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ABSTRACT 

 

New in a foreign country – the importance of civic orientation 

Jessica Gerhardt & Hiba Sultan 

 

We have examined the information on parenting in Sweden that is given to new 

immigrants through civic orientation. The aim of the study was to investigate how new 

arrivals are being informed of Swedish laws and regulations relating to child rearing and 

corporal punishment. The study also aims to examine how a lack of information about 

raising children in civic orientation can affect newly arrived families. Our empirical work 

has been created by a focus group interview with the child and family unit on social 

services and a call interview with an SFI-teachers who teach newly arrived immigrants in 

civic orientation. The results were analyzed by a social psychological perspective that 

explains society's impact on the individual. The results show that all respondents agree 

that there are flaws in the civic orientation of newly arrived immigrants, both in terms of 

education and content. A lack of civic orientation can lead to children of new arrivals 

become physically and mentally abused according to Swedish law. Newly arrived 

families should be given guidance on which methods are appropriate for raising children 

in Sweden. 

 

Keywords: civic orientation, child rearing, parenting, child abuse, aga-law 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

 

Vi har undersökt informationen om barnuppfostran i Sverige som ges till nyanlända 

invandrare genom samhällsorienteringen. Syftet med studien var att undersöka hur 

nyanlända informeras om svenska lagar och regler som berör barnuppfostran och barnaga. 

Studien syftade även till att undersöka på vilket sätt en bristande information om 

barnuppfostran i samhällsorienteringen kan påverka nyanlända barnfamiljer. Vår empiri 

har skapats genom en fokusgruppsintervju med barn- och familjeenheten på 

Socialtjänsten och en samtalsintervju med en SFI-lärare som undervisar nyanlända 

invandrare i samhällsorientering. Resultatet analyserades genom ett socialpsykologiskt 

perspektiv som förklarar samhällets påverkan på individen. I vårt resultat framkom att 

våra informanter instämmer i att det finns brister i samhällsorienteringen för nyanlända 

invandrare, både vad gäller utbildningsform och innehåll. En bristande 

samhällsorientering kan leda till att barn till nyanlända blir fysiskt och psykiskt 

misshandlade enligt svensk lagstiftning. Nyanlända barnfamiljer bör ges handledning i 

vilka metoder som är lämpliga för att uppfostra barn i Sverige. 

 
Nyckelord: samhällsorientering, barnuppfostran, barnaga,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FÖRORD 

  

Genomförandet av vårt examensarbete har varit mycket lärorikt och inspirerande samt 

gett oss många minnen fyllda med stress, galenskap och mycket skratt. Vi vill tillägna 

denna studie till våra barn som förstärkt vår vilja att kämpa för alla barns rätt till en 

trygg uppväxt. 

 

Vi vill tacka våra familjer för att de funnits till för oss och för att de uppmuntrat oss i 

arbetets genomförande, vi vill även tacka vår handledare, Stig ”Loffe” Elofsson, för stort 

engagemang och goda råd under arbetet med denna studie. Sist men inte minst riktar vi 

ett stort tack till alla som har låtit sig intervjuas av oss, tack för er tid och erfarenhet som 

gjort det möjligt att genomföra denna studie. 

 

Norrtälje, Maj 2014  

Jessica Gerhardt & Hiba Sultan 
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1. INLEDANDE KAPITEL 

1.1 Inledning 
Antalet flyktingar som överger sina hemländer för att söka skydd i Sverige har ökat 

kraftigt under senare år, anledningen tros bland annat vara på grund av krisen i Syrien 

(SCB, 2014). Orsakerna till att en person eller familj lämnar sitt hemland kan vara många; 

krig, oroligheter, eller viljan att flytta till ett annat land. Flyktingar som tvingas överge 

sitt hemland flyr undan rädslan och söker trygghet i en ny exil, de överger hem, släkt, 

vänner, tillgångar och arbete för att finna hoppet i ett främmande land. 
 

Migrationen kan ses som en långvarig socialisationsprocess som innebär att hela familjen 

ställs inför annorlunda krav i vardagslivet (Nyberg, 2008). Det är vanligt att 

minoritetskulturer blir konservativa i syftet att bevara sin kulturella identitet genom att 

införliva traditioner, värderingar och normer från hemlandet. Vi uppför oss på ett sätt som 

för oss är självklart och beteende har sitt ursprung i sedvänjor från ursprungslandet (ibid.). 

     

Barnuppfostran är en central del i de omfattande skillnader som flyktingar och invandrare 

stöter på vid mötet med en främmande kultur som Sveriges. Man vet exempelvis att 

majoriteten av invandrare har informerats om att det i Sverige råder förbud mot barnaga. 

Trots detta menar många invandrare att de saknar en möjlighet att diskuterar 

barnuppfostran med svenska informatörer och att de därför har svårt att veta hur de ska 

förhålla sig i relation till sina barn för att inte tillämpa barnaga (Nyberg., 2008). Sverige 

var först med att förbjuda barnaga år 1979 och är ett av de 34 länder där förbudet gäller 

(Rädda Barnen, 2013). I övriga länder är barnaga en tillåten metod att använda i 

uppfostringssyfte. Vi vill förtydliga att vår studie inte menar att generalisera nyanlända 

invandrares uppfostringsmönster men studien syftar till att uppmärksamma skillnader och 

svårigheter vid mötet med en främmande kultur. Utbildningen i samhällsorientering är en 

kort introduktion till det svenska samhället och ges vanligtvis av skolor som undervisar i 

SFI (svenska för invandrare). Utbildningen ska bidra till att underlätta nyanlända 

invandrares etablering i det svenska samhället. 

