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Titel: En god föräldraförmåga - enligt vem? En kvalitativ intervjustudie om kulturella 

skillnader 

Författare: Hanna Eriksson & Alina Forsell 

 

Abstract 

Begreppet kultur är komplext och innefattar många aspekter. Möten mellan kulturer sker 

inom många delar av samhället, däribland hos socialtjänsten, och påverkar relationer 

mellan människor. Socialtjänsten ska i sitt arbete verka för goda uppväxtvillkor för barn 

samt göra sina bedömningar på ett jämlikt sätt. Studien syftar till att undersöka 

socialsekreterares förståelse av kulturella skillnader gällande föräldraskap samt på vilka sätt 

de upplever att deras förståelse påverkar bedömningar som görs av föräldraförmåga. 

Kvalitativa intervjuer genomfördes med tio socialsekreterare. Materialet analyserades 

sedan med tematisk analys. För att förstå hur socialsekreterarna resonerar kring vad som 

sker i möten med klienter har symbolisk interaktionism använts för att analysera 

intervjuerna. Stämplingsteori har använts som ett komplement för att analysera vad som 

sker om socialsekreterare och klient har olika syn på föräldraskap. Av resultat och analys 

framkommer det att socialsekreterarna upplever att det finns kulturella skillnader i 

föräldraskap, men att det också finns många likheter. Skillnader som beskrivs är syn på 

gränssättning, ekonomi, barns olikheter och uppfostringsvåld. Det framkommer även att 

socialsekreterarna tycker att det är viktigt att visa förståelse för klienterna, men att det 

ibland kan leda till att kraven på deras föräldraförmågor höjs eller sänks. Det beskrivs som 

svårt att särskilja förförståelse och fördomar. Avslutningsvis framkommer också ett behov 

och en önskan om mer kunskap om kultur för att kunna säkerställa rättssäkra 

bedömningar. 
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1. INLEDNING 

“Den som tillhör en majoritetskultur har sällan i vardagen anledning att fundera över ”sin kultur” 

eller ”kulturella tillhörighet” – fisken ser inte vattnet som den simmar i. För personer som tillhör 

minoriteter blir däremot medvetenheten om den egna kulturen oftare väckt i mötet med 

omgivningen, när de kulturella föreställningarna, koderna och förhållningssätten utmanas. För en 

person från majoritetssamhället, däremot, kan samma möte lika gärna resultera i att ”den andra” 

tillskrivs kultur, medan man själv tänker ”självklart” och ”normalt”.” Socialstyrelsen, 2010, s. 28. 

Möten mellan kulturer är komplexa vilket i förlängningen påverkar relationer mellan människor. En 

individs “kulturella tillhörighet” kan skapas på flera sätt, exempelvis utifrån vilket land personen växer 

upp i eller utifrån klasstillhörighet. När en individ befinner sig tillsammans med människor som har 

vuxit upp i samma kultur har de en gemensam kulturell förståelseram, vilket skapar förutsättningar för 

att förstå sig själv och andra. När normgruppen uppfattar en person som annorlunda blir den kulturella 

skillnaden tydlig, detta eftersom normgruppen uppfattar att det är den andre som skiljer sig från 

normen. Att utmålas som annorlunda skapar konsekvenser för individens självbild och livsmöjligheter 

(Socialstyrelsen, 2010). Kulturmöten kan äga rum inom olika delar av samhället som skola eller 

socialtjänst. I möten mellan personer från olika kulturer hamnar fokus ofta på skillnader dem emellan 

och personerna uppfattar varandra som främmande eller annorlunda. Exempel på faktorer som kan 

uppfattas som kulturellt betingade skillnader är normer, vanor eller synen på barn och barnuppfostran 

(Nationalencyklopedin, u.å.). 

Nästan en femtedel av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund eller tillhör en nationell minoritet 

(Socialstyrelsen, 2010). Det kan därför antas att socialsekreterare i sitt arbete träffar många familjer 

med olika bakgrunder. Kulturens betydelse i mötet mellan socialtjänst och klient är en komplex fråga 

och det finns en tvetydighet gällande behovet av kunskap om kultur (Socialstyrelsen, 2010). Enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) ska socialtjänsten främja människors jämlikhet i levnadsvillkor (SoL 1:1). 

Utöver detta ska socialnämnden “verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda 

förhållanden” (SoL 5:1). Det innebär att socialtjänsten måste utreda och bedöma barns behov på ett 

likvärdigt sätt oavsett bakgrund. 

Kultur är ett mångbottnat begrepp som kan uppfattas vara av känslig karaktär vilket bidrar till ämnets 

komplexitet. Vi upplever att frågor som rör kulturella skillnader omfattas av ett slags tabu i den 

allmänna debatten. Om kulturella skillnader faktiskt skapar problem låter vi vara osagt, men det kan 

tänkas att tabut gör det mer problematiskt än det behöver vara. Utifrån att det kulturellt kan skilja sig 

åt i syn på barn och barnuppfostran går det att fundera kring om socialsekreterare upplever att det 

skapar svårigheter i de bedömningar som görs av föräldraförmåga. En fråga som väcks är hur 

socialsekreterare uppfattar kulturella möten och huruvida kulturell bakgrund påverkar 

utredningsarbetet. Detta ämne är av vikt att undersöka eftersom kulturmöten sker även om det är 

komplext och de kulturella skillnaderna kan komma att påverka socialtjänstens bedömningar av 

föräldraförmåga. Mot bakgrund av detta har vi utformat vår studie. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka socialsekreterares, som arbetar inom individ- och familjeomsorg, förståelse av 

kulturella skillnader gällande föräldraskap samt på vilka sätt socialsekreterarna upplever att deras 

förståelse påverkar bedömningen av föräldraförmåga. Denna studie ämnar besvara följande 

frågeställningar: 

- Vilka föreställningar om och erfarenheter av kulturella skillnader har socialsekreterare gällande 

föräldraskap? 

- På vilka sätt upplever socialsekreterarna att kultur påverkar de bedömningar som görs gällande 

föräldraförmåga? 

- På vilka sätt resonerar socialsekreterarna kring kunskap om kultur? 

Disposition 

Denna uppsats innehåller sex kapitel (exklusive referenslista samt bilagor). Kapitel två innehåller en 

redogörelse över tidigare forskning. Detta följs av kapitel tre där studiens teoretiska ramverk 

presenteras och kapitel fyra där studiens metod presenteras. I kapitel fem redovisas studiens resultat 

och analys. I det sjätte kapitlet avslutas uppsatsen med en diskussion av studien i relation till tidigare 

forskning, teori, metod samt implikationer för forskning och framtida socialt arbete. Därefter följer 

referenslista samt bilagor. 

2. TIDIGARE FORSKNING  

Detta kapitel innehåller en tematisering av forskningsfältet. De teman vi har bearbetat fram ur den 

tidigare forskningen är socialsekreterares erfarenheter av multikulturellt arbete, bedömning av föräldraförmåga och 

kulturell anpassning - för- och nackdelar. Kapitlet avslutas med våra reflektioner över kunskapsläget. 

Socialsekreterares erfarenheter av multikulturellt arbete 

Det finns ett flertal forskningsstudier som berör socialarbetares erfarenheter av multikulturellt arbete. 

I dessa framkommer några skillnader i synen på det multikulturella arbetets utformning samt olika 

svårigheter och begränsande faktorer i möten med klienter från andra länder och kulturer. Från 

socialsekreterarnas perspektiv framkommer det att problem kan uppstå i möten utifrån 

språksvårigheter och missuppfattningar. Detta grundar sig i olika kulturella koder och lyfts i flera 

studier som ett dominerande hinder i arbetet (Bø, 2015; Křiž & Skivenes, 2010). Bø (2015) beskriver 

skiljaktiga uppfattningar om föräldraskap och könsroller som ett problem i mötet med familjer från 

etniska minoriteter. Från klienternas perspektiv framkommer att svårigheterna till stor del beror på 

brister inom myndigheten. Bemötandet riskerar att bli ojämlikt mellan olika ärenden vid brist på 

kunskap, tolkar och tillgänglighet (Socialstyrelsen, 2010).  

Inom forskningsfältet framkommer olika förståelser av hur sociala problem relaterade till kultur och 

familj uppkommer. I en vinjettstudie undersöktes om, och på vilket sätt, socialarbetare i USA och ett 

antal europeiska länder använder etnicitet som en variabel i sina bedömningar. Vad som framkom var 
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att socialsekreterare inom de olika länderna gav olika svar hur de skulle agera i ett givet scenario, vilket 

tyder på att vägledande praxis saknas (Williams & Soydan, 2005). Gemensamt för socialsekreterarna i 

studien var att de gav individuella förklaringar på sociala problem, såsom att problem var 

beteendemässigt eller kulturellt betingat snarare än sprunget ur strukturella förhållanden såsom 

fattigdom, rasism och ojämlikhet (Williams & Soydan, 2005). Till skillnad från den ovanstående studien 

där de flesta socialsekreterare resonerade utifrån individuella faktorer skiljer sig resonemangen åt i Křiž 

& Skivenes (2010) studie. I denna studie genomfördes intervjuer med socialsekreterare i England och 

Norge om deras syn på föräldrar från etniska minoriteter och vad som kan vara eventuella svårigheter 

för dem i uppfostran av sina barn i det nya landet. I Norge gav socialsekreterarna en bild av att 

problematiken ligger i kulturella skillnader, språksvårigheter samt brist på kunskap hos klienterna om 

föräldraskap och det norska samhället. I England däremot förklarades problemen utifrån rasism och 

socialsekreterarna visade en förståelse för etniska minoriteters livssituation i det nya landet (Křiž & 

Skivenes, 2010).  

Behovet av kunskap hos socialsekreterare för att möta klienter från olika kulturer lyfts i ett flertal 

studier men på olika sätt. För att kunna skapa en allians med sina klienter behöver socialsekreteraren 

ha kunskap om vilka ord och uttryck som är lämpliga att använda (Jackson & Samuels, 2011). Vidare 

behöver socialsekreteraren ha god kunskap om klientens etniska bakgrund för att kunna göra rättvisa 

bedömningar samtidigt som socialsekreteraren inte får förminska klienten till att endast vara sin kultur 

(Freund & Band-Winterstein, 2017; Jackson & Samuels, 2011). Behovet av kunskap hos 

socialsekreterare lyfts i en annan studie där resultatet visar att kulturkompetens bör inkluderas redan i 

utbildningen. Kultur och kulturkompetens diskuteras som komplexa begrepp och det framkommer att 

det finns svårigheter med att kunna mäta eller uppnå kulturkompetens på en arbetsplats eller hos en 

enskild socialsekreterare (Jani, Osteen & Shipe, 2016). Att socialsekreterare delar etnisk bakgrund med 

sina klienter är inte nödvändigtvis att föredra för att nå en tillräcklig förståelse för klienternas bakgrund, 

utan en utomstående likväl kunnig socialsekreterare kan vara mer lämplig. En utomstående kan 

uppfattas vara mer neutral och förmodas kunna förhålla sig bättre till exempelvis anonymitet och 

sekretess (Freund & Band-Winterstein, 2017).   

Bedömning av föräldraförmåga 

I Sverige ska barn och unga växa upp under trygga villkor med personer de litar på. Detta ska i första 

hand tryggas av barnets vårdnadshavare vilka även i regel beskrivs som de viktigaste personerna i 

barnets liv. I de fall där vårdnadshavarna av olika anledningar inte har möjlighet att ge barnet de 

förutsättningar som krävs ska samhället gå in och stötta föräldrarna med lämpliga insatser och stöd 

(Socialstyrelsen, 2015). Socialtjänsten ska enligt 11 kap. 1§ SoL inleda utredning utan dröjsmål när 

information har inkommit som kan föranleda en åtgärd från nämnden. I utredningarna ska skydds- 

och riskfaktorer vägas in vilka återfinns i barnets närmiljö, samhället eller hos familjen och barnet självt. 

Sambandet mellan skydds- och riskfaktorerna avgör barnets risk att fara illa eller inte. De olika 

faktorerna kan utgöras av samma sak men huruvida det är en skydds- eller riskfaktor beror på hur det 

förhåller sig i det enskilda fallet. En skydds- eller riskfaktor kan exempelvis vara barnets 

levnadsförhållanden i hemmet (Socialstyrelsen, 2015). I den svenska individ- och familjeomsorgen 

används metoden BBIC som verktyg i bedömningar gällande barn och unga. I materialet lyfts att 

barnets bästa ska vara vägledande i bedömningar och att varje fall kräver att socialsekreteraren gör en 

bedömning i det enskilda fallet. Metoden beskrivs som en del i arbetet för att öka barn och ungas 
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delaktighet samt stärka barnperspektivet. BBIC gör handläggningen enhetlig och skapar en 

evidensbaserad struktur för arbetet (Socialstyrelsen, 2018).  

Att göra bedömningar av vad som är ett tillräckligt bra föräldraskap är komplext och bedömningarna 

kan variera mellan professionella och även mellan olika myndigheter. Att handläggarna gör olika 

bedömningar behöver inte nödvändigtvis vara en nackdel, utan det kan användas som en styrka om 

det finns en medvetenhet kring detta i arbetsgruppen. Det kan mynna ut i mer rättvisa bedömningar 

då fler aspekter av vad som är ett tillräckligt bra föräldraskap vägs in (Daniel, 2000). På vilket sätt 

socialsekreterarna resonerar i utredningar lyfts av Woodcock (2003) som undersöker hur 

socialsekreterare gör bedömningar av föräldraskap. Socialsekreterarna utgick från olika fallövningar 

och majoriteten av socialsekreterarna baserade sina bedömningar på ett slags “förnufts”-resonemang. 

Även om de hade tillgång till evidens i form av psykologisk litteratur användes inte denna i någon 

större utsträckning i bedömningen eller för att förankra deras förståelse av ärendet. Istället baserades 

bedömningarna bland annat på socialsekreterarens egna upplevelser av att vara förälder och utlåtanden 

från andra professionella yrkesgrupper (Woodcock, 2003).  

