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   SAMMANFATTNING 
 
Studiens syfte är att undersöka invandrares upplevelser av socialtjänstens bemötande samt 
deras förväntningar på socialtjänsten. I studien har vi utgått från följande frågeställningar: hur 
har invandrare upplevt socialtjänstens bemötande, på vilket sätt vill invandrare bli bemötta av 
socialtjänsten samt vilka föreställningar och förväntningar har invandrare när det gäller 
socialtjänstens arbetsuppgifter och befogenheter. Vi har använt oss av kvalitativ metod i 
studien som består av tio semistrukturerade intervjuer. De teoretiska begrepp vi använt oss av 
är kultur, etnicitet, kulturkompetens, professionellt bemötande och socialpsykologi. Studien 
visar på en majoritet av negativa upplevelser som exempelvis en känsla av att blivit ”bollad 
runt”, misstänksamhet och diskriminering från handläggarens sida på grund av 
respondenternas etniska tillhörighet. I de positiva berättelserna om socialtjänsten har 
handläggaren gett utrymme för misstag, varit lättillgänglig, visat engagemang och förståelse 
samt varit hjälpsam. Respondenterna uttrycker en önskan om att handläggaren ska vara glad, 
visa förståelse och engagemang för klienten. Handläggarna ska även ha en förståelse för 
invandrarklientens bakgrund. Det framkommer även i studien att respondenterna överlag har 
en bristfällig kunskap om socialtjänstens arbetsuppgifter och befogenheter. Vi föreslår vidare 
forskning på varför information om socialtjänsten inte når ut till invandrarklienter, hur 
kulturkompetens kan införas mer i det praktiska arbetet samt hur man kan minska den höga 
personalomsättningen på handläggare. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine immigrants' experiences of social services' treatment 
and their expectations of social services. In this study we have used the following questions: 
how immigrants have experienced the treatment of the social service, the way in which 
immigrants would like to be treated by social services as well as what kind of beliefs and 
expectations immigrants have concerning the social services' duties and powers. We have 
used a qualitative method in the study that consists of ten semi-structured interviews. The 
theoretical concepts we have used are culture, ethnicity, cultural competence, professionalism 
and social psychology. The survey reveals a majority of negative experiences, such as a 
feeling of being “tossed around”, suspicion and discrimination by the caseworkers due to the 
ethnicity of the respondents. In the positive stories of social services, the caseworker has 
given room for error, been readily available, proven commitment and understanding and has 
been helpful. The respondents expressed a wish for a joyful caseworker who will show an 
understanding and commitment to the client. The caseworkers will also have an understanding 
of immigrant client's background. It also appears in the study that the respondents generally 
have inadequate knowledge of social service duties and powers. We suggest further research 
on why information about social services do not reach out to immigrant clients, how cultural 
competence can be introduced more in practical work and how to reduce the high staff 
turnover in caseworkers. 
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1. INLEDNING 

Sverige har enligt Allwood och Johnsson (2009) alltid varit ett land som människor flyttat till 
och från. Under 1970-talet och framåt kom stora flyktinggrupper till Sverige på grund av krig 
i deras hemländer, bland annat ifrån Bosnien, Iran och Somalia. 
 Sedan 1970-talet har Sverige enligt Kamali (2002) blivit ett mångkulturellt land på grund 
av den ökade invandringen. Detta har lett till att många grupper från alla världens hörn 
interagerar med varandra. Vissa av dessa grupper invandrare hamnar av olika skäl i 
ekonomiska och sociala svårigheter som tvingar dem till kontakter med olika myndigheter, till 
exempel socialtjänsten. 
 Enligt Kamali utgör invandrare en stor del av de aktuella ärendena hos socialtjänsten. Det 
ingår även i kap 1 § 1 i SoL att socialtjänsten på demokratins och solidaritetens grund ska 
främja bland annat jämlikhet i människors levnadsvillkor. Kamali menar att i och med 
skillnader i normer och bristfällig integration i det svenska samhället har kommuners 
socialtjänst fått nya och svåra utmaningar vilket bland annat påverkar invandrarklienterna. 
Invandrare har olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder. Detta medför att Sverige får 
ökade krav på de traditionella arbetssätt en professionell bör ta hänsyn till, det vill säga 
empati, klientperspektiv och samtal mellan socialarbetare och klient. De traditionella metoder 
som används i det sociala arbetet har blivit svåra att applicera på de insatser som de nya 
invandrargrupperna behöver, menar Kamali. Det har i invandrartäta kommuner visat sig att 
socialtjänsten inte arbetat utifrån invandrarklienternas perspektiv. Socialtjänsten har  därmed 
tvingats vara alltför oreflekterande och resultatinriktade i sitt arbetssätt i och med de nya och 
komplexa problem som uppkommit. Detta har enligt Kamali lett till en uppkomst av så 
kallade kulturrelaterade problem och att nya begrepp har bildats, som exempelvis 
”kulturkompetens”. Det har på dessa grunder förts en diskussion om behovet av 
”kulturkompetens” inom det sociala arbetet för att kunna bemöta invandrare på ett bättre sätt, 
menar författaren.   
 Sverige har enligt Hjerm (2007) misslyckats med att integrera invandrare i det svenska 
samhället. Med det menas att invandrare exempelvis har ett lägre antal deltagare på 
arbetsmarknaden, lägre lön, de röstar i lägre utsträckning och bor i segregerade 
bostadsområden.  Invandrare är enligt Askheim och Starrin (2007) en minoritetsgrupp i det 
svenska samhället och därmed extra utsatta. De kan ha svårigheter med språket och kan ha 
andra kulturer än de som finns i Sverige. Det kan då enligt Kamali (2002) bli en svårighet när 
dessa kommer till den svenska socialtjänsten och möts av andra kulturella värderingar. Enligt 
författaren kan det då bli ett kulturellt gap mellan socialtjänsten och klienterna. 
 I en artikel från tidsskriften Socionomen skriver Bolmstedt (2004) om Ritva som i sitt 
arbete med en drogmissbrukande man från Somalia i efterhand insåg att hon hade fördomar 
mot mannen. Hon kände att hennes fördomar hindrade henne från att se vem som dolde sig 
bakom den somaliska mannen med missbruket. Ritva berättar att hon föreställde sig hur 
mannen var extremt religiös och förtryckte sin fru. I och med hennes medvetenhet om dessa 
fördomar ändrade hon sitt arbetssätt vilket resulterade i att mannen blev lugnare och slutade 
vara påverkad under deras möten. 
 Sverige är idag ett mångkulturellt land, vilket gör att dagens socialtjänst fått större krav på 
att anpassa sitt bemötande och sina arbetsmetoder. Många utav de forskningar som vi har 
hittat beskriver hur socialsekreteraren bör vara i mötet med invandrarklienten men det finns 
fåtal forskningar utifrån ett klientperspektiv.  Vi vill därmed undersöka hur invandrare 
upplever sig bemötta av socialtjänsten samt vilka föreställningar de har om den svenska 
socialtjänsten. 
  
 



Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka invandrares upplevelser av socialtjänstens 
bemötande samt deras förväntningar på socialtjänsten.  
 
Frågeställningar 
- Hur har invandrare upplevt socialtjänstens bemötande? 
- På vilket sätt vill invandrare bli bemötta av socialtjänsten? 
- Vilka föreställningar och förväntningar har invandrare när det gäller socialtjänstens 
arbetsuppgifter och befogenheter? 
 
 
2. BAKGRUND 
 
Försörjningsstöd 
I vår studie framkommer försörjningsstöd åtaliga gånger. Därmed anser vi att en förklaring 
om vad försörjningsstöd arbetar med är lämplig. 
 Försörjningsstöd kan enligt Örebro kommun (2012) sökas när en individ inte kan försörja 
sig på annat sätt. Kraven för att få försörjningsstöd är att individen bor i kommunen, är svensk 
medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige. Vid ansökan av försörjningsstöd sker en 
behovsprövning.  Individen måste även lämna in en skriftlig ansökan som innefattar övriga 
handlingar som intygar de skriftliga uppgifterna. Med ansökan godkänner individen en 
kontroll från kommunens handläggare om uppgifterna som individen har lämnat.  
 För att få försörjningsstöd enligt Örebro kommun krävs det att individen står på 
arbetsmarknadens förfogande. Kan individen inte arbeta krävs ett intyg om sjukskrivning. 
Individen har också rätt till försörjningsstöd vid deltagande i undervisning i Svenska för 
invandrare. Innehar individen pengar på banken ska dessa i första hand användas som 
försörjning.  
 Enligt Örebro kommun ska pengarna räcka till familjens kostnader för mat, kläder, boende 
och ibland även andra utgifter.  
 
”Det blågula glashuset” – om strukturell diskriminering i Sverige  
SOU 2005:56 är en utredning på uppdrag av Regeringen (2005) vars syfte är att undersöka 
den kunskap som finns om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös 
tillhörighet i Sverige. Utredningen har fokuserat i första hand på sju samhällsområden: 
arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, massmedier, det politiska systemet, rättsväsendet, 
utbildningsväsendet och välfärdstjänster som exempelvis socialtjänst och hälso- och sjukvård.  
 Utredningen visar att svensk forskning inom olika områden visar att kulturformad rasism 
är den allra vanligaste i Sverige. Denna typ av diskriminering formuleras som stereotypa 
föreställningar om att invandrares kulturer skiljer sig från den svenska kulturen och är helt 
oförenliga med varandra. Detta visar att det är svårt att skilja strukturell diskriminering från 
rasism då de egentligen beskriver samma fenomen. Utredningen visar att invandrare har 
sämre villkor när det gäller exempelvis hälsa, arbete, ekonomi och boende. Detta kan bero på 
att den svenska välfärdsstaten i allt större omfattning formas av segregering, utanförskap och 
marginalisering och kan därmed inte uppfylla sina mål, enligt rapporten. Idag finns det 
normer inom flertalet av välfärdens institutioner som förenar ”svenskhet” med vad som är 
”normalt” och som samtidigt pekar ut invandrare som annorlunda. Sociala problem hos 
invandrare görs till kulturella problem och med detta ställs invandrare till svars för sin 
ojämlika position. De sociala myndigheternas fördomar och brist på kunskap om invandrares 
ställning i Sverige utgör enligt Kamali (ref. av Regeringen, 2005) det största hindret för 



integration. Kamali menar vidare att klientifieringen av invandrare gör dem beroende av 
långvarig kontakt med sociala myndigheter, istället för att förstärka individers egna tillgångar 
så de kan leva ett oberoende liv.  
 Utredningen visar att utrikesfödda människor är överrepresenterade inom socialtjänsten. 
Av de personer som haft en lång period av bistånd var 63 procent utrikesfödda, 35 procent 
hade bott i Sverige i över tio år. Ungdomar som är födda utanför den så kallade västvärlden är 
ännu mer utsatta. Fem gånger så många av dessa ungdomar är i behov av bistånd jämfört med 
andra ungdomar. Strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet är 
enligt utredningen framförallt en fråga om de etniska maktrelationerna som finns i ett 
samhälle. Dessa maktrelationer bygger på samhällets hanterande av och inställningar till de 
”andra” – som i detta fall gäller de etniska och religiösa minoriteterna. Utredaren har kommit 
fram till att det finns tre viktiga faktorer som interagerar i utvecklingen av ett verksamt arbete 
mot strukturell diskriminering. Dessa är ett tydligt politiskt ledarskap i arbetet mot 
diskriminering och en stark allmän strävan mot rasism och diskriminering. Den sista faktorn 
är en verksam lagstiftning och andra åtgärder mot diskriminering och för etnisk jämlikhet. 

”Från socialbidrag till arbete” 
Utredningen ”Från socialbidrag till arbete”, SOU 2007:2 (Regeringen, 2007) har som mål att 
skapa en överblick angående vilka insatser som erbjuds arbetslösa som är beroende av 
försörjningsstöd.  Utredningen har även som uppgift att föreslå åtgärder som gör det enklare 
att gå från försörjningsstöd till arbete. Utredningen är skapad genom olika 
fördjupningsstudier. Vi har valt att diskutera tre av studierna som ingår i utredningen och som 
vi finner relevanta för vår studie.  

Aktivering av socialbidragstagare 
Giertz (2007) beskriver i sin studie situationen när det gäller ekonomiskt bistånd, 
arbetslöshetsersättning och aktivering i de nordiska länderna, Nederländerna, Tyskland och 
Storbritannien. Enligt rapporten har arbetsmarknaden förändrats under den senaste tiden, 
vilket har bidragit till en ökad arbetslöshet bland lågutbildade och invandrare. Arbetslösheten 
leder ofta till ekonomiska och sociala problem för de arbetslösa. Dessutom ställer den 
förändrade arbetsmarknaden nya krav på de arbetslösa och intar istället ett aktivt 
förhållningssätt.  
     En annan orsak som lett till förändrad arbetsmarknad kan bero på ekonomiska problem i 
och med de ökade kostnaderna för bidrag och de minskade skatteinkomsterna. Synen på 
socialpolitik har förändrats men också synen på att de arbetslösa ska på eget ansvar söka jobb 
och utveckla sin kompetens. Utredningen visar vidare att om arbetslösheten är hög blir det 
svårare att granska om de arbetslösa verkligen söker arbete och vill arbeta. Det dyker hela 
tiden upp uppfattningar och påståenden om att många arbetslösa kan få arbete om de 
anstränger sig och därmed blir kravet på aktiva åtgärder en lösning.   
     Reglerna för att få ekonomiskt bidrag har enligt Giertz skärpts i de flesta länder genom att 
tiden för kvalificering har ökat, däremot är dessa ändringar små. Nu beviljas socialbidrag 
endast för en kort period för högst en månad i taget. Om bidragstagaren inte uppfyllt de krav 
som finns om att söka arbete så beviljas inget fortsatt bidrag. Beslut om socialbidrag tas på 
handläggarens dagliga möte, vilket ger denne möjlighet att ”sova på saken”, dessutom leder 
de dagliga mötena till en enhetlig linje för arbetsplatsen. Med tanke på de långvariga och 
svåra problem som många arbetslösa har, särskilt de som går på socialbidrag som försörjning 
efterfrågar utredningen en fortsatt utveckling och förbättring av program och insatser. 
Utredningen anser det nödvändigt att utvärdera på ett kvalificerat sätt och att utvecklingen 
inte styrs av förväntningar på de metoder som för tillfället används. 



