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FÖRORD 
Denna studie utförs i samverkan med Individ- och familjeomsorgen (IFO) i en mindre 

kommun i Mellansverige, i syfte att öka förståelsen för en aktuell frågeställning som gynnar 

utvecklingen av verksamheten. Den aktuella verksamheten arbetar bland annat med 

utredningar när det finns misstankar om att barn och ungdomar far illa. I verksamheten har det 

uppmärksammats att barn i familjer med utländsk bakgrund blivit aktuella för exempelvis 

misstanke om försummelse i hemmet. Verksamheten har en tanke om att aktualiseringen av 

dessa familjer kan bero på bristande samhällsinformation vid ankomsten till Sverige. De har 

en föreställning om att informationen kring exempelvis uppfostringsmetoder, aga och 

lagstiftningen angående detta kan vara bristfällig.  

 

Vi vill nu tacka alla inblandade som har gjort denna studie möjlig. Först och främst vill vi 

tacka verksamheten och utvecklingsansvarig som gav oss idén till studies forskningsområde. 

Vår handledare Christina Hjorth Aronsson som har stöttat och fått oss att utveckla våra tankar 

ska även hon ha ett stort tack. Utan respondenter hade denna studie inte varit möjlig vi vill 

därför avsluta med att tacka de socialsekreterare som tog sin tid att ställa upp. 

 

Tack! 

 

Rosalie Johansson & Malin Ljungkrantz 
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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie har varit att analysera socialsekreterares erfarenheter av 

bakomliggande orsaker till att barn i familjer med utländsk bakgrund blir aktuella för 

utredning enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Studien behandlar skillnader mellan 

familjer med utländsk bakgrund och familjer med svensk bakgrund vad gäller bakomliggande 

orsaker för aktualisering hos socialtjänsten. Studien är kvalitativ och grundar sig på fem 

semistrukturerade intervjuer. Till grund för analysen har Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori använts vilken har kompletterats med begrepp som behandlar 

migrationsprocess, socialisationsprocess och kultur.  

 

Resultatet visar att det inte finns någon större skillnad gällande bakomliggande orsaker för 

aktualisering beroende på härkomst. Det framkommer att social utsatthet är vanligt 

förekommande hos de familjer som aktualiseras och då främst i form av ekonomisk utsatthet, 

boendesituation och arbete. Det som skiljer familjer med utländsk bakgrund från familjer med 

svensk bakgrund är att de invandrande familjerna har bristande integreringsmöjligheter. 

Samhällsorientering för de nyanlända ses i denna studie som en tänkbar faktor i bristande 

integreringsmöjligheter. För att få mer kunskap av informationens betydelse för integreringen 

i det nya landet ges förslag att vidare forskning bör behandla de nyanländas egen uppfattning 

kring samhällsorienteringen och dess innehåll.    

 

Nyckelord: Utländsk bakgrund, integrering, social utsatthet, aktualisering, bakomliggande 

orsaker 
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ABSTRACT 
The purpose of this study has been to analyse social workers experiences of underlying 

factors to why children in families with an immigrant origin becomes subject for the social 

services. The study involves differences between families with an immigrant background and 

families with Swedish background in terms of underlying factors to why they become 

subjects for the social services. The study is qualitative and based on five semi-structured 

interviews. The analysis is based on Bronfenbrenners ecological systems theory and has been 

supplemented by concepts that involve migration process, socialization and culture. 
 

The survey reveals that there is no significant difference, in the underlying factors for the 

cause to become the subject of social services, due to origin. It appears that social deprivation 

is common among the families that become subject for the social services, mainly in form of 

economic vulnerability, living situation and work. What distinguishes families with an 

immigrant background from families with Swedish background is their lack of integration 

possibilities. Civics for the newly arrived families is seen in this survey as a possible factor in 

the lack of integration possibilities. To gain more knowledge of the role of information for 

inclusion in the new country, suggestions for further research are to address the newly arrived 

families own perception of the civics and its contents. 

 

Keywords: Immigrant background, integration, social vulnerability, actualization, underlying 

factors  
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INLEDNING 

Bakgrund  
Sverige är ett land som ligger i utkanten av Europa vilket gör att det historiskt sett inte varit så 

lätt att ta sig hit rent geografiskt. Sverige har därför aldrig genomkorsats av återkommande 

folkvandringar och flyktingströmmar men har periodvis dock haft en betydande in- och 

utvandring. Fram till 1945 var invandringen låg och Sverige har utifrån detta uppfattats som 

ett mycket homogent land med en ”rent” svensk befolkning. Invandringen har aldrig varit 

kontinuerlig och likformig utan har efter andra världskriget först dominerats av en 

arbetskraftsinvandring och därefter främst av flyktinginvandring (Allwood & Franzén, 2000). 

Från mitten av 1970-talet till mitten av 1990-talet, präglades det svenska samhället av 

flykting- och invandringsströmmar som orsakade förändring. Invandringen orsakades av 

exempelvis militärkupper, inbördeskrig, krig och revolution samt ekonomiska och sociala 

kollapser runt om i världen. Invandring till Sverige speglar än idag omvärldens kriser och 

människors behov av skydd (Ahmadi &   nnba k, 2005).  

 

Människor som kommer eller tvingas fly till ett nytt land går igenom en lång och ofta 

smärtsam process. Den sista fasen i invandringsprocessen kan också ses som den första fasen 

i att integrera i det nya landet (Ahmadi &   nnba k, 2005). För många invandrare är behovet 

av information då stort för att finna klarhet i sin nya livssituation. Lagen (SFS 2010:197) om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare reglerar myndigheternas ansvar för dessa 

personers rätt till insatser. Insatserna syftar till att underlätta och påskynda individens 

etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Varje kommun är sedan den 1 januari 

2012 skyldig att via införande av lagändring i Etableringslagen tillhandahålla 

samhällsinformation i form av 60 timmars samhällsorientering. Samhällsorienteringen är för 

de nyanlända invandrare som är folkbokförda i kommunen, fyllt arton år, som inte går på 

gymnasiet eller har tillfälligt uppehållstillstånd för studier. Samhällsorienteringen handlar om 

att informera nyanlända om hur det är att komma till samt leva i Sverige, med barn, som äldre 

och sjuk. Vidare ska samhällsorienteringen informera om hur individen kan försörja sig och 

utvecklas samt ge individen lokalkunskap (SOU 2010:37).   

 

Som ny i ett land blir identitetsbyggandet en viktig del i integrationen. För människor som 

flytt krävs ett stort mentalt och psykologiskt arbete för att bygga upp en säker identitet. Det 

omgivande samhället och den egna livshistorien utgör kärnan i identitetsbyggandet. 

Individens kultur kan aldrig helt förklara den enskildes beteende och attityder men kan 

däremot bidra till att förklara skillnaden för vad som anses vara ett normalt beteende. 

Integration i ett nytt samhälle tvingar individen att förändra de ramar som denne tidigare levt 

efter. För att komma in i det nya samhället lär sig individen att uppfatta vad som är de 

svenska normerna samtidigt som den minskar de beteenden som bryter mot de normer som 

inte är accepterade (Sjögren, 2003).  

 

För familjer med utländsk bakgrund kan de samhälleliga institutionernas ansvar bli ett intrång 

på skyldigheten att ta hand om sina egna familjemedlemmar. Familjernas villkor för omsorg 

av familjemedlemmar förändras i och med flytten/flykten till Sverige vilket kommer påverka 

familjebildningen och barnens uppväxtmiljö. Omsorgen av barn blir i Sverige delvis 

samhällets ansvar till skillnad från vad många familjer med utländsk bakgrund tidigare har 

varit vana med. Barn som växer upp i Sverige kommer att ha kontakt med många vuxna som 

inte tillhör familjen men som ändå har ett ansvar för barnets välbefinnande. Dessa personer 

kommer dels att påverka barnen, dels föräldrarnas sätt att vara föräldrar. Detta leder till att de 
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värderingar som dominerar samhället i hög utsträckning kommer integreras i barnets 

uppfostran och identitetsutveckling (Almqvist & Broberg, 2000).  

Problemformulering 
Då Sverige numera är ett mångkulturellt land speglar även socialtjänstens klienter denna 

mångfald. Barnfamiljer blir aktuella enligt Socialtjänstlagen 11 kapitel 1-2 §§ (SFS 2001:453) 

för problem av varierande karaktär. Vad gäller familjer med utländsk bakgrund har vi genom 

diskussion med utvecklingsansvarig för IFO i den aktuella kommunen fått vetskap om att 

aktualisering hos socialtjänsten kan bero på bristande information om det svenska samhället 

och rättssystemet. Detta anser vi är svårt att verifiera då vår uppfattning är att denna utsaga 

saknar vetenskaplig grund. Vår uppfattning stärks ytterligare då forskning som berör 

samhällsinformation och dess betydelse för aktualisering saknas. Tanken med studien är 

därför att bringa klarhet i om aktualiseringsproblemet kan beror på bristande 

samhällsinformation eller om det finns andra bakomliggande orsaker till att familjerna 

aktualiseras hos socialtjänsten.  

 

Vi har tankar om att situationen kring de familjer som aktualiseras hos socialtjänsten är 

komplex och att situationen kring familjer med utländsk bakgrund kan upplevas än mer 

komplex. För socialarbetare som kommer i kontakt med denna klientgrupp blir därför ökad 

förståelse och kunskap om exempelvis migration, integration och socialisation i det nya landet 

viktigt. Vi anser att familjer som genomgått en migration bör ses med en förståelse utifrån 

detta. Förståelsen bör även genomsyras av en helhetssyn där hela familjens situation tas i 

beaktan. Därför tänker vi att de bakomliggande orsakerna till aktualisering är viktiga att ta 

hänsyn till. Att undersöka socialsekreterares erfarenheter av dessa familjer och vidare 

analysera detta med teorier som införlivar helhetsperspektivet gör studien relevant för socialt 

arbete. Resultatet av studien kan förhoppningsvis bidra till tankegångar som gynnar 

utvecklandet av förebyggande insatser för familjer med utländsk bakgrund.  

Syfte  
Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i intervjuer analysera socialsekreterares 

erfarenheter av bakomliggande orsaker till att barn i familjer med utländsk bakgrund blir 

aktuella för utredning enligt Socialtjänstlagen, 11 kapitel 1-2 §§ (SFS 2001:453). Syftet 

genererar följande frågeställningar:  

 

 Vad beskriver socialsekreterare som bakomliggande orsaker till att barn i familjer med 

utländsk bakgrund blir aktuella för utredningar? 

 Finns det enligt socialsekreterarna skillnader mellan familjer med utländsk bakgrund 

och familjer med svensk bakgrund vad gäller de bakomliggande orsaker som ligger till 

grund för aktualisering? 

Avgränsning 
Då studien har till syfte att behandla bakomliggande orsaker till att barn i familjer med 

utländsk bakgrund blir aktuella för utredning har definition av begrepp varit nödvändiga. 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är en person med utländsk bakgrund utrikes född eller 

född i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Då personer med utländsk bakgrund och 

svensk bakgrund jämförts har definition av personer med svensk bakgrund även varit 

nödvändig. Personer med svensk bakgrund är enligt SCB definierade som inrikes födda med 

två inrikes födda föräldrar eller inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder. 

Ytterligare en avgränsning inom studiens ämne gjordes då personerna med utländsk bakgrund 

avgränsades till första och andra generationens invandrare. Invandrare är enligt SCB personer 
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som planerar att stanna i Sverige i tolv månader, har fått uppehållstillstånd och är 

folkbokförda i landet. Andra generationens invandrare används för personer födda i Sverige 

av två utrikes födda föräldrar (SCB, 2002). 

 

VETENSKAPLIGA ARBETEN OCH RAPPORTER 
Migration och integration är etablerade forskningsämnen. Betydelsen av integrering och 

migration har i många studier kopplats till hur det påverkar den enskildes hälsa, möjlighet till 

arbete och egen försörjning med mera (se t.ex., Sandelind & Ådahl, (red), 2011, Carlbom, 

2008 och Franzén, 2001).    

 

Franzén (2001) påtalar att en flytt eller flykt från ett land till ett annat för de allra flesta 

människor är en livsavgörande händelse. Det är omöjligt att psykiskt förbereda sig för vad det 

innebär och för många människor lämnar denna process bestående spår i individens 

personlighet. Händelsen kan uttrycka sig i både positiv och negativ bemärkelse. Många 

utvecklas och får en ökad mognad medan andra drabbas av en försvagning som innebär 

påfrestningar för den enskilde individen. Enligt Carlbom (2008) är det vanligt att flytten 

upplevs som traumatisk då individen ska anpassa sig till en ny kultur och social miljö som 

tidigare varit okänd. Den traumatiska händelsen skapar upplevelser av ett personligt kaos, där 

känslor av förvirring, ångest och depression är vanligt förekommande. Carlbom (2008) 

presenterar i sin rapport att en strategi som används av migranter är att de väljer att flytta till 

segregerade områden för att på så sätt känna gemenskap. De vill identifiera sig med 

människor som har samma modersmål och familjerelationer.      

 

I vår studie har vi valt att fokusera på och fördjupat oss i forskning som berör studiens syfte. 

Forskningen som presenteras nedan är inriktad på socialtjänstens klientel, deras problematik 

och möjliga orsaker till detta. Forskningen berör även vanligt förekommande anmälare samt 

den samhällsinformation som nyanlända erbjuds vid ankomst till Sverige. Inom dessa 

områden är forskningen begränsad när det handlar om personer med utländsk bakgrund.  

Den aktualiserade familjens struktur 
Sundell, Egelund, Andrée Löfholm och Kaunitz (2007) redovisar att det i Sverige saknas 

allomfattande statistik på vilka barn som aktualiseras hos socialtjänsten. I de studier som 

genomförts angående vilka barn som blir aktuella för utredning hos socialtjänsten har resultat 

visat att familjestrukturen varierar. Av vad som framkommit i åtta svenska undersökningar 

som inbegriper cirka 3 000 barnavårdsutredningar lever barn som aktualiseras oftare än andra 

barn tillsammans med enbart en förälder. Föräldrarna till dessa barn är även i högre 

utsträckning arbetslösa, får försörjningsstöd och har utländskt ursprung.  

Anmälare och problembild 
Sundell m.fl. (2007) hävdar att det som inleder en utredning enligt SoL 11 kap 1-2 §§ är att en 

familj aktualiseras hos socialtjänsten. Detta sker genom att familjen ansöker om hjälp eller att 

anmälan inkommer. Familjen blir vanligen aktuell för utredning efter inkommen anmälan. 