Samsonsen & Turney (2017) diskuterar att bedömningar görs på olika sätt beroende på hur det enskilda 

fallet ter sig. I vissa fall kan mer strukturerade bedömningsmodeller vara till hjälp för socialsekreteraren 

medan det i andra fall krävs ett större utrymme för individuella lösningar. I förlängningen kan det leda 

till att utredningsarbetet utformas efter en av två skilda strukturer vilka båda har sina begränsningar. 

Om utredningarna är byggda på ett arbete som saknar struktur kan det leda till att resonemangen i 

bedömningarna inte kan följas. Samtidigt kan ett för strukturerat arbete leda till att socialsekreterarna 

blir fråntagna tilltron på sin egen bedömningsförmåga (Samsonsen & Turney, 2017). 

Kulturell anpassning - för och nackdelar  

Kulturell anpassning och förståelse grundar sig ofta i goda intentioner. Vad det i praktiken kan innebära 

är dock att förklaringar riskerar att låsas fast som oföränderliga och något som skapas genom kulturella 

orsaker (Jönsson, 2013; Self-Brown, Frederick, Binder, Whitaker, Lutzker, Edwards & Blankenship, 

2011). En fråga som lyfts av Socialstyrelsen (2010) är i vilken utsträckning kultur ska vara den 

tongivande faktorn i mötet på bekostnad av andra faktorer som kan vara lika relevanta eller ha större 

betydelse. Att föra diskussioner kring detta ämne är av vikt för att å ena sidan inte skapa förståelser 

enbart byggt utifrån kulturella förklaringar och för att å andra sidan inte riskera att brist på kunskap 

eller förståelse leder till en oavsiktlig diskriminering. För att skapa djupare förståelse för individens 

behov inom individ- och familjeomsorgen behövs en bred och generell kunskapsgrund. Vidare behövs 

även kunskap om specifika aspekter, som exempelvis föräldraskap eller villkor för uppväxt, som kan 

vara av betydelse i de bedömningar som görs av personer med utländsk bakgrund eller som tillhör en 

minoritet. Verksamheterna behöver vara anpassade för att vara lättillgängliga för alla individer 

(Socialstyrelsen, 2010). 

Self-Brown et al. (2011) undersöker vad behandlare, inom ett program för föräldrar som misshandlat 

sina barn eller har hög risk för att göra det, tänker om förändringar som behöver göras för att skapa 

förtroende hos familjerna. Deltagarna i studien diskuterar hur en kulturell anpassning av metoden 

SafeCare, vilken används i behandlingsarbetet, skulle kunna genomföras utan att olika hinder skulle 

uppstå. Vilka kriterier som skulle kunna användas för att avgöra om familjer ska omfattas av den kultur-

anpassade metoden och vilka som ska omfattas av originalversionen diskuteras bland deltagarna som 
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en komplex fråga (Self-Brown et al., 2011). Risken som finns med att anpassa arbetet alltför snävt efter 

begreppet kultur är att det leder till ett kategoriserande av människor. Det riskerar att skapa ett “vi” 

och ett “dom” där de sistnämnda utgörs av personer med en icke-västerländsk bakgrund (Jönsson, 

2013).  

Det finns behov av ett bredare perspektiv i de bedömningar som görs. Kulturkompetens inom socialt 

arbete kan bidra till mer rättvisa bedömningar för vissa individer medan det för andra endast ger en 

grund förståelse av situationen. Varje fall är unikt vilket innebär att andra faktorer som socioekonomisk 

status eller kön kan behöva tillföras analysen för att bedömningen ska bli rättvis (Jönsson, 2013). Det 

finns svårigheter med att enbart göra anpassningar efter begreppet kultur. Istället behöver det finnas 

individuella anpassningar då alla familjer är olika och det mer handlar om en fråga som berör hur 

utredningsarbetet presenteras och utförs (Self-Brown et al., 2011; Jackson & Samuels, 2011). Det är av 

vikt att den professionella har en dialog med klienten och arbetar utifrån dennes unika förutsättningar. 

En viss kulturkänslighet är en fördel för att skapa ett gott samarbete, vilket är en förmåga som ständigt 

utvecklas och följer en genom hela yrkeslivet (Jackson & Samuels, 2011). 

Reflektioner över kunskapsläget 

Vad som framgår av den tidigare forskningen är att det inte finns ett tydligt tillvägagångssätt i hur 

multikulturella frågor ska hanteras i socialt arbete samt hur socialarbetare ska bemöta människor från 

andra kulturer. I ett flertal studier framkommer ett visst behov av anpassning i arbetet men det 

framhålls även att det riskerar att leda till kategorisering och en stereotypifiering av etnicitet som något 

oföränderligt som utgörs av homogena grupper. Det framkommer skilda syner på bakgrunden till 

varför anpassning är nödvändigt. Vissa menar att det beror på individuella faktorer medan andra menar 

att det handlar om strukturella förhållanden. Forskningen visar även att trots existerande riktlinjer och 

evidens gällande hur bedömningar ska göras tenderar socialsekreterare att frångå dessa och istället 

använda sin erfarenhet eller andra förklaringar som underlag. Sammanfattningsvis går det att se att det 

finns en del forskning som behandlar kultur i relation till bedömning av föräldraförmåga. De studier 

vi funnit har undersökt kultur med utgångspunkt i etnicitet och möten mellan människor från olika 

länder.  

Det kan argumenteras för att den befintliga forskningen vi funnit inte är tillräckligt omfattande. 

Forskningen är utformad efter specifika kontexter eller system vilka i vissa fall kan skilja sig till stor del 

från det svenska samhället och den svenska individ- och familjeomsorgen. Trots detta anser vi att 

studierna har relevans som en bakgrund för denna studie då de speglar en mer allmän förståelse av vad 

socialarbetare behöver förhålla sig till i arbetet med klienter från andra samhällen. I vår studie har vi 

valt att ha en mer öppen ingång till begreppet kultur genom att intervjupersonerna själva fick definiera 

begreppet, vilket skiljer sig från den tidigare forskning vi har funnit. Vidare har majoriteten av den 

tidigare forskningen inte haft sin utgångspunkt i den svenska individ- och familjeomsorgen och detta 

kan antas vara en kunskapslucka. Syftet med vår studie är att undersöka socialsekreterares, som arbetar 

inom individ- och familjeomsorg, förståelse av kulturella skillnader gällande föräldraskap samt på vilka 

sätt socialsekreterarna upplever att deras förståelse påverkar bedömningen av föräldraförmåga. Vår 

studie blir ett bidrag till forskningsfältet genom att vi undersöker hur ämnet uppfattas bland 

socialsekreterare i Sverige.  
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3. TEORI 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av teorierna Symbolisk interaktionism och Stämplingsteori. Kapitlet 

avslutas sedan med en förankring i uppsatsens syfte samt en diskussion av dessa teoriers relevans i 

bearbetningen och förståelsen av materialet.  

Symbolisk interaktionism 

Med det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism ligger fokus på studier av mänskligt liv och 

beteende. Världen och samhället ses som uppbyggt av mänskligt liv och interaktion mellan människor 

(Blumer, 1969, s. 7). George H. Mead är den främste representanten för denna teoretiska tradition. 

Han menar att saker ges mening i människors kommunikation med andra (Mead, 1976, s. 72f). Det 

centrala för att sociala processer ska fungera är att parterna förstår varandra, vilket symbolisk 

interaktionism belyser (Mead, 1976, s. 185). Meningsskapande sker i sociala processer där en individ 

handlar, vilket följs av en annan persons respons. Responsen bidrar till att ge mening till den förste 

individens handling (Mead, 1976, s. 73). Blumer (1969) exemplifierar med en handskakning där en 

person tar initiativ till att skaka hand och därefter tolkar den andre personen handlingen utifrån sin 

egen förståelse. Om personerna har samma mening kopplad till att skaka hand kommer de att förstå 

varandra (s. 9). Detta skapar en fullbordad social handling som även kallas för en triadisk process och 

som Mead (1976) menar utgör den grundläggande mekanismen i samhällslivet. 

Gemensamt meningsskapande och en ömsesidig förståelse är förutsättningar för att möjliggöra socialt 

samspel. Samspel och meningsskapande är inte statiskt utan något som formas och omformas i sociala 

processer (Blumer, 1969, s. 19f). Därmed varierar innebörden i gester och ord mellan situationer, 

tidsperioder och kulturer. Det går att förstå det som att en ny triadisk process uppstår vid varje nytt 

socialt samspel (Engdahl & Larsson, 2011, s. 105). Människor tenderar dock att känna igen situationer 

och använder då sin förförståelse. I dessa situationer kan meningen uppfattas som given (Schütz, 2002, 

s. 32). Detta går att beskriva som att det finns bakgrundsantaganden eller förväntningar om hur ord 

eller gester ska relateras till en kontext, vilket individen förväntas ha kunskap om (Blumer, 1969, s. 20). 

Med symbolisk interaktionism som teoretisk förankring i denna studie finns det några viktiga begrepp 

att redogöra för såsom symboler, objekt och gemensamt handlande. Endast de begrepp som är av relevans 

för denna studie presenteras, varför en del begrepp inom den symboliska interaktionismen utelämnas. 

Symboler används i kommunikation med andra och kan exempelvis vara tal, gester, ljud eller ting. Ett 

objekt är allt som en individ hänvisar till eller pratar om. Det kan vara något fysiskt existerande ting 

såsom en stol, men kan också vara ett filosofiskt begrepp eller en specifik person (Blumer, 1969, s. 68). 

En individ förhåller sig till olika objekt utifrån den mening individen uppfattar att objektet har. Den 

mening en individ kopplar till ett objekt varierar och kan bero på personens erfarenheter och 

omgivning (Blumer, 1969, s. 11). Meningen och innebörden av en symbol eller ett objekt skapas och 

omformas också i kommunikation och samspel med andra. Två individer som kommunicerar tolkar 

varandra utifrån den mening som symbolerna har för dem och när individerna har samma mening 

kopplad till en symbol eller ett objekt kommer de att förstå varandra. Om individerna inte kan förstå 

varandra blockeras möjligheterna till gemensamma handlingar (Blumer, 1969, s. 9).  

Begreppet gemensamt handlande innefattar hur två eller fler parter agerar i en given situation eller vid 

ett tillfälle. Blumer (1969, s. 70) skriver att det kan vara allt från ett samarbete mellan två individer i en 
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situation till hur institutioner är uppbyggda och verkar. I det gemensamma handlandet har parterna 

olika roller och varje part behöver ha kunskap om sin roll. Det krävs att parterna identifierar situationen 

på samma sätt för att kunna förhålla sig till varandra och handla gemensamt. Blumer (1969) skriver att 

en individ måste sätta sig in i den andres roll och försöka förstå dennes synvinkel för att en social 

handling ska kunna genomföras. Exempelvis behöver två individer ha samma förståelse av de 

förväntningar som finns av deras roller i en situation för att den ena ska kunna säga åt den andre vad 

den ska göra. Om det inte finns en gemensam förståelse för bådas förväntade agerande kan det antas 

att handlingen inte går att genomföra (Blumer, 1969, s. 9f). Även om parterna definierar situationen 

på samma sätt sker ständigt en omtolkning av situationen och den andres handlingar (Blumer, 1969, s. 

71).  

Stämplingsteori 

Likt symbolisk interaktionism grundar sig stämplingsteori i interaktionism. Syftet med ett 

interaktionistiskt perspektiv är att undersöka hur människor kommunicerar och förstår varandra. Om 

en person i denna kommunikation inte har kunskap om eller kan förhålla sig till de regler som finns i 

kommunikationsprocessen finns en risk att denna uppfattas som avvikande och blir stigmatiserad 

(Engdahl & Larsson, 2011, s. 110). Begreppet stigma återfinns redan i det tidiga antika Grekland där 

det yttrade sig genom en kroppslig märkning av personer med låg moralisk status. Tecknet kunde 

brännas på personens hud och visade att denne exempelvis var en brottsling, pestsmittad eller slav. I 

dagens samhälle återfinns begreppet med en betydelse som efterliknar den historiska, dock utan den 

kroppsliga märkningen. Varje samhälle är unikt och har egna kategorier och kriterier för vad som 

uppfattas som vanligt och naturligt eller avvikande (Goffman, 2014, s. 9).  

Nedan kommer följande begrepp att redogöras för: stämpling, stigma och de normala. Liksom i 

redogörelsen för relevanta begrepp inom symbolisk interaktionism kommer endast relevanta begrepp 

inom stämplingsteorin att redovisas och därmed kommer inte alla begrepp inom teorin att beskrivas.  

Att stämplas innebär att en person reduceras från att tillhöra kategorin “normal” till “avvikande”. Vad 

som uppfattas som avvikande i ett samhälle eller en kontext behöver dock inte vara det i ett annat 

sammanhang utan kan snarare vara det som utgör normaliteten (Goffman, 2014, s. 9ff). Goffman 

(2014) skriver att en person blir stämplad som onormal på grund av en egenskap som uppfattas vara 

avvikande, trots att denne kan ha andra egenskaper eller attribut som hade kunnat göra anspråk på en 

gemenskap med den övriga gruppen. Den övriga gruppen (de normala) skapar vidare 

förklaringsmodeller till varför personen är avvikande och utför olika åtgärder för att lindra personens 

avvikande attribut eller försöka vända dessa till vad som anses vara normalt (Goffman, 2014, s 12f).  

Med begreppet stigma beskrivs hur vissa egenskaper eller attribut hos en person, i relation till normen, 

avviker från bilden av hur egenskapen eller attributet stereotypt ska vara. Vidare kan tre typer av stigma 

urskiljas varav en är relevant för denna studie (Goffman, 2014, s. 11). Goffman (2014) beskriver den 

tredje typen av stigma som det tribiala eller stambetingade stigmat. Detta är en typ av stigma som 

förmedlas genom generationer och berör exempelvis etnicitet eller religion. Stigmat gör att personen 

uppfattas som avvikande på ett sätt som för de normala, de som tillhör normen, är ett icke önskvärt 

attribut. Även om personen har övriga egenskaper som hade tillåtit personen att tillhöra gemenskapen 

och accepteras i det sociala samspelet kan de normala inte bortse från den avvikande egenskapen 

(Goffman, 2014, s. 12).   
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Teorireflektioner 

I vår studie undersöker vi socialsekreterares erfarenheter av kulturella skillnader gällande föräldraskap 

och på vilka sätt det påverkar bedömningsarbetet. Vårt fokus är vad som sker i interaktionen mellan 

socialsekreteraren och klienten, vilket gör både symbolisk interaktionism och stämplingsteori relevanta. 