Varför jobbar de inte egentligen?  
I en annan studie som presenteras i SOU 2007:2 av Regeringen (2007) fann Furth och 
Graffman (2006) att invandrare är mer utsatta än infödda svenskar i möten med myndigheter. 
Detta beror enligt författarna på att invandrare i större utsträckning har mindre kunskap om 
myndigheter. De är även generellt mer utlämnade både språkligt och ekonomiskt. I en studie 
av Broomé m.fl. (ref. av Furth & Graffman, 2006) undersöktes invandrares attityder gentemot 
myndigheter. Studien baserades på tjugo djupintervjuer med invandrare (arbetslösa, 
studerande och förvärvsarbetande). I undersökningen framkommer det att tretton av 
respondenterna hade en negativ syn på socialtjänsten. Den negativa synen fanns främst bland 
arbetslösa och studerande och berodde mestadels på den makt- och kontrollutövning som 
respondenterna upplevde från myndighetspersonalen.  
     Furth och Graffman beskriver invandrares situation som ”dubbelt” så besvärlig på grund 
av att de är ”främmande” människor i ett nytt land, samtidigt som de fastnar i ett 
arbetslöshetssystem som inte betonar den individuella erfarenheten och kompetensen. Enligt 
författarna saknas det utrymme för individen i myndigheternas arbete. Därmed uteblir ett 
helhetsperspektiv och byråkratiska processer förstärks. Detta bidrar till att det brister i 
förståelsen kring individens problematik, vilket även påverkas negativt av den höga 
personalomsättningen på handläggare. Den byråkratiska processen lämnar inget utrymme för 
mänskliga misstag, såsom att lämna in ansökningar för sent eller glömma att bifoga något 
dokument, vilket kan få förödande konsekvenser för klienterna, menar författarna.  
     Författarna diskuterar även möten med myndigheter som varit tillfredställande för 
klienterna. Dessa möten har det gemensamt att handläggaren varit engagerad och ärlig, samt 
att klienterna har kunnat kontakta sin handläggare vid behov, då de behövt ventilera sina 
funderingar. Det som lyfts fram som viktigast för ett bra möte är att klienterna upplevt sin 
handläggare som genuint intresserad av deras situation.  
     I Broomés m.fl. (ref. av Furth & Graffman, 2006) studie framkommer det också att 
invandrares upplevelser av socialtjänsten främst är negativ då de upplever att 
myndighetspersonalen stjälper mer än hjälper. Invandrarna i studien uttryckte kritiska åsikter 
angående handläggarens ointresse för klienten. Handläggarna upplevdes ofta som att de inte 
var intresserade av att lyssna på klientens berättelse.  
 
Socialtjänstens och arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande, invandrare 
socialbidragstagare – ett brukarperspektiv. 
Enligt Carlsson (2000) är arbetslösheten större bland invandrare än infödda svenskar, vilket 
gör att många är i behov av försörjningsstöd.  Författaren undersöker i studien invandrares 
svårigheter med att få ett arbete. Hon undersöker dessutom mötet med arbetsförmedlingen och 
socialtjänsten utifrån ett brukarperspektiv. Studien är kvalitativ och genomfördes med 
socialbidragstagande invandrare som deltog i ett samverkansprojekt mellan 
arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Respondenterna var i åldrarna 25-40 år. I studien 
deltog 49 personer som svarade på en minienkät, 15 av dem gick sedan med på att bli 
intervjuade.  
     I studien utgår författaren utifrån Franzéns (ref. av Carlsson, 2010) två olika mönster som 
kan uppstå i möten mellan invandrare och välfärdsinstitutioner: det destruktiva och det 
konstruktiva mönstret. Det destruktiva mönstret innebär en kollektivisering där handläggaren 
intar ett förhållningssätt där invandrare ses som en homogen grupp. Detta förhållningssätt kan 
innebära att invandrarnas behov och önskemål inte provas individuellt utan baseras på 
stereotyper som finns angående invandrare. Det konstruktiva mönstret betonar individens 
önskemål och behov, invandraren ses då som en individ och inte som invandrare.  
     Carlsson menar att klienter som hamnar i ett destruktivt mönster fastnar i systemet, där 
klienter bollas runt mellan olika myndigheter och åtgärdsprogram. Detta kan bidra till att 



klienterna tappar motivation till att själva agera och intar istället en passiv hållning till 
myndigheterna. Författaren påpekar att det faktiskt också finns klienter som hamnar i 
konstruktiva mönster, där deras kompetens och behov beaktas vid val av insatser.  
     I studien framkommer det att det finns tre viktiga punkter där klienterna skulle vilja se en 
förändring: de vill bli sedda som individer och önskar lyhördhet från myndigheternas sida. De 
önskar även att myndigheterna ska ta tillvara på deras tidigare kompetenser, tidigare 
yrkeserfarenhet och utbildning.   
 
 
3. TIDIGARE FORSKNING 
 
Etnisk sensitivitet – en utmaning i socialt arbete  
Uhr (2011) beskriver i sin studie svårigheterna i socialt arbete som kan uppstå vid 
handläggningen av klienter med annan etnisk bakgrund än majoritetssamhället. Urh fokuserar 
på romernas situation i Slovenien där de blir diskriminerade av socialarbetare och det 
resterande samhället. Författaren skriver att diskussioner angående minoritetsdiskursen endast 
uppstår då det sker konflikter mellan minoriteter och majoriteter i ett samhälle. Romerna är 
erkända som en etnisk grupp i Slovenien. De har dock inte samma rättigheter som andra 
minoriteter i landet, vilket ökar deras utanförskap. 
 Uhr skriver att etnicitet aldrig är något vi diskuterar då vi talar om oss själva. Vi använder 
begreppet etnicitet endast då vi beskriver grupper som är annorlunda än oss. Denna skillnad är 
enligt författaren alltid negativ. Inom media framställs romer som att de har stora familjer, att 
det lever på försörjningsstöd, att de är kriminellt belastade och att de har odugliga sociala 
värderingar. Författaren skriver att utanförskapet kan beskrivas utifrån en binär1diskurs; 
majoritetsgruppen som den dominerade gruppen vars egenskaper beskrivs som acceptabla och 
normala, i opposition till minoriteten som tillskrivs egenskaperna oacceptabla och avvikande.
 Enligt Uhr är den sociala exkluderingen av minoritetsgrupper synlig inom alla arenor i 
samhället. Den sociala exkluderingen i Slovenien fortgår på grund av att romerna tillskrivs 
etniskt specifika stereotyper av majoritetssamhället. Dessa föreställningar om romer är en del 
av majoritetssamhällets förståelse och kultur vilket influerar sociala relationer i hög grad. Uhr 
skriver att främlingsfientlighet gentemot immigranter existerar inom socialt arbete vilket tyder 
på att det finns både en personlig främlingsfientlighet hos tjänstemän, men även en 
institutionell främlingsfientlighet. Enligt Uhr skapas och reproduceras den institutionella 
främlingsfientligheten då det inte finns öppna diskussioner kring etnicitet inom socialt arbete. 
Författaren menar att inom det sociala arbetet bör man utgå utifrån ett antirasistiskt perspektiv 
där etnisk sensitivitet och reflexivitet står i fokus. 
 
Invandrarnas möte med gränspolisen och dess konsekvenser för 
anknytningen till landet 
Aranda och Vaquera (2011) beskriver ett exempel från en artikel i New York Times, som 
lyfter fram de starka motsättningar som uppkom när det skulle byggas en moské i närheten av 
Ground Zero2 i New York. Efter terroristattackerna den 11 september 2001 gjordes 
invandrare i USA till syndabockar för vad som skedde och muslimer i landet började tvivla på 
om de någonsin skulle bli accepterade i det amerikanska samhället på riktigt. Detta 

1 En relation (eller ibland en funktion) mellan två argument kallas binär eller tvåfaldig. Begreppet avser en 

2 Ground Zero är den vardagliga benämningen på platsen där resterna av World Trade Center röjdes bort efter 
terrorattackerna den 11 september 2001. Källa: BBC



tillsammans med en ökad illegal invandring i landet har medfört en ökad generell önskan om 
strängare kontroll av invandringen till landet. Invandrarna i USA känner enligt författarna en 
oro över de negativa upplevelser de får i landet. Aranda och Vaquera har valt att fokusera på 
upplevelserna av tjänstemän som arbetar med invandrare och deras bemötande.  
 Aranda och Vaquera har med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder undersökt hur 
invandrares negativa upplevelser både i det första skedet och resterande tid de är bosatta 
påverkar deras anknytning till det nya landet. Enligt författarna är vanliga tecken på 
integration bland annat inkomst, utbildning, sysselsättning, språkanvändning, bostad och 
medborgarskap. Genom dessa tecken går det att se hur mycket invandrarna integreras och i 
vilken takt de gör det. Huruvida invandrare bildar någon emotionell anknytning till sitt land 
finns inte med som en indikator för integrering. Sådana anknytningar är dock viktiga att mäta 
eftersom de medför uppskattning, stolthet, engagemang och ansvar att ta hand om dess 
invånare, institutioner och levnadssätt, menar författarna. 
 Den första kontakten med landet är med gränspolisen som kontrollerar vem som kommer 
in och ut ur landet. Aranda och Vaquera menar att invandrare kan se den första kontakten med 
landet som representerande för landet vilket kan påverka hur deras dagliga liv kommer att se 
ut om de blir bemötta som likvärdiga medborgare av samhället. I processen i att bilda ett 
emotionellt band till landet kan dåliga erfarenheter av gränspolisen vara ett hinder, menar 
författarna. 
 Som ovan nämnts finns det en misstro mot invandrare vilket bidrar till att de blir bemötta 
med misstänksamhet istället för att bli välkomnade. Romero (2006 ref av Aranda och Vaquera 
2011) skriver om hur invandrare har blivit onödigt förolämpade, stoppade och genomsökta. 
Författarna menar att gränspolisen genom ett sådant beteende bildar en fara för samhällslivet 
genom att de äventyrar integrationsprocessen för invandrare. 
 Författarna menar att invandringspolitiken har visat sig ha effekt på hur invandrare i landet 
beter sig. En sträng invandringspolitik som visar på rädsla för invandrare och att de är 
misstänkta leder till att de befintliga invandrarna i landet ändrar på sina dagliga rutiner, att gå 
till jobbet, affären och skolan. 
 Genom sina undersökningar har författarna kommit fram till att det dåliga bemötandet av 
invandrare huvudsakligen sker på flygplatsen när de först äntrar landet. Tjänstemännen som 
möter invandrarna granskar dem på ett sätt som invandrarna inte hade väntat sig skulle ske i 
USA. Dessa upplevelser gör att invandrarna inte känner sig välkomnade i landet och det har 
en långvarig effekt på dem. Vidare visar resultaten av undersökningarna att endast en liten 
andel av de tillfrågade rapporterar negativa upplevelser av gränspolisen, och dessa 
upplevelser har direkt koppling till en känsla av att inte tillhöra USA och benägenheten att 
vilja flytta tillbaka till hemlandet. Slutligen vill författarna lyfta fram att gränspolisen borde 
ha i åtanke att genom bemötande syfta till att hjälpa invandrare till integration och 
samhällsengagemang istället för mot kriminalitet för att skapa en ”racial democracy” av USA. 

Social integration och nya förutsättningar i det svenska välfärdssamhället 
Montesinos (2010) fokus är på diskrepansen som uppstår mellan socialarbetares syn på 
invandrares verklighet av konsumtion och den egentliga verkligheten som invandrare själva 
upplever. Montesino beskriver hur dagens integrationsarbete med minoriteter liknar 
integrationsarbetet med fattiga på 1800-talet. Fattiga människor under den tiden ansågs avvika 
kulturellt och denna syn på utlandsfödda finns idag i Sverige. Författaren beskriver hur fattiga 
inte ansågs kunna spendera sina pengar på rätt sätt, de skulle lära sig konsumera rätt och 
genom detta skulle den sociala integrationen öka och de fattiga skulle bli en del av samhället. 
De fattigas bristfälliga kunskap som krävdes för att konsumera rätt bidrog till att de 
utvecklade dåliga vanor och till att de blev kvar i fattigdomen. Montesino skriver att skol-, 
hälso- och sjukvårdpersonal och socialarbetare skulle lära fattiga hur man konsumerar rätt 



men de skulle även kontrollera deras konsumtion.    
 Nu, mer än hundra år senare pågår en annan typ av integration med fokus på utlandsfödda 
personer. Enligt Montesino är dagens integration väldigt lik de fattigas sociala integration på 
1800-talet. Detta kan ses genom att invandrares konsumtionsvanor ifrågasätts inom den 
offentliga debatten om välfärdssamhället, idag sker dock kontrollen av utlandsfödda främst av 
socialarbetare. Utlandsfödda är den överrepresenterade gruppen i samhället som saknar arbete 
och ekonomiska resurser, vilket bidrar till att de i större utsträckning söker stöd hos 
socialtjänsten, vilket gör dem till en avvikande grupp. Författaren menar att skolpersonalen 
och socialtjänsten undersöker vilka konsumtionsvanor personer med försörjningsstöd har för 
att kunna avgöra om familjerna har ett ”normalt” konsumtionsmönster. Enligt Montesino 
beskriver personalen barnen till utlandsfödda föräldrar som offer för föräldrarnas överdrivna 
eller felaktiga konsumtion. Personalen i studien kom oftast fram till att familjerna med 
försörjningsstöd behöver utbildning och guidning för att lära sig konsumera rätt. Författaren 
skriver vidare att personalens bild av utlandsfödda familjer med försörjningsstöd är 
pessimistisk, det ser dem som en marginaliserad grupp i samhället som är bundna till ett 
geografiskt område.      
 Enligt Montesino stämmer inte bilden som socialarbetare och skolpersonal innehar 
angående utlandsfödda familjer med deras egen bild av verkligheten. I studien framkommer 
det att intervjupersonerna är mycket medvetna om sin konsumtion. De har kunskap om till 
exempel var man handlar billigast, vilket telefonkort som är mest förmånligt etcetera. 
Intervjupersonerna lever även i en internationell kontext och ser sig inte bundna till en 
geografisk plats eftersom de har kontakt med släktingar över hela världen som de besöker. 
Montesino skriver att den internationella kontakten även bidrar med ekonomisk hjälp, då 
familjer i olika länder gemensamt samlar ihop pengar om en släkting behöver ekonomiskt 
stöd.       
 Författaren skriver att bilden av utlandsfödda som ekonomiskt svaga tas för givet inom 
socialt arbete. Denna bild innefattar även att utlandsfödda med försörjningsstöd anses vara 
kulturellt annorlunda och normavvikande och bör därmed anpassas till det svenska samhället. 
Montesino skriver att socialarbetare har tillgång till utlandsföddas vardagsliv vilket bör 
tillföra ny och aktuell kunskap om deras situation. Det uppstår dock en paradox då 
socialarbetarna har svårt att absorbera denna kunskap. Detta sker på grund av att deras synsätt 
på bidragstagande utlandsfödda personer präglas och begränsas av det allmänna 
grundantagandet om invandrare som finns inom det svenska välfärdssamhället. 