Anmälaren är oftast polisen eller skolpersonal och i stor utsträckning inleds utredning efter att 

anmälan inkommit från dessa aktörer. Anmälan kan även ske utifrån socialtjänstens egen 

iakttagelse. Trots misstanke om att barn far illa har det visat sig att många barn och dess 

familjer inte anmäls. Det hävdas även att familjerna inte själva ansöker om bistånd i så stor 

utsträckning i jämförelse med de anmälningar som inkommer.  

 



  

 10 

Sundell m.fl. (2007) redovisar att de vanligaste typerna av problem hos familjer är deras 

otillräckliga ekonomi och sociala isolering, föräldrars vanvård av barn, konflikter mellan 

föräldrar, föräldrars alkohol- och drogmissbruk samt psykisk ohälsa. I en tredjedel av 

barnavårdsutredningarna nämndes ovanstående problem som aktualiseringsorsak.  

Problem som var mindre förekommande var sexuella övergrepp mot barn, barnmisshandel, 

vårdnadskonflikter, ungdomars missbruk samt barns problem i förskolan. Dessa återfanns i 

högst fem procent av alla utredningar. De vanligaste problemen som kan relateras till barnen 

och ungdomarna själva var kriminalitet, problem i skolan samt psykiska problem. 

 

Sundell m.fl. (2007) menar att det finns faktorer som ökar risken för att barn far illa, så 

kallade riskfaktorer. Författarna nämner även begreppet skyddsfaktorer som på motsatt sätt 

har en skyddande effekt för barnet, det är dock viktigt att vara medveten om att dessa faktorer 

inte helt orsakar eller skyddar barn, det handlar om ökade och minskade risker för att barn ska 

fara illa. Goldman, Salus, Wolcott och Kennedy (2003) redovisar i sin rapport riskfaktorer hos 

vårdnadshavare, barnet och i familjen. Riskfaktorer som kan knytas till vårdnadshavaren är 

missbruk av alkohol eller narkotika, personlighetsdrag av psykisk ohälsa som exempelvis låg 

självkänsla, dålig impulskontroll och antisociala beteenden. Andra riskfaktorer är om 

vårdnadshavaren själv har erfarenhet av omsorgssvikt, vårdnadshavarens negativa attityd och 

bristande kunskap om barnets utveckling samt vårdnadshavarens låga ålder. Forskarna påtalar 

att det finns en osäkerhet kring ålders betydelse för föräldrarnas omsorgssvikt. Det har visats 

att unga mödrar i större utsträckning än äldre mödrar riskerar att utsätta sina barn för fysisk 

misshandel, dock finns det andra faktorer som avsaknad av socialt stöd och låg inkomst som 

ses påverka moderns användning av kroppslig bestraffning. Det finns även faktorer hos barnet 

som gör dem mer sårbara för förälderns omsorgssvikt. Det är faktorer som barnets ålder, barn 

med funktionsnedsättning samt barn med bristande empati och impulskontroll. Barn riskerar 

även att utsättas för omsorgssvikt när samspelet mellan förälder och barn inte fungerar, när 

familjestrukturen består av en ensamstående förälder, när det finns konflikter och våld i 

hemmet samt när föräldrarna är mer stressade än andra föräldrar. Omsorgssvikten kan även 

härledas till faktorer i miljön. Familjer präglade av arbetslöshet och fattigdom riskerar att 

drabbas av stress som i sin tur kan leda till svikt i omsorgen. Denna utsatta situation gör att 

familjerna har kontakt med myndigheter som har obligatorisk anmälningsskyldighet. Detta 

leder i sin tur till att de i större utsträckning aktualiseras hos socialtjänsten. Omsorgssviktande 

föräldrar lever oftare än andra i socialt utsatta områden och är i större utsträckning socialt 

isolerade från vad som anses vara normala föräldrabeteenden.  

Bakomliggande orsaker för aktualisering 
Rydman (2013) hävdar att Sverige är det land i världen som kan redovisa de lägsta siffrorna 

vad gäller kroppslig bestraffning av barn. Det finns dock en osäkerhet om användning och 

attityder kring kroppslig bestraffning stämmer med verkligheten. Osäkerheten uppkommer då 

antalet slagna barn ökar drastiskt när barnen själva blir tillfrågade. Janson, Långberg och 

Svensson (2007) redovisar att det finns skillnader vad gäller barn och föräldrars attityder och 

erfarenheter av kroppslig bestraffning samt vilka bakgrundsfaktorer som kan öka risken för att 

barn utsätts för kroppslig bestraffning. I studien framkommer det att ett få antal vuxna är 

positiva till kroppslig bestraffning medan barn överlag ser mer positivt på denna typ av 

uppfostringsmetod. 

 

Janson m.fl. (2007) ger en bild över bakgrundsfaktorer som ökar risken för användning av aga 

som uppfostringsmetod. Svag familjeekonomi är den faktor som har starkast samband med 

kroppslig bestraffning och studien påvisar hur exempelvis föräldrar med låg utbildningsnivå 

är mer positiva till användningen av kroppslig bestraffning. Det påvisas att utlandsfödda barn 
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agas i större utsträckning än svenskfödda och föräldrar i familjer där någon eller båda är 

födda utomlands liksom utlandsfödda barn är betydligt mer positiva till bestraffning än 

föräldrar i familjer där båda är födda i Sverige liksom svenskfödda barn. Skillnaderna mellan 

svenskfödda och utlandsfödda visade sig även vara beroende av familjernas inkomstnivå. I 

låginkomst- och medelinkomstområdena var det en klar skillnad mellan utlandsfödda och 

svenskfödda medan det i höginkomstområdena inte var någon statistiskt säkerställd skillnad. 

Forskarnas slutsats av studiens resultat visar att ursprung inte är avgörande för vilka 

uppfostringsmetoder som används utan snarare handlar det om de invandrade familjernas 

liksom de svenska familjernas möjlighet och förmåga att etablera sig i samhället. Familjernas 

boendesituation och inkomstnivå är starkare riskfaktorer för användning av aga än att vara 

född utomlands. Därför är det särskilt viktigt med information och stöd till föräldrar som nyss 

invandrat och som ännu inte hunnit etablera sig i det svenska samhället. Detsamma gäller för 

svenskfödda föräldrar med svag anknytning till arbetsliv och samhälle. 

 

Föräldrar och barn som själva blivit slagna visade sig enligt Janson m.fl. (2007) vara betydligt 

mer positiva till bestraffning än föräldrar och barn som själva inte blivit slagna. Studien ger 

också en bild över hur barn med varaktig sjukdom är mer utsatta för kroppslig bestraffning än 

andra barn. Diagnoserna ADHD, psykiska problem, rörelsehinder och övervikt tycks göra 

barnen särskilt utsatta. Andra situationer i hemmet såsom våld mellan de vuxna ökar även 

risken för att barnen utsätts för kroppslig bestraffning. Deater-Deackard och Dodge (1997) 

diskuterar korrelationen mellan fysisk bestraffning och aggressivitet hos barn. I artikeln 

diskuteras att en fysisk disciplinering kan ha inverkan på barns utvecklande av aggressivt 

beteende. Uppfostringsmetodens karaktär i form av hur sträng föräldern är, i vilken kulturell 

kontext den förekommer samt förhållandet mellan föräldern och barnet och dess kön har 

betydelse för utvecklandet av ett aggressivt beteende. Även yttre miljöfaktorer som 

socioekonomisk status har relevans för utvecklingen av barnets beteende.  

 

Deater-Deackard och Dodge (1997) hävdar vidare hur föräldraskap, attityder och 

uppfostringsmetoder skiljer sig i olika kulturer. Där fysisk bestraffning ses som acceptabelt 

blir denna uppfostringsmetod tillåten inom familjen och har på så vis inte samma inverkan på 

barnet. Om det istället ses som oacceptabelt och dessutom olagligt, så som i Sverige, blir 

denna typ av uppfostringsmetod tecken på dåligt föräldraskap. Almqvist och Broberg (2000) 

påtalar att ett fungerande föräldraskap präglas av de normer och värderingar som är 

accepterade i den aktuella kontexten. Därför definieras ett fungerande föräldraskap olika från 

kultur till kultur. Migration kan innebära kulturkrockar då föräldrarollen i det nya landet 

ifrågasätts och förväntas förändras. 

Den tidiga informationens betydelse 
I rapporten Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet (SOU 2010:37) finns 

information om den samhällsorientering som ska ges till nyanlända vid ankomst till Sverige. 

Syftet med samhällsorienteringen är att stärka personernas förmåga att forma sina egna liv 

och delta i formandet av det svenska samhället. De 60 timmarna som samhällsorienteringen 

omfattar ska fungera som en gemensam bas av information som sedan kompletteras genom 

insatser från kommunen, landstinget eller andra statliga myndigheter. Efter beviljat 

uppehållstillstånd ska samhällsorienteringen inledas så snart som möjligt och önskvärt är att 

den är avslutad innan det första etablerings ret är slut. Samhällsorienteringen ska ge den 

nyanlända inblick i områden som omfattas av begreppen värden, välfärdsstat och vardagsliv.  

Pergelius (2008) har undersökt nyanlända invandrares uppfattning av den 

samhällsinformation som ges vid ankomst till Sverige. I undersökningen är samtliga deltagare 
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överens om att arbete, yrkes- och branschinformation är viktiga delar att få vetskap om. Andra 

högt prioriterade informationsområden är bostad, hälsa och sjukvård, lag och rätt, rättigheter-

skyldigheter, studier samt anknytningsärenden och medborgarskap. Det finns även områden 

som deltagarna ej prioriterar lika högt eller rent av prioriteras bort, dessa är politik, sport och 

fritid, jämställdhet, interkulturell kommunikation och information om länet de befinner sig i. 

 

När det gäller information som skiljer sig från levnadsförhållandena i hemlandet är 

information om demokrati, jämställdhet, barnuppfostran, äldrevård, beställa tid hos läkare, 

skaffa bostad och arbete, vädret och att passa tiden områden som informanterna i 

undersökningen framställer som viktiga. Deltagare runt 30-40 år, till största del kvinnor, 

visade ökat intresse för information kring barnuppfostran. 

 

Vid undersökning kring när denna information ska ges svarade en majoritet av deltagarna att 

de föredrar samhällsinformationen parallellt med studier på SFI. Bara några få deltagare, cirka 

6 % föredrar att få informationen intensivt första månaden och cirka 22 % föredrar att få 

informationen efter det första halvåret.  

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Utvecklingsekologisk teori 
Bronfenbrenner är grundare till den utvecklingsekologiska teorin vilken innebär att en 

individs utveckling sker i ett sammanhang, i ett samspel och i en interaktion med olika 

faktorer i omgivningen. Teorin ger ett helhetsperspektiv då den inkluderar individens 

relationer till och i ett omgivande system. Bronfenbrenner (1979) hävdade att miljön som 

människan lever i är uppdelad i olika nivåer eller system. Systemen är integrerade och 

påverkar varandra och bidrar på så vis till människans utveckling. Systemen benämns som 

mikro-, meso-, exo- och makrosystem. 

 

Mikrosystem och Mesosystem 

Mikrosystemet menar Bronfenbrenner (1979) är det system som individen själv ingår i och 

detta system utgör modellens kärna. Individens omedelbara närmiljö innefattar dem som har 

direkt kontakt med individen, det vill säga familj och släkt. I takt med individens ökade ålder 
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utvecklas förmågan att koppla samman relationer mellan händelser och personer. Individen 

behöver på så vis inte delta i det direkta systemet för att förstå relationer mellan händelser i 

olika närmiljöer. På detta sätt börjar individen utveckla förekomsten av ett mesosystem. 

Individen är nu medveten om att den direkta miljön som familj och släkt även samverkar med 

exempelvis skolan. Enligt Bronfenbrenner (1979) är de viktigaste delarna som bidrar till en 

individs utveckling inom mikrosystemet de tre faktorerna, aktiviteter, roller och relationer. 

Roller är olika sociala positioner som en individ har i samspel med andra. Människan har 

olika roller genom livet och i olika sammanhang, exempelvis som att vara syskon, förälder 

eller arbetskollega. Dessa roller är avgörande för hur individen tänker, agerar och blir 

behandlad. Rollerna bidrar även till förväntningar från omgivningen vilket innebär att 

rollbäraren har förväntningar på sig hur denne ska agera och vara. Förväntningarna handlar 

även om hur andra upplever och förväntar sig hur rollbäraren ska bete sig. Rollen kan kopplas 

samman med aktiviteter och relationer då dessa faktorer påverkar vilken roll individen åtar 

sig. Individens olika roller bidrar till den egna utvecklingsprocessen.  

 

Bronfenbrenner (1979) påtalar att individens interaktioner med andra sträcker sig längre än 

inom det närmsta systemet. Då individen samspelar med andra i ömsesidiga relationer kallas 

detta mesosystem. Individen medverkar då både inom och mellan de olika systemen. 

Mesosystemet skapas och expanderas i takt med att individen blir en del av nya system, detta 

kan exempelvis vara skola, arbetsplats, umgängeskrets och grannskap. Människans 

integrering med omgivningen kan enligt Bronfenbrenners (1979) modell förklaras på olika 

sätt. Den första förklaringen innebär att individen deltar i olika miljöer vid olika tillfällen och 

därmed deltar i olika system. Individen går från system till system och blir den primära länken 

mellan dessa. Den andra förklaringen till integrationen handlar om att individen inte deltar 

aktivt i två miljöer på en och samma gång utan systemet vidmakthålls genom en tredje aktör 

som har till uppgift att koppla samma de båda systemen. Den tredje förklaringen innebär att 

det sker kommunikation mellan systemen i syfte att överföra information om och mellan olika 

miljöer. Det svåraste för individen är när den är tvungen att träda in i ett nytt och okänt 

system. För att individen ska kunna anpassa sig till ett nytt system kan det vara nödvändigt 

med stöd från det tidigare systemet. Exempelvis kan det vara viktigt för barnet som ska börja 

skolan att ha stöd från föräldern. Människan kan dock integreras med sin omgivning på olika 

sätt och i vissa situationer sker integreringen utan individens påverkan.        