    

 I denna studie vill vi undersöka hur samhällsorienteringen går till, vilka som är 

informatörer samt på vilket sätt samhällsorienteringen behandlar barnuppfostran och 

barnaga. Vi hoppas att vi således kan upptäcka eventuella brister i samhällsorienteringen 

som kan vara en orsak till att invandrarfamiljer inte får tillräcklig information om regler, 

normer och värderingar i Sverige. Som socionomer kommer vi på flertalet olika sätt 

komma i kontakt med utlandsfödda familjer som av olika anledningar sökt tryggheten i 

ett annat land. Vi hoppas därför att vår studie både kan bidra till att uppmärksamma 

eventuella brister och till nya strategier i både utbildning och socialt arbete för att 

motverka att barn far illa.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur nyanlända invandrare informeras om svenska 

lagar och regler som berör barnuppfostran och barnaga. Studien syftar även till att 

undersöka på vilket sätt en bristande information om barnuppfostran i 

samhällsorienteringen kan påverka nyanlända barnfamiljer. 

 

1.2.2 Frågeställningar 

 Hur behandlas barnuppfostran och barnaga i samhällsorienteringen? 

 Hur upplever professionella informationen om barnuppfostran i 

samhällsorienteringen?  

 På vilket sätt upplever professionella att en bristande information om 

barnuppfostran kan påverka nyanlända barnfamiljer? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Första kapitlet i uppsatsen innehåller inledning, syfte och frågeställningar, bakgrund, 

disposition samt begreppsförklaringar. I kapitel 2 redovisas tidigare forskning inom 

området. Kapitel 3 innehåller teoretiska perspektiv i form av socialpsykologi som ligger 

till grund för analysen. I kapitel 4 presenteras vår forskningsdesign i form av: urval av 

litteratur, urval av intervjupersoner, intervjuguidens utformning, upplägg och 

genomförande, etiska ställningstaganden samt studiens trovärdighet och avgränsningar. I 

kapitel 5 presenteras resultat och analys i form av citat från intervjupersonernas utsagor. 

Citaten är placerade under uppsatsens olika teman och efterföljs av en analys utifrån 

tidigare forskning och socialpsykologi.  I kapitel 6 redovisas en avslutande diskussion av 

studiens resultat. Presentationen sker i form av besvarande av frågeställningar, 

metodkommentarer, diskussion av vald teori, jämförelse med tidigare forskning samt 

förslag till vidare forskning. 

 

 

1.4 Bakgrund 

1.4.1 Samhällsorientering 
Nyanlända personer som fått uppehållstillstånd i Sverige har rätt att upprätta en 

etableringsplan för att kunna börja söka arbete och få hjälp att integreras i samhället (Om 

Sverige). Denna plan görs på Arbetsförmedlingen tillsammans med en handläggare och 

ska innehålla aktiviteter som tillsammans ger full sysselsättning. Aktiviteter som går att 

välja är svenska för invandrare, samhällsorientering, validering av utbildning och 

yrkeserfarenhet och praktik, denna plan ska pågå i högst två år (ibid.). Enligt lagen 

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska 

samhällsorientering vara en obligatorisk del av etableringsplanen.  
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Tidigare har det inte funnits några direkta direktiv angående hur kommunerna ska ge 

samhällsinformation till nyanlända invandrare, tidsmässigt har det varierat mellan en dag 

och 300 timmars utbildning (SOU 2010:37). Syftet med samhällsorientering är bl.a. att 

nyanlända ska få en förståelse för det svenska samhället, kunskap om rättigheter och 

skyldigheter, värderingar samt praktisk kunskap i vardagen(ibid.). Samhällsinformation 

har tidigare getts inom ramen för SFI, Svenska för invandrare, men är nu en egen 

utbildningsform med benämningen "samhällsorientering" för att förstärka dess innebörd. 

 

I SOU 2010:37 var syftet med utredningen att reglera den information som erbjuds 

nyanlända för att integreras i samhället, uppdraget var att skapa en nationell standard för 

samhällsorienteringen. Tidigare omfattades endast de nyanlända som hade rätt till en 

etableringsplan, enligt etableringslagen (SFS 2010:197) som syftar till att integrera 

nyanlända i arbets- och samhällslivet. Utredningsgruppen uppskattade då att cirka 65 000 

personer inte omfattades av etableringslagen, och därmed inte hade rätt till 

samhällsorientering, vilket gör deras integrering i det svenska samhället svårare. Den 

första tiden i ett nytt land är informationsbehovet stort då vardagliga saker kan skilja sig 

mycket från hemlandet, både vad gäller välfärd och värdegrund. Regleringen i SOU 

2010:37 föreslår att minst 60 timmar samhällsinformation i åtta delar ska erbjudas till 

varje nyanländ person, dessa timmar ska inledas efter beviljat uppehållstillstånd samt vara 

avslutade inom ett år. Eftersom samhällsorientering bör ges i ett tidigt skede så är det 

lämpligt att utbildningen till största del ges på modersmål, vissa delar kan dock ges på 

svenska eller svenska med tolk. Avsaknad av samhällsorientering på sitt eget språk kan 

göra att individen går miste om eller missförstår viktig information (ibid.). SOU 2010:37 

förslag till lagändringar trädde i kraft den 1 januari 2012 och kommunens ansvar att 

erbjuda samhällsorientering för de nyanlända personer som inte omfattas av 

etableringslagen (2010:197) regleras i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa 

nyanlända invandrare.  