Teorierna har en gemensam grund i interaktionismen, men skiljer sig också åt och kan komplettera 

varandra. Med symbolisk interaktionism kan vi förstå hur socialsekreterarna identifierar olika 

situationer och hur de resonerar kring dessa. Att möta klienter från andra kulturer skulle kunna 

innebära att definitionerna av vissa situationer skiljer sig åt. Stämplingsteori kan komplettera symbolisk 

interaktionism genom att skapa en förståelse för vad som kan hända om definitionerna skiljer sig åt. 

En eventuell utmaning med att förena två teorier kan vara att analysen saknar en röd tråd, vilket dock 

inte är aktuellt i vår studie eftersom teorierna är besläktade. 

4. METOD  

I detta kapitel presenteras inledningsvis vår vetenskapsfilosofiska utgångspunkt. Vidare presenteras vår 

metod, urval och hur vi har gått tillväga för att samla in materialet. Avslutningsvis beskrivs 

analysmetoden tematisk analys och ett resonemang förs kring etiska aspekter.  

Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt  

Studiens syfte är att undersöka socialsekreterares förståelse av föräldraförmåga och kulturella 

skillnader. En persons förståelse och erfarenheter finns beroende på att personen tänker och uttrycker 

dem och är inte något som fysiskt existerar och går att se. Att se på världen på detta sätt tillhör den 

idealistiska ontologin (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 61ff). Då vi i denna studie är mer intresserade av 

att förstå än att förklara ett visst fenomen har vi en hermeneutisk grund. 

Att tolka ett material utifrån hermeneutisk tradition innebär att en del i materialet tolkas i relation till 

helheten. Sedan sker en växling där fokus pendlar mellan del och helhet för att fördjupa förståelsen 

för materialet (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 135). I vår studie har vi en hermeneutisk utgångspunkt 

vid analys av materialet. Efter intervjuer och transkribering analyseras materialet tematiskt. Detta ger 

en växling mellan att identifiera teman i en intervju vilka sedan relateras mot en helhet som kan vara 

antingen den specifika intervjun som helhet eller alla våra intervjuer.  

En annan växling i hermeneutisk tradition är rörelsen mellan förförståelse och förståelse (Alvesson & 

Sköldberg, 2017, s. 140). I hermeneutisk tradition är förståelse av ett fenomen det primära, snarare än 

att söka en förklaring (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 115). Alvesson och Sköldberg (2017) skriver att 

”förståelse av en ny text kräver förförståelse” (s. 152). Utifrån detta kan det argumenteras för att den 

förförståelse vi skapat under vår utbildning, av hur socialtjänsten är uppbyggd och arbetar, är en fördel 

för att vi ska kunna tolka materialet på ett relevant sätt.  

Metodval  

Sohlberg & Sohlberg (2019) skriver att intervju är en lämplig metod för att undersöka människors 

erfarenheter och uppfattningar av ett visst fenomen (s. 160f). Eftersom vi vill undersöka 
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socialsekreterares erfarenheter av kulturella skillnader gällande föräldraskap är intervjuer passande. Vi 

har använt semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod i denna studie. Intervjuformen bygger 

på ett antal intervjufrågor som skapar en dialog. Upplägget är strukturerat till viss del men det finns 

även utrymme för en mer öppen dialog (Padgett, 2017, s. 115). Att använda semistrukturerade 

intervjuer ger respondenten en möjlighet att svara fritt utifrån frågorna som ställs samtidigt som de på 

förhand formulerade frågorna bidrar till en struktur där respondenten håller sig till ämnet. 

Intervjuer som insamlingsmetod är användbart för att nå en persons egna tankar eller föreställningar 

då personen i fråga själv får beskriva exempelvis sin tolkning av eller attityd till ett fenomen. Detta kan 

vara svårt att nå genom en annan metod. Det finns dock en risk att personen som intervjuas känner 

sig pressad av situationen och till följd av det modifierar sina svar för att framstå i bättre dager 

(Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 161). Även Padgett (2017) lyfter detta men påpekar att intervju som 

metod ofta ger ett rikt material och att resultatet kan bli trovärdigt om intervjuaren kan skapa ett tryggt 

och respektfullt möte (s. 110). Utifrån detta kan det argumenteras för att intervjuer är en användbar 

metod i vår studie eftersom vi vill undersöka socialsekreterarnas upplevelser och erfarenheter av kultur. 

Urvalet för våra intervjuer består av socialsekreterare som arbetar inom individ- och familjeomsorgen. 

I sökandet efter intervjupersoner begränsade vi urvalet till att personen ska ha arbetat med utredning 

av barn och unga inom de senaste fem åren. Vi valde att tidsbegränsa till de senaste fem åren dels för 

att intervjupersonerna skulle minnas hur de arbetade och tänkte, dels för att förutsättningarna för 

socialtjänstens bedömningar skulle vara aktuella. Arbetet med att hitta intervjupersoner försvårades på 

grund av Covid-19.  Vid kontakt med socialtjänstkontor i flera kommuner fick vi information om att 

arbetsbelastningen är högre än vanligt. Trots detta hittade vi tre av våra intervjupersoner genom 

mailförfrågningar till kommuner. Till följd av den ansträngda situationen i flera kommuner behövde 

vi utöka våra sökvägar. Vidare sökte vi därför intervjupersoner genom en grupp för socionomer och 

socionomstudenter på Facebook, vilket gav fyra intervjupersoner. Vi har även kontaktat bekanta till 

oss som är socionomer, vilka själva ställt upp eller har vidareförmedlat kontakt. Detta tillvägagångssätt 

gav oss tre intervjupersoner.  Intervjupersonerna har mellan tre och sjutton års erfarenhet av att jobba 

med utredningar av barn och unga.  

Genomförande  

Intervjuerna genomfördes under 2020 mellan vecka 14-17. På grund av rådande omständigheter i och 

med Covid-19 genomfördes åtta intervjuer genom det digitala mötesverktyget Zoom och två intervjuer 

per telefon. Intervjuerna varade mellan 20 och 55 minuter. Vi spelade in intervjuerna både i Zoom och 

på våra telefoner genom ett röstinspelningsverktyg för att säkerställa att materialet inte gick förlorat till 

följd av tekniska problem. Fyra av intervjuerna genomfördes endast med röstsamtal. Vi kan se både 

för- och nackdelar med att genomföra intervjuer på distans. En fördel är att vi kunde nå ut till fler 

verksamheter med vår förfrågan eftersom deras geografiska plats inte hade betydelse. En nackdel skulle 

kunna vara att intervjuerna får en annan dynamik än vid intervjuer som genomförs ansikte mot ansikte. 

Vid intervjuerna som enbart genomfördes genom röstsamtal upplevde vi att det skapade svårigheter i 

att kunna läsa av intervjupersonen eftersom möjligheten att läsa av kroppsspråk och minspel försvann. 

Exempelvis vid tystnad var det svårt att uppfatta om det berodde på att personen funderade och ville 

utveckla sitt svar eller om frågan behövde omformuleras för att bli tydligare.  
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Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades i olika teman vilka baserades på studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuguiden som användes innehåller teman med på förhand skrivna frågor, men 

med möjlighet att ställa olika följdfrågor beroende på intervjupersonens svar. Padgett (2017) skriver 

att det är av vikt att intervjun inte inleds med alltför känsliga eller komplexa frågor utan istället öppnas 

med några enklare öppna frågor (s. 120). Till följd av detta valde vi att inleda intervjuerna med några 

uppvärmningsfrågor som behandlade personens yrkes- och utbildningsbakgrund samt en beskrivning 

av verksamheten personen arbetar i. Vidare avslutade vi varje intervju med några avrundande frågor 

om personens upplevelse av intervjun och möjlighet för personen att tillägga andra eventuella 

reflektioner eller tankar innan avslut. Efter att vi genomfört två intervjuer utarbetades intervjuguiden 

med fler följdfrågor för att nå ett större djup i intervjupersonernas svar. 

Efter genomförda intervjuer har vi lyssnat igenom inspelningarna och transkriberat dem. De 

transkriberade texterna har sedan varit det material vi utgått från vid kodning och sedermera vid 

analysen. Vi har följt Padgetts (2017, s. 146) anvisningar om att inte skriva ut personnamn utan att 

tilldela intervjupersonerna varsitt nummer. Vi har döpt intervjupersonerna till IP1, IP2 och så vidare. 

Padgett (2017) skriver vidare att fördröjande ord kan uteslutas om de inte har någon betydelse i 

sammanhanget (s. 147). Vid transkribering av våra intervjuer har vi tagit bort ord som “eh” och “hm” 

där de inte har haft någon betydelse. 

Tematisk analys 

Den analysmetod vi använt i vår studie är tematisk analys. Det innebär att teman identifieras i materialet 

och analyseras utifrån studiens syfte och frågeställningar. I materialet är det ämnets relevans som avgör 

huruvida det blir ett tema, snarare än dess frekvens i materialet (Braun & Clarke, 2006).  

Braun & Clarke (2006) beskriver att det finns sex steg att följa vid tematisk analys. Dessa steg har vi 

utgått från vid kodning och analys av de transkriberade intervjuerna. Inledningsvis läste vi igenom 

transkriptionerna och markerade intressanta delar. Sedan gick vi igenom materialet igen och började 

sortera de koder vi noterat initialt. Vid sortering av koderna började vi se vissa mönster vilket skapade 

18 teman. Vi gick sedan igenom dessa teman och sökte efter likheter för att få ner det till ett hanterligt 

antal teman. De 18 teman vi kodat initialt jämfördes mot studiens syfte och frågeställningar för att 

säkerställa dess relevans. Det resulterade i fyra teman: kulturella skillnader i föräldraskap, att förstå klienten, 

bedömningar och behov av kunskap. Vi har sedan utgått från dessa teman i vår presentation av resultat och 

analys. 

Vi har arbetat abduktivt i analysprocessen. Det innebär att vi har växlat mellan ett induktivt och 

deduktivt förhållningssätt gentemot materialet. Primärt har vi arbetat deduktivt, vilket enligt Braun & 

Clarke (2006) innebär att forskaren har utgått från sin teoretiska utgångspunkt i analysarbetet. Vi har 

även arbetat induktivt vilket Braun & Clarke (2006) beskriver som att forskaren analyserar materialet 

fritt från sina frågeställningar. Detta för att se om materialet ger oss andra intressanta förståelser. I 

bearbetningen av materialet gav detta förhållningssätt oss vissa teman som till en början upplevdes 

vara av mindre relevans för studiens syfte, men som i ett senare skede visade sig ändå kunna kopplas 

på ett relevant sätt till frågeställningarna. Ett exempel på detta är tankar om användning av tolk samt 

metodstödets betydelse. Initialt har inte dessa någon direkt koppling till frågeställningarna men i 

förlängningen har det visat sig ha en eventuell påverkan på bedömningarna vilket gör ämnena relevanta. 
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Trovärdighet, tillförlitlighet och representativitet  

Till skillnad från kvantitativ forskning är det inte möjligt i kvalitativ forskning att kontrollera kvalitén 

på forskningen genom att upprepa studien. Anledningen är att tiden förändrar kontexten och vilka 

resultat som studien i ett senare skede kan ge. Trots denna svårighet kvarstår behovet inom kvalitativ 

forskning att kunna verifiera kvalitéten i forskningen om än på ett annat sätt än i kvantitativ forskning 

(Denscombe, 2016, s. 409f).  

Det finns inga garantier att forskaren kan tillförsäkra trovärdigheten i en kvalitativ studie, men vad 

forskaren kan göra är att genomföra forskningen i enlighet med god praxis (Denscombe, 2016, s. 410). 

I vår studie har vi haft med oss uppsatsens syfte och frågeställningar när vi har arbetat med resultatet 

och i analysen. Detta för att tillförsäkra studiens relevans och att inte materialet feltolkas. Vidare har 

vi genomgående använt originalkällor i studiens alla delar för att säkra studiens trovärdighet. När 

studiens resultat och analys presenteras använder vi citat från våra transkriberade intervjuer. Det går 

att argumentera för att citat visar på transparens i tolkningen av materialet eftersom vi kan tillförsäkra 

att analys och diskussion är förankrade i vad våra intervjupersoner uppger.  

Inom kvalitativ forskning handlar frågan om tillförlitlighet om huruvida en annan forskare skulle få 

samma resultat om hen genomförde forskningen. En metod för att ta reda på detta i någon exakt 

bemärkelse finns inte, men det finns ett antal sätt för forskaren att ta itu med frågan. Att tillförsäkra 

tillförlitligheten handlar om att redogöra hur forskningen har genomförts i alla delar och tillsammans 

har utmynnat i studiens resultat (Denscombe, 2016, s. 411f). Vi har i denna studie beskrivit hur vi har 

gått tillväga i varje del vilket främst beskrivs i detta metodkapitel, genomförandet diskuteras vidare i 

diskussionskapitlet. Utöver detta finns intervjuguiden bifogad vilken innehåller de frågor som ställdes 

under intervjuerna.  

En fråga som ofta är aktuell inom kvalitativ forskning är om resultatet kan sägas vara representativt då 

deltagarna i studien ofta är få. Vad som är av vikt är att läsaren kan förstå och förlika sig med studiens 

relevans och i vilken grad det är tillämpbart (Denscombe, 2016, s. 412f). Trots den begränsade 

mängden deltagare i en intervjustudie är det i regel vedertaget att materialet och resultatet kan sägas 

representera en generell bild. Detta eftersom bakomliggande mekanismer eller förhållanden ofta kan 

framkomma i bearbetningen av materialet (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 161). Trots att våra 

intervjupersoner har befunnit sig på olika ställen i Sverige för de liknande resonemang kring ämnet, 

vilket gör att studien kan anses återge en representativ bild. Vi ville även nå intervjupersonernas egna 

erfarenheter och ett djup snarare än en bredd vilket motiverade valet av metod.  