Kulturkompetens i socialt arbete – om socialarbetarens och klientens 
kulturella bakgrund 
Kamalis (2002) forskning har som syfte att undersöka för- och nackdelar med etnisk likhet, 
dels mellan socialsekreterare med invandrarbakgrund och invandrarklienter och dels inom 
socialsekreterarens arbetsgrupp. Forskningen tar bland annat reda på anledningen till att 
klienterna aktualiseras hos sociala myndigheter. Handläggaren med erfarenhet av 
invandrarklienter menar att problembilden ser olika ut beroende på om klienten är svensk eller 
invandrare, vilket kan bero på att livsvillkoren ser annorlunda ut mellan de olika 
klientgrupperna. Kamali menar vidare att arbetslösheten betraktas både från socialsekreterare 
med invandrarbakgrund och socialarbetare med svensk bakgrund som en viktig orsak till att 
invandrarklienter aktualiseras på försörjningsenheterna, men inte som en huvudorsak när det 
gäller de svenska bidragstagarna. Däremot skiljer sig invandrarhandläggarnas och de 
svenskfödda handläggarnas bedömning av vad orsaken till invandrarklienternas arbetslöshet 
beror på. Både invandrarhandläggare och svenskfödda handläggare ser informationsbrist och 
okunskap om svenska lagar och normer som orsaker till arbetslöshet. Däremot ser 
invandrarhandläggare att den bristande språkförmågan, låg utbildningsnivå också kan vara 



orsaker till arbetslöshet.  
     Kamali undersökte också hur invandrarklienter upplevde kontakten med socialtjänsten. Av 
de 117 klienter som intervjuades anser 58 klienter att de fått en god hjälp av socialtjänsten. 33 
klienter var däremot mer tveksamma till den hjälp de fått och 26 klienter ansåg att de inte 
blivit hjälpta över huvud taget. Dessutom menar författaren att invandrarklienter lägger stor 
vikt på socialtjänstens bemötande. Invandrarklienter tar bland annat upp att de upplever en 
beroendeställning gentemot myndighetspersoner, vilket påverkar mötet. I resultatet framkom 
det att invandrarkvinnor hade en mer positiv attityd till socialtjänsten än vad invandrarmännen 
hade. 
     Forskningen visar också att ju längre tid klienten var beroende av socialtjänsten desto 
mindre önskvärda kände de sig av handläggarna. Detta gör att dessa långtidsberoende klienter 
intar en mer negativ attityd mot socialtjänsten. En annan faktor som påverkar 
invandrarklienternas attityd gentemot socialtjänsten är handläggarens beslut. Handläggarens 
negativa beslut generar i invandrarens missnöje med socialtjänsten. När en klient får avslag på 
sin ansökan om försörjningsstöd utvecklar denne ett starkt missnöje mot socialtjänsten. 
Däremot generar positiva beslut en positiv attityd till socialtjänsten.  
     Kamali undersökte också om invandrarklienter ville ha en svenskfödd handläggare eller en 
utlandsfödd handläggare. Av de 117 invandrarklienter var det 96 klienter som föredrog en 
svenskfödd handläggare framför en handläggare med invandrarbakgrund. De ansåg att 
svenskfödda handläggare kan lagarna bättre, håller sekretessen, känner till samhället bättre, 
ger bättre information, är opartiska och diskriminerar inte, hotar inte samt klandrar inte 
problembelastade klienter. De fem personer som hellre ville gå till en handläggare med 
invandrarbakgrund menade att den språkliga kommunikationen underlättade med en 
handläggare som talar deras språk och förstår deras bakgrund. 16 klienter menar att den 
etniska bakgrunden inte spelade någon roll. 
     Författaren menar att kulturkompetens är en viktig kunskapskälla för arbetsgruppen, 
speciellt för svenskfödda handläggare i deras arbete med invandrare. Dessutom ser 
handläggare med utländsk bakgrund sin kulturkompetens som en fördel i arbetet med 
invandrarklienter. De menar exempelvis att de har fördel av att de bättre kan kommunicera 
med sina klienter och att de har bättre möjlighet att ”avslöja” sina invandrarklienter, vilket 
innebär att handläggaren lättare kommer åt fusk och klienter som utnyttjar socialtjänsten. Den 
ökande kulturkompetensen gör det lättare och bidrar till ökad förståelse för klienternas 
situation i Sverige. 
 
 
4. TEORI OCH BEGREPP 
 
Kultur 
Enligt Dimbleby och Burton (1999) kan kultur innebära en samling gemensamma 
föreställningar, värderingar och beteenden som är karaktäristiska för en stor grupp människor. 
Kultur är ofta uppdelat efter nation, geografisk område eller ras och religion. En kultur kan 
representeras i synnerhet genom kläder, religion och konstformer samt genom språket.
 Allwood och Johnsson (2009) menar att kulturbegreppet vanligen används för att förklara 
större grupper av människor som exempelvis länder eller delar av länder. En viktig del i det 
som kallas kultur är människans egen förståelse av verkligheten. Berry och Triandis (ref. av 
Allwood & Johnsson 2009) menar dessutom att människors beteende och deras skapade 
föremål ska räknas in i begreppet kultur. Ett annat sätt att se på kultur är enligt Allwood och 
Johnsson att beskriva kultur som en grupp människors delade förståelse och deras sätt att se 
på och bedöma olika fenomen i världen. Detta sker exempelvis när svensk kultur omtalas. Det 
förutsätts då att alla eller flertalet av svenskarna delar vissa typer av förståelseinnehåll. 



 Det finns också enligt författarna kritik riktad mot kulturbegreppet. Ett exempel på när 
kulturbegreppet kan bli problematisk är att det blir svårt att avgränsa när ett förståelseinnehåll 
är tillräckligt delat mellan representanterna för att det ska räknas till gruppens kultur. 
Dessutom är det svårt att fastställa hur lika människors uppfattningar och förståelse bör vara 
för att anses som delad. Kulturbegreppet har enligt författarna stora likheter med det vi idag 
kallar tradition, men traditionen utgör endast en del av det som räknas till kultur. 
 Allwood och Johnsson menar vidare att en grupps förståelse är något som man kan ha 
åsikter om. Framställningen av vad som karakteriserar en grupps kultur kan användas som 
politisk resurs i samband med att människor försöker åta sig fördelar i olika omgivningar 
 
Kulturkompetens  
Kulturkompetens eller etnisk sensitivitet i socialt arbete kan definieras på olika sätt. Att inneha 
kulturell kompetens kan innebära att kulturens betydelse för de människor man möter 
uppmärksammas (Ahmadi & Lönnback, ref. av Kim, 2010). Det kan innebära att det finns en 
medvetenhet hos socialarbetaren om att klientens kultur kan yttra sig på olika sätt och påverka 
problem men även lösningar.  I det praktiska arbetet innebär detta bland annat att insatserna 
som utformas anpassas till individens specifika behov. Ahmadi och Lönnback menar vidare 
att kulturkompetens även innefattar kännedom om vad marginalisering, rasism och 
diskriminering är. Genom kunskap om dessa begrepp kan handläggaren undvika att tillskriva 
klienter stereotypa roller baserade på deras etniska tillhörighet.  
     Green (ref av Valtonen 2008) beskriver att kulturkompetens innefattar en medvetenhet om 
sina egna kulturella värderingar, öppenhet för andra kulturer, ett klientorienterat arbetssätt där 
socialarbetaren lär sig av klienten och utgår från klientens kultur. För att kunna förstå 
klientens kultur bör socialarbetaren ha en kunskap om klientens sociala miljö och 
migrationsprocess. Även Kamali (2002) diskutar begreppet kulturkompetens, vilket enligt 
författaren innebär att människor med andra kulturella rötter engageras i socialtjänsten för att 
öka kunskaperna och färdigheterna. Detta för att kunna möta invandrares problematik på ett 
mer kompetent sätt. Kulturkompetens innefattar även att öka kunskapen och kompetensen om 
att möta invandrare även hos människor med svensk kulturbakgrund.  

Etnicitet 
Ålund (2000) förklarar att det grekiska ordet Ethnicos innebar utomstående människor eller 
kulturella främlingar och idag menas etnicitet kulturellt främmande grupper med 
minoritetsstatus och lägre klass. Etnicitet är enligt de los Reyes (2007) ett sammanfattande 
begrepp för gemensamma egenskaper som tillhörighet, identitet, gemensam kultur, historia 
och traditioner som en unik grupp besitter. Dessa egenskaper skapar också sammanhållning i 
relation till andra grupper. Etniska identiteter skapas först i mötet med andra grupper. Det är 
just i mötet med den andra gruppen som det enligt de los Reyes uppstår ett behov att utmärka 
en gräns vilket skapar frågor om tillhörighet och identitet. Följden blir då enligt författaren att 
etniska identiteter ses av de andra som annorlunda, som främlingar med andra och eventuellt 
motsatta värderingar.  
     de los Reyes menar att ett intersektionellt3 perspektiv ifrågasätter existensen av skilda 
etniska grupper och fokuserar istället på det etniska skillnadsskapandet utifrån ett 

3 intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck 
som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass. Källa: Nationalencyklopedin 

 



maktperspektiv. Det kan exempelvis röra sig om vem som definierar den etniska ordningen 
och på vilka grunder. Denna fråga är av stor vikt i situationer där ojämlikheter socialt och 
ekonomiskt gör att kulturella och etniska skillnader hamnar i fokus istället.  
   de los Reyes menar vidare att en förändring bör ske från att leta efter tecken på skillnader på 
vad som skiljer grupper från varandra till att analysera de processer och faktorer som gör att 
dessa skillnader får en mening. Författaren ifrågasätter ordningen som skapas genom att skilja 
på etniciteter och vilka privilegier och fördelar som framkommer ur det. Det har under de 
senaste åren riktats kritik mot den officiella berättelsen om ”invandraren”. Det har genom 
åtskiljandet mellan ”oss” och ”de andra” uppkommit ständiga gränsdragningar och ett behov 
av att kontrollera, disciplinera och ifrågasätta ”de andras” närvaro.   
 Det är svårt att definiera invandrare men enligt Nationalencyklopedin (2012) är 
”invandrare personer som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, 
enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år.  
 
Professionellt bemötande 
Förståelsen för en annan människas språk och koder är enligt Eide och Eide (2004) en 
förutsättning för god kommunikation. Optimal kommunikation kräver också att man har 
gemensamma kulturella upplysningar och förutsättningar. Professionella möter ofta klienter, 
brukare och familjer med en annan kulturbakgrund än dennes egen, exempelvis etnisk, 
språklig eller religiös. De kommer också i kontakt med personer som är starkt präglade av 
livserfarenheter av andra slag än dem som den professionella besitter, exempelvis 
inbördeskrig, terror, tortyr, naturkatastrofer eller svält. Det kan också enligt författarna röra 
sig om personer som på ett eller annat sätt har ett annat mönster av och uppfattning om 
verkligheten än den professionella har, såväl som klass, livssyn, intressen, politik och 
grupptillhörighet. 
     För den professionella kommer den kommunikativa utmaningen att bestå i att kunna leva 
sig in i klientens värld och förstå dennes tecken och koder, samt tillhandahålla en trygghet och 
ett klimat som ger klienten hjälp utan att hindras av kulturgränserna, vad dessa än består av.  
Författarna menar att ju större distansen är i kultur, desto mindre överlappar modellerna av 
verkligheten varandra och desto mer krävs det av den professionelle i form av förmåga att 
lyssna, förstå och sätta sig in i sin klients sätt att förstå sig själv och världen. 
 Enligt Blennberger (2006) innebär ett professionellt bemötande inom socialt arbete även 
att handla etiskt korrekt. Vilket språk som används i bemötandet kan vara av stor betydelse 
för klientens självkänsla. Författaren har förslag på nyckelord att agera utifrån i bemötandet: 
respekt, vänlighet, tillit, jämlikhet, empati som uppmärksamhet, empati som medkänsla, stöd 
och uppmuntran, tröst. Han menar vidare att en professionell ska ha ett uttryck i sitt 
bemötande som signalerar mänsklig värme och att bemötandet alltid bör utmärkas av respekt. 
En annan viktig aspekt i bemötandet är att det i praktiskt taget alla bemötanden krävs empati i 
betydelsen av uppmärksamhet, av intresse, lyhördhet och inlevelse. 
 
Socialpsykologi 
Socialpsykologi handlar enligt Ekehammar (2007) om hur människor påverkas av och själva 
påverkar sin omgivning, det vill säga andra individer, grupper och organisationer. 
Socialpsykologin behandlar områden som attityder, fördomar och gruppmotsättningar, social 
påverkan, attraktion och relation och kärlek samt gruppbeteende.  
 Attityder är enligt Ekehammar det mest kända begreppet inom socialpsykologin. En attityd 
kan ses som ett sammanfattande av våra egna värderingar av ett objekt som antingen negativt 
eller positivt. Attitydsobjekten kan variera och vara allt ifrån ens egna jag till andra människor, 
saker och händelser. Attityder brukar variera i riktning, exempelvis kan de vara negativa, 
positiva eller neutrala och i intensitet, alltså vara svaga eller starka. Författaren menar vidare 



att människor har attityder för att de är användbara och förenklar interaktionen med 
omgivningen. Ekehammar menar att attityder uppstår av en människas egna upplevda 
erfarenhet av attitydsobjektet. Man har alltså kommit i kontakt med attitydsobjektet och 
därefter bildat sig en positiv eller negativ uppfattning.  
 Fördomsfullhet och gruppmotsättningar kan enligt Ekehammar ses utifrån tre 
komponenter: stereotyper, fördomar och diskriminering. En stereotyp består av delade 
uppfattningar, vanligtvis negativa, om den grupp som diskrimineras. Den diskriminerade 
gruppen kallas i detta sammanhang för utgrupp medan den dominerande gruppen kallas för 
ingrupp. Det kan vara så att stereotyperna är positiva mot en grupp, men oftast framkommer 
det i ett flertal studier att detta område behandlar negativa uppfattningar – hur ingruppen ser 
på utgruppen. Några exempel som författaren tar upp är hur svenskar ser på invandrare, hur 
män ser på kvinnor och hur vita amerikaner ser på svarta amerikaner.  
 Stereotyper uppkommer enligt Ekehammar i tidig ålder genom social påverkan och 
sammanhänger i stort av ingruppens medlemmar i en kultur. Vita amerikaners stereotyper om 
svarta amerikaner innehåller alltså uppfattningar om att de är fattiga, brottsliga, aggressiva, 
lata och ointelligenta. Individers egna uppfattningar om utgruppen påverkar stereotyperna. 
 Enligt författaren är stereotyptänkandet vanligt i vardagslivets sociala interaktion, utifrån 
de yttre egenskaperna hos personen man samspelar med, exempelvis ålder, kön och etnisk 
tillhörighet aktiverar omedelbart de stereotyperna som tillskrivits den grupp som personen 
tillhör.  
 Ekehammar menar att ett annat synsätt innebär att de stereotyper som finns i ett samhälle 
oftast kan finnas där för att rättfärdiga sociala orättvisor. Det gör man genom att framställa 
utgrupperna på ett sätt som gör att de förtjänar sina underordnade roller eller positioner. 
Oberoende vilket synsätt som intas så bygger stereotypisering på social kategorisering, som 
innebär att vi tenderar att automatiskt kategorisera individer som tillhör en viss social 
kategori, exempelvis kvinna eller invandrare.  
 Den andra komponenten är enligt författaren fördom. Denna uttrycks oftast som en, 
vanligtvis negativ, attityd emot någon grupp och gruppens medlemmar. När det gäller 
gruppmotsättningar handlar det vanligtvis om ingruppens negativa attityder mot utgruppen. 
Den tredje och sista komponenten är den beteendemässiga som kallas diskriminering. Här 
handlar det om att gå från en negativ attityd till en negativ handling, mot en grupp som det 
finns en negativ inställning till. Diskriminering kan innebära att inte anställa någon eller att 
inte släppa in någon på krogen på grund av individens grupptillhörighet.  
 