 

Vikten av kompetenta lärare som utbildar nyanlända personer är en stor del av en 

framgångsrik samhällsorientering. Formen för utbildningen bör bygga på dialog och 

diskussion snarare än enkelriktad kommunikation som ofta uppstår vid föreläsningar 

(SOU 2010:37). Målgruppen består av personer i olika åldrar och med olika bakgrund 

och ursprung, av den anledningen behöver samhällsorienteringens information diskuteras 

för att alla ska kunna förstå det svenska samhället utifrån sina förutsättningar. 

 

Va med! är ett projekt som skapade det material som idag används på 

samhällsorienteringen för nyanlända i Sverige (Migrationsverket, 2014), i materialet 

finns 8 ämnesområden som nyanlända ska få information om enligt lagen om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Det finns även en 

handledning för lärare som kan vara ett stöd i hur materialet kan användas. Ett 

återkommande tema i handledningen är att läraren ska uppmuntra eleverna till diskussion 

och reflektion, det finns hjälpmedel såsom bilder, filmer och dialoger. Ett av ämnena 

kallas "Att bilda familj och leva med barn i Sverige", i den delen tas lagen om barnaga 
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upp, synen på barnuppfostran i Sverige samt hur ens egen familjesituation kan påverkas 

av en annan kultur (Om Sverige).  

 

Kapitlet innehåller ett avsnitt som heter ”Föräldrarollen”, i den tas lagen mot barnaga upp 

och förklarar att all typ av fysiskt och psykiskt våld är förbjudet. Det ges även exempel 

på vad som inte får förekomma, som att dra i håret, lätta slag eller nypas. Likaså att hota, 

skrämma och kränka ett barn. Kapitlet innehåller även information om hur svensk syn på 

barnuppfostran ser ut, att den är demokratisk och ska fostra barnen till självständiga 

individer. Därefter följer ett avsnitt som tar upp kulturella förändringar vid en flytt till 

Sverige, det handlar om att barnen kan anpassa sig lättare till det nya men ändå vilja ha 

kvar det gamla. För familjens del kan flytten påverka den struktur som familjen tidigare 

hade, i Sverige tar mannen och kvinnan alla beslut gemensamt. Barnens roll kan ändras 

eftersom de ofta lär sig språket snabbare än sina föräldrar, det kan leda till att föräldrarna 

blir mer beroende av deras hjälp vilket kan vara ovant för familjen (Om Sverige). 

 

I materialet finns det även en del som tar upp vad Barnkonventionen säger, om barns 

rättigheter och skyldigheter samt att barnets bästa alltid ska tas i beaktande av politiker, 

myndigheter och domstolar. I avsnittet presenteras några av de viktigaste artiklarna, 

Barnkonventionen innehåller 54 stycken, dock tas inte någon artikel som handlar om 

barns skydd mot våld upp i avsnittet. 

 

1.4.2 Barnkonventionen 

193 länder, inklusive Sverige, har ratificerat Barnkonventionen (UNICEF, 2013) där det 

uttryckligen står att ett barn ska skyddas från våld av annan person eller förälder. Syftet 

med skapandet av konventionen var att stärka barns rättigheter och lyfta fram dem som 

individer. De länder som ratificerat Barnkonventionen bryter mot artikel nummer 19 om 

de ännu tillåter barnaga då ett land är juridiskt bundet att följa konventionen (ibid.). 

 

"Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och 

sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla 

former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 

försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella 

övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, 

vårdnadshavares eller annan persons vård." 

Barnkonventionen, Nr 19, Första stycket 

(UNICEF, 2009) 

 

1.4.3 Lagen mot barnaga 

År 1979 var Sverige först i världen med att förbjuda barnaga, idag är det totalt 34 länder 

som har gjort likadant men många tillåter ännu våld mot barn i olika utsträckning. 

Anledningar som länder uppgett för att inte förbjuda barnaga är bl.a. föräldrarnas rätt att 
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uppfostra sina barn enligt eget tycke samt att barnuppfostran är en familjeangelägenhet 

(Rädda Barnen, 2013). 

 

”1§ Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall 

behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47). " 

Föräldrabalken 6 kap. 1§ 

 

1.4.4 Barnuppfostran i olika kulturer 

Ingela Olsson (2012) ger en generaliserad beskrivning av den svenska synen på barn 

under 2000-talet, författaren beskriver även kulturer i andra länder. Hon menar att barn i 

Sverige individualiseras genom att föräldrar ser dem som små personligheter och barnen 

ges möjligheter utifrån sin egen förmåga. Vi värdesätter individualism genom att tidigt 

ge barnen eget rum och lära dem att äta själva, Enligt Olsson (2012) kan det jämföras 

med vissa andra kulturer där barnen inte ”fostras” förrän de kommer upp i 4-5 års ålder. 

Vidare menar Olsson (2012) att den viktigaste skillnaden mellan svensk och somalisk 

uppfostran är antalet familjemedlemmar som tar hand om barnet. Det finns alltid någon 

som kan ta hand om barnet istället för mamman i en somalisk familj, som systrar, andra 

släktingar eller grannar.  