Etiska överväganden 

Vid genomförande av en intervjustudie finns det enligt Vetenskapsrådet (1990) fyra etiska krav att 

följa, vilka vi har förhållit oss till. Vi har vid förfrågan om att delta samt vid intervjuerna informerat 

intervjupersonerna om studiens syfte samt deras rättigheter att avbryta medverkan närhelst de önskar. 

Vi har innan deltagandet inhämtat intervjupersonernas samtycke till att delta i studien genom ett 

skriftligt formulär. Vi har även följt kravet om konfidentialitet, vilket innebär att materialet har 

förvarats på ett säkert sätt. Efter att studien är färdigställd raderas det insamlade materialet. 

Avslutningsvis följer vi kravet om nyttjande, vilket innebär att det insamlade materialet endast får 

användas till forskningsändamål. 
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Under arbetet med denna uppsats har vi genomgående reflekterat över att vi i denna process har 

makten att tolka och analysera intervjupersonernas svar vilka ligger till grund för resultatet. Eftersom 

vi efter intervjuerna inte har kontakt med intervjupersonerna för att diskutera deras svar finns det en 

risk att vår tolkning påverkar framställningen av deras tankegångar. I arbetet med denna studie har vi 

genomgående reflekterat kring denna risk för att undvika felaktiga slutsatser. Exempelvis när vi har 

använt citat i vår analys har vi genomgående beaktat vilken kontext intervjupersonen beskriver, för att 

inte ta något ur sitt sammanhang. Vidare går det att anta att det ämne som denna uppsats behandlar 

kan uppfattas vara av en känslig karaktär vilket kan göra att intervjupersonerna är återhållsamma med 

vad de säger för att det inte ska feltolkas. Vi har förhållit oss till det genom att använda 

semistrukturerade intervjuer, vilket gör att intervjupersonerna haft möjlighet att tala fritt kring de olika 

frågorna.  

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande kapitel presenteras resultatet av intervjustudien. Materialet har kodats och bearbetats till fyra 

teman: kulturella skillnader i föräldraskap, att förstå klienten, bedömningar och behov av kunskap. Materialet 

analyseras genomgående utifrån studiens teoretiska förankring vilket presenteras i varje tema.  

Kulturella skillnader i föräldraskap 

Detta tema är indelat i olika underrubriker vilka innehåller kulturella skillnader i föräldraskap som 

intervjupersonerna uttrycker i intervjuerna. Dessa är gränssättning och kontroll, ekonomi, att acceptera sitt barn 

och uppfostringsvåld.  

Gränssättning och kontroll  

Flera av intervjupersonerna uttrycker att de uppfattar att det finns kulturella skillnader i syn på 

gränssättning och hur mycket föräldrar ska kontrollera sina barns tillvaro. En intervjuperson beskriver 

hur föräldrar som är uppväxta i andra länder kan uttrycka att barnuppfostran är för odisciplinerad i 

Sverige. En annan intervjuperson är inne på samma linje och återger hur klienter kan uttrycka att deras 

barn inte skulle lyssna på dem om de ändrade sig till ett svenskt sätt att vägleda och sätta gränser. Detta 

framhäver en viktig aspekt i att det inte endast är annorlunda utifrån en svensk kontext att göra såsom 

man gör i andra kulturer, utan att svensk kultur kan vara lika annorlunda och främmande för personer 

som kommer hit. Intervjupersonerna belyser att det inte behöver vara något negativt att ha olika sätt 

att se på gränssättning och kontroll. En intervjuperson exemplifierar: 

“Jag har ju en syn på föräldraskap exempelvis utifrån mig själv, om vi bara pratar om mig nu, så 

ska man vara på ett visst sätt, göra på ett visst sätt och när du kommer upp i tonåren så ska du inte 

ha lika mycket kontroll utan mer vara vägledande, medan de kanske i en annan kultur inte har det 

synsättet. Utan då ska man mer ha kontroll när man kommer upp i tonåren, jag tror att det är så 

att vanligtvis att i, jag är inte säker på kultur, pojkar upp till 6-7 ska man inte rätta i vissa kulturer 

utan de ska få vara sig själv och sen när de kommer över en viss ålder det är då man börjar vägleda 

och tillrättavisa dom, medan i andra svenska samhällen så är det tvärtemot, att du ska tillrättavisa 

och vägleda i början och sen inte sen. Så då krockar ju det här synsättet, men jag kan inte säga 

vilket som är bättre och vilket som är sämre” IP 6 
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I citatet belyser intervjupersonen hur kontroll kan användas i olika skeden av uppfostran beroende på 

föräldrarnas kulturella bakgrund och att det är viktigt att ha med sig att oavsett om tillvägagångssätten 

skiljer sig åt behöver inte det ena sättet vara bättre än det andra. Intervjupersonen belyser även att det 

finns skillnader i hur personer från olika kulturer ser på vad som ingår i ett föräldraskap och hur barn 

ska uppfostras, vilket kan tolkas som att det finns olika definitioner av symbolen föräldraskap. 

Individer tolkar symboler utifrån sina erfarenheter och i interaktion med andra (Blumer, 1969, s. 9ff). 

Denna förståelse kan åskådliggöra varför definitionerna av symbolen föräldraskap skiljer sig åt. Även 

om intervjupersonerna visar förståelse för deras olika definitioner kan det likväl skapa problem i mötet. 

Exempelvis kan det tänkas skapa problem genom att de inte når fram till varandra i kommunikationen, 

vilket kan försvåra det fortsatta utredningsarbetet.     

Tre intervjupersoner upplever att synen på ansvarstagande kan skilja sig åt mellan kulturer. Ett exempel 

som ges är anmälningar om flickor som blir utmattade på grund av stort ansvar i hemmet och att det 

ger dem mindre energi i skolan och mindre tid till läxor. En intervjuperson beskrev att förståelsen 

utifrån svensk kontext är att barn inte ska ta ansvar över sina syskon, men att det i en annan kulturell 

kontext ses som oproblematiskt:  

“jag kan känna en oro för någonting som föräldern tycker är helt naturligt, till exempel att man 

kan låta ett syskon ta väldigt mycket ansvar för ett lillesyskon till exempel där jag kan tycka att nej, 

det här är inte okej och ni behöver ta ett föräldraansvar och så men där föräldern tycker att Va? Vi 

tar ju hand om varandra och där ingår det att syskonen tar ett stort ansvar” IP 3 

 

Beskrivningarna tyder på att det finns olika syn på familjen och rollerna inom den. I citaten ovan blir 

det tydligt att både socialsekreteraren och föräldrarna upplever sin definition av familj och 

ansvarstagande som självklar. Att identifiera en egenskap eller åsikt hos en annan person som 

avvikande i relation till vad som uppfattas vara normen kan bidra till att den andre blir stämplad som 

avvikande (Goffman, 2014, 9ff). Utifrån citatet går det att förstå att intervjupersonen utgår från sin 

egen inställning till att barn tar ansvar i förståelsen av vad som är rätt och fel och därigenom normalt 

och avvikande. Hur symbolerna familj och ansvar definieras blir avgörande för hur socialsekreteraren 

och familjen kan samarbeta och mötas. Enligt Blumer (1969) tolkar individen den andre utifrån den 

mening symbolen har för individen själv (s. 9). Med olika syn på ansvarstagande i familjen kan det 

därför tänkas bli svårt att mötas och förstå varandra.  

Ekonomi 

Det framkommer att förhållningssättet till ekonomi och barnuppfostran kan skilja sig åt utifrån kultur. 

Två av intervjupersonerna berättar att utlandsfödda föräldrar ibland argumenterar för sin goda 

föräldraförmåga genom att berätta att de har lagt mycket pengar på sina barn. Det upplevs som ett sätt 

för föräldrar att försöka upprätthålla en fasad av ett bekymmersfritt familjeliv men de ekonomiska 

argumenten kan gå till överdrift och tappa sin trovärdighet. Ett exempel som ges är att det kan vara 

svårt att nå fram när man har olika syn på ekonomi: 

“ många föräldrar som jag träffar som är från Syrien skulle jag vilja säga, eh mutar sina barn. Alltså 

dom ger dom pengar och det är otroligt svårt alltså så är det med många föräldrar, det är otroligt 

svårt att motivera föräldrarna att inte ge barnen pengar, om barnen missbrukar till exempel. Men 

att jag upplever att det är liksom det går inte att nå fram utan det är så himla självklart att “ja men 

han fick ju jättebra betyg, då ska han ha de 5000 kronorna” det är det sättet man har, det är 
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obegripligt, det går inte att ändra på på något sätt. Jag kan inte förklara iallafall varför man inte ska 

göra det, jag når inte fram där. Det är ett tydligt exempel där jag tycker att det är självklart att om 

du ger honom 5000 kronor köper han hasch, gör inte det” IP 3 

Det blir tydligt att socialsekreteraren och föräldrarna saknar en gemensam definition av hur barn ska 

uppmuntras och ges bekräftelse. Enligt Mead (1976) behöver individer som interagerar med varandra 

ha en gemensam definition för att förstå varandra (s. 185). Utifrån intervjupersonens beskrivning av 

att inte nå fram till varandra kan det tänkas bli svårt att skapa en grund för ett fungerande arbete. Det 

kan förstås som att föräldrarna har goda intentioner i att ge uppmuntran genom pengar för bra betyg, 

samtidigt som socialsekreteraren också har goda intentioner men ser situationen på ett annat sätt. 

Utifrån detta kan det tolkas som att det är interaktionen dem emellan som skapar problem eftersom 

de har svårt att nå varandra och skapa en gemensam syn på situationen och hur den ska hanteras.  

Att acceptera sitt barn 

Att det finns olika normer för hur man ser på sina barn och barnets behov samt vad som är acceptabelt 

inom olika kulturer framkommer i flera intervjuer. Intervjuperson 8 belyser hur familjer som har flytt 

eller har andra traumatiska händelser bakom sig kan ha behov av hjälp för att bearbeta det, men att 

föräldrarna kan ha andra åsikter om detta:  

 

“vi i Sverige eller vi inom socialtjänsten eller vi med den här utbildningen, tänker att man behöver 

alltså prata om saker som är jobbigt och problem i familjen och så eller om det är någonting som 

barn har varit med om och som vi kan tycka att dom behöver bearbeta genom att prata, då har jag 

märkt att det kan vara så att folk från andra kulturer har mer inställningen att man ska, att man 

inte behöver prata om det utan att man liksom ska glömma bort det och inte prata om det utan 

det ska läggas undan liksom någonstans.” IP 8 

Det framkommer att funktionsvariation, psykisk sjukdom eller homosexualitet kan ses som skamligt 

inom vissa kulturer vilket kan bli problematiskt. Detta belyser intervjuperson 3 genom att berätta att 

vissa föräldrar inte vill prata om eller kännas vid dessa ämnen: 

 

“vissa saker kan vara jättesvåra att och inte vara riktigt talbara och där tänker jag på sånt som 

psykisk sjukdom eller, för vissa kan barns homosexualitet vara helt, det går inte ens att prata om 

det, det går inte, man kan liksom inte” IP 3 

 

En annan intervjuperson pratade om kultur inom en svensk kontext och att det kan skilja sig åt och 

finnas olika normer. I exemplet resonerar intervjuperson 7 utifrån ett klassperspektiv och beskriver 

att det kan finnas normer som inom en kultur ses som givna, men som socialtjänsten anser är brister 

i föräldraförmågan:  

 

“liksom höginkomst-föräldrar men som försummar sitt barn på ett annat sätt som har liksom en 

mer känslomässig försummelse eller inte till exempel då inte kan erkänna eller se att barnet har 

särskilda behov och det är ju nånting som kanske är svårare och lite mer dolt för samhället på nåt 

sätt att man inte ser att här finns det … liksom nånting att jobba med. Det ser så fint ut på ytan” 

IP 7 
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Några intervjupersoner beskriver kulturella skillnader och gör jämförelser utifrån klass och olika 

socioekonomiska förutsättningar. Intervjuperson 6 jämför två bostadsområden med hög respektive låg 

socioekonomisk status. I området med hög socioekonomisk status tenderade föräldrarna att i högre 

utsträckning brista känslomässigt och i att ge sina barn psykisk stabilitet, jämfört med det andra 

området där bilden ges av att det finns mycket kärlek men brist på grundläggande omsorg och 

ekonomisk försörjning. Intervjuperson 4 beskriver att olika saker kan vara viktiga för föräldrar utifrån 

deras socioekonomiska status och exemplifierar: 

 

“Bland annat så tyckte dom föräldrarna att det var viktigare att deras barn såg fina ut än att dom 

kunde lära sig att tömma diskmaskinen och jag tyckte tvärtom. Det var ju en kulturell skillnad.” 

IP 4 

 

Att ha olika syn på barns behov samt att det skiljer sig åt mellan kulturer gällande acceptans av 

exempelvis homosexualitet går att tolka som att personerna har olika definitioner av symboler. Det går 

att resonera kring om detta skapar hinder i det gemensamma handlandet mellan socialsekreterare och 

klient. För att kunna handla gemensamt krävs det att parterna har samma förståelse av situationen 

(Blumer, 1969, s. 70f). Utan en gemensam förståelse kan det bli svårt för socialsekreterare och klient 

att förhålla sig till varandra i utredningsarbetet och enas om huruvida en förändring behövs. Vad som 

vidare går att resonera kring är om klienten stämplas som en avvikare om personen har en syn som 

inte är förenlig med svensk lagstiftning där allas lika värde framgår. Att stämplas innebär att personen 

uppfattas som avvikande i jämförelse med vad som för kontexten är det normala (Goffman, 2014, s. 

9ff). Det går att anta att en sådan stämpling i förlängningen innebär att klienten antingen kan ändra sin 

syn på exempelvis homosexualitet och då skapa förutsättningar för ett gemensamt handlande. 

Personen går då även från att stämplas som avvikare till att kategoriseras som normal. Eller så fortsätter 

klienten att ha sin uppfattning och definitionen av symbolen förblir olika vilket kan försvåra ett 

samarbete.  