 
5. METOD 
 
Val av metod 
För att uppnå vårt syfte valde vi att använda oss av kvalitativ metod och intervjuer. Enligt 
Patel och Davidson (2011) är ambitionen i kvalitativa studier att tolka och förstå livsvärlden 
och att beskriva uppfattningar. Vi valde då kvalitativ metod för att vårt syfte har en 
upplevelsekaraktär, vi ville undersöka känslor och upplevelser genom kvalitativa intervjuer.
 Enligt Bryman (2008) utgår kvalitativa intervjuer utifrån intervjupersonernas ståndpunkter. 
Vidare skriver författaren att det i kvalitativa intervjuer finns utrymme för intervjun att ändra 
riktningar. Det finns även utrymme för nya frågor som uppföljning på intervjupersonernas 
svar. Undersökningens fokus kan även ändras och riktas på de svar som dyker upp under 
intervjun. Dessutom finns möjlighet att intervjua samma person flera gånger. Vi ville i studien 
ha välutvecklade och djupgående svar från intervjupersonerna för att förstå komplexiteten i 
deras sociala situation. Därför valde vi en kvalitativ metod. 
 Patel och Davidson (2011) skriver att en kvalitativ intervju har låg strukturering som i sin 



tur ger möjligheter för intervjupersonen att svara med egna ord. Frågorna behöver inte komma 
i en speciell ordning och därmed ges det en möjlighet att kunna ställa följdfrågor. Enligt 
författarna ger kvalitativ metod utrymme för intervjupersonen att förmedla uppfattningar.   
Detta är grunden för att vi valde kvalitativ framför kvantitativ metod. 
 Nackdelen med kvalitativ metod är att generaliserbarheten är lägre än vid en kvantitativ 
studie (Bryman, 2008). Vi kan diskutera och tydliggöra våra intervjupersoners upplevelser 
men vi kan inte generalisera resultatet på alla invandrare i Sverige. 
  
Intervjuguiden 

Vi har i studien använt oss av individuella semistrukturerade intervjuer. Bryman (2008) 
beskriver att semistrukturerad intervju utgår ifrån en intervjuguide som tar upp vissa 
förutbestämda teman som författarna har satt upp. Denna typ av intervju leder till att 
intervjupersonen får stor frihet att utforma svaren som den vill. Våra intervjufrågor var öppna, 
vi använde även oss av ett enkelt språkbruk som anpassades till intervjupersonernas 
kunskaper i det svenska språket. 
  I intervjun behövde vi bakgrundsinformation om våra intervjupersoner. Därför började vi 
med att fråga om ålder, civilstatus, vilket land de kommer ifrån och hur länge de har varit i 
Sverige. Därefter delade vi in intervjun i två huvudteman: upplevelsen av socialtjänstens 
bemötande det vill säga hur kontakten med socialtjänsten har sett ut samt vilka föreställningar 
intervjupersonerna har om socialtjänstens arbetsuppgifter och befogenheter. Eftersom 
intervjun var semistrukturerad var den även flexibel, vilket gav intervjupersonerna möjlighet 
att berätta fritt och arbeta med följdfrågor.  
 
Datainsamling  
Vi har sökt tidigare forskning genom databaserna Libris och Social Service Abstract. Vi 
använde oss av sökorden: immigration, minority, authority, social service, invandrare, 
minoriteter, myndigheter, och socialtjänsten. Vi sökte i huvudsak tidigare forskning på 
Örebro Universitets bibliotek. Vi sökte även upp referenserna som fanns i den tidigare 
forskningen, både i artiklar och i böcker. I början hade vi lite svårigheter att hitta forskning 
som var direkt passande till just vår studie. Vi sökte då även på forskning inom angränsande 
områden. Dessa var: hälsa och sjukvård och health care.   
 
Urval 
För att få kontakt med respondenterna ringde vi först vår kontaktperson som vi kommit i 
kontakt med i utbildningen som arbetar med samhällsarbete i ett segregerat område i Örebro. 
Vi tog även kontakt med olika invandrarföreningar som är verksamma i Örebro och 
kommunens svenskundervisning för invandrare (SFI).  
 Studien bygger på ett målstyrt urval vilket enligt Bryman (2008) innebär att forskaren 
väljer ut individer till forskningen som passar de formulerade forskningsfrågorna. I studien 
har vi som syfte att undersöka invandrares förväntningar på socialtjänsten och socialtjänstens 
bemötande. Vi riktade därför in oss på en specifik målgrupp. Därmed ansåg vi att ett målstyrt 
urval var bäst lämpat för vår studie. Vi valde ett antal kriterier som våra intervjupersoner 
skulle uppfylla: intervjupersonerna skulle helst tala förståelig svenska för att vi skulle undvika 
en tolk som mellanhand. Vi ansåg även att intervjupersonerna ska ha varit i kontakt med 
socialtjänsten tidigare då det är just denna aspekt vi ville undersöka. I studien valde vi att inte 
begränsa oss till någon specifik etnicitet utan valde invandrare generellt. 
 Bryman menar att det finns allmänna tillvägagångssätt när det gäller målstyrt urval. Ett är 
snöbolls- eller kedjeurval, som används för att kontakta grupper av personer som i sin tur 
kontaktar grupper och personer som kan tänkas ställa upp för urvalet. Tanken var att 
kontaktpersonerna med hjälp av sina kontakter kunde hjälpa oss att hitta personer som 



passade enligt de kriterier som vi satt upp och som var villiga att ställa upp i studien. 
 I rapporten har vi använt oss av fiktiva namn. Respondenterna fick själva välja sina namn 
för att de ska kunna utläsa i rapporten vilka de är. Detta för att stärka anonymiteten. Våra 
respondenter kommer från sex olika länder: Iran, Irak, Kuwait, Serbien, Somalia och Sudan. 

Tillvägagångssätt 
I denna studie hade vi som syfte att undersöka invandrares upplevelser och bemötande av 
socialtjänsten. När vi ringde våra kontaktpersoner förklarade vi att vi är socionomstudenter 
från Örebro Universitet och vår studies syfte. Kontaktpersonen från det segregerade området 
hjälpte oss att ordna intervjuer, han hjälpte även oss att ordna ett privat rum på ett bibliotek 
som endast intervjupersonen och vi som intervjuare hade tillgång till. Vi bokade in nio 
intervjuer på en dag, men endast tre av de nio intervjupersonerna dök upp. Nästa 
intervjuperson mötte vi på Örebro Stadsbibliotek. Där hittade vi en plats där vi kunde ha 
intervjun ostört. Vår kontaktperson på SFI i Örebro hade hyrt ett konferensrum i lokalerna där 
svenskundervisningen hölls. Vi genomförde sex intervjuer med elever från SFI. 
  Innan vi påbörjade intervjun förklarade vi syftet med vår undersökning. Vi informerade 
intervjupersonerna om de etiska kraven om anonymitet4, nyttjandekravet, informationskravet 
och konfidentialitetskravet (se även s.15). På den skriftliga information som vi överlämnade 
vid intervjuns start beskrev vi dessa begrepp samt lämnade även våra kontaktuppgifter till 
intervjupersonerna, ifall de hade några frågor eller inte ville vara med i undersökningen i 
efterhand. 
     Under intervjun använde vi oss av diktafon. Bryman (2008) menar att användandet av 
diktafon innebär att intervjupersonernas egna ord fångas i svaren. Intervjuerna utfördes på en 
plats där ingen utomstående kunde höra vad som sades under intervjun, för att 
intervjupersonerna skulle känna sig trygga och inte oroa sig för att känslig information ska 
komma ut till någon annan än intervjuarna.  Vi valde att ha en person som intervjuade medan 
de två andra förde anteckningar. Inför intervjuerna hade vi även utformat en intervjuguide 
som berörde de teman vi ville undersöka. Intervjuerna tog cirka 30-45 minuter att utföra. 
 
Databearbetning 
Bryman (2008) menar att forskare ofta är intresserade av både vad intervjupersonen säger och 
hur denne säger det. Därmed är det av stor vikt att forskarna transkriberar innehållet för att få 
med alla viktiga aspekter från intervjun. Vi spelade in och transkriberade intervjuerna och 
kategoriserade dem i olika teman för att få resultatet mer överskådligt.  
  Hellertz (1999) refererar till Trankell som menar att det är av vikt att redigera språket vid 
citat. Detta för att inte framställa intervjupersonerna som ”dumma”. Eftersom några av våra 
intervjupersoner upplevde svårigheter att uttrycka sig på svenska valde vi att varsamt 
modifiera deras citat så att de blev mer lättförståeliga för läsaren. Trankell (ref. av Hellertz 
1999) menar att exakta citat av ”talhändelserna” som han kallar de, kan ge en negativ bild av 
respondenterna.  
  Enligt Bryman görs kodning redan i början av en analys av data. Det är enligt författaren 
värt att koda data allteftersom forskningen fortskrider. Detta kan ge en ökad förståelse av 
insamlad data och bidra till det teoretiska urvalet. Bryman menar att forskarna ska läsa 
igenom utskrifterna och dokumenten utan att fundera på eventuella tolkningar. Därefter menar 
författaren att forskarna läser materialet en gång till och kodar olika nyckelord som 
respondenterna använt. Bryman menar vidare att man sedan ska granska koderna kritiskt för 
att se om två eller flera ord och fraser beskriver samma företeelser. Därefter bör forskarna 
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skissa olika kopplingar mellan insamlat data och teoretiska idéer.  
 Efter att vi transkriberade intervjuerna läste vi alla igenom materialet utan att tolka 
innehållet. Alla studiens författare kodade intervjun genom att läsa igenom det material vi 
hade och hitta gemensamma koder genom att belysa olika nyckelord som respondenterna 
använt sig av. Vi gick sedan tillsammans igenom vilka koder vi kommit fram till. Där det 
funnits olika tolkningar diskuterades en gemensam tolkning fram. Utifrån dessa koder 
skapades olika teman.  
  Vi anser att kodning var ett bra sätt för att få en genomskådlig överblick över vad 
respondenterna sade. Dessutom utgick studien från dessa olika teman. Det ledde till att det 
blev en röd tråd och att studien fick en enhetlig struktur. Kodning var den enda metod som 
passade vår studie.  

Analysmetoder 
Under vår transkribering delade vi in intervjuerna i olika begrepp som ofta uppkom under 
intervjuerna. När analysen genomfördes använde vi oss av deskriptiv innehållsanalys. Enligt 
Bryman (2008) är innehållsanalys det vanligaste tillvägagångssättet vid kvalitativ analys av 
data. Innehållsanalys innefattar sökande efter teman i det material som sedan ska analyseras. 
Teman kan exempelvis vara korta citat som illustreras på olika sätt i en forskning. 
 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet inom kvalitativa studier innebär enligt Franklin, Cody och Ballan (2010) att 
studien ska vara möjlig att upprepa av andra forskare och få fram liknande resultat. Ju högre 
reliabilitet en forskning har, desto större chans finns det att få likvärdiga resultat vid en 
upprepning av studien, menar författarna.  
 I vår studie använde vi oss av ett målstyrt urval, vilket enligt Bryman (2008) gör 
reliabiliteten högre i jämförelse med exempelvis ett bekvämlighetsurval. De kriterier vi valt 
kan göra det lättare att hitta personer som är likvärdiga våra intervjupersoner vid en upprepad 
forskning.  
 Vi diskuterade om användandet av en tolk skulle göra reliabiliteten högre eller lägre. En 
tolk hade kunnat göra egna tolkningar av det intervjupersonen sade, samtidigt som tolken 
hade varit en viktig del i kommunikationen. Även om vi valde att ha förståelig svenska som 
ett kriterium för intervjupersonerna så antar vi att personen i och med invandrarkriteriet hade 
kunnat uttrycka sig bäst på sitt hemspråk. I en av intervjuerna fick en av studiens författare 
agera tolk på grund av att respondenten hade svårt att förstå frågorna. Vi har även diskuterat 
om en videokamera skulle ha använts i studien. Å ena sidan antar vi att reliabiliteten skulle 
öka avsevärt då interaktionen och kroppsspråket på intervjupersonerna skulle gått att 
observera på videon. Dock anser vi att intervjupersonen hade kunnat se videon som ett hinder 
för att svara så naturligt som möjligt. 
 Validiteten i kvalitativa studier innebär enligt Franklin m.fl. (2010) om studien är trovärd 
eller inte. Trovärdighet i en studie går ut på att få studien så sanningsenlig som möjligt och 
det är forskarens ansvar att skapa bevis som är trovärdiga för detta menar författarna. På 
grund av den språkliga barriären fick en del respondenter svårigheter att uttrycka sig. Detta 
kan ha påverkat validiteten i båda riktningar, då det finns en risk att respondenterna feltolkade 
frågorna och att vi missuppfattade svaren.  
 Vi som arbetar med studien är tre C-studenter vilket kan bidra till tre olika tolkningar. Vid 
olika tolkningar diskuterade vi fram en gemensam tolkning, vilket i sin tur ökade validiteten. 
Något annat som också ökade validiteten var de gånger vi alla tre innehade liknande 
tolkningar av det insamlade materialet. 
 Generaliserbarhet förutsätter två komponenter i forskningsprocessen; den ena är metoden 
och det andra är resultatet. I en kvalitativ forskning blir metoderna enligt Holosko (2010) ofta 



partiska eller ändamålsenliga då resultaten inte är riktade till exakta slutsatser utan snarare till 
mer generella slutsatser. På det viset får kvalitativa studier ofta en väldigt låg 
generaliserbarhet. Vi valde som tidigare nämnts en kvalitativ forskning vilket medför att 
generaliserbarheten blir relativt låg eftersom fokus inte ligger på generaliserbarhet i 
kvalitativa studier.   
 