Exosystem och makrosystem 

Bronfenbrenner (1979) beskriver att utanför mesosystemet ses inte aktiviteter, roller och 

relationer som individen själv kommer i direkt kontakt med som aktuella, utan 

samhällsinstitutioner och förhållanden utanför individens närmiljö blir av vikt för individens 

utveckling. Vi har då kommit fram till vad Bronfenbrenner (1979) beskriver som exosystem 

vilket är den befintliga miljö som individen själv inte kan påverka, exempelvis att en 

arbetsplats har hög omsättning av personal. Exosystemet ingår tillsammans med mikro- och 

mesosystemet i makrosystemet som behandlar samhälleliga begrepp som kultur, etnicitet samt 

normer och värderingar. Makrosystemet är ett övergripande system som påverkar individen 

under dennes livstid. I samhället finns allmänna kulturer som skiljer sig åt gällande 

socioekonomisk status, lagstiftning, politiska åsikter, religion och ursprung. Makrosystemet 

påverkas av samhällsutvecklingen och influeras av aktuella händelser runt om i världen. De 

samtliga systemen utgör människans världsbild och medverkar till dennes utveckling.   

Socialisationsprocessen  
Giddens (2003) beskriver den process som handlar om att barn och individer som är nya i ett 

samhälle lär sig om den livsstil och kultur som dominerar det samhälle de växer upp i. Denna 

livsstil och tillhörande beteenden anses vara inlärda av samhället och inte medfödda. 
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Processen kallas för socialisation och handlar om att överföra kulturen från en generation till 

en annan. Durkheim i Stier (2009) menar att ett nyfött barn är lik en vit duk, tabula rasa, tom 

och lär sig därmed genom mötet med andra människor och samhället färdigheter för att kunna 

fungera i samhällslivet.   

 

Socialisationen är enligt Giddens (2003) en livslång process som tar sin början vid barnets 

födsel. Barnet skaffar sig kunskap som passar för den kultur han eller hon föds i. 

Socialisationen är inte en process där barnet passivt upptar den påverkan som den utsätts för 

utan snarare genom ett samspel som får generationer att ansluta till varandra. Socialisationen 

pågår genom hela livet och beteenden formas kontinuerligt utifrån det social samspel som 

individen deltar i. Socialisationen sker genom två generella faser där individen påverkas av 

socialisationsagenter det vill säga grupper och kontexter. I barndomen sker den primära 

socialisationen vilken utgör den mest intensiva perioden av kulturell inlärning. Barnet lär sig 

här grundläggande beteendemönster och språk vilket kommer att utgöra grunden för fortsatt 

lärande. Den sekundära socialisationen är den process som sker efter den tidiga barndomen 

och resten av livet. I denna fas förändras kontexten för inlärning och det stora ansvaret som 

familjen tidigare haft försvinner. Skola, kamrater, media och arbetsplatser blir viktiga i 

socialisationen. Individen lär sig genom samspel med omgivningen de normer, värderingar 

och uppfattningar som utgör grunden i den aktuella kulturen.  

 

Enligt Giddens (2003) lär sig individen sociala roller genom socialisationen. Individen lär sig 

agera efter de förväntningar som en viss social position uppfyller. Stier (2009) menar att 

människor blir exempelvis svenskar, tyskar och somalier då de socialiseras till att bli det. 

Socialisationsprocessen syftar till att individen ska anpassa sig till samhällets kulturella 

normer och förväntningar. I takt med att individen blir äldre tar denne till sig mer komplexa 

kunskaper som anses viktiga för att klara av det samhälle som denne lever i. Tidigare inlärd 

kunskap förändras och nya roller antas. Det kan handla om kunskaper som rör normer, 

värderingar, språk, lagar och sociala koder. För lärandet av dessa kunskaper har skolan en 

viktig roll. De roller som individen tar till sig kommer så småningom att införlivas i dennes 

identitet. Individer som migrerar tvingas ofta genomgå en omsocialisation för att anpassa sig 

till den nya kulturen.  

Migrationsprocessen  
Al-Baldawi (2003) redovisar hur familjestrukturen förändras under migrationsprocessen. 

Familjens struktur i hemlandet är ofta patriarkalisk och pappans position ses som högst i den 

hierarkiska ordningen. Under flykten förlorar familjen sin trygghet och sitt skyddssystem från 

släkt och vänner. De omständigheter som flykten för med sig är därför ett hot mot familjen 

och dess existens. Som ett försvar mot detta stärker familjemedlemmarna sina relationer och 

sammanhållningen ökar. Medlemmarna tar hand om varandra och många av de problem och 

konflikter som fanns innan familjen lämnade hemlandet försvinner. Familjen fungerar i 

mottagarlandet till en början på samma sätt som i flyktfasen då omständigheterna och den 

otrygga omgivningen stärker familjens sammanhållning. Migrationsprocessen går sedan 

vidare då familjen får uppehållstillstånd eller flyttar till ett permanent boende. Stora 

förändringar i familjemedlemmarnas liv börjar då ta form och nya förutsättningar för olika 

former av relationer skapas.  

 

Enligt Al-Baldawi (2003) är kultur något som individen införlivas i under livets gång. Det är 

svårt att sortera bort de normer och traditioner som dominerat det samhälle som individen levt 

i sen födseln. När individen kommer till ett nytt land kan detta leda till konflikter då vissa 

traditioner inte accepteras i det nya samhället. Det finns inga kulturer som är oföränderliga då 
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kulturer skapas och formas i takt med den samhälleliga utvecklingen. Detta innebär att vissa 

traditioner tas bort medan andra stärks, människors öppenhet mot varandra bidrar till att nya 

kulturer skapas.  

 

Al-Baldawi (2003) skriver om tre former av förändring som drabbar den familj som lämnar 

sitt hemland för ett nytt, den traditionella formen, den integrerade formen och den 

assimilerade formen av förändring. Den första formen handlar om att framförallt pappan 

försöker behålla den patriarkaliska familjestrukturen som alltid präglat familjen. Detta är 

möjligt genom att utesluta omgivningen genom att familjen exempelvis flyttar till ett 

invandrartätt område där den patriarkaliska strukturen är accepterad. Ett annat sätt att undvika 

integrering med det nya samhället kan vara att tillhöra religiösa eller traditionella 

församlingar som förstärker den patriarkaliska strukturen vilket bidrar till dess existens. 

Familjens vistelsetid i det nya landet har också betydelse för familjens struktur, ju längre 

familjen har levt i det nya landet ju svårare är det att behålla den tidigare strukturen. Barnens 

snabba möjlighet till integration med det nya samhället genom bland annat skolan är en 

bidragande orsak, detta leder till konflikter inom familjen. Konflikten som blir mellan pappa 

och barnen går ofta ut över mamman då hon hamnar mellan två parter. Det är vanligast att 

mamman tar pappans parti på grund av hans makt och detta leder så småningom till en kaotisk 

tillvaro. Ju äldre barnen blir ju svårare blir familjesituationen. En annan orsak är föräldrarnas 

behov av barnen i kontakt med myndigheter. Positionen mellan föräldrarna, framförallt 

pappan, och barnen förändras då hans position försvagas på grund av bland annat språkbrist 

och arbetslöshet. Pappan blir mer och mer beroende av sina barn vilket gör att strukturen 

vänds upp och ned. Även detta försvårar relationerna inom familjen och pappan kan i dessa 

situationer ta till otillåtna medel för att bevara sin position.  

 

Den integrerade formen innebär att familjen ändrar och anpassar sin tidigare familjestruktur 

till de krav som den nya omgivningen ställer. Den nya strukturen kommer på så vis att bestå 

av delar från både den demokratiska- och den patriarkaliska formen av familjestruktur. 

Anpassningen är begränsad då traditioner och kulturella normer bevaras. Denna form av 

integrering bidrar till att familjen utvecklar en samhörighet, både inom familjen och med 

omgivningen. De håller kontakten med sina landsmän men kontakten med övriga nationer ses 

också som viktig.  

 

Den assimilerade formen innebära att familjen tar avstånd från den ursprungliga kulturen och 

istället försöker skapa en familjestruktur som liknar den som är dominant i det nya landet. 

Familjen får svårt att känna tillhörighet då de varken blir fullt accepterade av de infödda 

medborgarna eller av sina ursprungliga landsmän. Detta innebär att familjen blir isolerad 

vilket kan leda till konflikter inom familjen.  

Sammanfattning 
Enligt Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori är system i ständig förändring då 

de påverkas av de relationer och den omgivning som individen deltar i. Systemen är 

integrerade och påverkar på så vis varandra vid förändring. Migration innebär en förändring i 

en individs liv och kommer därför utgöra rubbningar i samtliga system. Individens liv 

kommer vid flykt eller flytt att förändras på samtliga nivåer, det vill säga på mikro-, meso-, 

exo- och makronivå. Genom migrationsprocessen förändras individens sammanhang då delar 

av det som tidigare utgjort systemen lämnas kvar för att sedan ersättas av bland annat det nya 

landets miljö, kultur, normer och värderingar. Här spelar även socialisationsprocessen en 

viktig roll då den ständigt påverkar individen. Individen påverkas varaktigt av den kontext 

denne befinner sig i och måste vid en migration ofta genomgå en omsocialisation då kulturen 
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den kommer till skiljer sig från ursprungskulturen. Den utvecklingsekologiska teorin, 

socialisationsprocessen och migrationsprocessen kommer tillsammans utgöra grund för 

analysen av de data som samlats in. Den grupp som studien berör, familjer med utländsk 

bakgrund, har alla gått igenom eller påverkats av en migrationsprocess och på så vis även 

systemförändringar. Till skillnad från migrationsprocessen pågår socialisationsprocessen livet 

ut och genom generationer. Socialisationsprocessen blir därmed även av stor vikt för analys 

av personer födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar. De data vi samlat in kommer 

därför analyseras med hjälp av ovanstående ansatser med en förhoppning av att bringa klarhet 

i bakomliggande orsaker för aktualisering hos socialtjänsten.  

 

METOD  

Val av metod 
Denna studie är en fallstudie som baseras på en specifik arbetsgrupps erfarenheter av ett visst 

fenomen. Studiens syfte är att öka förståelsen kring bakomliggande orsaker för aktualisering 

hos socialtjänsten. Metoden vi valde är kvalitativ och enligt Bryman (2011) är kvalitativa 

studier inriktade på ord och beskrivningar av vad respondenter upplever och erfar. För att få 

dessa beskrivningar använde vi oss av individuella semistrukturerade intervjuer. Att 

genomföra semistrukturerad intervjuer innebär enligt Bryman (2011) att forskaren har 

förbestämda teman som ska behandlas vid intervjutillfället. I denna studie hade 

respondenterna på så vis möjlighet till eget utrymme inom frågornas karaktär. Vår tanke var 

att få en intervjuform där respondenterna hade möjlighet att berätta om sina erfarenheter 

utifrån valda teman som skapats i enhet med studiens frågeställningar.  

Litteraturgenomgång 
Stor del av den inledande uppsatsprocessen ägnades åt att gå igenom och få en överblick över 

den befintliga litteraturen och forskning på området. Vi började med att utgå från den 

kurslitteratur som berör ämnet och som tidigare använts under utbildningen för att 

inledningsvis få vetskap om vilka som forskat och har stor kunskap inom ämnet. Vi har 

använt litteratur som Tvärkulturella möten, boken Ungdom, kulturmöten, identitet, Att bryta 

upp och byta land samt Barnavårdsutredningar- en kunskapsöversikt. Vi började med att utgå 

från de referenser som använts i kurslitteraturen och sökte vidare på den forskning i databaser 

som Diva, Social Services Abstract och Google Scholar. För att komplettera detta 

tillvägagångssätt sökte vi även på egen hand i databaser med sökorden: invandrare, 

socialtjänst, barnavårdsutredningar, orsaker, aga, omsorgssvikt, uppfostringsmetoder, 

samhällsorientering, neglect och social work. Den forskning vi hittade var begränsad till aga 

som omsorgssvikt och berörde faktorer som ökade risken för användning av kroppslig 

bestraffning. Därför har det varit nödvändigt att komplettera den tidigare forskningen med 

referenser ur litteratur och forskning som berör angränsande områden vad gäller integrering 

och effekter av migration.  

Urval  

Vi har använt oss av ett målstyrt urval som enligt Bryman (2011) innebär att välja ut enheter 

som har direkt anknytning till de forskningsfrågor som har formulerats. Då syftet var att 

undersöka socialsekreterares erfarenheter av ett visst fenomen var gruppen socialsekreterare 

ett självklart val i urvalsprocessen. Vid urval av respondenter var vårt krav att dessa skulle 

arbeta som socialsekreterare på enheter som behandlar förhandsbedömningar och utredningar 

av barn och ungdomar (0-17 år), det vill säga mottagningssekreterare samt 

utredningssekreterare.  
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Verksamheten vi varit i kontakt med är en så kallad PutC-plats (Praktik- och 

utvecklingscentrum) vilket innebar en möjlighet att få hjälp med ämne inför skrivandet av C-

uppsatsen. Verksamheten är belägen i en liten kommun i Mellansverige vilket gör att urvalet 

begränsats till kommunen samt två angränsande kommuner. De tre kommunerna varierar i 

befolkningsantal där den minsta kommunen har cirka 8 000 invånare och den största cirka 25 

000 invånare. Anledningen till att urvalet inkluderat två angränsade kommuner var att komma 

upp i antalet respondenter som önskats, det vill säga minst fem stycken.  

 

Tanken med att involvera fler kommuner vid urvalet av respondenter var främst för att säkra 

antalet intervjuer men även för att få en mer rättvis bild av studieobjektet. På grund av 

bristande intresse blev undersökningsgruppen begränsad till enbart en kommun. Studiens data 

baseras därför på fem socialsekreterares erfarenheter verksamma på en och samma enhet.  

Tillvägagångssätt 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen som genomfördes höstterminen 2012 hade en av 

oss en så kallad PutC-plats. Vi träffade därför verksamhetens utvecklingsansvarig för att 

diskutera ämne och möjlighet att skriva uppsatsen i samverkan med dem. Under mötet 

föreslogs ett ämne vilket i det inledande skedet var otydligt både för oss och 

utvecklingsansvarig. Ämnet handlade om familjer med utländsk bakgrund och verksamhetens 

upplevelse av familjernas tilltagande aktualisering hos socialtjänsten för användning av aga. 

Då syftet med studien var oklart för oss rekommenderades vi att diskutera ämnet vidare med 

vår tilldelade handledare. Efter samtalet var vi överens om att ha socialsekreterare som 

undersökningsgrupp och formulerade därför syfte med socialsekreterares perspektiv på 

familjernas aktualisering. I detta skede kontaktade vi verksamhetens utvecklingsansvarig igen 

för att informera om studiens tilltänkta syfte och genomförande. Svaret vi fick tydliggjorde 

dennes tankar om önskat undersökningsområde dock var personen förstående för vår 

inriktning.  