Uppfostringsvåld 

I några av intervjuerna framkom det att en svårighet som socialsekreterarna upplever i vissa möten 

med klienter är att personer som har en annan kulturell bakgrund kan ha en annan syn på om det är 

okej att använda uppfostringsvåld eller inte. En av intervjupersonerna förklarar att det beror på att det 

finns olika sätt att uppfostra barn. Personen trycker på att det inte finns någon rasism i det utan att det 

bara är ett konstaterande. Samma intervjuperson belyser också att det inte enbart beror på vilket land 

som klienterna kommer från utan att mönstret även återfinns hos föräldrar som är uppvuxna i Sverige. 

Hur föräldrarna själva har blivit behandlade under uppväxten ges som exempel på en bakomliggande 

faktor till deras egna föräldraskap: 

 “jo på ett sätt kan man väl se att en förälder som i uppfostringssyfte knäpper ett barn på fingret 

eller nåt sånt, att det handlar mer om något kulturellt att man sen tar till sig, att det är okunskap, 

ser man att ett svenskt barn blir utsatt för uppfostringsvåld så är det ju samma bakomliggande 

faktorer. Att föräldern har blivit utsatt på det viset eller det är så det funkat där” IP 1 

 

Detta belyser även en annan intervjuperson och säger att det finns olika definitioner av begreppet 

våld och att olika personer kan ha olika förståelse av vad som ingår i begreppet:  
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“den här synen på våld, vad är det, vad är okej och inte att göra, var går gränsen liksom att vi kan 

tänka att om man slår till en person på benet är det en typ av våld, medan andra tycker att jamen 

det där är inte våld liksom, utan våld är när man slår någon med någonting till exempel. Sen ska 

jag inte säga att det bara handlar om personer från en annan kultur än just den svenska så, men där 

kan man ju också stött på det här problemet, alltså att man tar hårt i barnet och det tycker inte vi 

är okej men det tycker dom och då vet jag inte om jag tycker det är en kulturell fråga heller” IP 8 

 

Att ha olika definitioner av vad som innefattas i ett föräldraskap och vilka uppfostringsmetoder som 

anses vara accepterade går att förstå som att socialsekreteraren och klienten inte har ett gemensamt 

meningsskapande där symbolen, som i detta fall utgörs av begreppet föräldraskap, har olika betydelse 

för dem. Vad individen har för mening kopplat till en symbol kan variera beroende på erfarenheter 

eller kontext (Blumer, 1969, s. 11). Det kan antas att det genom att personerna har olika definition av 

föräldraskap uppstår svårigheter i mötet dem emellan och i utredningsprocessen vilket 

socialsekreteraren behöver förhålla sig till i sitt arbete. Vad som även går att resonera kring är vem som 

i detta fall ska ha tolkningsföreträde för situationen och hur personerna gemensamt behöver förhålla 

sig till varandras situationsdefinition i ett förståelseskapande och för att kunna samarbeta. En annan 

intervjuperson resonerade likt ovan och belyser att när socialtjänsten informerar föräldrar om vilka 

handlingar som inte är okej att utföra saknas ofta vägledning i hur föräldrarna ska utöva sitt 

föräldraskap istället:  

“[...] tänker att det många gånger är jättesvårt för oss som jobbar på socialtjänsten att förstå och 

relatera till exempel uppfostringsvåld, där människor kommer från. Det är såhär, det har jag 

upplevt många gånger tycker jag, då kommer det in en anmälan ex att det är föräldrar som håller 

på och slår sina barn och sen så kommer föräldrarna och så säger dom att det vet vi att vi inte får, 

fast man fattar att dom gör det. Så säger man nej det får ni inte, men då har dom inte något annat 

sätt för det är så… så är det ju om man blir uppfostrad på ett visst sätt. Det ger inte dom alternativ 

och då istället så blir det många gånger att dom slutar uppfostra helt eller blir jätterädd, för många 

är otroligt rädda för socialtjänsten, och då vågar de inte uppfostra alls.” IP 4 

 

I syfte att vägleda föräldrarna till att inte utföra en handling som inte är tillåten enligt lag går det att 

resonera kring om de yrkesverksamma gör det för att skapa en gemensam situationsdefinition. Detta 

för att utredningen ska kunna avslutas med att alla inblandade personer har en gemensam uppfattning 

om att våld i uppfostringssyfte inte får användas i Sverige. För att möjliggöra ett gemensamt handlande 

krävs det att individerna har en gemensam förståelse av situationen (Blumer, 1969, s. 9). Det går att 

förstå att denna åtgärd lyckas enligt ovanstående citat men det går att resonera kring om det i 

förlängningen uppstår en situation där föräldrarna endast har förstått vad de inte ska göra. Detta då 

föräldrarna i rädsla av att göra fel och när de inte har fått några andra verktyg inte uppfostrar alls. En 

intervjuperson upplever att tiden i behandlingsarbete med familjer som är nya i Sverige läggs på 

praktisk hjälp snarare än behandling, vilket skulle kunna vara en förklaring till att vissa föräldrar lämnas 

utan verktyg. 

 

I ovanstående citat konstaterar intervjuperson 4 att bristen på alternativ till att uppfostra med våld 

beror på förälderns egen uppväxt. Det kan tänkas bli problematiskt om det kan användas som en giltig 

förklaring eller ursäkt till ett beteende. Om det ses som en giltig förklaring kan det i förlängningen 

innebära att ett visst sätt att uppfostra aldrig upphör eftersom generation efter generation kan hävda 

sin rätt att till exempel använda uppfostringsvåld utifrån sin egen bakgrund och uppväxt. 
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Att förstå klienten 

Intervjupersonerna återkommer till att prata om vikten av att ha förståelse för den individ man möter. 

De visar även förståelse genom att prata om svårigheterna med att flytta till ett nytt land och lära sig 

ett nytt samhällssystem. De resonerar genomgående kring vikten av förståelse för den enskilda 

individen och vad denne har för bagage. 

“man måste förstå, det kan du inte, du behöver inte kunna allting om den kulturen det är inte det 

det handlar om men du måste ha en förståelse för det för att kunna möta den, för går du in med 

din, dina värderingar från det svenska samhället och såhär ska det se ut så kommer du ju möta 

motstånd för det är inte deras erfarenhet eller deras förståelse och då kommer du komma i klinch 

och inte komma vidare. [...] Ja det är A och O och jag tänker att det är oavsett vilken kultur, oavsett 

om du sitter i det fina X [namnger ett bostadsområde] eller om du sitter här så behöver du också 

deras syn i mötet.” IP 6 

Att resonera kring personens kulturella bakgrund kan ses som ett sätt att försöka identifiera och 

förklara varför personerna avviker från ett ”svenskt sätt” att se på föräldraskap, även om avvikelsen 

inte explicit uttalas av alla intervjupersoner. Även om dem förhåller sig förstående gentemot personer 

med en annan kulturell bakgrund sker en stämpling av personer uppväxta i andra länder. Flertalet 

intervjupersoner pratar genomgående i ”vi” och ”dom”-termer vid beskrivning av personer födda i 

Sverige respektive andra länder. Intervjuperson 9 menar att ett sätt att uppfostra utifrån kultur blir 

problematiskt först när det lämnar sin kontext, snarare än att det skulle finnas rätt och fel sätt att 

uppfostra: 

“generellt så tänker jag att det finns inte så mycket rätt och fel, allt är ju värderingar, det finns nåt 

sånt som jag kan tycka personligen är fel men det finns ju jättemånga andra som tänker att den 

svenska synen på barnuppfostran är jättefel, så jag tror att det är subjektivt, jag tror att ingen riktigt 

kan säga den här kulturen är mer eller mindre bra för barnuppfostran” IP 9 

Som beskrivet i citatet finns det olika syn på föräldraskap och det kan det bli komplext när personer 

med olika syn möts. Blumer (1969) menar att två individer behöver ha en gemensam definition för att 

nå ömsesidig förståelse (s. 19f). Att ha olika syn på föräldraskap behöver inte innebära att ett sätt är 

bättre än ett annat, men det kan försvåra samarbetet mellan socialsekreterare och klient. Även om 

socialsekreteraren har en förståelse för att det finns olika syn på föräldraskap, kan det tänkas att det i 

slutändan ändå kommer vara socialsekreterarens definition som styr arbetet. Eftersom 

socialsekreteraren i sitt arbete behöver förhålla sig till metodstöd, riktlinjer och lagstiftning kan det 

tänkas att dennes definition utformas i relation till dessa. I förlängningen innebär detta att 

socialsekreteraren inte kan frångå de bestämmelser som finns och klientens sätt att se på föräldraskap 

blir därigenom stämplat som det avvikande sättet. 

En intervjuperson resonerar kring vikten av att som socialsekreterare ha förståelse för en persons 

kultur och bakgrund, men sätter det i jämförelse med barnperspektivet där det senare väger tyngst. 

“ibland tror jag att det kanske att det krävs verkligen att man tänker på det för att kunna göra en 

god bedömning samtidigt så brukar jag tänka såhär det spelar ingen roll alltså är det våld mot barn 

så är det våld mot barn” IP 7 
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Det kan tänkas vara en svår balans mellan att visa förståelse för och ta hänsyn till personens bakgrund, 

utan att låta det påverka bedömningen. Det går även att resonera kring om det är av vikt att ha en 

förståelse för klientens kulturella bakgrund för att kunna göra en rättvis bedömning av 

föräldraförmåga. Detta då tillvägagångssätten för att uppfostra sitt barn kan skilja sig åt men som ovan 

nämnt behöver det inte nödvändigtvis vara något negativt, utan bara olika sätt att nå fram till samma 

mål. En intervjuperson lyfter att även om de i sitt arbete försöker ha en förståelse och kunskap om 

klientens bakgrund skapas ibland en känsla av att klienten inte upplever sig bli förstådd: 

“jag tror att föräldrarna kan känna att vi vill att dom ska typ överge sin tro och kultur och så är det 

ju inte men… men jag tror att många av dom föräldrar som vi möter som har en annan bakgrund 

än oss kan känna det att vi vill att dom ska anpassa sig till det svenska samhället och det som vi 

anser vara rätt och det som vi anser vara norm medans dom kanske inte får lika mycket utrymme 

och förståelse för deras val och vad dom anser vara rätt, och på ett sätt det kanske det är det som 

är dilemmat när man jobbar inom en myndighet att vi har ju svenska lagar och svensk 

socialtjänstlag att utgå efter och där står det ju vissa grejer som då krockar med deras kultur och 

deras tro” IP 10 

Det kan tänkas att föräldrarna upplever sig bli stämplade som avvikande utifrån sin bakgrund. 

Upplevelsen av att stämplas utifrån sin bakgrund benämns som det tribiala stigmat (Goffman, 2014, s. 

12). Även om socialsekreterarna försöker ha en förståelse för personernas bakgrund och hur det kan 

påverkar dem i deras föräldraskap behöver de förhålla sig till lagen. Det kan försvåra skapandet av en 

allians då lagen inte alltid ger utrymme för att ha en förståelse för personens bakgrund. Att beakta 

klienternas känslor och deras inställning till myndigheter framkommer som en viktig del i förståelsen. 

Intervjupersonerna resonerar kring myndigheters varierande utformning i olika länder och att 

erfarenheter av myndigheter i hemlandet påverkar den initiala inställningen till svenska myndigheter. 

En intervjuperson tycker att personer som kommit till Sverige från andra länder är öppna gentemot 

myndigheter på ett annat sätt än svenskfödda. Andra menar att det kan variera mycket och att okunskap 

om vad socialtjänsten har för befogenheter kan skapa rädsla för vad som ska hända. 

“en del kulturer har ju en misstänksamhet mot myndigheter och då blir det ju lätt att man inte 

öppnar sig eller berättar eller någonting. Utan håller dom på avstånd för att man är rädd för att 

dom ska ta deras barn för det är det dom har hört att de gör.“ IP 6 

Flera betonar att okunskap om vad socialtjänsten gör även finns hos många svenskfödda och att det 

är svårt för de flesta att ha kontakt med socialtjänsten oavsett kultur. En intervjuperson lyfter att 

majoriteten av de familjer som aktualiseras genom anmälan är negativt inställda till att träffa 

socialtjänsten: 

“många av klienterna kan ju också, alltså om man sitter i en barnutredning speciellt, oftast så har 

det ju den inletts via en anmälan så dom är ju inte alltid så positiva och är det då dessutom en 

utländsk familj så har de ju ännu mindre tilltro till myndigheter så det är klart, att dom kanske 

inte tycker att dom ska sitta där och utbilda oss om deras kultur, så det kan ju vara lite både och, 

vissa klienter vill gärna prata och lära en medans andra kan tycka att dom inte ska behöva göra 

det” IP 10 

Vad personen lyfter är att mötet försvåras ytterligare om familjen har dåliga erfarenheter av 

myndigheter. Som intervjuperson 10 berättar kan en krock ske när socialarbetaren ställer frågor om 

familjens bakgrund för att skapa förståelse för dem samtidigt som vissa familjer kan känna misstro 
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gentemot myndigheter. Enligt Blumer (1969) behöver två parter ha en gemensam bild av något såsom 

exempelvis en enstaka situation eller en institutions uppbyggnad för att kunna handla gemensamt (s. 

70). Om en familj tidigare har bott i ett land där förtroendet för myndigheter är lågt, kan det bli svårt 

att handla gemensamt med en anställd hos en myndighet i Sverige. Detta eftersom personer utgår från 

sina erfarenheter vilka i detta fall inte är förknippade med en positiv upplevelse.  