Etiska överväganden 
Anonymitet betyder enligt Vetenskapsrådet (u.å.) att personuppgifter eller namn på 
prover/enkäter eller intervjuer ska tas bort för att det ska vara omöjligt att hänföra resultatet 
till en bestämd person. I en del studier är enskilda individer inte av intresse då man 
exempelvis studerar variationer i svaren på en viss fråga i en bestämd grupp över tid. Vid 
sådana tillfällen kan forskarna utlova anonymitet. En svårighet kan däremot enligt 
Vetenskapsrådet vara att kontrollen av forskarnas uppgifter blir svåra eller till och med 
omöjliga. Dessutom kan en grupp diskrimineras genom publicering av vissa särskilda 
forskningsresultat, även om det skulle vara så att ingen person i gruppen har identifieras.  
 Våra respondenter är anonyma. Dock behövde vi bakgrundsfakta såsom ålder, kön, 
civilstatus och från vilket land personerna var ifrån. Varför just dessa aspekter lyftes fram är 
för att vi ansåg att det kunde bidra till en förståelse för socialtjänstens bemötande. Våra 
respondenter fick själva hitta på ett namn som de skulle ha i studien för att behålla 
anonymiteten samt att de ska känna igen sig själva i studien. 
 Vi informerade även våra respondenter att detta är frivilligt och att de när som helst kan 
avsluta sitt deltagande (se bilaga 2). 
 Dessutom ska respondenterna enligt Bryman (2008) ge sitt samtycke antingen muntligt 
eller skriftligt. Om personen exempelvis går med på att svara på ett frågeformulär har denne 
gett sitt samtyckte till forskningen. Bryman menar vidare att konfidentialitetskravet är viktigt 
vilket innebär att uppgifter om respondenterna ska vara så konfidentiella som möjligt och 
därmed blir forskningspersonerna anonyma. Efter att vi transkriberat alla intervjuer 
arkiverades dessa för att ingen obehörig skulle komma åt materialet.  
 Nyttjandekravet är också en viktig del att ta hänsyn till i forskningsprocessen. Det innebär 
att den insamlade informationen endast får användas till forskningen. Respondenterna i 
studien har tagit del av ovanstående information genom att vi muntligt och skriftligt 
informerade om det vid intervjutillfället.  
 
 
6. RESULTAT 
 
Vårt resultat redovisas utifrån olika teman som framgått ur intervjuerna. Temana utgår 
dessutom från de frågeställningar vi har. Respondenterna i studien är:  
     Leyla, 23 år: Leyla kom till Sverige år 2008 från Somalia på grund av kriget. Hon kom hit 
ensam och har ingen släkt här i Sverige. Leyla kom i kontakt med socialtjänsten då hon 
behövde en lägenhet här i Örebro som hon inte fick. 
  Djim, 26 år: Djim är ursprungligen från Irak. Han kom till Sverige som flykting 1997 på 
grund av krig i sitt hemland. Djims första kontakt med socialtjänsten var 2006 då han 
kontaktade försörjningsstöd på grund av en depression som gjorde att han inte kunde arbeta. 
Hans andra kontakt med socialtjänsten var när hans dåvarande fru träffade en ny man som 
hotade att skada Djims 3,5 åriga son. Han kontaktade då socialtjänsten för att han upplevde en 
fara för sin son. Djim arbetar idag med samhällsarbete.  
 Monah, 26 år: Monah är från Kuwait och kom till Sverige 1992. Hon gifte sig 2004 och 
kom då till Örebro. Hennes första kontakt med socialtjänsten var 2004 då hon försökte få en 
egen lägenhet, eftersom hon inte kom överens med sin svärmor. Hon har två barn. Monah har 



haft regelbunden kontakt med försörjningsstöd från 2004 till 2010.  
  Suzana, 34 år: Suzana är från Serbien och har bott i Sverige i elva år. Hon har fyra barn 
och ett femte på väg. Hon kom till Sverige för att hennes blivande man bodde här. Suzana 
kom i kontakt med socialtjänsten i och med att hennes man inte hade något arbete här i 
Sverige och behövde försörjningsstöd.  
  Ana, 35 år: Ana är gift och har fem barn. Hon kom till Sverige 1997 på grund av krig i 
Irak. Hennes första kontakt med socialtjänsten gällde försörjningsstöd, eftersom familjen 
saknade inkomst. Anas andra kontakt med socialtjänsten gällde hennes son som var 
problematisk i tonåren. Ana var under intervjutillfället mammaledig och hennes man var 
sjukskriven. 
  Nor, 35 år: Nor kom till Sverige för cirka sex år sedan från kriget i Irak. Hon bor i Sverige 
med sin man och tre barn. Nor första kontakt med socialtjänsten var när hon anlände till 
Sverige då hon behövde försörjningsstöd. 
  Paikar, 38 år: Paikar är kurd och kommer ifrån Iran. Hon kom till Sverige som flykting 
efter att bott i Irak i 18 år. Hennes första kontakt med socialtjänsten var redan när hon anlände 
till Sverige. Där stod det en handläggare som tog emot henne och hennes familj. Hon hade 
kontakt med socialtjänsten i cirka fem månader innan hon började studera. Paikar är nu 
utbildad lärare. 
     Guled, 40 år: Guled kom till Sverige 2003 från Somalia. Han kom hit ensam utan sin 
familj. Guled kom i kontakt med socialtjänsten i och med att han inte hade något arbete och 
behövde försörjningsstöd. 
     Medlom, 40 år: Medlom är ifrån Irak och är gift och har sex barn här i Sverige. Hon kom i 
kontakt med socialtjänsten när hon kom till Sverige och behövde försörjningsstöd.  
 Salma, 47 år: Salma kom till Sverige för cirka tre år sedan från Sudan. Hon bor i Sverige 
med sin man och sina tre barn. Salma har bara varit i kontakt med socialtjänsten en enda gång 
och det var när hon anlände till Sverige. Hon skulle på ett möte med socialtjänsten nu i 
veckan.   
  
Negativa erfarenheter av socialtjänsten 
Respondenterna berättar om sina olika erfarenheter där de känt sig kränkta av handläggaren 
på socialtjänsten. Djim berättar att han år 2006 kontaktade socialtjänsten då han på grund av 
en depression inte kunde arbeta. Han ansökte då om försörjningsstöd. När Djim berättade sin 
historia för handläggaren upplevde Djim att handläggaren inte trodde på hans historia. Han 
beskriver:  

Bara att bemötas på det sättet i en situation när man ser allting mörkt, eller svart, så 
blir man hopplös. De som egentligen ska hjälpa dig. Det är som när jag ska gå till 
läkaren med en sjukdom och han säger, det är inget med dig, du bara hittar på. 

Vid ett annat tillfälle kontaktade Djim socialtjänsten på grund av oro angående en incident 
med sin son och sin före detta frus nya man. Djim utrycker det som en känsla av att 
socialtjänsten trodde att han var dum i huvudet och att han inte förstod någonting.  
 Guled berättar om ett exempel där han skulle träffa sin handläggare för första gången. Han 
hade pratat med henne i telefon förut och hade upplevt henne som aggressiv och otrevlig. 
Guled gick till socialkontoret för att försöka få tag på henne, varpå handläggaren pratade med 
honom utanför sitt kontor. Guled uttryckte en känsla av att handläggaren pratade med honom 
som om han vore hennes son och undrade vad som var fel. Han upplevde situationen så här: 

Man känner att man mår illa, för att jag inte göra en reaktion, bara för att hon har en 
titel, hon är regering. 



Leyla berättade om en situation när hon var i behov av en lägenhet. Då kontaktade hon 
socialtjänsten som hänvisade henne till en annan kommun. När hon väl kom dit blev hon 
hänvisad till Örebro igen. Hon blev tvungen att omgående kontakta socialtjänsten i Örebro 
igen för att hon inte hade någonstans att bo. Hon hade inga vänner eller släkt i Sverige som 
hon kunde bo hos. När hon kom till kontoret i Örebro sa de till henne att hon inte kunde hålla 
på att flytta och att hon var tvungen att tänka på framtiden. Under denna period var hon utan 
boende och hade inga pengar till mat överhuvudtaget. 

Jag grät där faktiskt … jag grät nästan två timmar. Jag kunde inte stoppa tårarna. Jag 
tänkte, det är fel som de gör, de bryr sig inte.  

Paikars första kontakt med socialtjänsten ägde rum på flygplatsen vid ankomsten till Sverige. 
Paikar beskriver handläggaren som otydlig och kall. Hon berättar: 

Nej, den första kändes inge bra, det var liksom som att hon bara kommer till jobbet 
och går hem, och inte liksom gör sitt jobb[…] Hon var väldigt kall och stängde av 
helt, pratade lugnt och i korta meningar. 

Paikar upplevde att det var svårt att få tag på handläggaren. Hon beskriver ett exempel när 
hon skulle ha ett möte hos handläggaren. Paikar och hennes familj hade kommit till 
socialtjänsten för mötet och när de kommer till handläggarens kontor hade det varit en lapp på 
dörren där hon hade ställt in alla sina möten på grund av ett akutmöte. Detta visste Paikar 
ingenting om. Paikar beskriver handläggaren som inte hjälpsam överhuvudtaget eftersom hon 
och familjen själva fick skaffa legitimation, gå till skattemyndigheten själva, något som hon 
senare förstått att handläggaren borde ha gjort tillsammans med dem. I vår studie 
framkommer det att flera av respondenterna som uppfattar handläggaren som ”elak och 
dålig” grundar sin åsikt på handläggarens avslag.  
 
”Bollad runt” 
Något som en del av våra intervjupersoner haft gemensamt är att de upplever sig ha blivit 
”bollade runt” mellan olika handläggare. Djim uttrycker det som att det var ”tröttsamt” att 
hela tiden få berätta sin historia om och om igen och tänker: 

Herregud, ska det verkligen vara på det här sättet som man bemöter sådana 
problem?  

Han blev till slut så frustrerad på att behöva berätta sin historia om och om igen att han till slut 
helt bröt kontakten med socialtjänsten. 
 Även Monah uttrycker frustration över att träffa olika handläggare hela tiden. Hon upplever 
även hon att det är jobbigt att berätta sin historia flera gånger om. 

Varför hela tiden en ny, när jag är van att sitta med den första, då får man nästan börja 
om, varje gång vi träffar en då skriver hon det jag pratar […] men det hjälper inte […] 
man får berätta hela tiden. 

Ana, Nor, Salma och Guled har också haft många olika handläggare, både bra och dåliga. 
Leyla upplever det förvirrande att hon inte vet vem som är hennes handläggare eftersom det är 
olika hela tiden. Suzana uttrycker att hon också haft många olika handläggare, vilket gör att 
hon inte vet vem hon har just nu.     
 
Misstänksamhet 
Något som tre av våra intervjupersoner hade gemensamt var att de kände en misstänksamhet i 
bemötandet från socialtjänsten. Djim uttryckte i situationen med hans depression att:  



Det kändes väldigt obehagligt och det kändes väldigt förnedrande på många olika 
sätt, dels så kändes det som att man är misstänksam mot mitt fall och hur jag faktiskt 
mådde. De hade facit i handen … att de såg att jag hade jobbat alla tidigare år, jag 
har inte haft problem, utan då problemen dök upp behövde jag hjälp. Den hjälpen 
fick jag inte, det slutade med att jag var tvungen att göra bedrägerier för att överleva. 

Ana berättar om ett exempel där hon hade köpt varor i en klädbutik som hon sedan hade 
återlämnat och fick pengarna insatta på sitt konto. Hennes handläggare tillkallade då ett möte 
med Ana där handläggaren ifrågasatte vart pengarna kom ifrån. Ana uttryckte det som att 
handläggaren var misstänksam mot henne och trodde att Ana hade jobbat extra i klädbutiken 
utan att säga till om det. 
 Nor uttrycker vid flera tillfällen handläggarens misstänksamhet mot henne:   

De tror att vi kommer för att bara få pengar, att vi inte vill jobba. Vi vill jobba. 

Nor berättar även om ett annat tillfälle då handläggaren varit misstänksam mot henne. Vid 
ankomsten till Sverige hade Nor köpt nya kläder vilket fick handläggaren att ifrågasätta Nors 
behov av försörjningsstöd. Hon känner även av misstänksamheten i ett exempel där hennes 
16-åriga son hade delat ut tidningar och tjänat 500 kronor som han satte in på pappans konto. 
Socialtjänsten blev då misstänksamma mot insättningen och hade frågat var pengarna kom 
ifrån. Familjen blev då tvungen att lämna kontoutdrag från hennes sons konto och skicka in 
till socialtjänsten. 
 
Diskriminering 
Några av våra respondenter har känt sig diskriminerade på grund av sin etniska bakgrund. 
Djim berättar att han vid flera tillfällen fick gå in och rätta socialsekreteraren om sina 
rättigheter: 

De trodde att jag var dum i huvudet som inte förstod någonting. 

Djim upplevde en känsla av ohjälpsamhet som han trodde var på grund av hans etnicitet. Han 
trodde han hade fått annorlunda och mer hjälp om han varit svensk. Han uttrycker också att 
om han själv hade varit den som slagit barnet hade socialtjänsten ingripit på en gång.  Ana 
berättar om ett exempel där hennes svenska väninna fick försörjningsstöd trots att hon hade 
bil och 22 000 kr på kontot. Ana själv fick klara sig på bostads- och barnbidrag. Hennes 
svenska väninna hade sagt att socialtjänsten inte frågar så mycket på grund av att hon var 
svensk.  
     Leyla upplever det som att i synnerhet äldre handläggare har ett annat sätt att bemöta 
henne som gör att hon känner sig diskriminerad. Hon uttrycker det som en känsla av att de 
nedvärderar henne och tror att hon är ”dum i huvudet”. 
 
