kvinnornas berättelser (jmf Nilsson, 2014). 

Eftersom att intervjuformen innebär större flexibilitet än en strukturerad intervjuform var den 
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av fördel då vi utgick ifrån en abduktiv ansats i studien vilket bidrog till att vi kunde 

identifiera nya teman som var av relevans för att uppfylla studiens syfte.  

 

En begränsning kan vara om intervjupersonen inte känner sig helt trygg och därmed inte säger 

hela sanningen eller undanhåller viss information. Detta är dock en svårighet och därmed 

behöver intervjuarna försöka skapa en trygghet och en relation till intervjupersonen innan 

intervjun (jmf Kvale & Brinkmann, 2014). Att använda tolk vid intervjuer kan även vara ett 

hinder. Det kan medföra att översättningen från somaliska till svenska och vise versa inte blir 

korrekt då vissa ord eller meningar inte finns i det somaliska språket eller i det svenska 

språket. En översättning kan därmed bli ungefärlig och inte korrekt vilket därmed kan ha en 

påverkan på studiens resultat och vidare analys och slutsatser. Det kan ytterligare innebära en 

svårighet då tolken kan uppfatta deltagarnas svar annorlunda mot vad vi som forskare skulle 

gjort. En annan risk är att tolken själv gör tolkningar av intervjupersonens svar. Tolken var 

dock nödvändig då utan tolk hade vi inte kunnat nå förståelse. Vidare kan det diskuteras om 

analysmetoden som användes i studien var lämplig för studiens syfte. Då vi valde att använda 

en ad hoc metod som analysmetod för att fånga deltagarnas förväntningar, erfarenheter och 

upplevelser medförde det att vi använde oss av flera olika analystekniker för materialet. Detta 

kan bidra till en högre trovärdighet och är av fördel då vi ser materialet från flera perspektiv 

(jmf Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

En styrka med studien är att vi undersökt ett nationellt område då det fanns begränsade 

nationella studier inom problemområdet. Vidare är en styrka att studien lyfter fram en viktig 

målgrupp som enligt Osman et al. (2016) är en växande grupp i det svenska samhället. 

Kamali (2002) har i sin studie även visat att invandrare allt oftare kommer i kontakt med 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg på grund av olika sociala problem. Detta är viktigt 

att lyfta upp eftersom att människor dagligen tvingas fly från sina länder och söka asyl i 

Europa och andra västländer (Johnsdotter, 2015). En ytterligare styrka med studien är att 

resultatet och slutsatserna i denna studie kan tänkas bidra med kunskap om de verkliga 

förhållandena för dessa kvinnor som kan vara användbart för socialtjänst och andra 

myndigheter att känna till för att bättre nå ut till denna grupp.  

 

 

7.4 Avslutande sammanfattning om relevansen för socialt arbete  
 

Socialtjänsten i området har ett tvivelaktigt rykte om sig och förväntningarna på deras insatser 

är låga (Anonym 1, personlig kommunikation, 31 mars 2017). I resultatet framkommer det 

uppfattningar om att socialtjänsten lyssnar mer på skolan än på föräldrarna när det gäller deras 

barn och när föräldrarna själva vill ha hjälp eller information från socialtjänsten får de 

ingenting. Detta går således emot det socialtjänsten vill främja genom att ha ett socialkontor i 

området (SVT, 2016). Vidare antas detta skapa misstro till socialtjänsten och denna misstro 

sprids vidare eftersom att många av de somaliska kvinnorna i området umgås och pratar med 

varandra. Detta visar att det nyöppnade socialkontoret har mycket kvar innan deras mål om att 

ha en god relation med invånarna blir uppfyllt. Då socialkontoret enbart har funnits på plats i 

knappt ett år är det svårt att redan uppnått sitt mål då det kan kräva lång tid att etablera en bra 

relation med invånarna som redan har förutfattade meningar om dem. Det innebär att flera 

strategier behöver prövas för att kunna ändra uppfattningarna. Sammanfattningsvis är det av 

relevans för socialarbetare som jobbar med människor från andra kulturer att ha kännedom 

om var de kommer ifrån och hur deras erfarenheter och traditioner kan ha en påverkan på 

dessa människor och deras förväntningar. Lika väl är det av betydelse att socialarbetare har en 

förståelse för att avsaknaden av det kollektivistiska samhället innebär utmaningar för dessa 
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människor i Sverige. Myndigheter såsom migrationsverket eller socialtjänsten behöver vara 

duktiga på att ge ut nödvändig information till individerna. Information om deras arbete för 

att minska risken för missförstånd och öka tilliten till myndigheter. Lika väl behöver 

information ges ut om föräldraskap i Sverige till dessa individer. Detta i sin tur kan innebära 

att människorna ur denna aspekt kommer känna sig mer som en del av samhället.  