Som en förlängning på resonemanget om förståelse pratar flera intervjupersoner om hur de förhåller 

sig till den förförståelse de har. En av dem berättar att kultur lätt används som en förklaring i kollegiala 

diskussioner kring varför en klient agerar som den gör. Det kan enligt Goffmans (2014) resonemang 

ses som ett sätt att hitta en förklaring till varför en person agerar på ett sätt som man uppfattar avviker 

från normen (12f). Det går att resonera kring om det kan lindra det avvikande beteendet och därigenom 

skapa en större förståelse för personen. En intervjuperson belyser dock vikten av att undvika att 

personer förminskas utifrån kultur och att bedömningen kan bli felaktig om socialsekreteraren drar 

förhastade slutsatser utifrån klientens kultur. En intervjuperson berättar att hen arbetar i en liten 

kommun och lyfter aspekten av att arbetskollegorna har vuxit upp i samma kommun som klienterna 

och därför har en bild av hur kommunens invånare “är”. Intervjupersonen problematiserar detta och 

ifrågasätter att arbetskollegorna förklarar vissa beteenden eller en viss kultur med att personerna är på 

ett visst sätt. Bedömningarna riskerar då att bli låsta till föreställningen om personen utifrån kulturella 

förklaringar. En annan intervjuperson resonerar kring samma tema och berättar sina tankar kring kultur 

och riskerna med att dra slutsatser om dess betydelse för en persons livssituation: 

“det är ju så att ibland så drar man ju slutsatser utifrån felaktiga grunder, till exempel så skulle det 

ju kunna vara så att, jag har det senaste året varit aktiv i ganska många ärenden med människor 

som har romsk härkomst och då framförallt bosniska romer och det har funnits likheter i dom här 

ärendena och då skulle ju jag kunna dra slutsatserna att det handlar om att om jag träffar romer så 

är det såhär det blir, jag skulle annars kunna dra slutsatserna att om människor är fattiga och 

analfabeter och har det jäkligt eländigt så kommer dom nog ha det eländigt på fler sätt [...] men 

samtidigt så har det ju inte med att göra att dom är romer, det har ju att göra med att dom är fattiga 

och diskriminerade.” IP 4 

Intervjuperson 4 uppmärksammar något som kan antas vara viktigt, den svåra balansgången mellan att 

använda sin förförståelse utan att det blir fördomsfullt. Intervjupersonernas beskrivningar lyfter risken 

med att döma föräldrar om man drar snabba slutsatser utifrån kultur. Detta resonemang går att förstå 

utifrån den form av stigma som Goffman (2014) benämner som det tribiala stigmat, vilket är ett stigma 

som förmedlas generationsvis och baseras på exempelvis etnicitet eller religion (s. 12). 

Socialsekreterarna skapar sig en förståelse och en förklaring till varför föräldern agerar på ett visst sätt 

baserat på deras etnicitet och stämplar och kategoriserar därigenom föräldrarna till en grupp som 

avviker från normen. Men vad intervjuperson 4 även lyfter är att det finns andra faktorer som behöver 

tillföras analysen om varför denna grupp av människor agerar på ett visst sätt. Att deras agerande inte 

kan förklaras enbart med att de är romer utan att de till följd av sin etniska tillhörighet har vissa 

förutsättningar kopplat till hur samhället och människor bemöter dem.  

Utifrån resonemangen om att ha förståelse och hur den ska hanteras kommer flera intervjupersoner in 

på funderingar kring hur det påverkar deras bedömningar. De resonerar kring vilka krav som ställs på 

föräldrar för att de ska anses vara bra nog och hur kultur som faktor kan göra att kraven justeras. Några 
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gör jämförelser mellan hur mycket kunskap det är rimligt att begära att en svenskfödd respektive 

utlandsfödd har om svensk lagstiftning. Intervjuperson 1 ger uppfostringsvåld som exempel och säger: 

 

“man får lägga det på en annan nivå tycker jag, för att i vissa kulturer vet man faktiskt inte om att 

det är olagligt att slå barn i Sverige [...] man ställer lite högre krav på att svenskar ska liksom veta 

om att såhär får man inte göra. Medans man kan få lite mer förståelse för andra kulturer för det är 

det enda dom har lärt sig, det är klart, det är en skillnad det är det.”  IP 1 

 

En annan intervjuperson upplever att det i arbetsgruppen ibland ställs högre och ibland lägre krav 

när klienterna upplevs ha en annan kulturell bakgrund: 

 

“ibland så tror jag att vi bedömer hårdare och ibland tror jag att jag kanske och fler av mina kollegor 

bedömer, alltså ställer lägre krav. Vi tycker att ‘good enough’ är lite mindre för att det kanske... till 

exempel för att en förälder har lärt sig hyfsad svenska. “ IP 4 

 

Att det skulle vara en förmildrande omständighet i ett bristande föräldraskap att en utlandsfödd 

förälder har lärt sig svenska kan ses som ett sätt att försöka vända personens avvikande roll till att 

tillhöra normen. Enligt Goffman (2014) försöker normgruppen i en given kontext att förklara och 

vända de avvikande till att tillhöra normen (s. 12f). Det går att resonera kring om socialsekreterarna i 

en välvilja av att inte stämpla föräldrarna som avvikande sänker kraven för var gränsen går för ett 

tillräckligt bra föräldraskap. I förlängningen går det att anta att det förhållningssättet riskerar att se 

förbi det som är kärnan i verksamheten, att se till barnets behov. Detta resonerar en av 

intervjupersonerna kring och beskriver: 

 

“man kanske är lite rädd för att dom har redan blivit utsatta för så mycket och dom har ju kämpat 

för dom har ju ändå klarat det såhär långt vi ska inte ehm … blanda oss i för mycket” IP 5 

 

Flera landar sina resonemang i att kraven inte bör eller får ändras utifrån föräldrarnas kultur och 

bakgrund utan att barnets behov och den faktiska föräldraförmågan måste vara avgörande i 

bedömningen, vilket är en annan bild än den de ger av hur de arbetar i praktiken. 

 

“jag tänker att man alltid ska försöka utgå från att dom, vad vi tänker alltså det vi pratade om i 

början, vad är en bra föräldraförmåga och när brister det och att man inte ska ha egentligen olika 

alltså nivåer för vad som är okej utifrån vilken kultur man har eller har förutfattade meningar om 

att en person från en viss kultur gör på det här sättet. “ IP 8 

 

Det går att resonera kring att det till en viss del är av vikt att socialsekreterare har en förståelse för 

klientens bakgrund för att kunna göra välgrundade och korrekta bedömningar. Vad som lyfts av 

intervjupersonerna är att även om denna förståelse är viktig får det inte ta fokus från vad som är kärnan 

i verksamheten, att säkerställa att barnets bästa hamnar i främsta rummet. Intervjupersonerna belyser 

att i arbetet med att bedöma föräldraförmåga måste utgångspunkten vara svensk lagstiftning. Men en 

av intervjupersonerna lyfter även att i arbetet med föräldrar som har en annan kulturell bakgrund bör 

socialsekreteraren ha med sig en förståelse av att det är svårt att helt anamma ett svenskt beteende och 

inte förhålla sig till sin tidigare bakgrund.  
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Bedömningar 

Vid frågor som berörde kulturella skillnader och om intervjupersonerna upplevde att det behövdes 

någon form av anpassning svarade flera att det inte handlar om vilken kulturell bakgrund klienten har, 

utan att de försöker anpassa efter individen och dennes förutsättningar. En av intervjupersonerna lyfter 

frågan kring vem det egentligen är som har tolkningsföreträde i situationen: 

“vi har blivit lärda på ett visst sätt och Socialstyrelsen säger på ett visst sätt så är det ju inte så att 

barnen automatiskt far illa eller har dåliga föräldrar för att dom gör annorlunda än vad de flesta 

svenskar gör” IP 3 

Engdahl & Larsson (2011) skriver att innebörden av en handling eller en symbol varierar mellan olika 

kontexter och kulturer (s. 105). Detta kan enligt Schütz (2002) göra att människor utför en handling 

på olika sätt baserat på deras bakgrundsantaganden och förutfattade meningar om vad just denna 

handling har för innebörd (s. 32). Att personer har olika uppfattningar om föräldraskap behöver inte 

automatiskt betyda att "de andra" utför handlingen på ett felaktigt sätt. Det går dock att resonera kring 

om socialsekreteraren behöver ha en viss kunskap om att det finns olika sätt att förstå ett föräldraskap 

för att inte göra bedömningar på felaktiga grunder. En av intervjupersonerna reflekterade över att även 

om skillnader finns beroende på kulturell bakgrund så finns det många likheter som också bör 

uppmärksammas och vägas in i bedömningarna: 

“Jag vill fortfarande trycka på att jag tycker att jag ser fler likheter än olikheter även om 

uttryckssättet kanske är lite annorlunda. Men det man vill det är att ens barn ska växa upp till 

starka, kloka människor som tar förståndiga beslut och får leva ett liv som är någorlunda enkelt. 

Det tror jag är globalt, det är vad föräldrar önskar för sina barn.” IP 4 

Samma intervjuperson berättar även ett exempel som belyser att barn och föräldrar oavsett vilken 

bakgrund eller kulturell kontext de kommer från tampas med samma typ av problem i föräldraskapet: 

"Jag träffar ganska många, eller vi alla på mitt jobb, träffar ganska många invandrarföräldrar till 

tonåringar där barnen har lurat dom precis som jag gjorde med mina föräldrar [...] alltså den gamla 

klassikern “alla andra får”. Den går ju hem otroligt mycket lättare för dom här ungdomarna för 

dom kan också bygga på den med att säga “alla andra får”, det här gäller ju framförallt 

utomeuropeiska invandrare, alla andra får och ni fattar ingenting, vad fan vet ni om hur det är att 

vara tonåring i Sverige, ni vet ingenting, ni kan ju inte ens prata ordentligt. Jag har rätt och ni har 

fel för jag har blivit svensk och ni kommer aldrig bli svenska och ni fattar inget alls. Ge mig en ny 

Iphone, låt mig vara ute till 4 på morgonen och lägg er inte i. Så kommer dom till oss och så frågar 

dom, hon säger att alla andra får och gör så här... gör alla andra ungdomar så här? Nehej det gör 

dom inte alls det, jag tycker 11 låter som en utmärkt tid, kanske till och med lite sent att komma 

hem, varför säger ni inte 10? [...] Föräldrarna ställer precis samma frågor till oss som mina föräldrar 

ställde till sina kompisar [...] det är ju samma, det är ju samma samma. Men det är mer synd om de 

här föräldrarna för dom blir ju så totalt överkörda i det här om de inte vågar fråga." IP 4 

I arbetet med att utreda och bedöma föräldraförmåga lyfter flera intervjupersoner att det är viktigt att 

se till individen och utgå från dennes förutsättningar: 

"Nej vi försöker nog anpassa till varje enskilt ärende så långt det går. Det är ju upp till varje 

handläggare att se vad har man framför sig och så göra en ja.. lägga upp en plan som passar just 

utifrån den familjen man har framför sig.” IP 2 
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När socialsekreteraren utgår från de individuella förutsättningarna så finns det flera faktorer än kultur 

som kan vara av betydelse i förståelsen för familjerna. En intervjuperson beskriver att det är viktigt att 

ha med sig klientens bakgrund i arbetet vilket innefattar kultur, men även svåra livshändelser, 

familjerelationer och andra faktorer som påverkar personens mående och i förlängningen dennes 

beteende. Det går att resonera kring att vissa faktorer kan vara dominerande och mer synliga till en 

början men att i takt med att den yrkesverksamma och klienten skapar en kontakt framkommer andra 

faktorer som kanske är mindre synliga men som fortfarande kan vara av lika stor vikt, eller ännu större 

vikt vid en bedömning av ett föräldraskap. I sökandet efter att förstå varför klienten utför handlingar 

på ett visst sätt och efter vilken typ av insats eller stöd som föräldern är i behov av går det att 

argumentera för att socialsekreteraren behöver ha en öppen och inkännande inställning. 

Socialsekreteraren behöver sätta sig in i klientens situation för att kunna förstå dennes handlingar och 

för att grunden till ett gemensamt handlande ska finnas. Utan en förståelse av sin egen och den andres 

roll i en situation försvåras möjligheterna till ett samspel (Blumer, 1969, s. 9f). En av de faktorer som 

flera av intervjupersonerna framhöll som den viktigaste att ha med sig i bedömningarna och som inte 

får komma i skymundan är barnets bästa. 

“det blir viktigt att inte ta föräldraperspektivet så att det blir ursäkter för föräldrars beteende mot 

sina barn så det vi ändå brukar landa i tror jag är liksom vad är barnets upplevelse hur blir det för 

barnet barnperspektiv på en situation att det är det som är viktigare “ IP 7 

Även om personer kan ha olika definitioner av föräldraskap, finns det vissa faktorer som är av särskild 

vikt och som alltid ska eftersträvas. I denna diskussion kan det resoneras kring om begreppet ‘barnets 

bästa’ är en symbol, eller faktor, som alltid ska komma i främsta rummet och som har ett högre värde 

än andra faktorer som kan spela in i en utredning. Vidare resonerar en av intervjupersonerna kring att 

det inte spelar någon roll vilken kulturell bakgrund som föräldrarna har då de i sitt metodstöd och i sitt 

arbete snarare ringar in vilka risk- och skyddsfaktorer som finns och att metodstödet utgår från vad 

som är barnets bästa, vilket ska genomsyra utredningen och bedömningarna. Ytterligare en 

intervjuperson hänvisar till metodstödet, men problematiserar att det metodstöd de använder ibland 

inte ger utrymme för en bredare förståelse för situationen utanför de rubriker som metodstödet har: 

“Ja jag tänker ju mycket på asså med boende till exempel att i mitt BBIC är det ju, alltså barn har 

ju rätt enligt BBIC lägger dom stor vikt vid att barn ska ju ha ett eget rum och ett eget ställe att dra 

sig undan vid och eh men till exempel kunna läsa läxor och så ifred att ha en egen personlig sfär 

att kunna dra sig undan i och om man då tittar på många av våra utländska familjer så bor dom ju 

väldigt trångbott och det är ju också en politisk fråga för att det finns ju dom lägenheter det finns 

och iallafall i min kommun så finns det inte så många stora lägenheter utan här får dom till och 

med dela” IP 10 

 

Exemplet ovan tydliggör att det finns en risk att man missar nyanserna i utredningarna och belyser att 

även om metodstödet är utformat efter barnets bästa och barnets rättigheter så finns det även en annan 

verklighet som föräldrarna i det här fallet behöver förhålla sig till. Nyanserna av hur verkligheten är 

går förlorade om socialsekreteraren inte kan se utanför metodstödets ramar och rubriker. Det går att 

förstå som att föräldrarna riskerar att stämplas som avvikande, vilket enligt Goffman (2014, s. 12f) sker 

till följd av att personen har vissa egenskaper. Stämplingen innebär i denna situation att föräldrarna 

uppfattas ha ett bristande föräldraskap i detta avseende eftersom de inte kan erbjuda barnet dess 

personliga sfär. I förlängningen går det även att ställa frågan om det finns en risk att bedömningen 
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görs att föräldrarna inte kan tillgodose barnets behov tillräckligt om det finns fler faktorer som påverkar 

föräldraskapet men som föräldrarna inte själva har möjlighet att påverka. 