Positiva erfarenheter 
Respondenterna berättade även om positiva erfarenheter i mötet med socialtjänsten. Ana 
berättar om när hennes son var problematisk under tonåren. Han hade fallit för grupptryck och 
blivit påverkad av kompisar till ett destruktivt beteende som ledde till att skolan blev 
åsidosatt. Ana ringde då själv till socialtjänsten och bad om hjälp. Det Ana tyckte var bra var 
att socialtjänsten pratade med honom och fick honom att förstå att det inte var bra att han 
betedde sig som han gjorde. Ana hade haft en känsla av att socialtjänsten tar barnen om man 
kommer dit med problem, men efter den erfarenheten har hon fått bekräftat att det inte är så. 
Anas son har ändrat sig efter de samtalen.  
 Guled uttrycker ett förtroende för socialtjänsten. Han känner att socialtjänsten tolererar att 
han gör misstag ibland, att han till exempel har skrivit fel uppgifter i ansökan och andra 
viktiga papper.  



 Leyla tycker att hon blivit bättre bemött under den senaste kontakten. Hon förklarar att hon 
inte vet varför bemötandet har ändrats så mycket, men hon säger att hon fått en yngre 
handläggare som hon trivs med.  
 Medlom och Salma har enbart haft positiva erfarenheter av socialtjänsten. Medlom tycker 
att hon fått den hjälp hon behövt. Hon har haft bra kontakt med sin handläggare som hon 
beskriver som ”jättesnäll”. Suzana säger att hon haft problemfri kontakt med socialtjänsten. 
Hon har upplevt att de varit lätta att komma i kontakt med vid behov. 
 Paikar upplevde kontakten med den andra handläggaren som mycket positiv. Hon 
beskriver: 

Hon förstod ju precis hur man kände och var mer hjälpsam, letade efter saker och 
var med och gick, åkte runt och… jättemycket information, allt som vi behövde 
[…] hon försökte hela tiden öppna luckor.  

Paikar beskriver den andra handläggaren som lättillgänglig, hjälpsam och att hon brinner för 
sitt jobb. Några av våra respondenter upplevde handläggaren som bra då de fått sin ansökan 
beviljad.  
 
Förväntningar på bemötandet 
Respondenterna fick frågan om hur de skulle vilja bli bemötta av socialtjänsten. Ana tycker 
att de ska ha bra kontakt med sina klienter och lyssna på dem. Hon menar vidare att många till 
exempel har lämnat sina barn i hemlandet och att man då mår väldigt dåligt. Ana tycker att 
det vore bra om de tog hänsyn till dessa skäl och att man kan må dåligt eller inte kan gå till 
skolan. Även Monah vill att de ska förstå och lyssna mer. Ana och Monah kan känna av 
socialarbetarens stress och den byråkrati som de måste förhålla sig till. De känner båda att 
detta påverkar mötet på ett negativt sätt.   
 Djim förväntade sig att socialtjänsten skulle agera på ett professionellt sätt, speciellt när det 
som i hans fall rör sig om ett litet barn.  
 Många av respondenterna förväntar sig ett glatt bemötande, bland andra Suzana som vill 
bli bemött med ett leende. Nor vill bli bemött på ett positivt sätt och som inte är 
nedvärderande.  Monah beskriver hur hon skulle vilja bli bemött när hon kommer till 
socialtjänsten:  

Det skulle vara skönt faktiskt, när man kommer till socialen … man är helt sliten 
och trött och vill bara gärna att någon ska höra … då vill man möta en som gärna 
lyssnar. 

Leyla förväntar sig en öppen människa och inte någon sur och gnällig person och påpekar 
vikten av att ge avslag på ett sätt som inte är nedlåtande. Hon berättar att om hon själv 
kommer dit och är på dåligt humör vill hon möta någon som är glad:  
        
  … om du inte ger mig pengar det är bra att man ger mig glädje bara. Jag blir 
   nästan frisk och glad, annars… jag blir galen jag vet inte. 

Medlom poängterar vikten av att ha en förståelse för människors bakgrundshistoria och att 
människor som precis kommit till landet inte kan språket. De har problem när de först 
kommer till landet och har även haft det svårt innan de kom till Sverige. Även Guled pratar 
om hur viktigt det är att respektera och ha en kunskap om klienternas bakgrund. Han menar 
också att handläggaren bör ha en tolerans och förståelse för att klienterna har mycket problem 
när de först kommer till landet med exempelvis ekonomin. Förståelse är något som även 
Paikar tar upp:  



…när man kommer som flyktingar så tror man, vill man ju bli väldigt väl bemött, 
för att ja, man kommer från kriget och allt som har hänt och man lämnat, och så står 
man där, och så känns det som att den ena inte lyssnar och inte ens försöker, då 
tänker man… var har jag hamnat… 

Paikar var inte nöjd med sin första handläggare och krävde då att få byta till en annan 
handläggare. Paikar var väldigt nöjd med den nya handläggaren. Hon upplevde att de hade 
lättare att kommunicera med varandra samt att den nya handläggaren hade mer förståelse för 
Paikars bakgrund. Detta trodde Paikar berodde på att handläggaren hade jobbat i Afghanistan 
vilket hade ökat handläggarens kulturförståelse. Ökad kulturförståelse är något som även 
Djim betonar. Han säger: ”Du får bäst hjälp av den som har suttit i samma båt som du.”  
 
Socialtjänsten befogenheter 
Alla respondenter har varit i kontakt med socialtjänstens försörjningsstöd och de är medvetna 
om att det är en av socialtjänstens arbetsuppgifter. De flesta respondenterna har den generella 
bilden av att socialtjänsten hjälper människor, främst ekonomiskt. Salma tar upp ett exempel 
att när hon köper medicin går hon till socialtjänsten och visar upp kvittot från apoteket för att 
få tillbaka de pengar hon lagt ut. Hon uttrycker även att hon känner att socialtjänsten tar 
ansvar för henne. Några av respondenterna visste inte vad socialtjänsten gör förutom att de 
förmedlar försörjningsstöd.  
 Djim uttrycker att socialtjänsten har många olika arbetsområden, allt som har med sociala 
problem att göra. Det kan handla om till exempel alkoholproblem, barn med missbrukande 
föräldrar, familjeproblem samt rådgivning. 
 Ana hade innan kontakten med socialtjänsten angående sin son haft en rädsla för att 
socialtjänsten har befogenheten att omhänderta barn. Ana har även varit på kurser angående 
regler när det gäller barn och om socialtjänsten och känner sig nu lugnare. Denna oro 
angående barnen nämner även Nor:    

Jag är lite nervös på det här sättet när de tar barnen från familjen. Jag vet inte på 
vilket, kanske familjens fel, det händer … men jag litar inte på det här sättet. 

Förväntningar på socialtjänsten 
Vi ställde frågan om vilka förväntningar respondenterna har på socialtjänsten. Detta var en 
fråga som några respondenter hade svårt att svara på, då de inte visste vad socialtjänsten 
arbetar med. Många av våra respondenter hade en önskan om att socialtjänsten skulle skaffa 
ett arbete åt dem.  
 Djim förklarar att han har höga förväntningar på socialtjänsten eftersom han anser att 
Sverige är ett bra land med väldigt mycket information och utbildningar. Djim förväntar sig 
även att socialtjänstens arbete skulle vara snabbt och effektivt eftersom det i hans fall 
handlade om ett barn som kunde vara i fara.  
 Monah uttrycker att kontakten med socialtjänsten bör vara under en kort period, eftersom 
de ska hjälpa människor tills de klarar sig själva. Paikar berättar om sina förväntningar:  

Förväntningar som vi hade var att få hjälp, för det första att få information hur 
det funkar, alltså systemet överhuvudtaget, skolan, komma igång, komma till 
skolan och vad man har för rättigheter och var kan man vända sig till, liksom 
olika myndigheter. Vi fick hjälp av kompisar. 

Hur har bilden av socialtjänsten skapats? 
I intervjun undersökte vi hur bilden av socialtjänsten har uppkommit. Några av 
respondenterna hade hört berättelser från vänner och familj om hur socialtjänsten fungerade, 
andra hade skapat bilden genom egna erfarenheter. Anas bild av socialtjänsten har påverkats 



av hennes vänner som sagt att de inte var bra och att de är ”väldigt hårda”. Hon uttrycker det 
som att hon har fått höra väldigt konstiga saker som visat sig vara sanna. Även Guled hade 
hört negativa saker från sina vänner som hade klagat på socialtjänsten. Monah uttryckte att 
bilden hade skapats genom hennes egna erfarenheter men att den också hade påverkats av 
historier som hon hört från sina föräldrar.  
    Djim hade hört väldigt mycket om socialtjänsten, men han påpekar att hans egen bild hade 
skapats endast från egna erfarenheter. Han säger vidare att han inte kan döma ut hela 
socialtjänsten på grund av hans egna negativa erfarenheter. Han har haft kontakt med många 
bra socialsekreterare och säger: 

Visst känner jag väldigt underbara människor som jobbar med det, och jag 
har liksom sett dem i arbete, med barn och ungdomar och föräldrar. Det finns 
väldigt många duktiga sekreterare men de som jag har blivit bemött av har 
varit under all kritik. 

Nor berättar att de pratar om socialtjänsten i skolan och att de ibland pratar om oron att deras 
barn ska omhändertas. Hon har även pratat om socialtjänsten med sina kusiner som har 
uttryckt samma oro vilket har påverkat hennes bild av socialtjänsten.  
 
 
7. ANALYS  
 
Negativa erfarenheter av socialtjänsten 
En del av respondenterna berättar om deras olika erfarenheter där de känt sig kränkta av 
handläggaren på socialtjänsten. Guled berättar att han upplevde sin handläggare som 
aggressiv och otrevlig och han själv inte kunde göra något eftersom hon befann sig i en 
maktposition. Denna maktposition skulle bland annat kunna förklaras med att handläggaren 
och Guled är av olika etniciteter. de los Reyes (2007) förklarar det etniska skillnadsskapandet 
som ett maktperspektiv, där det handlar om vem som definierar den etniska ordningen. 
Dessutom menar författaren att det handlar om individers ojämlikheter socialt och ekonomiskt 
som skapar dessa etniska skillnader.  Guled kan befinna sig i en beroendeställning gentemot 
sin handläggare då Guled kommer dit ensam och söker försörjningsstöd. Dessutom menar 
Aranda och Vaquera (2011) att invandrare känner en oro över de negativa upplevelser de får i 
det nya landet. Djim berättade att handläggaren inte trodde på hans historier och att han flera 
gånger fick känslan av att de trodde han var ”dum i huvudet”. Aranda och Vaquera menar att 
myndigheter ofta misstror invandrare.  Något annat som kan vara bidragande till Djims känsla 
av handläggarens misstro kan vara språket. Blennberger (2006) menar att språket som 
används i ett bemötande kan vara av stor betydelse för klientens självkänsla. Djims 
handläggare kanske uttrycker sig fel så att Djim missuppfattar dennes välmening. 
 Montesino (2010) menar att socialarbetarens uppfattning om invandrare inte stämmer 
överens med invandrares egen bild. I Montesinos studie framkommer det att 
intervjupersonerna har en stark medvetenhet om sin konsumtion, de vet var man handlar 
billigast etcetera. Detta tyder på att socialarbetarna inte har så höga förväntningar på att 
invandrare kan konsumera rätt. Det kan antas att socialarbetarens föreställningar om 
invandrare även kan innefatta andra aspekter av invandrarnas liv. Detta kan vara en förklaring 
till Djims känsla av misstro från socialarbetarens sida.  
 Guled upplevde att hans handläggare  pratade med honom på ett nedvärderande sätt. Han 
kände det som att hon pratade med honom som om han vore hennes son. Blennberger (2006) 
tar upp vikten av att prata på rätt sätt i bemötandet för att behålla klientens självkänsla. Guleds 
handläggare har förmodligen inte pratat med Guled på rätt sätt eftersom han kände sig kränkt 
av hennes bemötande.   



 Paikars första kontakt med socialtjänsten ägde rum på flygplatsen vid ankomsten till 
Sverige. Paikar beskriver handläggaren som ”otydlig och kall”.  Handläggarens bemötande 
kan komma att ha påverkat Paikars syn på hela landet. Detta är något som Aranda och 
Vaquera (2011) också påpekar då de menar att invandrare kan se den första kontakten med 
landet som representativt för hela landet. Dessutom kan dessa dåliga erfarenheter vara ett 
hinder när invandrare ska bygga sig emotionella band till landet. Paikar kan nu få en syn på 
Sverige som kallt och ohjälpsamt.   
     Det var många av våra respondenter som hade en negativ syn på socialtjänsten. I Broomés 
m.fl. (ref. av Furth & Graffman 2006) undersökning var det också många av deras 
respondenter som hade en negativ syn på socialtjänsten. Denna negativa syn fanns främst hos 
arbetslösa och studerande och berodde på makt och kontrollutövningen av myndighets-
personalen. Många av respondenterna i vår studie var arbetslösa eller studerade på SFI och 
därför beroende av försörjningsstöd. Det kan vara deras missnöje med tillvaron över huvud 
taget som leder till deras negativa syn på socialtjänsten. Hade alla våra respondenter haft 
arbete kanske bilden hade sett annorlunda ut.   
 Furth och Graffman (2006) beskriver invandrares situation som dubbelt besvärlig eftersom 
de är främmande människor i ett nytt land, samtidigt som de fastnar i ett arbetslöshetssystem 
som inte betonar individuella erfarenheter och kompetens. Samtliga av våra respondenter är 
utlandsfödda och har invandrat till Sverige. Många av dem påpekar att det varit jobbigt att 
börja om på nytt. De kan ha varit utbildade i sina hemländer men när de kommer till Sverige 
får de inte arbete inom det område som de är utbildade till. Paikar kom till Sverige med en 
lärarexamen från sitt hemland. När hon sedan kom till Sverige blev hon tvungen att läsa om 
utbildningen för att få arbeta som kvalificerad lärare.  
 I studien framkommer det att respondenternas åsikter om handläggarens bemötande i hög 
grad verkar påverkas av vilket beslut handläggaren fattar. Även Kamali (2002) fann detta, då 
respondenterna i hans studie visade samma tendenser, negativa beslut genererade missnöje 
med socialtjänsten och positiva beslut genererade positiva attityder.  
 