 

I världens alla kulturer finns det olika metoder för att visa att ett barn gjort något dåligt, 

så kallade bestraffningar, det är även skillnader i vilka handlingar som är dåliga. Att hota, 

att skuldbelägga och att aga barnet är några metoder som används i hela världen (Olsson, 

2012). I aga-bestraffningen blir barnet ofta inte straffat i omedelbar anslutning till 

handlingen utan det är ofta pappan som är ”bestraffaren”, är pappan inte hemma får barnet 

vänta med att bli agad (ibid.). Agan utförs ofta med ett redskap, som ett bälte eller ris, och 

det ska helst bli märken på rygg eller bak. Därefter låses barnet in i exempelvis 

garderoben för att skämmas, oftast får barnet inte heller någon kvällsmat (ibid.). 

 

Så kallad kattbestraffning och rådjursbestraffning är två metoder som skiljer sig åt både 

vad gäller utförande och ursprung (Olsson, 2012). Kattbestraffning används i hela världen 

och innebär att man snabbt stirrar barnet i ögonen, ryter ifrån och klipper till eller drar i 

håret. Därefter kramar man barnet för att visa att allt är bra och man älskar barnet trots att 

denne gjorde fel. Bestraffningen skiljer på barnet och handlingen, föräldern älskar barnet 

trots att denne gjort något som inte var bra. Rådjursbestraffning är den nyaste metoden 

som främst används i Skandinavien, den går ut på att "hota att överge" barnet genom att 

säga "Hej då! Då går mamma om du inte vill komma!" eller att utesluta barnet från 

gemenskapen genom att skicka ut denne ur rummet (ibid.).  

 

Enligt SCB (2014) var antalet personer som invandrade till Sverige år 2013 till större 

delen av återvändande svenskar (18 %), därefter syrianer och somalier (10,1 % respektive 

9,5 %). Det är relevant för vår studie att vi har kunskap om hur barnuppfostran ser ut i 
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andra samhällen eftersom personer med denna bakgrund kommer möta den svenska 

kulturen vilket innebär en annan metod och lagstiftning kring barn och barnuppfostran. 

 

1.5 Begreppsförklaring 
Här förklarar den betydelse vi lägger vid olika begrepp när de används i vår studie. 

 

Nyanländ person 

En person som har beviljats uppehållstillstånd i en kommun på grund av flykt, skyddsskäl 

eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till personen anses vara 

nyanlända. Under tiden som en person omfattas av etableringsinsatser anses denne vara 

nyanländ, cirka två till tre år (Migrationsverket).  

 

Barnuppfostran 

Med barnuppfostran menar vi den metod som föräldrar använder för att fostra sina barn 

till individer som har kunskap om rätt och fel. I vår studie har vi fokuserat på 

användningen av fysisk bestraffning. 

 

Barnaga 

All typ av fysisk bestraffning som utövas på barn, det vill säga personer under 18 år, av 

vårdnadshavare eller annan myndig person. 

 

Samhällsorientering 

När vi använder begreppet samhällsorientering syftar vi på den utbildning som nyanlända 

personer i åldern 20 till 64 år erbjuds efter godkänt uppehållstillstånd i Sverige.  

 

Samhällsinformation 

Begreppet samhällsinformation syftar på den information om Sverige som ges i 

samhällsorienteringen för nyanlända personer. 

 

Omhändertagande av barn 

Begreppet syftar på insatser av socialtjänsten enligt LVU 2 §, Lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga. Paragrafen säger bland annat att vård ska 

beslutas om barnets hälsa eller utveckling riskerar att skadas på grund av fysisk eller 

psykisk misshandel. 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Familj och patriarkalisk struktur 
Begreppet familj innebär olika saker i olika kulturer, i vissa kulturer räknas morföräldrar 

och föräldrars syskon in medan endast mamma, pappa och barn räknas som familj i andra 

kulturer (Al-Baldawi, 1998). I den så kallade utvidgade familjen i hemlandet, som består 

av fler familjemedlemmar än de som räknas in i kärnfamiljen (make, hustru och barn), 
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har de vuxna i familjen ett ansvar för fler än make/maka och barnen (Nyberg, 2008) och 

för barnens del innebär det att de växer upp med sina syskon och sina kusiner (Olsson, 

2012). Skillnader i familjeförhållanden efter flytten och avsaknaden av utvidgade 

familjen i hemlandet upplevs som mycket påfrestande i relationen mellan barnet och 

föräldrarna och är ofta en grundläggande orsak till att konflikter uppstår (Nyberg, 2008). 

 

Den patriarkaliska strukturen innebär att fäderna har högsta rang i familjen, på sista plats 

kommer döttrarna som har lägst rang i familjen (Al-Baldawi, 1998). När den 

patriarkaliska familjen ska integreras till ett nytt, västerländskt, samhälle så försvagas ofta 

faderns roll alltmer. Detta beror på att barnen oftast integreras snabbare genom skolan 

och därmed tar de med sig förändringar in i familjen vilket kan öka konflikterna (ibid.). 

På grund av detta blir föräldrarna beroende av barnen på ett annat sätt än de är vana vid, 

speciellt om föräldrarna har problem med språket, är arbetslösa eller har en låg social 

position i samhället. Fadern kan även förlora sin roll som försörjare om familjen behöver 

bidragsstöd (ibid.). 