 

När ämnet var bestämt utformades den intervjuguide som låg till grund för de 

semistrukturerade intervjuerna. En intervjuguide är enligt Bryman (2011) en lista över vilka 

teman som ska behandlas under intervjun. Det är inte nödvändigt att frågorna följer en viss 

ordning och intervjuaren har stor frihet att välja de frågor som anknyter till det respondenten 

säger, intervjuformen är på så vis flexibel. Vi utformade teman genom att studiens 

frågeställningar bröts ner i delar. Den aktualiserade familjens struktur, tankar om 

bakomliggande orsaker, den aktualiserade svenska familjens struktur, skillnader i 

bakomliggande orsaker samt vem/vilka aktualiserar familjerna hos socialtjänsten blev de 

teman som användes. Utifrån dessa teman formulerades stödfrågor till oss som intervjuare i 

syfte att underlätta intervjuförfarandet. 

  

För att få vetskap om vilka som arbetar som mottagnings- och/eller utredningssekreterare 

söktes mejladresser och telefonnummer på respektive kommuns hemsida. Därefter skickades 

ett mejl till var och en av de tänkta respondenterna samt till deras enhetschefer (se bilaga 1). 

Efter första förfrågan inkom svar från två respondenter som hade möjlighet att ställa upp på 

intervju. Med dessa bokades tid för intervju på deras arbetsplats. Då intresset var lågt 

skickades en påminnelse via mejl till de respondenter som inte svarat. En vecka efter den 

andra förfrågan gjordes försök att nå tänkta respondenter via telefonkontakt, vilket inte gav 

något resultat. I samband med de första intervjuerna kontaktades övriga socialsekreterare på 

arbetsplatsen genom personlig förfrågan vilket utmynnade i tre respondenter. Dessa fem 

intervjuer har utgjort vår undersökningsgrupp.    



  

 18 

 

Intervjuerna genomfördes på respondenterna arbetsplats i avskilda samtalsrum väl inredda 

med fåtöljer och runda bord. Under intervjuerna signalerades att rummet var upptaget och 

inga störningsmoment förekom. Inledningsvis förklarades uppkomsten av studien och dess 

syfte. Vidare beskrevs vår roll som uppsatsförfattare och anledningen till studiens 

genomförande. Intervjumetoden, semistrukturerad intervju, förklarades och respondenterna 

uppmuntrades till att prata fritt utifrån de teman som presenterades. Intervjuerna började med 

frågor om respondenternas bakgrund, ålder, ursprungsland, tidigare yrkeserfarenhet inom 

socialt arbete samt erfarenhet av arbete med familjer med utländsk bakgrund. De 

forskningsetiska övervägandena förklarades nogsamt och inspelningen av intervjun startades 

efter godkännande. Intervjuerna följde sedan intervjuguiden (se bilaga 2) och avslutades med 

att tacka för deltagandet och undersöka möjligheten till ytterligare kontakt om frågor skulle 

uppstå.    

Databearbetning och analys 
Det vanligaste angreppssättet när det gäller analys av kvalitativa data är enligt Bryman (2011) 

det som kallas för tematisk analys. Denna metod går ut på att utifrån utsagor från exempelvis 

intervjuer skapa centrala teman och subteman. De olika temana som skapats är i grunden 

återkommande delar i den text som är resultatet av datainsamlingen, teman tas vanligtvis fram 

genom noggrann och upprepad läsning av de utskrifter som utgör data. När centrala delar söks 

i en text är det viktigt att vara uppmärksam på bland annat teman som återkommer gång på 

gång, hur de förändras, likheter och skillnader i hur intervjupersonerna diskuterar samt hur 

olika teman förändras i utskrifterna.  

 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades intervjuerna i nära anslutning för att inte 

riskera att tappa samtalets ursprungskaraktär. Transkriberingen utfördes genom att 

inspelningen spelades upp i korta stycken och skrevs ner ordagrant. Efter transkriberingen 

gjordes en noggrann genomgång av de insamlade data för att kunna utläsa svar till studiens 

frågeställningar. Varje intervju lästes igenom ett flertal gånger och tilldelades en färg för att 

kunna urskiljas från övriga intervjuer. Materialet från varje intervju tematiserades för att 

sedan finna gemensamma teman för hela det insamlade materialet. Temana som användes i 

intervjuguiden utgjorde även grunden när det insamlade materialet skulle struktureras. 

Materialet placerades under tillhörande tema och temana behövdes i slutskedet av 

databearbetningen därför justeras. Temana blev den aktualiserade familjens struktur, 

anmälare och problembild, bakomliggande orsaker för aktualisering samt den tidiga 

informationens betydelse.  

 

I resultat och analys används citat från intervjuerna och Bryman (2011) påtalar vikten av att 

redigera citaten eftersom respondenter sällan svarar i sammanhängande meningar utan 

upprepar sig och använder sig av verbala tillägg. Genom att redigera citaten blir det mer 

lättförståeligt för läsaren men det är dock av vikt att innehållet inte förändras. Detta har 

beaktats i denna studie d  ord som ”eh” har tagits bort och där tillägg i form av förklaringar 

på de/dem har gjorts för att få citaten förståeliga och sammanhängande. Detta var nödvändigt 

för att få citaten tydliga för läsaren, dock var vi noggranna med att citatets innebörd inte 

skulle förändras.   

 

I analysen används teorier som tagits fram i samband med datainsamlingen, en så kallad 

parallellprocess har genomförts. Förkunskaper fanns kring den utvecklingsekologiska teorin 

då den berörts tidigare under utbildningen. Det visade sig att teorin kunde användas för analys 

då utsagor från respondenterna tillsammans med denna teori kunde generera i en givande 
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analys med kopplingar till vårt syfte. Begreppen migrations- och socialisationsprocess blev 

komplement till denna teori då de fördjupade förståelsen för familjer med utländsk bakgrund 

och dess situation. Analysen utgår även den från de teman som tidigare nämnts i syfte att få 

en sammanhängande läsning. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Då resultat ska kunna ses som tillförlitliga är det viktigt att frågan om begreppen reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet diskuteras. Enligt Bryman (2011) är dessa begrepp inom 

kvalitativ forskning ifrågasatta då begreppens innebörd behöver ändras. I kvalitativa studier 

används reliabilitet i form av extern- och intern reliabilitet. Extern reliabilitet handlar om i 

vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. I kvalitativ forskning kan detta kriterium 

vara svårt att uppfylla då en social miljö inte kan frysas, det handlar istället om möjligheten 

att gå in i samma roll som föregående forskare har haft. I vår studie har vi därför varit tydliga 

i vårt tillvägagångssätt och tydligt beskrivit processens olika delar och dess ordningsföljd. 

Intern reliabilitet betyder enligt Bryman (2011) att forskarna är överens om hur de ska tolka 

det data de får fram. Då vi är två studenter som skriver denna uppsats är vi medvetna om 

svårigheten med den interna reliabiliteten då vi som olika individer kan ha varsin tolkning av 

det material vi samlat in. I vår studie valde vi därför att göra samtliga delar i 

uppsatsskrivandet tillsammans och på så vis hade vi möjlighet att diskutera och komma fram 

till en gemensam tolkning av resultatet innan det skrevs ner.  

 

Validitet avser enligt Bryman (2011) att mäta något vilket i en kvalitativ studie inte är syftet. 

Begrepp som används är därför intern validitet respektive extern validitet. Dessa begrepp har 

omformulerats för att stämma överens med kvalitativa undersökningar. Intern validitet 

innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan de observationer som forskaren gör 

och de teorier som forskning genererar. För att vår studie ska innehålla hög grad av intern 

validitet utfördes en pilotintervju innan genomförandet av de tänkta intervjuerna. 

Pilotintervjun skedde med en person i 30-års ålder, verksam inom vård och omsorg. Avsikten 

med denna intervju var att undersöka om intervjuguiden behövde konstrueras om samt om 

frågorna var begripliga och gav det svar som de var menade att öka förståelsen för. Extern 

validitet handlar enligt Bryman (2011) om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras. I 

vår studie är inte generalisering avsikten och den externa validiteten kan därför inte 

diskuteras.  

Forskningsetiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2011) uppställer fyra etiska krav som ska beaktas i en vetenskaplig studie. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och nyttjandekravet. Det 

innebär att personer som medverkar i undersökningen vet om dess syfte, personerna ska vara 

införstådda med att deltagandet är frivilligt samt att de har möjlighet att avsäga sitt deltagande 

när de önskar. Deltagandet är anonymt och materialet samt personuppgifter ska skyddas från 

obehöriga. Data som framkommer ska enbart användas för forskningens syfte och får inte 

lämnas ut eller nyttjas i andra ändamål. Dessa krav har vi beaktat i vår studie då information 

om studien och dess ändamål förmedlats till respondenterna, både när vi skickade ut 

informantbrevet via mejl samt i anslutning till genomförda intervjuer. Information om att 

deltagandet var frivilligt och att deltagandet kan upphöra när det önskas förmedlades till 

deltagarna. Information om att deltagarna kommer vara anonyma och att uppgifterna kommer 

behandlas med yttersta försiktighet och skyddas från obehöriga tilldelades respondenterna. 

För att skydda respondenternas personuppgifter har vi i resultat- och analysdelen benämnt 

intervjupersonerna med fiktiva namn. Den information som ges om respondenterna ska inte 
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kunna härledas till respektive socialsekreterare. För att säkerställa detta ytterligare har 

kommunen som socialsekreterarna är verksamma i även den avidentifierats.   

 

Det etiska dilemmat som uppmärksammats i vår studie handlar om skillnader mellan grupper 

och därav risken för diskriminering och stämpling av dessa. Att uppmärksamma grupper och 

dela in personer efter exempelvis bakgrund kan uppfattas som kränkande då personerna själva 

inte anser sig ha de egenskaper eller problem som den grupp de blir förknippade med. För att 

undvika detta har vi i vår studie varit tydliga med att inte föra samman en specifik 

problembild med en specifik grupp. Vi har under processen varit tydliga med att alla 

människor är unika och att en persons eller familjs problem inte kan generaliseras till en 

övergripande struktur eller bakgrund. Då vår studie främst behandlar familjer med utländsk 

bakgrund har detta varit en utmaning då familjerna enbart genom studiens syfte kan uppleva 

sig utpekade och sammanförda. 

Metoddiskussion  
Bryman (2011) beskriver den kvalitativa ansatsen som en metod som lägger vikt vid 

individens uppfattningar och tolkningar av den sociala verklighet den lever i. Individens 

förmåga att själv reflektera över sin situation betonas och en fördjupad förståelse snarare än 

ytlig kunskap är det som eftersträvas. Vår studie är kvalitativ och valet av denna metod 

grundar sig på studiens syfte som var att undersöka socialsekreterares erfarenheter av 

bakomliggande orsaker för aktualisering hos socialtjänsten. Detta utan avsikt att generalisera 

våra resultat. Bryman (2011) påtalar att kvalitativa forskare som genomför intervjuer på ett 

litet urval får tillgång till data som är omöjliga att generalisera då gruppen inte är 

representativ för en hel population. Vi har valt kvalitativ metod då vi varit intresserade av data 

som ger en djupare förståelse av bakomliggande orsaker till att familjer med utländsk 

bakgrund blir aktuella för utredning. Vår tanke har varit att den insamlade data skulle baseras 

på ett fåtal personens erfarenheter och inte ytliga mätningar där många personer deltagit.  

Vi ställer oss dock kritiska till det insamlade materialets skevhet. Detta då studien baseras på 

fem socialsekreterares erfarenheter av en redan definierad problemgrupp. Intervjupersonerna 

hade redan innan studien haft diskussioner om den valda undersökningsgruppen vilket kan ha 

påverkat vårt resultat. Detta då diskussioner mellan socialsekreterarna möjligtvis fått dem att 

ändra åsikt eller basera sina utsagor på vad de hört från någon annan. En annan aspekt till att 

vi ställer oss kritiska till det insamlade materialets skevhet är att de socialsekreterare vi 

intervjuat enbart kommer i kontakt med de familjer som är utsatta och i behov av hjälp. Detta 

gör att de inte har lika stor erfarenhet kring de familjer som det fungerar bra för. Vi anser 

därmed att vi enbart fått ett perspektiv på de invandrande familjernas situation.  

 

Målet med studien var även att få en djupare förståelse och inblick i det aktuella 

problemområdet. Anledningen till att vi inte valde att ha klientgruppen som respondenter var 

utifrån etiska aspekter. Vi hade tankar om att studiens genomförande med klientgruppen som 

studieobjekt skulle kunna starta tankegångar hos dem som vi som forskare möjligtvis hade 

haft svårigheter med att bemöta. Ytterligare en aspekt till att vi inte hade klientgruppen som 

studieobjekt var den troligtvis nödvändiga användningen av tolk. Vår uppfattning var att detta 

skulle försvårat intervjusituationen då respondentens utsaga riskerar att förändras genom 

tolkens tolkning. 

 

Intervjuer genomfördes individuellt i syfte att höra samtliga respondenters åsikter utan att 

påverkas av de grupprocesser som kan förekomma vid gruppintervju. Enligt Bryman (2011) 

kan forskaren genom en gruppintervju riskera att missa viktig information då en olämplig 

grupp kan skapa obehag och oro hos deltagarna. Respondenterna kan även undanhålla detaljer 
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då de påverkas av övriga deltagare. Gruppeffekter kan även bidra till att tystlåtna deltagare 

inte tillåts att komma till tals medan andra riskerar att prata i mun på varandra. Valet av 

semistrukturerade intervjuer gjordes med anledning av att respondenterna själva skulle få 

möjlighet att utforma svaren efter de teman som tagits fram. Urvalet gjordes bland både 

utrednings- och mottagningssekreterare med avsikt att få en bredare inblick i ämnet. Tanken 

fanns att mottagningssekreterarna mottagit ärenden som sedan inte gått vidare till utredning 

och som då inte kommit till vår kännedom utan dessa respondenter.   

 

Bryman (2011) anser att kvalitativa undersökningar är svåra att replikera. Detta då 

undersökningen är ostrukturerad och beroende av forskaren som redskap vid datainsamlingen. 

Det som i en studie observeras och registreras är till stor del inriktad på forskarens intressen. I 

vår studie förstår vi att vi som forskare haft stor inverkan på studiens resultat då det var vi 

som gjort bedömningar kring vad som ska samlas och hur data ska bearbetas. Genom att 

beskriva vårt tillvägagångssätt hade vi förhoppning om att förtydliga studiens genomförande 

för att på så sätt öka förståelsen för studiens inriktning.  