”Bollad runt” 
Många av respondenterna har haft flera olika handläggare och några vet inte ens vem som är 
deras handläggare. Detta uppfattade respondenterna som något negativt då de hela tiden fick 
berätta sin historia om och om igen. Monah uttryckte det också som jobbigt att byta, när hon 
var van med sin tidigare handläggare. Enligt Furth och Graffman (2006) är det en hög 
personalomsättning av handläggare, vilket påverkar helhetsperspektivet på individen. Detta 
leder till brister när det gäller förståelsen kring individens hela problematik. Våra 
respondenter uttrycker hela tiden sin frustration över att hela tiden få byta handläggare. Det 
kan då vara problematiskt för handläggaren att få en helhetssyn.   
 Eide och Eide (2004) menar att det är av stor vikt att socialsekreteraren förmedlar trygghet 
till klienten. Våra respondenters åsikter om och kritiken mot att hela tiden byta 
socialsekreterare kan ge en minskad trygghet i mötet eftersom klienten precis börjat få 
förtroende för den nya handläggaren och sen måste byta. Dessutom får de hela tiden berätta 
om sin historia vilket kan ge en känsla av handläggaren inte bryr sig eftersom de ändå 
kommer att få en ny handläggare inom en snar framtid. Detta är något som även Broomé m.fl. 
(ref. av Furth & Graffman) tar upp, att invandrare är kritiska mot handläggarens ointresse för 
klienten. 
 
Misstänksamhet 
Något som tre av våra intervjupersoner hade gemensamt var att de kände en misstänksamhet i 
bemötandet från socialtjänsten. Respondenternas känsla av misstänksamhet kan jämföras med 
det Aranda och Vaquera (2011) nämner i sin forskning, då de beskriver att det finns en 



misstro mot invandrare bland myndigheterna i USA, vilket kan leda till att invandrarna 
bemöts misstänksamt istället för välkomnande. Även Montesino (2010) påpekar att 
invandrares konsumtionsvanor och möjligtvis andra aspekter ifrågasätts inom den offentliga 
debatten och kontrolleras av socialarbetaren.   
 Detta kan ha att göra med vad Ekehammar (2007) kallar fördomar och stereotypisering. 
Det kan vara så att handläggarna har olika fördomar gentemot invandrarna vilket kan skapa 
denna misstänksamhet. Detta kan enligt Franzen (ref. av Carlsson, 2000) bero på att 
invandrare hamnar i destruktiva mönster vilket innebär att handläggaren kollektiviserar 
invandrare som en homogen grupp.  Kollektivisering kan innebära att invandrares behov inte 
blir individuella utan baseras på stereotyper om invandrare. Enligt Ekehammar (2007) skapas 
en sådan attityd för att förenkla interaktionen med omgivningen och verkligheten omkring 
oss. Författaren menar vidare att attityder skapas av egna erfarenheter av attitydsobjektet. 
Enligt dessa teorier kan misstänksamheten förklaras med att handläggarna i exemplen har 
träffat invandrare som haft ett avvikande beteende och då bildat sig en uppfattning om dem 
som vad Franzén skulle kalla homogen grupp. 
     Enligt Carlsson (2000) finns den negativa synen på socialtjänsten främst bland arbetslösa 
och studerande invandrare och beror mestadels på den makt- och kontrollutövning som de 
upplever från myndighetspersonalen. Både Nor och Ana upplevde att handläggaren hela tiden 
kontrollerar och granskar deras ekonomi, eftersom respondenterna fick redovisa kvitton och 
kontoutdrag.  Regeringen (2005) menar att det är lätt för välfärdsinstitutioner att se 
”svenskhet” som ”normalt” och invandrare som annorlunda. Därmed skapas en fördom om att 
invandrare är annorlunda och inte som svenskar. Giertz (2007) menar att det har blivit svårare 
att granska om de arbetslösa verkligen vill arbeta och att det hela tiden dyker upp 
föreställningar om att de arbetslösa inte vill arbeta. Nors berättelse om att hon fick en känsla 
av att handläggaren inte trodde på att Nor ville arbeta, utan bara var ute efter pengar, kan 
handla om att myndigheter just har sådana föreställningar om arbetslösa och invandrare.   
 
Diskriminering 
Vissa av våra respondenter har känt sig diskriminerade på grund av sin etniska bakgrund. 
Djim uttrycker att han tror att han hade blivit annorlunda bemött om han varit svensk. Även 
Ana kände att hon hade blivit annorlunda bemött om hon inte varit invandrare. Hon berättar 
om ett exempel där hennes svenska väninna sagt att socialtjänsten inte frågar henne så mycket 
bara för att hon är svensk. 
     Enligt de los Reyes (2007) är det just i mötet med den andra som behovet att utmärka en 
gräns mellan etniciteter blir betydelsefull. Författaren menar vidare att följden av detta blir att 
etniska identiteter ses av de andra som främlingar som är annorlunda och med andra 
värderingar. Författaren menar att det i dagens samhälle finns ett behov av att skilja på ”oss” 
och ”de andra”, vilket har lett till att ”de andras” närvaro ständigt blir kontrollerad och 
ifrågasatt. De intervjuades berättelser är exempel tagna ur verkligheten, vilket visar hur det ser 
ut i dagens samhälle. Socialsekreteraren i Djims fall fokuserade på skillnaderna dem emellan 
istället för att göra något åt Djims faktiska situation. I Anas fall upplevde hon att hon blev 
ständigt kontrollerad och ifrågasatt på grund av sin etnicitet, i jämförelse med hennes svenska 
väninna som inte blir lika granskad på grund av att hon var svensk. Utifrån socialpsykologin 
beskriver Ekehammar (2007) diskriminering som att man går från en negativ attityd till en 
negativ handling, mot en grupp som det redan finns en negativ inställning till. Ana upplevde 
att hon blev diskriminerad på grund av sin etnicitet och handläggarens föreställningar om 
invandare.  
 Uhr (2011) diskuterar svårigheterna i handläggningen av klienter med annan etnisk 
bakgrund än majoritetssamhället. Handläggningen kan påverkas av föreställningar som finns 
om invandrare hos majoritetssamhällets förståelse och kultur vilket påverkar sociala relationer 



avsevärt. Detta diskuteras även av Regeringen (2005) som menar att svenskhet definieras som 
normalt och invandrare som avvikande. Utifrån Uhrs och Regeringens diskussion tänker vi 
oss att föreställningar som majoritetssamhället har om invandrare sannolikt kan påverka 
bemötandet. Detta kan vi även utläsa i de exempel där respondenterna i vår studie upplevt 
diskriminering. Djim berättade i intervjun att han upplevde att handläggaren trodde att han var 
”dum i huvudet”, detta var även något Leyla upplevde. De trodde båda att detta berodde på 
deras etnicitet.  
 
Positiva erfarenheter 
Många av våra respondenter har upplevt positiva erfarenheter av socialtjänsten. Guled 
uttrycker att socialtjänsten tolererar när han gör misstag med viktiga papper. Guleds berättelse 
skiljer sig från vad Furth och Graffman (2006) menar, att det inte finns något utrymme för 
mänskliga misstag såsom att lämna in ansökningarna försent eller glömma att bifoga viktiga 
dokument.   
 Suzanas berättelse om att hon lätt kommer i kontakt med socialtjänsten överensstämmer 
med det som Furth och Graffman skriver om deras respondenters upplevelse av socialtjänsten. 
Författarna beskriver att deras respondenter upplevde att det var lätt att komma i kontakt med 
handläggaren. Enligt Furth och Graffman upplevde klienterna mötet bra då de kände att 
handläggaren var engagerad och genuint intresserad. Paikar upplevde att handläggaren var 
väldigt bra eftersom hon var engagerad och hjälpsam. Detta är något som även Medlom kände 
i kontakt med sin handläggare. 
 
Förväntningar på bemötandet 
Respondenterna fick frågan om hur de skulle vilja bli bemötta av socialtjänsten.  Det några av 
respondenterna efterfrågade var glädje, förståelse och engagemang från handläggaren. 
Blennberger (2006) beskriver några av sina nyckelord som vänlighet, empati och uppmuntran. 
Han menar vidare att en professionell bör signalera mänsklig värme och respekt. Blennbergers 
nyckelord för ett bra bemötande är precis de ord som våra respondenter önskade att deras 
handläggare visade. Några av respondenterna menar att glädje är något som smittar av sig och 
om deras handläggare är glada blir de också glada.   
 Många av våra respondenter önskade en förståelse för deras bakgrund och situation. De 
menar att de haft det svårt eftersom många av dem var krigsflyktingar. Eide och Eide (2004) 
menar att handläggare ofta möter folk med andra livserfarenheter än vad de själva har såsom 
exempelvis krig, terror och tortyr. Respondenterna påpekar också att de har det svårt när de 
kommer till Sverige med språket och andra sociala förutsättningar. En god kommunikation är 
enligt Eide och Eide att handläggaren har en förståelse för klientens språk och koder. 
Dessutom bör handläggaren kunna sätta sig in i klientens värld.  
      Ahmadi och Lönnbäck (ref. av Kim, 2010) menar att handläggaren bör ha en medvetenhet 
om klienters kulturer och utforma insatser som anpassas till individers behov. Kamali (2002) 
menar att kulturkompetens bland annat innebär att personer med annan etnisk härkomst ska 
engageras i socialtjänsten samt att infödda svenskar ska öka kunskapen om andra kulturer. En 
respondent i studien var nöjd med sin handläggare som arbetat i Afghanistan, vilket kan berott 
på att denne hade en annan förståelse för hennes situation än den tidigare handläggaren.
 Eide och Eide (2004) menar att det är svårt, för att ju mer kulturerna skiljer sig åt, desto 
svårare är det för den professionelle att sätta sig in i klientens värld. Nästan samtliga av våra 
respondenter var bestämda på att förståelse för deras kulturer skulle hjälpa avsevärt, vilket 
kan innebära att kulturkompetens underlättar arbetet med invandrare.  
 
 



Socialtjänstens befogenheter 
Alla våra respondenter har varit i kontakt med försörjningsstöd. Några av respondenterna vet 
inte att socialtjänsten har andra arbetsuppgifter. SOU 2005:56 (Regeringen, 2005) visar att 
utrikesfödda är överrepresenterade i socialtjänsten. Av de som haft en långvarig period av 
bistånd var 63 procent utrikesfödda. Samtliga av våra respondenter är eller har varit i kontakt 
med försörjningsstöd, därmed har de kunskap om att det är en av socialtjänstens uppgifter. 
Enligt Broomé m.fl. (ref. av Graffman & Furth 2006) delade arbetslösa och studerande 
invandrare samma negativa syn på socialtjänsten, på grund av socialtjänstens kontroll- och 
maktutövning. Makt är något som våra respondenter har upplevt mycket negativt. 
 I Kamalis (2002) studie framgår det att invandrarhandläggare menar bland annat att den 
bristande språkförmågan, låg utbildningsnivå, informationsbrist och okunskap om svenska 
lagar och normer är orsaker till arbetslöshet. Svenskfödda handläggare ser däremot 
informationsbrist och brist på kunskap om svenska lagar, diskriminering på arbetsmarknaden 
och psykiska och fysiska problem, som de huvudsakliga orsakerna, vilket gör 
invandrarklienterna beroende av försörjningsstöd. I vår studie framgick det att de flesta 
respondenter hade hört talas om socialtjänsten, men de hade ingen kunskap om vilka 
arbetsuppgifter socialtjänsten har.  
     Enligt Broomé m.fl. (ref. av Graffman & Furth 2006) är invandrare mer utsatta än svenskar 
i kontakten med myndigheter på grund av deras bristande språkförmåga och okunskap om 
myndigheter. I vår studie framkommer det att informationsbristen hos invandrarklienterna kan 
göra att de upplever rädsla och otrygghet i kontakt med socialtjänsten. Två av våra 
respondenter uttryckte en rädsla för att socialtjänsten skulle ta deras barn. De har kunskap om 
att socialtjänsten har befogenheten att omhänderta barn, men de förstår inte på vilka grunder 
det kan ske, vilket skapar oro hos respondenterna.  
     En av dessa respondenter berättade att hon varit på utbildning angående svenska lagar 
gällande barn. Denna information har stillat hennes oro och ökat hennes kunskap om hur 
socialtjänsten arbetar, vilket gjorde att hon kände sig trygg i att be socialtjänsten om hjälp 
med sin problematiska son.  
 
Förväntningar på socialtjänsten 
I vår studie uttryckte de flesta respondenter att de förväntar sig att socialtjänsten ska hitta ett 
arbete till dem eftersom de inte vill vara beroende av försörjningsstöd. Enligt Giertz (2007) 
har arbetsmarknaden förändrats och individen har fått ett ökat krav att själva leta efter ett 
arbete. Kraven är större på att själv utveckla sina kompetenser. Detta är en svårighet då 
bristfälliga språkkunskaper hindrar dem att få det arbete som de egentligen har kompetens för. 
De ökade kraven på individen kan göra att det blir svårare för invandrare att ta sig in på 
arbetsmarknaden.  
 En av respondenterna uttryckte att kontakten endast bör vara under en kort period eftersom 
socialtjänsten ska hjälpa människor tills de kan stå på egna fötter. Detta är något som 
överensstämmer med vad Giertz (2007) studie visar, att reglerna för ekonomiskt bistånd har 
skärpts, att kraven som ställs för att beviljas försörjningsstöd ska uppfyllas och att 
försörjningsstöd endast ges för en månad i taget. 
 Många av respondenterna säger att de fått dessa förväntningar på socialtjänsten på grund 
av vad de hört från släkt och vänner. Detta kan ha att göra med den informationsbrist om 
myndigheter samt bristande språkförmåga som både Broomé m.fl. (ref. av Graffman & Furth 
2006) och Kamali (2002) diskuterar i sina studier. Några av våra respondenter förväntar sig 
att få hjälp och att ses som individer. Detta är någon som Blennberger (2006)  tar upp om ett 
bra bemötande. Enligt författaren bör ett bemötande utmärkas av handläggarens mänskliga 
värme, uppmuntran och lyhördhet.   
 