 

2.2 Samband mellan kroppslig bestraffning och födelseland 
En enkätstudie (Janson et al., 2007) som Allmänna Barnhuset och Karlstads universitet 

genomfört undersökte utlandsfödda och svenskfödda föräldrars attityder till kroppslig 

bestraffning. Syftet med studien var även att se om antalet fall av barnmisshandel fortsatt 

att minska i Sverige. Under 1900-talet har attityden till att använda kroppslig bestraffning 

av barn minskat kraftigt. År 2006 var endast 7 % av föräldrarna positiva till det i 

jämförelse med år 1981 då siffran var 26 % (ibid.). Syftet med att genomföra dessa 

undersökningar regelbundet är för att kunna förebygga våld mot barn och ingripa i tid. En 

postenkät skickades ut till 2200 föräldrar till barn 0-17 år, deltagarna valdes ut genom ett 

obundet slumpmässigt urval.  

 

I resultatet ses att utlandsfödda föräldrar var mer positiva till att ge örfilar eller slå barnet, 

män var överlag mer positiva än kvinnor oavsett födelseland (Janson et al., 2007). Likaså 

påverkade familjekonstellationen, 21 % av familjer med två utlandsfödda föräldrar var 

positiva till kroppslig bestraffning jämfört med två svenskfödda föräldrar där 6 % var 

positiva. Om en förälder själv blivit slagen som barn ökade risken att själv använda våld 

vid konflikter, 4 gånger mer om ens mamma slog och 2,5 gånger mer om det var pappan 

(ibid.). Studien undersökte även sambandet mellan förälderns sinnesstämning och 

användningen av våld vid konflikter, 43 % av utlandsfödda föräldrar upplevde stress i 

samband med att de ruskat eller slagit barnet (Janson et al., 2007).   

 

Överlag visar enkätstudien att utlandsfödda föräldrar är mer positiva till att använda 

kroppslig bestraffning och även att utlandsfödda barn blir oftare och svårare slagna i 

uppfostringssyfte. En persons födelseland är en faktor som skiljer sig i vilken typ av 

kroppslig bestraffning föräldrar använder vid konflikter, av de föräldrar som använt våld 

visar enkätstudien att svenskfödda ruskar eller hugger tag i barnet medan utlandsfödda 

slår, örfilar eller slår med tillhygge i större utsträckning (Janson et al., 2007). 14 % av 
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utlandsfödda män ansåg att det var okej att slå barnet om denne gjorde föräldern arg 

medan 5 % av svenskfödda män tyckte samma sak var okej. 

 

Som möjliga orsaker till denna positiva attityd till användning av kroppslig bestraffning 

bland utlandsfödda ges att etableringen i ett nytt land kan vara svår. Det fanns samband 

mellan boendesituation och användning av våld, typ av boende är även en indikator på 

hur pass integrerade utlandsfödda är i det svenska samhället. Den information om svenskt 

levnadssätt, som ges vid ankomsten, måste vara tydligare och det bör finnas mer hjälp 

och stöd för dessa familjer (Janson et al., 2007). Barn som lever i områden med 

låginkomstnivå var mer utsatta för allvarlig kroppslig bestraffning, det var tre gånger så 

hög risk för dessa barn. Barn till utlandsfödda föräldrar löpte två gånger större risk att 

utsättas för allvarlig kroppslig bestraffning i jämförelse med andra (ibid.). Med allvarlig 

kroppslig bestraffning menas, enligt Janson et al. (2007), kraftiga slag med handen eller 

användning av tillhyggen. 

 

2.3 Tidigare forsknings relevans för vår studie 

Hur samhällsorientering ges till nyanlända invandrare är av stor vikt för vårt 

forskningsämne men det finns ingen direkt forskning som har undersökt det vi vill 

undersöka i denna studie. Därför använder vi studien om föräldrars attityd till att använda 

kroppslig bestraffning (Janson et al., 2007) och vi har även tagit med studier som 

undersökt hur familjestrukturen kan påverkas av migration till ett annat land. De metoder 

som beskrivits ovan (ibid.), fysiska eller psykiska, används runt om i världen och skiljer 

sig i vissa fall från vad man som förälder får göra enligt svenska värderingar och lagar. 

På grund av dessa skillnader kan det bli problematiskt när nyanlända invandrare kommer 

till Sverige och använder mer fysisk bestraffning än vad som är tillåtet enligt svensk 

lagstiftning. Studien lyfter fram att det kan bero på hur väl etableringen i ett nytt land 

fungerar för utlandsfödda, vår studie undersöker hur samhällsorienteringen ges till 

nyanlända som en del av deras etablering i Sverige. 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Socialpsykologi 
Socialpsykologin är en mycket omfattande teori som behandlar flera olika perspektiv. 

Teorin fokuserar på hur individen utvecklar sin identitet utifrån sitt samspel med 

omvärlden. Att vara ny i ett främmande land innebär i många fall en kulturkrock. 