RESULTAT OCH ANALYS 
Analysen redovisas utifrån teman som skapats med utgångspunkt i frågeställningarna samt 

vad som framkommit ur intervjuerna. Det empiriska materialet baseras på fem 

socialsekreterares erfarenheter av att möta barn och familjer med utländsk bakgrund samt 

socialsekreterares erfarenheter av vilka orsaker som ligger till grund för aktualisering hos 

socialtjänsten. Respondenterna arbetar inriktat på barn och familj där fyra arbetar som 

utredningssekreterare och en arbetar som mottagningssekreterare.  

 

De data som samlats in kommer här presenteras och analyseras utifrån ansatserna 

utvecklingsekologi, migration - och socialisationsprocess för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  

Presentation av respondenter  
Fyra av de fem respondenterna är kring 50 år gamla och har cirka tio års erfarenhet av 

myndighetsövning eller annat socialt arbete i form av behandling. Respondenterna arbetar inte 

enbart med integrationsfrågor och har inte heller någon specifik utbildning kring detta. Den 

erfarenhet som respondenterna har vad gäller familjer med utländsk bakgrund grundar sig på 

de familjer de kommit i kontakt med i det dagliga arbetet. Två av respondenterna har utländsk 

bakgrund men är födda i Sverige, respondenternas respektive föräldrar har ursprung från olika 

länder i Europa.  

 

 Anna är 45 år gammal och har arbetat inom socialt arbete med myndighetsutövning 

och öppenvårdsarbete i 25 år. Anna har en fortbildning i familjeterapi och är född i 

Sverige men har föräldrar från Finland.  
 Viktoria är 29 år och har arbetat med socialt arbete i fyra år. Hon har arbetat på 

behandlingshem och som socialsekreterare. Viktorias föräldrar har ursprung från 

sydöstra Europa men hon är själv född i Sverige.  
  Margareta är 51 år och har arbetat med myndighetsutövning i nio år. Margareta är 

född i Sverige och har kompletterat sin utbildning med kurser i bland annat kognitiv 

beteendeterapi och lösningsfokuserat arbete. 
 Stina är 49 år gammal och har arbetat med socialt arbete i cirka tio år både med vuxna 

och med barn. Stinas mamma har ursprung från Finland men hon själv är född i 

Sverige.  
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 Karin är 45 år och har arbetat med socialt arbete i 13 år och då främst med barn och 

ungdomar. Karin arbetar som mottagningssekreterare och har ingen utländsk 

bakgrund.  

Den aktualiserade familjens struktur 
Av intervjumaterialet framgår att en specifik familjestruktur för de familjer som aktualiseras 

hos socialtjänsten är svår att definiera. Familjerna kan skilja sig åt på alla plan, allt från 

ursprung, sammansättning och storlek till social situation och religiös tro.  

 
Det finns alla möjliga strukturer sådär, det finns inget specifikt. För varje ärende blir 

så speciellt över lag, vad de har med sig och ingen människa är ju den andra lik så 

jag tycker att det är jättesvårt att prata generellt (Karin). 

 

Det har av empirin framkommit att det är vanligt förekommande att familjerna oavsett 

härkomst är socialt utsatta gällande boende, ekonomi och arbetssituation. Detta är något som 

även Sundell m.fl. (2004) redovisar då det är vanligt förekommande att barn som blir aktuella 

för utredning lever i familjer som någon gång haft försörjningsstöd. 

 
De hade ingen sysselsättning, försörjningsstöd tror jag. De bodde i ett område som 

var segregerat. Ja, det fanns väldigt mycket socialt, vad ska man säga, de var socialt 

utsatta… Det gemensamma de har med familjer med svensk bakgrund som blir 

aktuella hos oss är att de är socialt utsatta, att de lever i segregerade områden och 

möjligtvis går på försörjningsstöd (Viktoria). 

Ursprung 

Enligt respondenterna kan familjerna med utländsk bakgrund som blir aktuella för utredning 

ha ursprung från exempelvis afrikanska länder, såsom Somalia och Burundi. Familjerna kan 

även ha ursprung från länder i sydöstra Europa, Kurdistan och Sydamerika. Det finns även 

romska familjer med ursprung från Finland och forna Jugoslavien som blir aktuella för 

utredning.  

 
Det har ju varit olika egentligen, vart dem kommer ifrån. Det kan vara familjer från 

de grupper, alltså flyktinggrupper, som är aktuella just då. Nu har det till exempel 

varit flyktingar från Somalia och Burundi som varit aktuella. Tidigare har de varit 

från forna Jugoslavien eller så. Så det har varit lite kopplat till… Min erfarenhet är 

att de jag kommit i kontakt med har varit med om oroligheter i landet, det kan ha 

varit krig eller andra svårigheter (Anna). 

 

Av empirin framkommer att familjerna med utländsk bakgrund som aktualiseras hos 

socialtjänsten är flyktingar och de har i sitt ursprungsland varit med om krig och andra 

traumatiska upplevelser. Det är i dessa avseenden, alltså i familjernas ursprung, som vi ser att 

familjer med utländsk bakgrund skiljer sig från familjer med svensk bakgrund. Vi menar att 

familjerna med utländsk bakgrund har i samband med flytten/flykten från hemlandet tvingats 

göra förändringar i de system de själva kan påverka, det vill säga i den egna familjen och i 

närmiljön. Vi anser att en omställning även kommer ske i de system som individen själv inte 

kan påverka, exosystem och makrosystem, då de i det nya landet måste införlivas i det 

rådande samhället. Enligt Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori innefattar 

närmiljön individens direkta kontakter, det vill säga familj, släkt och vänner. Vi uppfattar att 

familjen vid flytten/flykten många gånger blir tvungen att lämna kvar stora delar av sin familj 

och släkt, mikrosystemet, i ett land präglat av oroligheter. Då det i empirin framkommit att 

familjer med utländsk bakgrund har ett kollektivistiskt tankesätt tänker vi att förluster inom 

mikrosystemet kan bidra till ytterligare påfrestningar för familjen som kommer till Sverige. 

Den familj som kommer till Sverige kan ha separerats från betydelsefulla personer som 
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bidragit till att familjen fungerat. Då situationen i hemlandet många gånger är kritisk finns 

även en oro för de kvarlämnade familjemedlemmarnas liv. Den nyanlända familjen har på så 

vis förlorat sin trygghet och sitt skydd i det närmaste mikrosystemet.  

 
Det var en kollektivistisk familj till skillnad från svenska familjer där vi är 

individualister. De var verkligen en grupp och de gjorde allting tillsammans. Det var 

hierarki, pappan var den som var högst och kvinnorna var lägst, de tvättade, städade, 

lagade mat och såg till att allt flöt i hemmet. Till och med bröderna var högre ställda 

än kvinnorna (Viktoria). 

 

Av vad som framkommit i empirin har familjer med svensk bakgrund ett individualistiskt 

tankesätt. Vi tror att detta kan innebära att den svenska familjens mikrosystem kan bestå av 

färre antal personer som upplevs lika betydelsefulla för familjens funktion. Familjen har inte 

heller traumatiska upplevelser från flytt/flykt eller en oro och rädsla för släkt och vänner som 

de tvingats lämna. De svenska familjerna har därmed inte tvingats genomgått den förändring 

av system som kommer med en migrationsprocess vilket gör att dessa familjers tillvaro kan 

uppfattas som mer trygg och stabil. 

 
Jag tror att det är andra generationen som kommer nu och de växer upp med både 

den individualistiska och till viss del den kollektivistiska synen. Men sen finns det ju 

de som inte alls har kontakt med det svenska samhället, barnen går bara i skolan, är 

jätte hårt hållna och har ingen annan kontakt med det svenska samhället. Ju mer dem 

med utländsk härkomst söker sig till det svenska samhället och vill veta hur det är i 

Sverige och vill beblanda sig så tror jag att det är lättare att vi uppnår någon sorts 

enighet, men så länge det inte vill det är en förändring svår att få till (Viktoria). 

 

Vi har tankar om att barn som har föräldrar födda utomlands men som själva är födda i 

Sverige, andra generationens invandrare, påverkas av den process som både Giddens (2003) 

och Stier (2009) beskriver. Vi menar att barnen till större del än föräldrarna genom 

socialisationsprocessen anammar den kultur som råder i det nya landet. Dock tror vi att 

barnen påverkas av i vilken utsträckning föräldrarna tillåter denna socialisation. I familjer där 

barnen är ”h rt h llna” riskerar barnen att undg  delar i det nya landets kultur som är viktiga 

för färdigheter för att kunna fungera i samhällslivet.   

  

Respondenterna har gemensamma erfarenheter av att det ser olika ut gällande hur länge 

familjerna levt i Sverige innan de aktualiseras hos socialtjänsten. Det uppmärksammas dock 

tendenser av att familjerna inte vanligtvis aktualiseras direkt vid ankomst utan att det bukar 

dröja upp mot ett år innan problemen uppstår och/eller uppmärksammas. Al-Baldawi (2003) 

hävdar att familjen i ett tidigt stadium i migrationsprocessen värnar om varandra och stärker 

de relationer som finns kvar. Detta då familjen levt under svåra förhållanden och förlorat sin 

trygghet. Dock minskar denna känsla av att värna om varandra i takt med att familjen 

integreras, socialiseras och finner trygghet i den nya omgivningen. En anledning till att 

familjernas aktualisering oftast sker ett år efter ankomst kan förklaras med de stärkta 

familjerelationerna som kommer med en migrationsprocess. Vi har tankar om att 

aktualiseringen kan bero på att konflikter uppdagas då familjemedlemmarna integreras olika 

och på så sätt får skilda uppfattningar om hur de vill leva. Respondenterna menar att det efter 

det första året varierar mycket gällande när familjerna blir aktuella. I de fall det handlar om 

ensamkommande flyktingbarn sker dock aktualiseringen vid ankomst till Sverige.  

Social situation  

Enligt respondenterna bor familjer med utländsk bakgrund övervägande i hyreslägenheter i 

områden dominerade av social utsatthet. Områdena är segregerade och många av de som bor 

där lever på försörjningsstöd eller är på annat sätt ekonomiskt utsatta. I en del familjer kan det 
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förekomma att den ena föräldern arbetar medan den andra är arbetslös och utan sysselsättning. 

Respondenterna påtalar dock att det inte finns någon skillnad i jämförelse med hur familjer 

med svensk bakgrund lever under socialt utsatta förhållanden. Vi ser därför att social utsatthet 

är något generellt hos familjer som aktualiseras för utredning, oberoende av bakgrund. Vår 

uppfattning är att delar av den sociala utsattheten kan orsakas av individen själv men även av 

de system som ligger utanför individens påverkansmöjligheter, exosystem och makrosystem. 

Det kan vara att individen själv väljer att inte vara så aktiv i sin förändring, vad gäller 

exempelvis arbetssökande men det kan även handla om samhällets förutsättningar för 

individen att klara av detta.      

 

Av intervjumaterialet framställs en gemensam bild av att familjer med utländsk bakgrund som 

blir aktuella för utredning, precis som svenska familjer, inte nödvändigtvis behöver bo i dessa 

områden utan kan bo i bostäder i andra områden. Det finns föräldrar med utländsk bakgrund 

som är högutbildade och har akademisk bakgrund. Dock kan det på grund av språksvårigheter 

vara svårt för dem att få arbete. Det är därför inte ovanligt att högutbildade föräldrar med 

utländsk bakgrund arbetar på arbetsplatser där de är överkvalificerade. Många har därför 

annan sysselsättning som exempelvis Svenska för invandrare (SFI). Vi menar att en förklaring 

till denna problematik även det kan vara exo- och makrosystemens utformning i Sverige. 

 
Det finns ju också, som jag upplevt det, de som är högutbildade. De har alltså 

akademiska utbildningar och så kommer dem till Sverige och så får dem inte jobb. 

Det kan vara att själva utbildningarna skiljer sig åt och att dem i så fall måste 

komplettera sin utbildning. Även språket har betydelse då vissa arbetsplatser kräver 

att man kan prata svenska någorlunda (Margareta).  

 

Enligt respondenterna går barn och ungdomar i familjerna med utländsk bakgrund i skolan då 

det finns skolplikt i Sverige. De menar dock att det finns skillnader hos barn och ungdomar i 

engagemang och vilja att gå till skolan beroende på familjens tidigare erfarenheter av skolans 

betydelse. I kulturer där utbildning prioriteras lägre än omsorg om familjen, kan är barnens 

intresse för skolan enligt respondenterna vara mindre. Här ser vi att det är möjligt att 

hemlandets normer, värderingar och kultur kvarstår i makrosystemet och därmed påverkar 

familjens sätt att agera. Vidare anser vi att familjens sätt att leva är djupt rotad vilket gör att 

tankesättet om att först och främst ta hand om familjen införlivas hos barnen. I och med detta 

ses inte det svenska samhällets kultur som lika viktig då familjen väljer att bortse från lagen 

om skolplikt. Enligt Giddens (2003) är en individs livsstil och beteende inlärt av samhället 

och socialisationen pågår genom hela livet. Beteenden formas därmed kontinuerligt utifrån 

det social samspel som individen deltar i. Ytterligare en förklaring till denna skillnad i 

engagemang och vilja att gå till skolan kan förklaras med att barnen påverkas av den 

omgivning de växer upp i.  

Språksvårigheter  

Av det empiriska materialet framgår det att i familjer med utländsk bakgrund kan brist på 

kunskapen i det svenska språket innebära svårigheter både inom familjen och i kontakt med 

övriga samhället. Då barnen genom skolan integreras med det svenska språket är det inte 

ovanligt att de får agera tolkar till sina föräldrar vilket leder till att föräldrarna förlorar 

mandatet.  
 

Pappan hamnar i underläge då han inte klarar av, han har inget jobb, han kan inte 

prata med myndigheter, kan inte prata med skolan utan att barnen sitter där och kan 

egentligen sitta och säga precis vad som helst till pappan (Stina). 
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Vi har tankar om att den hierarkiska ordningen som råder i hemlandet vid en migration 

kommer att förändras. Detta då det i Sverige föreligger ett makrosystem med värderingar om 

allas lika värde vilket kan innebära att barnens och kvinnans ställning i familjen förändras. 

Föräldrarna ses fortfarande ansvariga för barnen men då föräldrarna via språket inte klarar av 

att utan barnen ha kontakt med myndigheter och skola förlorar de mandatet.  