 

 

7.5 Förslag till vidare forskning  
 

Utifrån studiens slutsatser och diskussion framkommer det att kvinnorna tvingas anpassa sig 

till det svenska samhället, det kan därför vara av relevans att undersöka vidare hur somalier i 

Sverige förhåller sig till två kulturer och om detta är viktigt för dem, att anpassas till den nya 

kulturen men behålla delar av den gamla. Syftet med en sådan undersökning skulle då vara att 

ge en fördjupad förståelse för somaliers förhållningssätt till två kulturer och hur samhället kan 

hjälpa dessa människor att bevara sin ursprungskultur och minska avståndet mellan de två 

kulturerna. Vidare hade de varit intressant att undersöka om utvecklandet av det sociala 

kapitalet och mer kunskaper om majoritetssamhället enbart har en positiv inverkan eller bidrar 

till att avståndet till den somaliska kulturen blir ännu större. Med fördel skulle en sådan 

undersökning utgå ifrån en kvalitativ metod och intervjua somalier i Sverige för att nå 

fördjupad förståelse. 

 

Vad som även framkommit i studien är att socialtjänsten upplevs lyssna mer till skolan än till 

föräldrarna. Vidare använder skolan sin anmälningsskyldighet till socialtjänsten som ett hot 

för att barnen ska sköta sig. Det i sin tur medför att en negativ syn på socialtjänsten sprids hos 

barnen och föräldrarna. Därmed skulle det vara relevant att undersöka hur relationen mellan 

socialtjänsten, skolan och föräldrarna skulle kunna förbättras för att sådana negativa 

föreställningar ska kunna förebyggas. Syftet med en sådan studie hade då kunnat vara att 

undersöka skolans påverkan på den negativa bilden av socialtjänsten och hur detta kan 

motverkas. Exempelvis om det krävs ett bättre samarbete mellan socialtjänst, skola och 

föräldrar.  
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Bilaga 1 
 

 

 

Informationsbrev  

 

Hej!  

 

Våra namn är Dilan och Eleonora, vi läser just nu sjätte terminen på socionomprogrammet på 

Örebro Universitet. Den här terminen skriver vi en kandidat-uppsats som har sin 

utgångspunkt inom socialt arbete.    

 

Det vi har tänkt undersöka är hur individer födda och uppväxta i ett annat land än Sverige 

upplever det svenska välfärdssystemet, det vill säga individers kunskaper och erfarenheter 

kring det. Mer specifikt om man har haft kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten och 

om hur den kontakten har levt upp till individens förväntningar eller inte. Även om man 

upplever att man har blivit lyssnad till och fått det stöd man behövde. Vi vill således se hur 

förväntningar motsvarar socialtjänstens faktiska arbete. Vidare vill vi ställa frågor om hur det 

är att komma från ett kollektivistiskt samhälle och bosätta sig i Sverige och hur det eventuellt 

har en påverkan sin föräldraroll.    

 

Genom XX har vi fått information om att du tillsammans med andra kvinnor ses en gång i 

veckan och ibland pratar om sådana frågor. Vi skulle därför jättegärna vilja intervjua dig och 

lyssna på dina förväntningar och åsikter om kontakten med myndigheter och hur det var 

för dig när du kom som ny till Sverige. Därför vill vi se om du skulle vilja ställa upp och delta 

i våran studie. Intervjuerna beräknas ta en timme. Vid intervjuer med tolk, kommer en 

kvinnlig tolk medverka. Vi önskar också att intervjuerna får spelas in.  

 

Om du väljer att ställa upp, så är du anonym. Inga uppgifter som du berättar om kommer att 

användas till något annat än för studiens syfte och kommer att bevaras på så sätt att ingen 

utomstående kan få tillgång till uppgifterna. Deltagandet är självklart frivilligt och du får 

avbryta när som helst om du känner att du inte vill delta längre. Vi hoppas att du vill ställa 

upp, vi ser fram emot att få träffa dig.   