Individen är bärare av kulturer, normer och värderingar som har sitt ursprung från den 

miljö man fötts in i. Att möta en ny kultur innefattar flertalet olika processer som den 

nyanlände står inför. Socialpsykologi är en teori som är lämplig att använda för att lösa 

olika former av sociala problem i samhället. Det kan exempelvis handla om orättvisa 

resursfördelningar, ras- och könsförtryck samt våldstendenser i samhället (Angelöw & 

Jonsson, 2000).  
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Vi kommer i denna rapport använda oss av socialpsykologin som analysverktyg för att 

beskriva de svårigheter nyanlända möts av vid mötet med en främmande kultur med fokus 

på barnuppfostran. Kapitlet inleds med ett avsnitt som beskriver vad socialpsykologi är 

följt av de teorier inom socialpsykologin vi kommer använda oss av så som: rollteori, 

socialisationsteori och kommunikationsteori. Rollteorin belyser hur förändringar i 

familjen kan påverka individen, hur en individs roll förändras vid ankomsten till ett nytt 

land gällande arbete, boende och familj (Angelöw & Jonsson, 2000). Socialisationsteorin 

beskriver hur normer och värderingar ärvs i generationer, i vår studie kan teorin beskriva 

situationen som nyanlända familjer möter i Sverige. Deras kulturella bakgrund och sätt 

att uppfostra sina barn kan skilja sig från den svenska lagstiftningen gällande barn och 

uppfostran, det gör att socialisationsprocessen förändras för dessa familjer (ibid.). 

Kommunikationsteorin beskriver hur språket påverkar samspelet mellan individer, teorin 

lägger stort fokus på etniska och klassmässiga skillnader och kan belysa hur 

samhällsorienteringens information förmedlas och tas emot. Teorin menar att nyanlända 

personer som kommer till Sverige bearbetar information på olika sätt beroende på tidigare 

kunskap, erfarenhet, minnen och känslor (Payne, 2008).  

 

3.1.1 Vad är socialpsykologi 

Den socialpsykologiska teorin fokuserar på hur individers sociala identitet skapas i 

samband med interaktion inom och mellan grupper. Teorin är inriktad på hur individer 

uppför sig i förhållande till varandra, hur individer påverkar varandra och har inslag av 

sociala faktorer så som stämpling och stereotypa åsikter (Payne, 2008). 

      

Om man utgår från socialpsykologin som ett analysverktyg handlar teorin i stora drag om 

att belysa sociala problem och lösningen eller hanteringen av dessa (Nilsson, 2006). Inom 

socialpsykologin lägger man stor vikt på den bakomliggande orsaken till människors 

handlingar. Här utgår man från att människans uppförande kommer inifrån och har sitt 

ursprung i hennes avsikter, vilja och den yttre påverkan hon utsätts för. Med detta menas 

att man vid tillämpning av socialpsykologi måste förstå människors agerande och 

förståelse, men även att vi försöker förstå det den agerande själv inte förstår.  

Socialpsykologin beskrivs därför som en dubbelriktad process där samhället och den 

sociala verkligheten formas av människors uppförande och handlingar, samtidigt formas 

och utvecklas människor av samhället och den sociala verkligheten (ibid.). 

     

Inom socialpsykologin är det även viktigt att påpeka att det inte alltid är enskilda 

individers handlingar som ska beskrivas. Hit hör även att beskriva flera individers eller 

gruppers handlingar, alltså generella tendenser och inte speciella. Individer är delar av ett 

större system, vilket innebär att beteende och handlingar inom denna ram är ömsesidigt 

beroende av varandra (Nilsson, 2006).  

 

Människan som en social individ är baserad på två utgångspunkter. Den ornitologiska 

utgångspunkten innebär att människan är medfött social och den sociogenetiska 

utgångspunkten innebär att människan utvecklar sin personlighet utifrån den kultur och 
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de normer och beteendemönster som är aktuella i den miljön barnet växer upp i (Nilsson, 

2006). Generellt kan man säga att socialpsykologiska studier undersöker socialisationen 

dvs. samspelet mellan individ och samhälle, hur individen påverkas av samhället och hur 

samhället påverkas av individen med inriktning på: 

– interaktion mellan individer, tankar, känslor, rörelser och beteende 

– hur kommunikativa effekter så som språk och tal inverkar i ett samspel mellan 

individer 

– roller, hur de lärs och utövas 

– värderingar samt normers inverkan på individers uppförande (ibid.) 

 

3.1.2 Rollteori 

Inom socialpsykologin används ordet roll för att beskriva sammansättningen av regler, 

värden och normer som utformar människans handlingsutrymme (Johansson, 1999). En 

social roll är internaliserad av varje individ. Internalisering innebär att vi som individer 

omedvetet införlivar yttre uppfattningar, teorier och förklaringar. Internalisering används 

ofta för att beskriva hur barn påverkas av sina föräldrars normer och de aktuella 

värderingar och ideologier i den samhällskultur man växer upp i (Angelöw & Jonsson, 

2000). Payne (2008) delar upp rollteorin i två olika former:  

 

Strukturfunktionalistisk rollteori beskriver människors funktioner i olika sociala 

strukturer och utgörs av en rad förväntningar och beteenden som hör till en viss position 

i en social struktur. Individens hantering av förändringen av en social roll utgörs av synen 

vi har på våra roller och hur vi tolkar dem. I exempelvis USA har studier påvisat att 

individer som har en traditionell syn på familjeroller har svårare för att anpassa sig som 

ensamstående förälder än individer som har en bredare syn på familjeroller och hur de 

utövas.  