Anmälare och problembild 

Relationskonflikter och hemmiljö 

Respondenterna är eniga om att skola och förskola är de vanligaste anmälarna när det gäller 

oro för barnens hemmiljö, även grannar kan vara anmälare vid denna problematik genom att 

de hör ljud eller ser tendenser av att barn far illa. Skola och förskola anmäler oftast när något 

kommer till kännedom genom att barnen själva berättar om sin situation. Barnen kan ha 

berättat att något har hänt hemma, att de varit utsatta eller att ett syskon varit utsatt på något 

sätt. Utsattheten kan handla om att de själva blivit slagna eller att ett syskon blivit utsatt för 

våld. Det framkommer av intervjumaterialet att skolan även uppmärksammar blåmärken och 

andra skador på barnet som gör dem oroliga för barnet i fråga. Denna typ av problematik 

förekommer både hos familjer med svensk och utländsk bakgrund. Vid oro för barnets 

hemmiljö är även polisen en anmälare som förekommer, då handlar det främst om att polisen 

blivit tillkallad vid misstanke om brott. Det kan handla om misshandel i hemmet, både 

gentemot barnen och mot mamman. Polis och skola är på så vis enligt respondenterna de 

vanligast förekommande anmälarna oavsett familjernas ursprung. I Bronfenbrenners (1979) 

teori beskrivs exo- och makrosystem som de system som finns utanför individens närmiljö. 

Dessa är system som individen inte själv kan påverka då de består av samhällsinstitutioner 

samt de lagar, normer och värderingar som är accepterade. Vi menar att polisen och skolan 

som aktualiserar familjerna hos socialtjänsten återfinns i individens exosystem vilket i sin tur 

påverkas av de lagar och regler som återfinns i makrosystemet. Då individen inte kan påverka 

dessa system ser det lika ut oavsett om individen har svensk eller utländsk bakgrund när de 

befinner sig i Sverige. Detta ser vi som en anledning till att familjerna blir aktualiserade av 

samma anledning och av samma aktörer.   

 

Av det empiriska materialet framgår att skolrelaterade problem är vanligt förekommande när 

barn aktualiseras hos socialtjänsten, detta gäller oavsett om barnen har svensk eller utländsk 

bakgrund. Även problemens karaktär är detsamma och handlar om att eleven har hög 

frånvaro, svårt att passa tider, att de inte stannar kvar hela dagen eller är allmänt stökiga. Vi 

har tankar om att problemen i skolan kan sammankopplas med faktorer i hemmiljön. 

Bronfenbrenner (1979) beskriver att individens förmåga att koppla samman relationer mellan 

händelser och personer ökar i takt med att individen blir äldre. Individen behöver på så vis 

inte delta i det direkta systemet för att förstå relationer mellan händelser i olika närmiljöer. På 

så vis menar vi att ungdomens problematik i skolmiljön kan härledas till den rådande 

hemsituationen. För barn med utländsk bakgrund blir upplevelser och händelser i hemlandet 

och i migrationsprocessen ytterligare faktorer som kan påverka skolsituationen och vidare 

aktualisering hos socialtjänsten. 

 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att hedersrelaterad problematik i familjer med 

utländsk bakgrund även kan ses som en faktor i hemmiljön. Denna problematik anser vi ej 

förekommer i familjer med svensk bakgrund då heder är ett begrepp som först blir aktuellt när 

familjer flyttar mellan kulturella kontexter. Respondenterna menar att den vanligaste 

anmälaren är polisen samt skolan och det är oftast unga tjejer som utsätts. Denna typ av 

problematik kan innefatta fysisk och psykisk bestraffning. Det kan vara att den utsattes 

livsutrymme begränsas eller att hot om bortgifte förekommer. Efter att den utsatte sätter sig 
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på tvären kommer den i kontakt med personer som aktualiserar hos socialtjänsten, det kan 

exempelvis vara skolsyster eller skolkurator. De söker hjälp då de i Sverige har lärt sig ett 

annat sätt att leva. Vi har tankar om att övrig släkt kan leva kvar i traditioner och 

levnadsmönster från hemlandet vilket leder till konflikter. Återigen är det skillnader i 

makrosystemet som ligger till grund för detta då värderingar och normer skiljer sig åt mellan 

länderna. En annan förklaring går att finna i Giddens (2003) beskrivning av 

socialisationsprocessen. Han förklarar att individen genom samspel med omgivningen lär sig 

de normer, värderingar och uppfattningar som utgör grunden i den aktuella kulturen. Vi 

tänker att barnen i högre utsträckning än sina föräldrar samspelar med omgivningen, speciellt 

i de fall de är födda i Sverige. Detta ökar möjligheten till att barnen sätter sig på tvären då 

kulturella livsmönstren skiljer sig åt.   

Uppfostringsmetoder 

En uppfostringsmetod är enligt respondenterna exempelvis användning av aga. Denna 

problematik är inte utmärkande och är heller inte mer förekommande bland familjer med 

utländsk bakgrund i jämförelse med svenska familjer. Det finns dock tankar hos 

respondenterna om skilda orsaker kring varför olika uppfostringsmetoder används. Det kan 

handla om frustration hos föräldrarna, föräldrarnas stress och press samt kulturella skillnader.  

 
Jag tänker på det här med föräldrar som lever under stress och press. Jag tror att det 

då är större risk att de gör sina barn illa. Sen kanske stressen och pressen hos 

föräldrarna är av olika anledning men det kan påverka deras föräldraskap på olika 

sätt. Jag tänker så här, om man grovt generaliserar så kan det vara att svenska 

föräldrar stressar för att båda jobbar och dem ska lämna barn på dagis… För 

föräldrar med utländsk bakgrund kan en anledning vara att de är mer stressade över 

hur de ska klara sig i det nya landet, hur de ska kunna få ett jobb och lära sig 

svenska. De är möjligt att det också finns en oro för släktingar som är kvar i 

ursprungslandet, hur det är där och vad de är med om (Anna). 

 

Vi tänker att då familjer med utländsk bakgrund kommer från samhällen där exo- och 

makrosystem troligtvis ser annorlunda ut måste de till skillnad från svenska familjer 

introduceras och socialiseras in i de nya systemen. Familjerna måste även acceptera de nya 

förhållandena vilket troligtvis leder till att de som Giddens (2003) påtalar måste förändra sina 

livsmönster. Det framkommer i det empiriska materialet att dessa livsmönster, exempelvis 

gällande barnuppfostran, är djupt rotade i individen och därför svåra att förändra. Vi menar att 

det kan vara så att personer med utländsk bakgrund har uppfattningen att de lever i de exo- 

och makrosystem som finns i deras hemland då de har svårigheter att leva efter de 

förutsättningar som råder i det nya landet. Al-Baldawi (2003) nämner även han att det är svårt 

att sortera bort de normer och traditioner som dominerar i det samhälle som individen levt i 

sen födseln. Vi tänker att detta kan leda till att familjerna fortsätter använda sig av 

uppfostringsmetoder som var accepterade i hemlandet men inte i landet familjen flyttat till.     

Kriminell belastning 

När det gäller anmälningar som rör misshandel och missbruk av narkotika påtalar 

respondenterna att polisen ses som den vanligast förekommande anmälaren. Anmälningarna 

kan beröra familjens egen hemmiljö men även ungdomarnas eget beteende. Gällande 

ungdomarnas eget beteende nämner en respondent att det finns skillnader vad gäller 

ungdomar med svensk bakgrund respektive ungdomar med utländsk bakgrund. De svenska 

ungdomarna är oftare inblandade i misshandel och narkotikabrott medan ungdomar med 

utländsk bakgrund i högre grad blir misstänkta för stölder.  

 
Missbruk tror jag inte är huvudproblemet, det är kriminalitet som blir deras 

huvudproblem. När de blir äldre tror jag inte att de kommer ha kontakt med 
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socialtjänsten utan med rättsväsendet, och många svenskar har kontakt med 

socialtjänsten utifrån missbruk eller att de lever i destruktiva förhållanden. Jag tror 

att det är mer kriminalvård som ungdomar med utländsk bakgrund hamnar i (Stina). 

 

En förklaring till denna skillnad tror vi kan beror på familjens bristande kunskaper om 

samhällets skyddsnät och insatser. Många familjer med utländsk bakgrund har som vi tidigare 

nämnt bristande kunskap kring de exo- och makrosystem som råder i Sverige. Detta kan göra 

att familjerna med utländsk bakgrund inte har möjlighet att utnyttja de stödinsatser som finns.  

Ansökan 

Det empiriska materialet visar att det är betydligt vanligare att svenska familjer ansöker om 

hjälp hos socialtjänsten då de har mer kunskap om det svenska systemet och den hjälp som 

finns att få. Svenska familjer har i större utsträckning ett nätverk av vänner och bekanta som 

själva varit aktuella eller sökt hjälp hos socialtjänsten. På så vis har familjer med svensk 

bakgrund bättre förutsättningar för att söka hjälp.    

 
Har familjer en bråkig tonåring så kanske de svenska föräldrarna söker hjälp fortare 

än vad de familjer med utländsk bakgrund gör för att de ska ju sköta allt inom 

familjen, man tar inte hjälp av samhället. Så sådana saker tror jag gör det, för sen när 

socialtjänsten väl kommer in har det många gånger gått jättelångt och föräldrarna 

tycker att det här har vi koll på liksom men man har en känsla över att det här inte 

alls är bra. För alla barn ska ha samma rättigheter och en kränkning är en kränkning 

var man än kommer ifrån (Karin).  

 

Detta anser vi kan förklaras med att många av familjerna väljer eller tvingas bo i områden 

dominerade av den egna kulturen. Detta leder i sin tur till att den enskildes kontext består av 

normer, värderingar och erfarenheter som inte kan härledas till den svenska kulturen. 

Individen socialiseras på så vis inte in i tankegångar till att söka hjälp i lika hög utsträckning 

som svenska familjer gör.     

Bakomliggande orsaker för aktualisering 

Social utsatthet 

Social utsatthet är enligt intervjumaterialet den mest omtalade faktorn till att familjer, oavsett 

bakgrund, blir aktuella för utredning hos socialtjänsten. Social utsatthet används i denna 

studie då familjerna lever i segregerade områden, har försörjningsstöd och saknar arbete eller 

utbildning. Vi tror därför med stöd från Goldman m.fl. (2003) att många familjer som är 

socialt utsatta utifrån dessa förutsättningar har eller kommer i kontakt med myndigheter som 

har anmälningsskyldighet. Hur detta kan påverka den enskilde individen kan förklaras utifrån 

Bronfenbrenners (1979) beskrivning av makrosystemets inverkan på övriga system. 

Makrosystemet består av de lagar som reglerar bland annat anmälningsskyldigheten. Vi har 

kunskap om att anmälningsskyldigheten återfinns hos de samhällsinstitutioner som individen 

kommer i kontakt med, exempelvis skola, polis och socialtjänsten. Vi menar att när individen 

eller familjen är socialt utsatt är det troligt att de i större utsträckning kommer i kontakt med 

dessa samhällsinstitutioner, vilket kan vara en anledning till att många som aktualiseras för 

utredning har denna bakgrund som socialt utsatta.  

 

Det framkommer i det empiriska materialet att när familjer med svensk bakgrund aktualiseras 

för våld i familjen förekommer ofta missbruk av alkohol och narkotika i kombination med 

detta. Här uppmärksammas en skillnad i jämförelse med familjer med utländsk bakgrund. När 

våld förekommer i dessa familjer är uppfattningen att det beror på kulturella orsaker. När 

användning av aga diskuteras av respondenterna framkommer det att familjer med utländsk 



  

 28 

bakgrund inte ser aga som barnmisshandel då det själva blivit uppfostrade på det sättet eller 

levt i samhällen där det varit accepterat.  

 
Nej, jag upplever inte att det är mer våld i invandrarfamiljer än i svenska familjer. 

Det som kanske skiljer sig i så fall är ju när det kommer in om våld, i svenska 

familjer så upplever jag att det är missbruk av alkohol eller droger som är vanligare i 

kombination med våld. I invandrarfamiljer är mer kulturkrock, att de ska försöka 

hålla ordning på sina barn så att de inte hamnar i dåligt sällskap eller att de svävar ut 

eller håller på. De vill inte att de ska bli som svenska barn (Margareta). 

 
I svenska familjer finns det andra faktorer i kombination med social utsatthet, det 

kan ha varit missbruk och relationskonflikter. Att det är försummelse och missbruk i 

svenska familjer tillskillnad från utländska (Viktoria). 

 

En annan kulturell faktor som respondenterna nämner är skillnaden i användning av alkohol 

som kan ses som mer acceptabel i Sverige. Utifrån Bronfenbrenners (1979) teori kan detta 

förklaras genom att familjerna med utländsk bakgrund har kvar de normer och värderingar 

som skapar makrosystemet i hemlandet. Dessa normer kan exempelvis vara att det är tillåtet 

att uppfostra barnen genom fysisk bestraffning men inte lika accepterat att konsumera 

alkohol. Familjerna anammar dessa och för sedan med sig dem till Sverige. Detta ser vi även 

vara kopplat till Giddens (2003) socialisationsprocess då han menar att socialisation är en 

livslång process som tar sin början när individen föds. Individen skaffar sig kunskap som 

passar för den kultur han eller hon föds i. Al-Baldawis (2003) förklaring av 

migrationsprocessen stödjer även denna tanke då den kultur en individ föds i är svår att 

komma ifrån och ofta följer med in i det nya samhället. Detta tror vi kan vara en anledning till 

att familjer med utländsk bakgrund inte i lika hög utsträckning som familjer med svensk 

bakgrund blir aktuella för våld inom familjen i kombination med missbruk. Social utsatthet i 

form av dålig ekonomi är även det en orsak till våld i familjerna. När pengarna inte räcker till 

råder delade meningar om vad pengarna ska användas till. Kring denna problematik finns 

ingen skillnad i om familjen har svensk eller utländsk bakgrund.  

Anpassning och integrering 

Enligt respondenterna har många av de familjer som kommer från ett annat land ofta varit 

med om svåra händelser och omständigheter. Flykten/flytten är omtumlande men även 

osäkerheten om framtiden påverkar familjens livssituation. Många förstår inte språket och 

samhället vilket gör att de får svårigheter att kontrollera sin situation. 