 

Om ni har frågor eller andra tankar kan ni höra av er till oss på:   

Eleonora 07XXXXXXX 

Dilan 07XXXXXXX 

  

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning:   

Datum: ……………………………………………………………………………   

Deltagarens underskrift:…………………………………………………………..   
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
 

Teman:  

  

Bakgrund  

- Hur gammal är du?  

- Uppväxt, land, by etc.   

- Familj i hemlandet, vad arbetade ni med, hade ni det bra?  

- Flykten från hemlandet  

- När kom du till Sverige?  

- Varför kom du till Sverige?  

- Hur länge har du bott i XX?  

 

Integration  

- Hur upplevde du att det var att komma till Sverige som ny? (första tiden i Sverige som ny)  

- Vilka kontakter hade du med myndigheter?  

- Hur upplevde du stödet från myndigheter som du fick som ny?  

- Vilken information fick du när du immigrerade till Sverige?  

- Gick du någon utbildning när du var nyanländ i Sverige?  

- Vilka sociala sammanhang har du deltagit i? Ex föräldrakursen XX, utbildning? Föreningar?  

- Hur skulle du önskat att integrationen till samhället såg ut? Ex, Stöd från samhället? Osv  

- Hur upplever du att det är att bo i XX?  

- Hur upplever du att det är att bo i Sverige?  

- Har du känt dig utanför någon gång? I vilket sammanhang? Varför tror du det var så? 

 

Välfärdssystemet  

- Vilka kunskaper hade du om Sverige?  

- Möte med migrationsverket – asylprocessen  

- Möte med arbetsförmedlingen, socialtjänsten, sjukvården  

- Vilka förväntningar hade du på Sverige?  

- Hur upplever du stödet som ges från staten när det gäller boende, hälsa, arbete, skola, sjukvård?  

- Finns det skillnader i vilka rättigheter (välfärdssystemet) och skyldigheter (föräldrabalken, 

skolplikt) man har i Sverige och Somalia? Exempel?  

- Hur upplever du din möjlighet till arbete i Sverige?  

- Hur upplever du att synen på arbetsmarknaden skiljer sig åt mellan Sverige och Somalia?  

- Hur mycket kan staten lägga sig i i Somalia?  

 

Självkänsla  

- Vad var din huvudsyssla i Somalia?  

- Har du ett arbete nu i Sverige?   

- Om ja, var det en självklarhet för dig att ha ett arbete i Sverige?  

- Vad betyder det för dig att ha ett arbete? (ev annan sysselsättning)  

- Vad betyder det för din familj att du har ett arbete?  

- Hur ser dina sociala relationer ut i Sverige? Ex vänner, familj, professionella kontakter  

- Hur upplever du betydelsen av dessa relationer?  

- Gruppen med Kicki, vad betyder den för dig?   

 

Kollektivism/ individualism (kultur/ föräldraskap)  

- Hur ser man på familjen i Somalia? (ex vilka ingår, släkten, kommer familjen först?)  

- Har din föräldraroll förändrats sedan du kom till Sverige? På vilket sätt? Ansvar?  
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- Vad har du för erfarenheter från hemlandet som kvinna, förälder?  

- Hur skulle du beskriva skillnaden mellan att vara förälder i Sverige mot i Somalia?  

- Tyckte du det var svårt att anpassa dig till det svenska individualistiska samhället med tanke på att 

du själv är från ett kollektivistiskt samhälle? Exempel?   

- Har ditt tankesätt ändrats sen du kom till Sverige?  

- Påverkas ditt föräldraskap av din religion?  

 

Uppfattningar av Socialtjänsten  

- Vilka förväntningar hade du på socialtjänsten? - deras stöd, hjälp och insatser? (Vilken bild 

av soc hade du?)  

- Har du haft kontakt med socialtjänsten i Sverige?  

- I vilken fråga var du i kontakt med socialtjänsten?  

- Överensstämde dina förväntningar på socialtjänsten med vad dem faktiskt gjorde?  

- Hur upplevde du handläggarnas bemötande?  

- Fick du det stöd du behövde?  

- Hade du önskat att något var annorlunda? Ex hjälpen, bemötandet etc?  

 

Avslutning 

- Är det något mer som du vill tillägga eller berätta om?  
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