 

Dramaturgisk rollteori: beskriver individens roll som handlingar och beteende som utgör 

sociala förväntningar för att uppnå en viss social status. Individen påverkar omvärldens 

uppfattning genom att välja den information vi vill förmedla (Payne, 2008). 

Undersökningar av mänskliga kategorier har påvisat att fysiskt bestämda kategorier så 

som att vara man eller kvinna blir infiltrerade av sociala faktorer så som antaganden och 

beteenden. Kvinnan är gravid och föder barnet och antas därför äga omsorgen som ett 

kvinnligt drag, hon föds in i en omsorgsroll utifrån att detta är biologiskt betingat (ibid.). 

 

Rollteorin är viktig för att den belyser och kan förklara individens beteende utifrån 

rollkonflikter och rollförluster (Payne, 2008).  Att anta en roll utgör en process på samma 

sätt som förlusten eller lämnandet av en roll påverkas av flertalet olika faktorer. Dessa 

faktorer är exempelvis: rollens sociala prägel, rollens betydelse för människans identitet, 

valmöjligheter och möjligheter att ångra sig. Att genomföra ett rollbyte kan ha baserats 

på signifikanta händelser så som anhörigs död, skilsmässa, avsked från arbete, otrohet, 

sjukdom eller andra händelser som påverkar människan i vardagslivet. Vid övergången 

mellan roller upplever individen sig som en främling i såväl den gamla rollen som i den 
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nya, man känner rotlöshet och ensamhet. Enligt Johansson (1999) underlättas övergången 

mellan den gamla och den nya rollen om individen lyckas skapa broar mellan dessa.  

      

En rollförlust kan exempelvis vara förlusten av en yrkesroll och dess innebörd i våra liv. 

Att förlora sin roll som en inkomsttagare och värdig samhällsmedlem kan vara mycket 

påfrestande för individen. Man blir maktlös och tappar kontrollen över sina 

levnadsvillkor. Individen förlorar sin sociala uppskattning då den blir funktionslös i 

förhållande till systemet. En följd av detta är känslan av att vara värdelös och en förlorad 

självkänsla. Man fråntas även den sociala gemenskapen som ett yrke innebär (Angelöw 

& Jonsson, 2000). 

      

Rollkonflikter är baserade på två olika förhållanden. Intra- rollkonflikter sker då individen 

inom samma sociala position påträffar olika förväntningar på vad som krävs för 

utövandes av den aktuella rollen. Inter- rollkonflikter sker då individen har flera olika 

positioner mot vilka det riktas motstridiga krav och förväntningar (Angelöw & Jonsson, 

2000). 

 

3.1.3 Socialisation 

Begreppet socialisation var grunden till beskrivningen av hur den vuxna generationen 

påverkar den efterkommande generationen. Socialisationsprocessen fokuserar till stor del 

på uppfostran, uppväxtvillkor och barnets väg in i samhällslivet. Familj och skola ses som 

de viktigaste delarna av socialisationen. Det är inom dessa institutioner människan skapat 

sin grundläggande könsroll, språk, självuppfattning och moralföreställningar. 

Socialisationsprocessen ses som en livslång process som påbörjas i barndomen och 

fortsätter livet ut. Processen beskriver hur överföringen av normer, värderingar, attityder, 

kunskaper och beteenden mellan individer och grupper i samhället (Angelöw & Jonsson, 

2000).  

      

Socialisationsprocessen delas vanligen upp i två olika delar. Den primära socialisationen 

avser att tillgodose barnets utveckling under de första åren efter födseln, hit hör bland 

annat motorisk-, känslomässig-, kognitiv- och social utveckling. Denna utveckling sker 

vanligtvis genom föräldrarna och inom familjen men även genom förskolor och liknande. 

När barnet föds in i en familj blir det delaktigt i familjens interaktionssystem inom vilken 

varje individ har en roll. Genom interaktion med familjemedlemmarna lär sig barnet att 

handla utefter de grundläggande kraven och gällande normer inom familjen. Den primära 

socialisationen sker inte bara under de första levnadsåren. Denna process är 

återkommande under hela livet oftast i kontakter med andra människor som påverkar våra 

liv (Angelöw & Jonsson, 2000).  

      

Den sekundära socialisationen beskriver individens egna val i livet som att exempelvis 

ägna sig åt en särskild utbildning för att skapa färdigheter inför en framtida yrkesroll och 

på så vis leva upp till samhällets normer och målsättningar. Denna process kopplas 

vanligtvis till utbildningssystemet. Den tertiära socialisationen talas det mindre om, den 
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innebär att individer påverkas av och införlivar särskilda normer och värderingar genom 

exempelvis massmedia och politiska partier (Angelöw & Jonsson, 2000).  

  

Den skiktspecifika socialisationsforskningen beskriver skikttillhörighetens betydelse för 

socialisationen inom familjer och hur den påverkar barnets utveckling och personlighet 

vilket i sin tur har betydelse för barnets framgång i utbildning och arbetsliv. Den 

skiktspecifika socialisationen har sin utgångspunkt i att samhällsystemet utgör 

förutsättningar för olika klasser och skikt. I det svenska samhällsystemet skapas 

förutsättningar beroende på socialgruppstillhörighet och ställning i arbetslivet. Flertalet 

studier har påvisat att olika samhällsskikt har skilda socialiseringsmönster. Man har bland 

annat påvisat att föräldrar i lägre socialgrupper förmedlade ett auktoritärt förhållningssätt 

och uppfostrade sina barn till lydnad och solidaritet medan föräldrar med högre 

socialgruppstillhörighet uppfostrade sina barn till att bli mer självständiga och oberoende 

(Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

3.1.4 Kommunikationsteori 

Kommunikationen sker, verbalt, skriftligt, symboliskt (ex. klädsel) och med 

kroppsrörelser och utgör grunden för samspelet i relationer mellan individer. NLP står för 

neurolingvistisk programmering och beskriver hur individen bearbetar och organiserar 

informationen från omgivningen med hjälp av språket. Kommunikationen mellan 

individer kan störas av olika brus. Vi skapar kommunikativa nätverk som formar en 

särskild kommunikationskultur genom vilka vi skapar våra sociala relationer (Angelöw 

& Jonsson, 2000). 