 
8. SLUTDISKUSSION 
 
Hur har invandrare upplevt bemötandet av socialtjänsten. 
Syftet med vår studie var att undersöka hur invandrare kände sig bemötta av socialtjänsten. Vi 
fick både positiva och negativa berättelser av våra respondenter. Något som flera av våra 
respondenter påpekade var att de hela tiden fick byta handläggare, vilket ledde till en 
frustration hos respondenterna. Furth och Graffman (2006) menar på att det är en hög 
personalomsättning på handläggare, vilket leder till bristande helhetssyn på klientens 
problematik. Vi tror att den höga personalomsättningen förstärker bristen på trygghet som 
klienten känner i mötet. Eftersom respondenterna hela tiden får byta handläggare hinner de 
inte bygga upp det förtroende som krävs för en bra relation, dessutom hinner inte 
handläggaren se helheten på klientens problematik. 
     Tre av våra respondenter kände att handläggaren var misstänksam mot dem på grund av 
deras etnicitet. Misstänksamheten från myndigheter är något som flera forskningar påvisar 
existerar i mötet med invandrarklienten. Aranda och Vaquera (2011) och Regeringen (2005) 
visar att det finns en koppling mellan den nuvarande invandrarpolitiska situationen i landet 
och hur invandrare blir bemötta. Utifrån detta tror vi att den allmänna invandrarpolitiska 
situationen i Sverige påverkar synen på invandrare, som även kan vara något som avspeglas i 
en handläggares bemötande. Flera forskningar och även socialpsykologisk teori visar att det är 
lätt att kategorisera och stereotypisera invandrare. Det kan vara så att handläggaren drar alla 
invandrare över en och samma kam och stereotypiserar dem som annorlunda jämfört med 
svenskar.       
 Några av våra respondenter har känt sig diskriminerade i mötet på grund av att de haft en 
annan etnisk bakgrund. Enligt tidigare forskning (Urh, 2011; Aranda & Vaquera, 2011; 
Regeringen, 2005; de los Reyes, 2007) har det framkommit att det i dagens samhälle finns ett 
behov av att skilja på ”oss” och ”de andra” vilket kan resultera i en kontroll och ifrågasättning 
av ”de andra”. Våra respondenter som känt sig diskriminerade har upplevt sig som annorlunda 
och känt sig som ”de andra”. Detta kan enligt Urh (2011) bero på att handläggarens förståelse 
och föreställningar om invandrare påverkas av majoritetssamhället.  
     Något som många av våra respondenter upplevde var den maktposition deras handläggare 
befann sig i. Respondenterna kunde i vissa avseenden känna sig ifrågasatta av 
myndighetspersonalen när deras uppgifter ständigt kontrolleras. Detta stöds även av tidigare 
forskning (Aranda & Vaquera, 2011; Furth & Graffman, 2007; de los Reyes, 2007) som 
påvisar att den negativa synen främst uppstår på grund av myndigheternas makt och 
kontrollutövning. 
     En del av våra respondenter har upplevt ett positivt bemötande av socialtjänsten. Det som 
de har upplevt positivt med mötet är att handläggaren har varit anträffbar vid behov, 
engagerad och genuint intresserad av respondenten. Detta är även något som stöds av Furth 
och Graffman (2007) där det framkommer att de tillfällen då klienten har upplevt mötet med 
handläggaren som positivt har handläggaren varit engagerad och ärlig. Handläggaren har även 
varit lätt att kontakta vid behov. 
     Något som vi kommit fram till under studiens gång var att handläggarens beslut kan 
påverka respondenternas upplevelser av bemötandet. Om respondenterna fick avslag på en 
ansökan så uttryckte de ibland att handläggaren var ”elak och inte bra”. Även positiva beslut 
påverkade respondenternas upplevelse av bemötandet eftersom det generade positiva attityder 
gentemot socialtjänsten. Detta är även något som styrks i Kamalis (2002) studie, avslag kan 
generera negativa attityder till socialtjänsten medan en beviljad ansökan kan generera positiva 
attityder.  
 



På vilket sätt vill invandrare bli bemötta av socialtjänsten? 
I vår studie har vi också undersökt hur invandrare vill bli bemötta av socialtjänsten. Det vi 
kom fram till var att respondenterna efterfrågade glädje, förståelse och engagemang ifrån sin 
handläggare. Detta överensstämmer med tidigare forskning då Blennberger (2006) menar att 
ett positivt bemötande ska innehålla dessa aspekter. Det våra respondenter uttryckte var att de 
ville bli bemötta med ett leende även när det gäller ett avslag. De menar att ett leende smittar 
av sig och att man då känner sig bättre till mods trots det negativa beslutet.  
 Respondenterna i vår studie har kommit till Sverige på grund av svåra omständigheter i 
sina hemländer. De uttryckte att det var svårt att börja om i ett nytt land i och med att de inte 
kunde språket och hade andra sociala förutsättningar. Respondenterna efterfrågade en 
förståelse för deras bakgrund och kultur. Eide och Eide (2004) beskriver förutsättningar för en 
god kommunikation mellan handläggare och klient. Författarna menar att handläggaren bör 
kunna sätta sig in i klientens värld, vilket kan vara svårt då klienternas kulturer skiljer sig åt.  
 Något vi lagt märke till under studiens gång är vikten av kulturkompetens. I vår forskning 
framkommer det att nästan samtliga respondenter upplever att en ökad förståelse för deras 
situation och kultur skulle underlätta för ett positivt bemötande. Detta stöds även av Kamali 
(2002), där det framkommer att en ökad kunskap om att möta invandrare underlättar i mötet 
mellan invandrarklienter och handläggare.  

Vilka föreställningar och förväntningar har invandrare när det gäller 
socialtjänstens arbetsuppgifter och befogenheter? 
Alla respondenter i vår studie har varit i kontakt med försörjningsstöd och har en kunskap om 
att försörjningsstöd är en del av socialtjänsten. De flesta saknar dock kunskap om vad 
socialtjänsten gör utöver det vilket kan bero på att många av våra respondenter enbart varit i 
kontakt med försörjningsstöd. Furth och Graffman (2007) påvisar att invandrare har bristfällig 
kunskap om myndigheter. Vi tror att en bidragande orsak till respondenternas okunskap om 
socialtjänsten beror på att det förekommer informationsbrist i samhället om socialtjänstens 
arbetsuppgifter. Dessutom tror vi att den språkliga barriären påverkar respondenternas 
förmåga att uppfatta informationen. 
 I studien framgick det att en av respondenterna tidigare var rädd för att socialtjänsten 
skulle ta hennes barn. Hon fick sedan utbildning om svenska lagar som innefattar barn och 
kände sig lugnare när hon visste hur det gick till. Detta bidrog till att hon vågade kontakta 
socialtjänsten angående sin son. Utifrån detta kan vi se att information om socialtjänstens 
arbetsuppgifter och befogenheter är betydande för att skapa förtroende hos klienterna för 
socialtjänsten. Ökad kunskap hos klienterna om socialtjänsten skulle kunna bidra till att de 
vågar söka hjälp vid andra situationer än försörjningsstöd.  
 Flertalet av våra respondenter förväntar sig att socialtjänsten ska ge dem ett arbete. Giertz 
(2007) visar på en förändrad arbetsmarknad vilket bidrar till att individer har fått ökade krav 
på att finna ett arbete själva. Den förändrade arbetsmarknaden ställer högre krav på individers 
kompetenser till exempel språkliga kunskaper. De ökade kraven tror vi leder till att det blir 
ännu svårare för invandrare att få ett arbete eftersom språket förhindrar dem att få det arbete 
som vissa egentligen har kompetens för. Att skaffa fram arbeten är dock inte en av 
socialtjänstens arbetsuppgifter. Att respondenternas förväntningar är som tidigare nämnt att 
skaffa fram arbete åt dem kan än en gång bero på bristfällig information om vad socialtjänsten 
har för arbetsuppgifter. Detta kan även leda till då deras förväntningar inte blir uppfyllda att 
respondenterna känner en besvikelse och får en negativ bild av socialtjänsten. 
 Respondenternas bild av socialtjänsten hade skapats genom egna erfarenheter samt 
berättelse från släkt och vänner. Det framkommer i vår studie att berättelser som 
respondenterna har hört av släkt och vänner har visat sig skapa obefogad rädsla och oro om 
socialtjänsten. Detta går återigen att koppla till den bristfälliga information som finns 



angående socialtjänstens arbetsuppgifter och vad som är andra myndigheters ansvar. 
 
Studiens implikationer 
I studien har det framkommit att dessa tre aspekter är centrala för ett framtida förhållningssätt 
i arbetet med invandrarklienter: 
- Den höga personalomsättningen på socialtjänsten påverkar invandrarnas upplevelser av 
socialtjänsten då de hela tiden får byta socialsekreterare och berätta om sin historia. Detta är 
något som behöver ses över för att frångå de negativa upplevelserna från invandrarklienterna.  
- Invandrarklienterna efterfrågade en förståelse för deras kultur och bakgrund. Utifrån detta 
vill vi understryka vikten av kulturkompetens i möten med invandrarklienter.  
- Genomgående i vår studie kan vi se att det finns en bristfällig kunskap om vad socialtjänsten 
gör. Detta har vi kommit fram till beror på brist på information från samhällets sida. Även om 
informationen finns så visar vår studie att det ändå behövs mer kunskap. 

Metoddiskussion 
I vår studie har vi använts oss av kvalitativ metod med semistrukturerade individuella 
intervjuer. Vi ansåg att individuella intervjuer var mest lämpligt på grund av att kontakten 
med socialtjänsten oftast är ett känsligt område. Den semistrukturande intervjutekniken visade 
sig vara relevant då respondenterna fick en frihet att själva utforma svaret, vilket var 
nödvändigt på grund av de språksvårigheter som några av respondenterna upplevde. Vi ansåg 
att en kvalitativ ansats var en bra metod då vårt syfte var att undersöka upplevelsen av 
socialtjänsten.  
 Våra respondenter bestod av åtta kvinnor och två män. Detta kan ha påverkat studiens 
resultat. Tidigare forskning påvisar att kvinnor har en mer positiv attityd gentemot 
socialtjänsten än vad män har. Hade könsfördelningen varit annorlunda bland våra 
respondenter hade det kunnat generera i ett annat resultat. Det går vidare att diskutera varför 
det var flest kvinnor som ville ställa upp i vår studie, om det var på grund av att de har en mer 
positiv inställning till myndigheter.  
 I vår studie hade vi som kriterium att respondenterna skulle ha förståelig svenska. Vi 
använde oss av bland annat ett snöbollsurval där vi hade två kontaktpersoner som valde ut 
lämpliga respondenter. Detta resulterade i att nivån på språket varierade vilket kan ha orsakat 
missförstånd mellan intervjuare och respondenter.  Detta bidrog även till att de respondenter 
som hade lättast att uttrycka sig språkligt kom fram mest i resultatet. Vid ett tillfälle fick en av 
studiens författare agera tolk då respondenten hade svårt att uttrycka sig på svenska. Detta kan 
ha bidragit till att svaren blivit mer utvecklade, men även att intervjuaren gjort sin egen 
tolkning på respondentens svar. 
 
Förslag till vidare forskning 
I datainsamlingen av vår studie framkom det tidigt att det inte finns mycket forskning om 
invandrares upplevelser av socialtjänsten. Den forskning som är tillgänglig är fokuserad på 
socialarbetaren och hur denne upplever sin arbetssituation och sitt arbete med 
invandrarklienter. Detta kan leda till att forskningen blir ensidig och att socialarbetarens 
perspektiv framhävs medan brukarperspektivet åsidosätts. 
     Den höga omsättningen på handläggare, dess orsaker, och dess konsekvenser är ett område 
som bör forskas vidare på. Vilka är anledningarna till att klienter ofta får byta handläggare, 
och vilka ändringar kan införas för att minska personalomsättningen på socialtjänsten?
 Begreppet kulturkompetens kan definieras och tolkas på olika sätt, men det är svårt att tyda 
på vilket sätt begreppet kan integreras i praktiken. Detta är ett område där vi skulle vilja se 
mer forskning. Kulturkompetens som begrepp går ihop med det som tidigare nämnts om att 
det saknas forskning utifrån brukarens perspektiv. Om det inte finns någon forskning om hur 



invandrarklienter vill bli bemötta, hur ska då socialarbetaren kunna skaffa sig kunskap om hur 
invandrarklienter vill bli bemötta på bästa sätt?  
 Något vi fann genomgående i våra resultat var att informationen om socialtjänstens 
arbetsuppgifter och befogenheter inte når ut till många invandrarklienter. Även tidigare 
forskning påpekar detta, att invandrare är i ett utsatt läge eftersom de inte har kunskap om 
myndigheter. Denna brist på kunskap har i vår studie visat sig påverka synen på 
socialtjänsten. Den har även lett till en obefogad rädsla och oro bland några av våra 
respondenter. Bristen på kunskap kan dessutom leda till att invandrarklienter inte söker sig till 
socialtjänsten när de har rätt till det, vid exempelvis missbruk eller familjeproblem. Detta är 
ett område vi anser bör forskas vidare på. 
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  Bilaga 1- Intervjuguide 
 
Syfte 
Att undersöka invandrares upplevelse och bemötande av socialtjänsten. 
 
Intervjuguide 
1. Hur gammal är du? 
2. Bor du själv? 
 - Har du barn?  
 - Är du gift? 
3. Hur länge har du bott i Sverige? 
 - Vilket land är du ifrån? 
 - Av vilka orsaker kom du hit? 
4. Hur kom du i kontakt med socialtjänsten? 
 - På vilket sätt kommer du i kontakt med dem? 
 - Hur länge och hur ofta har du haft kontakt med socialtjänsten? 
 - Har du haft en och samma socialsekreterare hela tiden? 
5. Vad tror du att socialtjänsten har för uppgifter förutom den kontakt du har/haft? 
 -Vilken bild av socialtjänsten har du? 
 - Hur kommer det sig att du har den bilden du har av socialtjänsten? 
6. Hur har du blivit bemött av socialtjänsten?  
 - Kan du beskriva något exempel där du har blivit bra bemött av socialtjänsten? 
 - Kan du beskriva något exempel där du blivit sämre bemött av socialtjänsten? 
 - Hur kände du dig när du blev bemött bra respektive dåligt av socialtjänsten? 
7. På vilket sätt vill du att socialtjänsten ska bemöta dig? 
8. Har du något mer du vill tillägga eller berätta om? 
 
* Har någon i din familj varit kontakt med socialtjänsten och hur upplevde dem det? 
  



    Bilaga 2 
 

Information till intervjupersonen 
Tack för att du vill ställa upp på en intervju med oss och här kommer lite 
information till dig som intervjuperson.  

Anonymitet – Du som intervjuperson kommer vara helt anonym. Vilket innebär 
att det inte går att utläsa att det är du som medverkar i forskningen. Det enda 
som kommer framgå i forskningen är hur gammal du är, vilket kön du har och 
från vilket land du kommer ifrån 

Informationskrav – Din medverkan i forskningen är helt frivillig och du har 
när som helst rätt att avsluta ditt deltagande. 

Konfidentialitetskravet – Uppgifterna som du ger till oss kommer vara helt 
konfidentiella och det innebär att dina uppgifter är anonyma.  

Nyttjandekravet – Dina uppgifter kommer endast användas i vår forskning och 
inte till någonting annat.  

Tack på förhand! 

Dzenana Mahmutovic       
dzenana_mahmutovic@hotmail.com 
070-658 35 73 

Ellen Sääw  
ellensaaw@msn.com 
073-076 73 14  

Kristina Virtanen 
kristina_virtanen@live.se 
076-227 73 68  