Två av intervjupersonerna lyfter svårigheterna som uppstår med att i vissa möten behöva använda tolk. 

Tolk innebär en till kommunikationsväg som gör att socialsekreteraren ibland får en känsla av att 

föräldrarna i slutet på mötet inte har uppfattat allt som socialsekreteraren har försökt förmedla. 

Exempel som gavs var bland annat upplevelsen av att tolken ibland sammanfattade långa beskrivningar 

av utredningen och vad det innebär till enbart några korta meningar. En av intervjupersonerna uppgav 

att frågan som då uppstår är om tolken verkligen översatte all information som gavs. Samma 

intervjuperson lyfte även frågan om att det finns en skillnad i vem som finns tillgänglig att boka som 

tolk. Vissa tolkar är utbildade för att kunna arbeta i exempelvis rättssalar medans andra är 

privatpersoner och där finns det en viss osäkerhet kring om tolken har kunskap om det 

“myndighetsspråk” och begrepp som socialsekreteraren använder. Vidare beskriver intervjupersonen 

att de i hens kommun ofta använder sig av telefontolk vilket gör att det blir en annan dynamik i mötet 

då tolken inte kan se socialsekreteraren och föräldern utan enbart höra de frågor som ställs. I 

förlängningen går det att resonera kring om detta påverkar bedömningar som görs av föräldraförmåga 

då information riskerar att gå förlorad om tolken inte översätter all information som ges eller att 

informationen riskerar att bli felaktig till följd av att tolken inte har kunskap om vad informationen 

innebär. Det går att resonera kring om den gemensamma definitionen av olika symboler finns men att 

det inte går att bekräfta då kommunikationsvägen försvåras av att personerna inte talar samma språk. 

Frågan som uppstår är om det finns en grund för ett gemensamt handlande, vilket enligt Blumer (1969, 

s. 9) möjliggörs av en gemensam definition, och om bedömningarna som görs av föräldraförmåga då 

går att förstå som rättssäkra.  

Behov av kunskap 

Kultur beskrevs genomgående som ett svårdefinierat begrepp vilket kunde innebära flera olika saker 

beroende på vilken typ av kultur som behandlades. Flera intervjupersoner definierade begreppet som 

att det hade med personens bakgrund att göra, ett bagage som kan påverka personens förutsättningar 

i olika sammanhang. Kultur beskrevs även som intressant och berikande och en intervjuperson lyfte 

att i arbetet med människor som har olika kulturella bakgrunder framträder vissa olikheter men även 

många likheter. Att människor har olika etnicitet och kommer från olika länder, arbetsplatskultur, olika 

levnadssätt och socioekonomisk kultur lyfts av intervjupersonerna som olika kulturella områden.  

Några intervjupersoner resonerar kring vikten av att ha kunskap om vad det kan finnas för skillnader 

i föräldraskap exempelvis gällande etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. De lyfter att kunskapen 

behövs för att kunna skapa en förståelse för föräldrarnas bakgrund vilket är av vikt i utredningarna, 

men att det inte får bli en ursäkt för ett beteende. En intervjuperson lyfter detta genom att säga: 

"kultur i den kulturella aspekten av föräldraskap tror jag är, det är viktigare än vad man tänker på 

och kanske också viktigare än vad vi som utreder barn och ungdomar tar med i vår bedömning 

ibland. Alltså inte att vi bortser från det, men ibland tror jag att det kanske att det krävs verkligen 

att man tänker på det för att kunna göra en god bedömning samtidigt så brukar jag tänka såhär det 

spelar ingen roll alltså är det våld mot barn så är det våld mot barn… och då handlar det om 

barnets upplevelse våra lagar barns rättigheter som finns världen över och då spelar det liksom inte 

så stor roll vad föräldern har för kultur bakom sig … på ett sätt." IP 7 
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Ämnet kultur och kulturella skillnader i föräldraskap uppfattas som svårt att prata om. Det uppfattas 

som komplext och flertalet intervjupersoner uttrycker viss rädsla för att säga något som kan uppfattas 

på fel sätt. Några beskrev det som en rädsla av att låta rasistisk och att uppfattas som att de inte besitter 

tillräckligt med kunskap. Vid frågor om hur ämnet diskuteras på deras arbetsplats uppgav flera att de 

inte hade en aktiv diskussion utan att det snarare kunde lyftas om det inkom ett ärende där kultur 

uppfattades vara en faktor som behövde diskuteras. Att inte våga uttrycka sina åsikter eller att ha en 

rädsla av att uppfattas som rasistisk i sina åsikter går att förstå som en rädsla av att stämpla klienterna 

utifrån felaktiga grunder. Att stämplas innebär att kategoriseras som avvikande för det samhälle eller 

för den kontext som personen befinner sig i (Goffman, 2014, s. 9ff). Det går att anta att 

socialsekreterarnas upplevelse av att inte ha tillräckligt med kunskap i ämnet i förlängningen kan 

påverka bedömningarna och leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. Vad som även går att 

resonera kring är om det finns en rädsla av att själva bli stämplade om de uttrycker åsikter som 

uppfattas som avvikande av deras kollegor. Att det finns en risk att bli stämplad som rasist å ena sidan 

eller som att en tar för lättvindigt på beteenden å andra sidan.  

Vidare lyfts hederskultur som ett ämne vilket det förs diskussioner kring på arbetsplatserna och där 

upplevelsen är att det finns en kunskapslucka. En av intervjupersonerna lyfter att de vid hedersärenden 

kan vara i behov av specialistkunskap på deras arbetsplats. En annan intervjuperson beskriver den 

upplevda kunskapsluckan och svårigheter som detta kan medföra: 

“till exempel när vi möter hederskultur, det är ju de läskigaste ärenden man kan ha. Det är ju 

jättetydligt att vi inte fattar någonting. Det spelar ingen roll även om man har haft något enstaka 

sådant ärende tidigare så är det jättetydligt att det här är något, det är liksom så främmande för en 

så det blir jättejätteläskigt, det blir nästan oberörbart och då är det ju ingen som vill ha dom 

ärendena för man vill inte göra något fel, man vill inte förstöra eller riskera något eller någon 

annans liv.” IP 3 

Det framkommer att bristen på tillräcklig kunskap om hederskultur och förutfattade meningar om en 

viss kultur riskerar att kategorisera människor samt döma ut och förklara deras föräldraskap på felaktiga 

grunder: 

“men det går väldigt snabbt till att man kommer in på hedersrelaterade kulturer när det inte har 

med heder att göra och då dömer man ut dom föräldrarna väldigt snabbt.  Eh, så det finns en risk, 

jag har varit med om det vid ytterligare tillfällen att man kommer in eller får ett ärende och säger 

att det är hedersrelaterat, flickan är ute efter tolv och så vidare, men när man väl börjar gräva i det 

så visar det sig inte vara det, utan flickan kanske är påväg att utveckla normbrytande beteende, hon 

kanske är på väg att börja röka på, föräldrarna blir desperata och börjar kontrollera vilket är helt 

normalt, men eftersom att det är av den kulturen så får dom den stämpeln på sig. Man missar 

nyanserna.” IP 6 

Detta belyser vikten av att ha tillräckligt med kunskap om ett ämne för att kunna göra rättvisa 

bedömningar. Utifrån Goffmans (2014, s. 9ff) teori om stämpling går det att förstå att brist på kunskap 

skapar en risk att stämpla en person som avvikande från det som för kontexten uppfattas som normalt. 

Att stämplas som avvikande och att det genom denna förståelse fattas beslut kring föräldraskap riskerar 

att skapa svårigheter för klienten i hur andra personer uppfattar dem och deras föräldraförmåga. Men 

det går även att anta att klientens bild av sig själv och sin föräldraförmåga kan påverkas negativt. Att 

brist på kunskap om klienten skapar hinder lyfter även en av intervjupersonerna och menar att detta 
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kan leda till att det skär sig mellan socialsekreteraren och klienten. Personen resonerar kring att 

kulturella krockar i förlängningen kan leda till att kontakter tas över klientens huvud eller att det i värsta 

fall leder till ett omhändertagande av barnet om kommunikationen inte fungerar.  

Flera lyfter att det finns ett behov av att arbeta mer med frågor som berör kultur och kulturella 

skillnader i föräldraskap. De resonerar kring att även om diskussionen inte alltid är aktiv på 

arbetsplatserna upplever flera att det påverkar de bedömningar som görs av föräldraförmåga. En 

intervjuperson lyfter att det behöver finnas en mer öppen diskussion kring kultur, förutfattade 

meningar och om det finns behov av eventuella anpassningar. En annan intervjuperson lyfter att det 

även behövs diskussioner kring vad det finns för likheter i föräldraskap där föräldrarna har olika 

kulturella bakgrunder. Hen trycker på att det finns en tendens av att enbart prata om olikheter även 

om det mesta ändå är likt.  

Det framkommer att det finns ett behov av mer kunskap om kultur men att det varken är något som 

ingår i socionomutbildningen eller som finns tillgängligt för vidareutbildning på arbetsplatsen. 

Intervjuperson 10 berättar:  

“men det är ju ganska svårt tycker jag också att, alltså när jag studerade så är det ju liksom ingenting 

som direkt ingick i utbildningen så heller och sen jag började jobba så är det inte heller att man får 

någon typ av utbildning eller fortbildning kring ämnet så [...] jag tror att mycket ligger på den 

enskilde socialsekreteraren att liksom själv söka information och läsa på och det är ju iallafall 

ingenting som jag har fått via mitt arbete ” IP 10 

 

Avsnittet inleddes med en beskrivning av att begreppet kultur uppfattas som svårdefinierat. Det går 

att resonera kring om detta beror på att det inte finns tillräckligt med kunskap på arbetsplatserna. Som 

intervjuperson 10 berättar ligger ofta ansvaret på socialsekreterarna att själva skaffa sig denna kunskap. 

Det går att förstå som att det dels finns en risk att kunskapen blir ojämn mellan socialsekreterarna på 

arbetsplatsen, dels att om personerna har olika kunskap så kan de ha olika förståelse av kultur.  

6. DISKUSSION 

Syftet med denna studie har varit att undersöka socialsekreterares förståelse av kulturella skillnader 

gällande föräldraskap samt på vilka sätt socialsekreterarna upplever att deras förståelse påverkar 

bedömningen av föräldraförmåga. Vi har genomfört intervjuer och sedan använt oss av symbolisk 

interaktionism och stämplingsteori för att tolka det insamlade materialet. Av resultatet och analysen 

framkommer att socialsekreterarna upplever att det finns kulturella skillnader i synen på föräldraskap, 

men att det också finns mycket likheter. Exempel på kulturella skillnader som har framkommit i 

intervjuerna är syn på gränssättning, ekonomi och uppfostringsvåld.  

Upplevelsen av att de kulturella skillnaderna finns gör att socialsekreterarna ofta har en känsla av att 

det är svårt att nå fram i utredningsarbetet vilket i förlängningen påverkar de bedömningar som görs 

av föräldraskap. Det blir tydligt att parternas inställning gentemot varandra påverkar mötet och 

bedömningen. Socialsekreterarna beskriver att vissa klienter har dåliga erfarenheter av myndigheter 

från sina hemländer vilket kan göra att de sluter sig, samtidigt som socialsekreterarna beskriver att de 

själva behöver tänka efter för att inte gå in med en förförståelse av hur klienterna kommer att vara. 

Vad som även framkommer är att bedömningarna kan påverkas genom att socialsekreterarna 
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omedvetet höjer eller sänker kraven på föräldrarna. Det metodstöd som används skapar i vissa fall 

svårigheter då det hjälper till att ringa in vissa viktiga delar men tar inte alltid hänsyn till hur verkligheten 

är utformad. Vad flera socialsekreterare till slut kommer fram till är att arbetet måste anpassas efter 

individen och styras av barnets behov. Flera av socialsekreterarna upplever att ämnet är svårt att prata 

om och att det finns en viss kunskapslucka. De lyfter att bristen på kunskap i förlängningen kan leda 

till felaktiga bedömningar.  

Studien i ljuset av tidigare forskning 

Bø (2015) och Křiž & Skivenes (2010) lyfter i sina studier att möten med klienter från andra kulturer 

kan försvåras på grund av språksvårigheter och olika kulturella koder vilket även framkommer i vår 

studie. Vad vi inte har funnit i den tidigare forskningen, men som framkommer i vår studie är skilda 

sätt att se på gränssättning, ekonomi och uppfostringsvåld.  

I vår studie betonar socialsekreterarna vikten av att förstå klienterna och deras bakgrund, men att det 

är en hårfin balans mellan att ha förförståelse eller fördomar. Detta lyfts även i tidigare forskning av 

Jönsson (2013) och Self-Brown et al. (2011) som skriver att det finns en risk att förförståelsen leder till 

att allt förklaras utifrån kultur, även om socialsekreteraren har goda intentioner. Jönsson (2013) skriver 

också att kategorisering av människor och en uppdelning i “vi” och “dom” kan bli en konsekvens om 

för stor vikt läggs vid kultur. Detta återfinns i vår studie där intervjupersonerna pratar i “vi” och 

“dom”-termer på ett sätt som kan tolkas som omedvetet. Resultatet av vår studie visar att det finns ett 

behov av en större kunskap om kultur. Flera uttrycker en osäkerhet kring att prata om dessa frågor i 

rädsla av att säga fel saker eller för att göra felaktiga bedömningar. Detta är någonting som lyfts av Jani 

et al. (2016) och Socialstyrelsen (2010). Jani et al. (2016) lyfter att kulturkompetens är något som bör 

inkluderas redan i utbildningen vilket socialsekreterarna i vår studie reflekterar över. 