 

Enligt Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori är system i ständig förändring då 

de påverkas av de relationer och den omgivning som individen deltar i. Migration är en 

förändring i en individs liv och kommer därför utgöra rubbningar i samtliga system. Genom 

migrationsprocessen förändras individens sammanhang då delar av det som tidigare utgjort 

systemen lämnas kvar för att sedan ersättas av bland annat det nya landets miljö, kultur, 

normer och värderingar. Då det av empirin framkommit att barn i familjer med utländsk 

bakgrund integreras snabbare i det svenska samhället tror vi att det möjligt att deras förståelse 

för vilka normer, värderingar och lagar som gäller utvecklas snabbare än föräldrarnas. Detta 

gör att barnen själva tar kontakt med exempelvis skolpersonal då de upptäckt att hemmiljön 

inte sammanfaller med det makrosystemet påvisar. Föräldrarna har troligtvis inte samma 

förståelse för de normer, värderingar och lagar som råder inom makrosystemet. Vi menar att 

föräldrarnas integration på så vis begränsas då de exempelvis går på SFI med andra som 

befinner sig i liknande situationer och då familjerna bor i segregerade områden. Föräldrarna 

föredrar även själva att genom föreningar och andra organisationer umgås med landsmän. Vi 

ser detta som ett försök att undvika integrering och enligt Al-Baldawi (2003) förstärks då den 
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patriarkaliska strukturen. Vi har här uppmärksammat tendenser av den traditionella formen av 

migrationsprocessen som enligt Al-Baldawi (2003) handlar om att framförallt pappan 

försöker behålla den patriarkaliska familjestrukturen som alltid präglat familjen. Detta blir 

möjligt genom att utesluta omgivningen genom att familjen exempelvis flyttar till ett 

invandrartätt område eller genom att tillhöra föreningar där den patriarkaliska strukturen är 

accepterad. På så vis ser vi att föräldrarnas utvidgning av mikro- och mesosystemet 

begränsas. Exosystemet är även det begränsat då integreringen med lokalsamhället är 

hämmat. Vi menar att familjernas isolering även kan förklaras med att mesosystemet till en 

början inte är så utvidgat då familjen trätt in i ett nytt sammanhang. Enligt Bronfenbrenner 

(1979) träder individen in i nya system, såsom skola, arbetsplats, umgängeskrets och 

grannskap allt eftersom. Vi har tankar om att föräldrarna därmed inte får den kunskap som 

barnen får vilket kan leda till konflikter. Den ojämna integreringen kan vara en anledning till 

att familjerna blir aktuella för utredning då barnen förstår att det som händer i hemmet inte är 

accepterat i Sverige.  

 

Ytterligare förklaring till ojämn integrering menar vi kan bero på det Giddens (2003) 

beskriver. Han menar att socialisationen sker genom två generella faser, den primära och den 

sekundära socialisationen. I barndomen sker den primära socialisationen vilken utgör den 

mest intensiva perioden av kulturell inlärning. Barnet lär sig här grundläggande 

beteendemönster och språk vilket kommer att utgöra grunden för fortsatt lärande. Vi ser att 

föräldrarna har sin primära socialisation i ursprungslandet vilket betyder att den kultur som 

dominerar hemlandet utgör deras världsbild. Detta gäller även de barn och ungdomar som har 

levt största delen av sin barndom i ursprungslandet. Vi tror att dessa personer till en början 

har samma livsmönster och på så vis samma möjlighet till likvärdig integrering. Som empirin 

har visat integreras barnen oftast snabbare än föräldrarna och de får på så sätt en förändrad 

världsbild medan föräldrarna lever kvar i den kultur som tidigare dominerat samhället. Vi tror 

att den skilda utvecklingen av den nya livsstilen kan vara en bakomliggande orsak till att 

relationskonflikter eller annan problematik uppstår.  

 

Vidare ser vi att den primära socialisationen för barn födda i Sverige med två utlandsfödda 

föräldrar grundar sig på den svenska kulturens normer och värderingar. Detta gör att barnen 

och föräldrarnas livsstil och världsbild kommer att skilja sig åt i större utsträckning än om 

båda hade varit födda utomlands, den svenska kulturen införlivas redan från början. 

Föräldrarnas påverkan och influenser från den tidigare kulturen kommer troligen fortfarande 

att påverka barnet, dock inte i lika hög utsträckning.  

 

Enligt Giddens (2003) sker den sekundära socialisationen efter den tidiga barndomen och 

resten av livet. I denna fas förändras kontexten för inlärning och det stora ansvaret som 

familjen tidigare haft försvinner. Skola, kamrater, media och arbetsplatser blir istället viktiga i 

socialisationen. Vi har genom empirin sett att barns och ungdomars integration med 

omgivningen sker snabbare än föräldrarnas. Detta då barnen har kontakt med skola och 

klasskamrater. Den sekundära socialisationen domineras därför av den svenska kulturen och 

barnen lär sig färdigheter för att kunna fungera i det samhälle de lever i. Föräldrarna kommer 

på grund av umgänge med egna landsmän inte få samma vetskap om den svenska kulturen. 

Detta kan i sin tur leda till osämja i familjen då livsmönster och världsbild på många områden 

skiljer sig åt.  

 

Val av uppfostringsmetod beror enligt respondenterna till viss del på hur länge familjen har 

vistats i Sverige. Vid längre tid i landet har familjen större förståelse och vetskap om vad som 

är tillåtet och inte gällande barnuppfostran. De har hunnit integreras i den rådande kulturen 
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och fått ökad kunskap om hur det är att leva i det svenska samhället. Det finns familjer som 

oavsett tid i Sverige lever kvar i gamla traditioner och håller sig till den kultur de vuxit upp i. 

Detta kan bidra till att familjen med utländsk bakgrund väljer att använda sig av 

uppfostringsmetoder som varit vanliga och accepterade i ursprungslandet. Många har blivit 

uppfostrade med fysiska tillrättavisanden som till exempel, dask på rumpan och örfil. Då de 

själva blivit uppfostrade på detta sätt är det svårt att bryta mönstret och fysisk bestraffning blir 

en naturlig metod att ta till när barnen inte lyder. I Sverige ses denna metod som olaglig och 

straffbar. 

 

Familjer med svensk bakgrund blir även de enligt respondenterna aktuella för denna 

problematik dock skiljer sig orsakerna till användning av fysisk bestraffning i jämförelse med 

familjer med utländsk bakgrund. De svenska familjerna använder slag och dask på rumpan 

som bestraffning på ett annat sätt. En del har som barn själva varit utsatta och använder sig 

därför av fysisk bestraffning i uppfostringssyfte men det kan även grunda sig på den stress 

och press föräldrarna lever under. Föräldrarna är stressade över jobbet, lämna och hämta på 

dagis samt fritidsaktiviteter. Detta levnadssätt leder till frustration och i desperation tar 

föräldrarna till hårda tag mot barnen. Enligt det empiriska materialet lever föräldrar med 

utländsk bakgrund även de under stress och påfrestning. Många har kommit hit som flyktingar 

och är stressade över hur de ska klara av bland annat ekonomi, språk och bevarande av den 

egna kulturen, de brottas även med en oro för de släktingar som lever kvar i hemlandet. Det är 

dock inte självklart att familjer som kommer från länder där fysisk bestraffning mot barn i 

uppfostringssyfte är accepterat använder sig utav denna typ av uppfostringsmetod. I familjer 

med utländsk bakgrund ses inte fysisk bestraffning som misshandel på samma sätt som i 

Sverige. Tanken är att barnen ska fostras för att de inte ska bete sig illa. De ska sköta sig och 

vara duktiga och representera familjen. Föräldrarnas tanke är att de gör barnen rätt, de vill 

sina barns bästa och inte att de ska fara illa.  

 
Oftast är det ett utslag av frustration oavsett om det är att man själv har växt upp 

med våld eller blivit agad. Det är ju knappast några föräldrar som slår barnen bara 

för att. Det är ju frustrationen och den är väl samma oavsett varifrån man kommer 

ifrån. De slår när barnet inte lyder och det är ingen skillnad. Det är ju få familjer där 

de slår systematiskt även om det nu har funnits någon. Det är ju oftast inte så, det är 

en frustration (Margareta). 

 

Bronfenbrenner (1979) hävdar att individen antar olika roller i mikrosystemet och att rollerna 

förändras genom livet och i olika sammanhang. Då familjen flyttar eller flyr från ett 

sammanhang till ett annat ser vi att rollerna förändras inom systemet. Det framkommer i det 

empiriska underlaget att pappan i familjen med utländsk bakgrund ofta blir underordnad 

barnen under integreringen. Detta blir en ny roll som pappan måste anta då han i hemlandet 

många gånger varit överordnad både mamman och barnen. Denna förändring av position tror 

vi kan vara en anledning till aktualisering hos socialtjänsten då pappan blir frustrerad och tar 

till otillåtna medel för att behålla sin roll och position. Detta kan exempelvis vara fysisk 

bestraffning samt begränsa barnen och mammans livsutrymme. Även språket tror vi kan vara 

en bidragande orsak till pappans underordning då barnen blir en länk mellan honom och 

myndigheter som familjen är beroende av. Barnen intar även de nya roller i det svenska 

samhället då de integreras med svenska barn och ungdomar. Detta kan utgöra ett hot mot 

familjens struktur och bevarandet av traditioner. Enligt Al-Baldawi (2003) vänds den 

patriarkaliska strukturen upp och ned i samband med barnens snabba möjligheter till 

integrering med det nya samhället. Vi menar att även detta kan vara en orsak till varför 

föräldrarna ingriper med våld och frustration. Bronfenbrenner (1979) menar att rollerna även 

bidrar till förväntningar från omgivningen vilket innebär att rollbäraren har förväntningar på 
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sig hur denne ska agera och vara. Då familjen med utländsk bakgrund enligt respondenterna 

ofta lever i bostadsområden med landsmän anser vi att detta bidrar till förväntningar att 

bibehålla den patriarkaliska strukturen i familjen. Giddens (2003) beskriver det samma och 

menar att individen lär sig agera efter de förväntningar som en viss social position uppfyller.  

Den tidiga informationens betydelse 
Vilken information som ges till familjer vid ankomst till Sverige är enligt respondenterna 

oklar. Dock visar tidigare forskning att nyanlända föräldrar som får uppehållstillstånd får 

samhällsorienteringen som omfattar information som berör värden, välfärdsstat och 

vardagsliv. Pergelius (2008) redovisar att vissa delar av informationen upplevs vara viktigare 

än annan. Information om hur familjerna ska klara sitt leverne prioriteras högt. 

Undersökningen visar även att majoriteten föredrar att få samhällsinformationen parallellt 

med studier på SFI. Endast några få deltagare föredrar att få informationen intensivt första 

månaden och cirka en femtedel föredrar att få informationen efter det första halvåret.  

Då det av empirin framgår att familjerna kommer från en period dominerad av kris och rädsla 

är det osäkert hur mycket av den information som ges som kan mottagas och bearbetas. 

Barnen i familjer med utländsk bakgrund får oftast mer information om det svenska samhället 

snabbare än sina föräldrar. Barnen går i skolan och får lära sig om normer och värderingar 

samt om vad som är olagligt respektive lagligt. När det gäller fysisk bestraffning som 

uppfostringsmetod är respondenternas uppfattning att föräldrar med utländsk bakgrund är 

medvetna om dess olaglighet. De brukar därför neka att aga förekommer precis som föräldrar 

med svensk bakgrund oftast gör.  

 

Det framkommer i det empiriska underlaget att familjer med utländsk bakgrund i mindre 

utsträckning än svenska familjer själva ansöker om hjälp och stöd från bland annat 

socialtjänsten. Vi anser att en anledning till det kan vara att dessa familjer inte utvecklat en 

förståelse för det svenska systemet. Främst de system som Bronfenbrenner (1979) beskriver 

som system som individen inte själv kan påverka, alltså exo- och makrosystemen. Då 

familjerna kommer från ett annat land där systemen troligtvis skiljer sig anser vi att det krävs 

information för att familjerna ska bli medvetna om att det finns insatser att få från samhället. 

Dock kan de gamla normerna och värderingarna samt det kollektivistiska tankesättet få 

familjerna att trots informationen inte ansöka om hjälp då familjerna är uppvuxna med att 

problem behandlas inom familjen.   

Slutsatser 
Utifrån ovanstående analys är slutsatsen att familjer med utländsk bakgrund främst 

aktualiseras för utredning enligt SoL 11 kap. 1-2 §§ på grund av att de är socialt utsatta samt 

har bristande integreringsmöjligheter i det nya samhället. Analysen visar att bakomliggande 

orsaker för aktualisering mellan familjer med utländsk bakgrund och familjer med svensk 

bakgrund inte skiljer sig i så stor utsträckning. Även för de svenska familjerna är social 

utsatthet en vanligt förekommande faktor för aktualisering. Skillnaden återfinns i 

integreringsmöjligheter samt orsaker som kan härledas till kultur.   

 

SLUTDISKUSSION  
Till en början hoppas vi att läsningen varit givande och inspirerat till nya tankegångar vad 

gäller familjer med utländsk bakgrund och deras aktualisering hos socialtjänsten. Vi hoppas 

även att besvarandet av studiens frågeställningar framkommit tydligt samt att studiens 

upplägg följt den röda tråd vi önskat.  
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Som grund för studien fanns en tanke om att aktualisering av familjer med utländsk bakgrund 

kan bero på bristande samhällsinformation vid ankomsten till Sverige. En tanke var även att 

informationen kring exempelvis uppfostringsmetoder, aga, och lagstiftningen var bristfällig. I 

denna studie hade vi en förhoppning att kunna bortse från denna tanke och med ett öppet 

perspektiv ta oss an socialsekreterares erfarenheter av att möta dessa familjer. Vi ser dock att 

resultatet till viss del behandlar tanken kring bristande samhällsinformation men även andra 

områden som gör att familjer aktualiseras för utredning.  

 

Då det framkommit att aktualiseringsorsaker inte skiljer sig i så hög utsträckning beroende av 

härkomst är det inte heller troligt att det enbart är brister i samhällsorienteringen som orsakar 

att familjer med utländsk bakgrund aktualiseras. Vi ser att social utsatthet och bristande 

integreringsmöjligheter kan vara orsaker till att familjerna aktualiseras. En faktor i bristande 

integreringsmöjligheter anser vi vara den samhällsorientering som familjerna får vid ankomst 

till Sverige. Efter litteraturgenomgången har vi fått vetskap (SOU 2010:37) om att 

informationen ges i nära anslutning till ankomst och denna information behandlar många 

områden som enligt det svenska samhället är av vikt för goda levnadsmöjligheter. Vi ställer 

oss frågande till om samhällsorienteringen ges i för tidigt skede då många av familjerna varit 

med om traumatiska händelser. Familjerna förefaller behöva en tid av bearbetning i det nya 

landet innan de har möjlighet att tillgodogöra sig den information som ges vid 

samhällsorienteringen. Det är tveksamt om föräldrarna efter cirka 60 timmar 

samhällsorientering har den kunskap och förmåga som krävs för att ta sig an ett nytt samhälle 

som i många fall skiljer sig kopiöst från det som de tidigare levt i.  

 

Ytterligare orsaker i bristande integreringsmöjligheter anser vi vara placeringen av familjer 

med utländsk bakgrund. Många får bostad i områden dominerade av personer i liknande 

situation. Detta kan vara för att personerna väljer att flytta till dessa områden då de känner 

tillhörighet eller att de inte har något annat val på grund av bristande ekonomi eller annan 

utsatthet. Carlbom (2008) presenterar i sin studie resultat som visar på att många migranter 

använder en strategi där de väljer att flytta till segregerade områden för att på så sätt känna 

gemenskap. De vill identifiera sig med människor som har samma modersmål och 

familjerelationer. Vi tror att familjerna med utländsk bakgrund får en mer naturlig integrering 

genom att exempelvis bo i områden med större variation. Det kan även vara av vikt att 

föräldrarna utöver aktiviteter som SFI får möjlighet att delta i sammanhang som inkluderar 

dem i svenska normer och värderingar. Vi tror dock att det, som forskning visat, är viktigt att 

familjerna får den gemenskap med sina landsmän som de önskar för att de ska trivas och må 

bra. Vi har uppmärksammat att barnen genom skolan får en naturlig integrering och att de på 

så vis får ta del av normer och värderingar som är accepterade i Sverige. Om föräldrarna hade 

samma möjligheter till integrering tror vi att deras förståelse för det svenska rättsystemet 

skulle se annorlunda ut och att de då inte skulle bli aktuella hos socialtjänsten på grund av 

bristande kunskap. Med detta menar vi inte att familjer med utländsk bakgrund kommer 

undvika att aktualiseras utan de kommer som resultatet visa troligen aktualiseras främst av 

samma anledning som svenska familjer gör.  

 

Vi konstaterar att den kulturella bakgrunden hos familjer med utländsk bakgrund har 

betydelse för integreringen i det svenska samhället. Detta då den kultur som familjen tidigare 

levt i lever kvar och införlivas i det nya sammanhanget. Barnen har lättare att sammanföra de 

båda kulturerna medan föräldrarna kan känna att den gamla kulturen hotas. Som resultatet 

visar kan pappan ta till otillåtna medel för att kvarhålla mandatet och den struktur de tidigare 

levt i. Al-Baldawi (2003) nämner den integrerade formen som innebära att familjen ändrar 
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och anpassar sin tidigare familjestruktur till de krav som den nya omgivningen ställer. 

Anpassningen är dock begränsad då vissa traditioner och kulturella normer bevaras. Vi tror att 

denna typ av anpassning är att föredra för att familjen ska fungera så bra som möjligt. Vår 

tanke är att om familjen ska ha möjlighet att anpassa sig till de krav omgivningen ställer är det 

som vi tidigare nämnt av vikt att familjerna integreras med den nya miljön. Vi är medvetna 

om att integreringsfrågor är något som diskuteras och har diskuterats under en längre tid. Det 

är stora och svåra frågor för samhället och så även för oss vilket gör att vi inte har några 

konkreta förslag på hur denna integrering skulle kunna gå till. Dock tror vi att integreringen 

kan utvecklas genom att de berörda personerna själva får komma till tals. Vi har tankar om att 

dessa personer besitter kunskaper och egna erfarenheter, viktiga för samhället att ta del av.   

 

Social utsatthet som bakomliggande faktor till aktualisering uppfattas i denna studie som 

vanligt förekommande både hos familjer med utländsk bakgrund och hos familjer med svensk 

bakgrund. Många av de familjer som blir aktuella, oavsett härkomst, har problem med 

ekonomi, boende och/eller arbete. Detta är även något som stöds av Sundell m.fl. (2007).  

Självklart finns det undantag och som tidigare nämnts är det svårt att beskriva den typiska 

familjens struktur då varje familj är unik. Vi har uppmärksammat att de familjer som är 

socialt utsatta i större utsträckning kommer i kontakt med myndigheter som har 

anmälningsskyldighet och av den anledningen aktualiseras familjerna hos socialtjänsten. 

Detta i sin tur gör att social utsatthet kan ses som en bakomliggande faktor hos många 

familjer. Vi tror även att den sociala utsattheten orsakar oro hos familjer när det gäller att 

klara sin vardag exempelvis då föräldrar känner sig pressade på grund av att de saknar arbete 

och ekonomiska förutsättningar. Vår uppfattning är att denna press och stress kan gå utöver 

föräldraförmågan vilket ökar risken för att barn far illa och då aktualiseras. I studien av 

Goldman m.fl. (2003) finns stöd för denna tanke då de menar att barn riskerar att utsättas för 

omsorgssvikt när samspelet mellan förälder och barn inte fungerar, när familjestrukturen 

består av en ensamstående förälder, när det finns konflikter och våld i hemmet samt när 

föräldrarna är mer stressade än andra föräldrar. Familjer präglade av arbetslöshet och 

fattigdom riskerar att drabbas av stress som i sin tur kan leda till svikt i omsorgen.  

 

Genom diskussionen har vi försökt att uppmana till tankegångar kring bakomliggande orsaker 

för aktualisering av familjer med utländsk bakgrund. Vi hoppas att dessa tankegångar i sin tur 

kan gynna en fortsatt utveckling av verksamheten. Efter studiens genomförande ställer vi oss 

kritiska till samhällets och socialtjänstens beaktande av migrations- och 

socialisationsprocessen i bemötandet av familjer med utländsk bakgrund. Vi ställer oss även 

frågande till att aktualiseringen enbart skulle handla om ett informationsproblem då dessa 

processer förändrar individens världsbild. Vi anser att hänsyn till familjernas tidigare 

upplevelser bör spegla de insatser och åtgärder som ges i högre utsträckning än vad det gör 

idag. Forskning (Franzén, 2001 & Carlbom, 2008) redovisar bland annat att människor som 

flyttar eller flyr många gånger påverkas negativt av en migrationsprocess vilket kan leda till 

bestående psykisk ohälsa. Med individens mående i beaktning menar vi exempelvis att 

samhällsorienteringen ska ges individuellt och med hänsyn till individens förmåga att ta in 

information. Vi är medvetna om att detta kräver resurser från samhället men samtidigt tänker 

vi att detta kan bidra till att resurser kan undvikas i framtiden. Vi ser även att socialarbetare 

bör få mer utbildning i att bemöta personer som genomgått en migrationsprocess. Detta för att 

den tidigare bakgrundens betydelse inte ska hamna i skymundan och för att problemet inte 

enbart ska ses från ett perspektiv. Återigen uppmärksammas betydelsen av samtliga systems 

inverkan på en individs utveckling. Att genomgå en migrationsprocess ses här som en 

betydande faktor i omgivningen som påverkar och rubbar individens befintliga ordning.     



  

 34 

Förslag till vidare forskning 
I denna studie valde vi att fokusera på socialsekreterares perspektiv på bakomliggande orsaker 

för aktualisering då vi ställde oss kritiska till att aktualiseringen enbart skulle bero på brister i 

samhällsinformationen. Genom studien ser vi nu att bristande integreringsmöjligheter kan 

vara en faktor för aktualisering hos socialtjänsten. För att utveckla arbetet tror vi att det är av 

vikt att familjerna själva får komma till tals då de besitter värdefull informationen om hur 

arbetet skulle kunna utvecklas. Vi ger därför förslag till att denna målgrupp ska utgöra 

respondenter i en kommande studie där syftet bör behandla hur det är att vara ny i Sverige 

samt vad som enligt dem saknas för en god integrering.    

  



  

 35 

REFERENSLISTA 
 

Ahmadi, Nader. & Lönnback, Eva Britt (Eds.). (2005). Tvärkulturellt socialt arbete: av 

socialarbetare för socialarbetare. Stockholm: Socialtjänstförvaltningen. Forsknings- och 

utvecklingsenheten. 

 

Al-Baldawi, Riyadh (2003). Migration och familjestruktur – om psykosociala konsekvenser 

av förändringar i familjestrukturen hos invandrare. I: Nader Ahmadi (red), Ungdom, 

kulturmöten, identitet.(andra upplagan, s. 106-138). Stockholm: Liber. 

 

Allwood, Carl Martin & Franzén, Elsie C (2000). Tvärkulturella möten. I: Carl Martin 

Allwood & Elsie C Franzén (red), Tvärkulturella möten – Grundbok för psykologer och 

socialarbetare. (s. 15-38). Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Almqvist, Kjerstin & Broberg, Anders G. (2000). Kulturella skillnader i barnuppfostran och 

utvecklingsideal. I: Carl Martin Allwood & Elsie C Franzén (red), Tvärkulturella möten. (s. 

118-154). Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Bronfenbrenner, Urie (1979). The ecology of human development – experiments by nature 

and design. Cambridge: Harvard University Press. 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Carlbom, Aje (2008). Individ och social kontext – hypoteser kring psykisk ohälsa i ett 

segregerat område. I Migration och psykisk ohälsa. FoU rapport 2008:3. Malmö. 

 

Deater-Deckard, Kirby, Lanceford, E. Jennifer, Dodge, A. Kenneth, Pettit, S. 

Gregory & Bates, E. John (2003). The Development of Attitudes About Physical 

Punishment: An 8-Year Longitudinal Study, Journal of Family Psychology, 17(3) s. 351–360. 

 

Franzén, Elsie C. (2001). Att bryta upp och byta land. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Giddens, Anthony (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur.  

 

Goldman, Jill, Salus, Marsha K., Wolcott, Debroah & Kennedy, Kristie Y. (2003). A 

Coordinated Response to Child Abuse and Neglect: The Foundation for Practice. 

Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services. Hämtad den 1 april 2013, 

från https://www.childwelfare.gov/pubs/usermanuals/foundation/ 

 

Janson, Staffan, Långberg, Bodil & Svensson, Birgitta (2007). Våld mot barn - en nationell 

kartläggning. Stockholm: Allmänna barnhuset. 

 

Pergelius, Linda (2008). Förstudie: Regional samhällsinformation i Stockholms län. Hämtad 

den 3 april 2013, från 

http://nyistockholm.se/wpcontent/uploads/2010/03/F%C3%B6rstudie4.pdf 

 

Rydman, Annika (2013). Aldrig okej att slå. Rädda barnen, nr 1, 2013. 

 

Sandelind, Clara & Ådahl, Martin (2011). Lyckad invandring – tio svenska forskare om hur 

man når framgång. Stockholm: FORES. 



  

 36 

SFS 2010:197. Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

 

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen.  

Sjögren, Annick (2003). Kulturens roll i identitetens byggande. I: Nader Ahmadi (red), 

Ungdom, kulturmöten, identitet.(andra upplagan, s. 17-48). Stockholm: Liber. 

 

SOU 2010:37. Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet. Stockholm: Fritzes 

offentliga publikationer. Från http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/59/91/634bfd7d.pdf 

Statistiska central byrån (SCB) (2002). Personer med utländsk bakgrund, Riktlinjer för 

redovisning i statistiken. Meddelanden i samordningsfrågor (MIS 2002:3). 

Steir, Jonas (2009). Kulturmöten – En introduktion till interkulturella studier. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Sundell, Knut, Egelund, Tine, Andrée Löfholm, Cecilia & Kaunitz, Catrine (2007). 

Barnavårdsutredningar- en kunskapsöversikt. Stockholm: Gothia förlag. 

 

Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  

forskning. Hämtat den 1 november från http: //www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


  

 37 

BILAGA 1 
 

Hej! 

 

Vi heter Rosalie Johansson och Malin Ljungkrantz och är två socionomstuderande som går 

sjätte och näst sista terminen på Örebro Universitet. Under våren kommer vi skriva C-uppsats 

som har till syftet att undersöka socialsekreterares erfarenheter av bakomliggande faktorer till 

att barn i familjer med invandrarbakgrund blir aktuella för barnavårdsutredningar. Vi är därför 

intresserade av att komma i kontakt med socialsekreterare som arbetar med denna 

problematik. Vi söker personal som arbetar med myndighetsutövning i funktion som 

mottagnings- och/eller utredningssekreterare.  

 

Vi söker frivilliga informanter som kan ställa upp på en intervju som kommer att ta ungefär 

en timme. Intervjun kommer att spelas in men vi vill poängtera att de uppgifter som går att 

identifiera, som namn och myndighet, kommer att avidentifieras. Datan som samlats in 

kommer enbart att användas för denna studie och efter att uppsatsen är klar kommer 

inspelningen att förstöras. Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Vid 

önskemål skickas ett exemplar av uppsatsen till dig.  

 

 

Vi hoppas på stort intresse och tack på förhand. 

Hör av er till oss på nedanstående kontaktuppgifter.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Rosalie Johansson & Malin Ljungkrantz 

 

Kontaktuppgifter: 

rosjoh101@studentmail.oru.se malljh101@studentmail.oru.se  

076-255 82 30  073-762 44 50 
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BILAGA 2 
 

Intervjuguide 
Bakgrund 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet? 

 Hur länge har du arbetat inom socialt arbete? Hur länge har du arbetat som 

socialsekreterare? Inom denna tjänst? 

 Fort-och vidareutbildning? 

 Erbjuds det handledning? 

 Har du någon utländsk härkomst? 

 Din erfarenhet av att arbeta med familjer med invandrarbakgrund och 

integrationsfrågor? 

 

Frågeställning 1:  

 Den aktualiserade familjens struktur  

- Ursprungsland? 

- Orsak till flytt/flykt? 

- Tid i Sverige? 

- Familjens storlek och sammansättning? 

- Barnens ålder? 

- Boendeform och boendemiljö? 

- Ekonomi och sysselsättning? 

 

 Tankar om bakomliggande orsaker 

- Vilken problematik uppfattas som vanlig? 

- Bakomliggande orsaker till problemen? 

- Hur blir familjen aktualiserad? Anmälan/ansökan? Anmälare? 

- Uppmärksammar olika aktörer skilda problem? (skola, BuP, polis) 

 

Frågeställning 2:  

 Den aktualiserade ”svenska” familjens struktur  

- Familjens storlek och sammansättning? 

- Barnens ålder? 

- Boendeform och boendemiljö? 

- Ekonomi och sysselsättning? 

 

 Skillnader i bakomliggande orsaker 

- Är det individuella orsaker eller strukturella orsaker som ligger bakom 

aktualiseringen? (beteendefall eller miljöfall?) 

- Hur uppfattas de kulturella skillnaderna påverka de bakomliggande orsakerna? 

(Uppfostringsmetoder)  

- Skillnader som inte ses som kulturella? 

- Finns det skillnader i utredningsförfarandet av dessa familjer? 

- Finns likheter mellan dessa familjer? 

 

Avrundning 

 Något mer du vill tillägga? 

 