Tidigare forskning visar på att utredningsarbetet behöver individuella anpassningar snarare än 

anpassningar utifrån kultur, eftersom alla familjer är olika (Self-Brown et al., 2011; Jackson & Samuels, 

2011). Socialstyrelsen (2018) skriver att barnets bästa ska vara vägledande och att varje ärende kräver 

en bedömning i det enskilda fallet. Det går i linje med hur socialsekreterarna i vår studie resonerar 

kring vad som ska vara den dominerande faktorn i utredningsarbetet, men de vittnar samtidigt om att 

kraven på klienterna ibland kan höjas eller sänkas på grund av deras kultur och bakgrund. Freund & 

Band-Winterstein (2017), Socialstyrelsen (2010) och Jackson & Samuels (2011) beskriver att 

socialsekreterare behöver ha kunskap om klientens kulturella bakgrund för att kunna göra rättvisa 

bedömningar. Detta lyfter även våra intervjupersoner men landar som ovan beskrivet i att det inte får 

ta fokus från det som är kärnan av arbetet, frågan om vad som är barnets bästa. Socialstyrelsen (2010) 

tydliggör att det är av vikt att föra diskussioner om ämnet kultur vilket även våra intervjupersoner 

lyfter. I intervjuerna framkommer ett behov av diskussioner i ämnet och att det i dagsläget inte finns 

en pågående diskussion förutom när ärenden med en kulturell betingning aktualiseras. 

Med utgångspunkt i tidigare forskning går det att argumentera för att denna uppsats bidrar med 

kunskap om socialsekreterares förståelse av kulturella skillnader gällande föräldraskap samt på vilka 

sätt denna förståelse påverkar socialsekreterarnas bedömningar utifrån den svenska kontexten. Denna 

uppsats skildrar flera liknande mönster från vad tidigare forskning visar men utifrån hur 

socialsekreterare inom den svenska individ- och familjeomsorgen resonerar i frågan. Vad som också 

skiljer vår studie från den tidigare forskningen är att vi inte på förhand definierade begreppet kultur, 
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utan våra intervjupersoner fick utgå från sin egen förståelse. Det resulterade i resonemang om kultur 

utifrån fler aspekter än etnicitet, vilket den tidigare forskningen huvudsakligen behandlar. Resultatet 

av denna studie pekar på att det finns upplevda kulturella skillnader i föräldraskap men även att det 

finns många likheter vilket inte specifikt har visats i den tidigare forskningen. 

Teoridiskussion  

Teorierna har varit användbara för att förstå varför individer tänker olika och att människor tolkar 

varandra utifrån sina tidigare interaktioner med andra människor. Det har blivit tydligt att 

socialsekreterarna använder sin förförståelse och erfarenheter från tidigare möten när de går in i ett 

nytt samt att de familjer de möter har en initial förståelse av myndigheter utifrån sina erfarenheter.  

Relaterat till studiens syfte har vi genom symbolisk interaktionism kunnat förstå att individer har olika 

mening kopplat till föräldraskap, vilket blir tydligt i interaktionen mellan socialsekreterare och familj, 

samt hur det kan påverka bedömningen av föräldraförmåga. Vidare har vi med stämplingsteori kunnat 

förstå hur socialsekreterare kan identifiera någon som avvikande och hur det sedan kan ge upphov till 

sänkta krav på personens föräldraförmåga som ett sätt att lindra personens avvikande attribut. 

Angående användning av begreppet tribialt stigma kan det resoneras kring begreppets nutida relevans, 

då teorin utformades i en annan tid. Det skulle kunna förklara varför begreppet inte kunde användas i 

någon större utsträckning i vår analys, då våra intervjupersoner snarare hade ett inkluderande tankesätt 

än en vilja att kategorisera. 

Med symbolisk interaktionism och stämplingsteori som teoretisk utgångspunkt har fokus 

genomgående varit på interaktion. Det har gjort att vi har analyserat socialsekreterarnas skildringar av 

vad som sker och uppfattas i möten med klienter. Praktiska arbetsuppgifter som socialsekreterarna gör 

enskilt i sitt arbete, exempelvis dokumentation, har därför fått mindre utrymme. 

Metoddiskussion 

Denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer 

för att skapa utrymme för intervjupersonerna att berätta sina tankar relativt fritt samt utrymme för oss 

att ställa olika följdfrågor. Eftersom studiens ämne kan uppfattas som känsligt kan det tänkas att ett 

annat metodval, exempelvis en enkätundersökning med öppna alternativ,  hade kunnat ge mer ärliga 

svar eller att intervjupersonerna hade vågat berätta mer öppet om eventuella problem. Samtidigt går 

det att argumentera för att en annan metod troligtvis inte hade gett oss samma material. Att använda 

semistrukturerade intervjuer gav oss ett något spretigt material eftersom intervjupersonerna fick 

definiera begreppet kultur. Hade vi istället använt en vinjettmetod i våra intervjuer hade materialet 

blivit samlat på ett annat sätt eftersom det hade inneburit att vi presenterat ett case utifrån vår definition 

av kultur. Eftersom syftet med studien var att undersöka socialsekreterarnas uppfattningar och 

materialet också blev rikt ser vi semistrukturerade intervjuer som ett lämpligt val. Efter att materialet 

samlats in har det bearbetats och analyserats genom tematisk analys. Metoden har varit användbar för 

att identifiera teman i materialet vilka jämförts mot studiens syfte och frågeställningar. En möjlig 

nackdel med analysmetoden är att materialet hade kunnat tolkas och presenteras på ett annat sätt om 

någon annan hade bearbetat materialet, det är dock något som kan anses vara problematiskt oavsett 

analysmetod.  
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Det finns andra intressanta aspekter inom ämnet men som vi inte har undersökt eftersom vårt urval 

och metodval inte gjort det möjligt. Valet att intervjua socialsekreterare svarar väl mot studiens syfte, 

men lämnar likväl andra synvinklar på ämnet utanför. Med fokus på interaktionen mellan 

socialsekreteraren och familjen hen möter blir just familjen framträdande och viktig. Vi kan i vår studie 

inte säga något om vad familjerna, som socialsekreterarna beskriver i sina exempel, har för erfarenheter 

och tankar eftersom vi inte har intervjuat dem. Att undersöka på vilka sätt socialsekreterarna upplever 

att deras förståelse av kulturella skillnader påverkar bedömningarna var en del av studiens syfte, vilket 

vi har undersökt genom de intervjuer vi genomfört. Intervjuerna ger oss endast socialsekreterarnas 

beskrivningar av hur de gör bedömningar och hur de tänker kring dessa. Vad vi inte kan beskriva i vår 

studie är hur de faktiskt bedömer och arbetar praktiskt eftersom vi inte har undersökt några 

utredningar. Vår hermeneutiska utgångspunkt ger inte utrymme för att förklara hur något, exempelvis 

bedömningar, genomförs. Det har dock inte heller varit studiens syfte, då vi snarare ville förstå än 

förklara hur socialsekreterarna resonerar.  

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 

En fråga och en nyfikenhet som har väckts är hur föräldrarna, vilka utgör klienterna i socialarbetarnas 

arbete, upplever dessa frågor. Föräldrarna är till stor del medskapare i det sociala samspelet och det går 

att anta att de kan ha andra reflektioner i ämnet som är av relevans för vidare forskning. En annan 

fråga som väckts, men som ligger utanför ramen för denna uppsats, är hur utredningar av 

föräldraförmåga avslutas och vad de eventuellt leder till för insats. Vidare vore det av intresse att 

undersöka hur socialsekreterarnas förståelse av kulturella skillnader i föräldraskap uttrycks i 

bedömningarna. En möjlig implikation för fortsatt forskning är en studie av kvantitativ utgångspunkt 

med ett större urval, där urvalet består av utredningar som kan jämföras för att hitta likheter och 

skillnader. 

I majoriteten av intervjuerna uttrycker intervjupersonerna ett behov av att diskutera kultur i större 

utsträckning på arbetsplatsen än vad de gör idag. De uttrycker att det är ett ämne som kan vara svårt 

att prata om och de beskriver även ett behov av mer kunskap om kultur, vilket enligt flera av våra 

intervjupersoner inte är något som erbjuds från arbetsgivaren i tillräcklig utsträckning idag. Utifrån 

detta går det att argumentera för att arbetsplatserna bör erbjuda en likvärdig utbildning i ämnet för 

deras anställda, detta för att behovet specifikt uttrycks av socialsekreterarna. Det går även att ifrågasätta 

beslutens rättssäkerhet och krav på likabehandling om inte socialsekreterarna har tillräckliga 

förutsättningar för att kunna göra rättvisa bedömningar utifrån deras kunskap i ämnet. Vidare går det 

även att argumentera för att socionomutbildningen ska inkludera en djupare kunskapsutveckling i 

ämnet kultur och kulturella skillnader. Detta för att det ansvaret inte enbart ska läggas på arbetsgivaren 

utan att den nyutexaminerade socionomen har en kunskapsgrund att stå på redan från början. Men 

även för att det går att anta att denna kunskap behövs även inom andra delar av det sociala arbetet och 

inte enbart inom individ- och familjeomsorgen. 

Tidigare forskning visar att mer forskning behövs inom området, vilket denna studie bekräftar. Det 

går vidare att argumentera för att kunskap inom detta område i en svensk kontext fortfarande behövs. 

Vad som är viktigt att lyfta och som våra intervjupersoner även betonar är att det är viktigt att ha en 

pågående dialog trots att det är svårt att prata om.  Det behövs en pågående reflektion för en större 
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medvetenhet och även om ämnet inte lyfts så påverkas fortfarande utredningsarbetet och i 

förlängningen bedömningar av föräldraförmåga. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 

Intro 

- Villkor för deltagande: frivillighet samt rätten att avbryta deltagandet 

- Att intervjun spelas in 

 

Uppvärmning 

● Till att börja med har vi några frågor om din yrkesroll.. 

- vilken är din utbildningsbakgrund? 

- hur länge du har jobbat som socialsekreterare? 

- vilken är din tidigare yrkeserfarenhet som socionom innan du började här? 

 

● Nu kommer några frågor om ditt arbete.. 

- Vill du berätta om verksamheten du arbetar i? 

- Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

   … vad innebär det?   

- Vad upplever du är det bästa med ditt arbete? 

- Vad uppskattar du minst med ditt arbete? 

- Vilken är den vanligaste orsaken till att familjer aktualiseras hos er?  

 

Bedömningar 

● Vad utgår ni från vid bedömningar av föräldraförmåga? 

... Utgår ni från en specifik metod/modell/arbetssätt? 

... Hur upplever du det arbetssättet? 

... Vad ser du för fördelar med metoden? 

... Vad ser du för nackdelar med metoden?  

... Använder ni något annat arbetssätt eller material utöver den metod du nämnde? 

... Om ja: hur upplever du det arbetssättet? Hur fungerar det att kombinera dessa? 

● Vad anser du är en god föräldraförmåga? 

- Och när anser du att ett föräldraskap brister? 

 

Kultur - organisatoriskt 

● Vad tänker du när du hör begreppet “kultur”? 

... Vad tänker du om kultur i relation till föräldraskap? 

● Arbetar ni med frågor som berör “kultur” och kulturella skillnader i eran verksamhet?  

Eventuella följdfrågor: 

... På vilka sätt arbetar ni med frågan?  

... Vad tror du att det beror på?  

● Hur upplever du att ämnen som rör kultur diskuteras på er arbetsplats? 

... Om det diskuteras: i vilka sammanhang? 

... Om det inte diskuteras: vad tänker du om att ni inte gör det? 

● Ser du något behov av anpassning utifrån kulturella skillnader i er verksamhet?  

... kan du ge exempel på en situation då denna anpassning behövs?  

● Forskning visar att kunskap om klientens kulturella bakgrund kan vara viktig för att kunna 

möta klienten på ett bra sätt. Vad tänker du om detta? 
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Kultur - erfarenheter 

● Vad har du för erfarenheter av kulturella skillnader i syn på föräldraskap? 

... Kan du ge något exempel? 

... Har du varit med om någon situation där skillnader i syn på föräldraskap har skapat 

svårigheter?  

● Tar du kulturella skillnader i beaktning i bedömningar av föräldraförmåga? 

 Eventuella följdfrågor: 

 ... På vilka sätt? 

 ... Hur resonerar du kring denna fråga? 

● Tänker du att kultur är en faktor som påverkar mötet och utredningsarbetet? 

... Brukar du reflektera över kulturella skillnader i möten med klienter?  

Eventuella följdfrågor: 

… På vilka sätt? 

...  vad tror du att det beror på? 

… finns det andra faktorer än kultur som du tar större hänsyn till i utredningsarbetet? 

 

Nedvärmning 

● Är det något ytterligare du vill tillägga?  

● Hur upplevde du denna intervju? 
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BILAGA 2 - INFORMATIONSBREV 

Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen, 
Socionomprogrammet 
 
En förfrågan om deltagande i studie 
 
Hej, 
 
Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet 
planerar vi att undersöka vad det finns för kunskap om och erfarenheter av kulturella skillnader i 
föräldraskap samt hur/om detta påverkar de bedömningar som görs av föräldraförmåga. Detta gör vi 
genom att intervjua ett antal socialsekreterare i ämnet för att sedan bearbeta materialet genom 
tematisk analys. 
 
Du tillfrågas därför om du vill delta i denna studie med en intervju. Tid för en intervju beräknas till 
ca 45 minuter. Intervjuerna kommer att genomföras genom det digitala mötesforumet Zoom där du 
bjuds in till ett möte via en länk. Tid för intervjun bestäms utifrån ditt önskemål, vi är tillgängliga 
dag- och kvällstid.  
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, samtycke 
kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet kommer att 
förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. De inspelade 
intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte går att härleda till 
intervjupersonerna.  
 
Vid frågor om studien vänligen kontakta oss eller vår handledare. 
 
Uppsala den 2 april 2020 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Alina Forsell                       Hanna Eriksson 
Telefon: 070-xxx xx xx                     Telefon 073 - xxx xx xx 
E-post: alina.forsell.5422@student.uu.se      E-post: hanna.eriksson.3236@student.uu.se 
 
Handledare 
Miia Bask 
Universitetslektor i sociologi och docent i socialpolitik 
Telefon: 018-xxxxxxx 
E-post: miia.bask@soc.uu.se 
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