      

Människan föds in i en miljö bestående av kulturella och sociala traditioner, roller, 

värderingar, normer och språk och vi måste anpassa oss till den miljön. För att leva i en 

kultur måste man kunna både förstå och kommunicera med varandra. "Människor som 

lever under samma vardagsvillkor blir lika varandra, de kommer att tycka och tänka 

ungefär likadant. Interaktion leder till integration" (Angelöw & Jonsson, 2000). 

       

Etniska och klassmässiga uppdelningar är tydliga exempel på skillnader och utanförskap 

i kommunikationsnätverken. Detta beror på att den individuella bearbetningen av all 

information vi tar emot härstammar från tidigare kunskap, erfarenhet, minnen och 

känslor. Skillnader i etnisk bakgrund och klassmässiga skillnader påverkar därför hur vi 

bearbetar informationen vi tar emot (Payne, 2008).      

 

4. METOD 

4.1 Forskningsdesign 
Studien är utformad enligt en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa 

forskningsmetoden riktar sig framförallt till forskningsstrategier som syftar till ge 
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beskrivande kvalitativ data om intervjupersonens verbala eller skriftliga uttalanden och 

observerbara handlingar (Larsson, 2005). 

     

Inom ramen för kvalitativa metoder finns tre tillvägagångssätt för insamling av data. 

Öppna intervjuer ger direkta citat från intervjupersonens utsagor om exempelvis, känslor, 

tankar, upplevelser, attityder och kunskaper. Direkta observationer är baserade på 

noggranna observationer och anteckningar av de undersökta individernas beteende, 

interaktioner och handlingar Dokumentanalyser är baserade på citat från olika 

publicerade skrifter så som exempelvis artiklar och officiella rapporter men även öppna 

svar från enkätundersökningar (Larsson, 2005). I denna rapport har vi använt oss av öppna 

intervjuer och direkta citat från intervjupersonernas utsagor, vi har även använt oss av 

dokumentanalyser där vi använt direkta citat ur det utbildningsmaterial som används i 

samhällsorienterande utbildning. Att använda två olika metoder för att samla in data 

kallas för metodtriangulering. Metodtriangulering ger möjligheten att testa konsistensen 

i olika resultat genom att använda olika metoder (Goldberg & Larsson, 2008). 

    

 Vi har genomfört två olika former av intervjuer för denna studie. En samtalsintervju 

utfördes med en utbildare i samhällsorientering och en fokusgruppsintervju på 

socialtjänstens barn- och familjeutredning. Vi valde att utföra en explorativ 

samtalsintervju, det innebär att intervjun utformas på så vis att undersökaren introducerar 

det område som är avsett att undersökas. Intervjuaren följer sedan genom 

intervjupersonens svar olika infallsvinklar och ny information om ämnet som är avsett att 

undersökas (Larsson, 2005). Intervjuerna utformades så att de var semistandardiserade. 

Med detta menas att frågorna inför intervjun i förväg utformades men att de under 

intervjuerna följdes upp med förtydligande frågor (Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

En fokusgrupp består vanligtvis av sex till tio intervjupersoner och leds av forskarna. 

Syftet med en fokusgruppsintervju är att lyfta fram viktiga synpunkter utifrån det som är 

fokus i gruppen. Syftet är att belysa olika uppfattningar rörande ett särskilt ämne. 

Forskarens roll i intervjun är att ställa frågor och introducera ämnen för att skapa och 

upprätthålla en diskussion. Fokusgruppsintervjuer anses vara effektiva vid explorativa 

undersökningar som syftar till att undersöka ett nytt område. Detta beror på att 

diskussionen i en fokusgrupp kan bidra till att upptäcka mer spontana, emotionella och 

expressiva uppfattningar. En fokusgruppsintervju är fördelaktig med anledning av att det 

är lättare för deltagarna att utrycka sig om känsliga ämnen. Nackdelen med en 

fokusgruppsintervju är att forskaren kan påträffa svårigheter i att kontrollera intervjuns 

förlopp samt att transkribera intervjuresultaten (Brinkmann & Kvale, 2009).  

 

 

4.1.1 Tillvägagångssätt 

Urval av litteratur  

Efter att vi formulerat studiens syfte och frågeställning påbörjades processen genom en 

noggrann litteratursökning som framförallt syftade till att undersöka om det fanns 

relevanta originalstudier som behandlat vår studies ämnesområde men även för att hitta 
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relevant litteratur för vår studie (Backman, 2008). För att hitta relevanta studier och 

litteratur vid en litteratursökning är det viktigt att man formulerat en tydligt avgränsad 

frågeställning som blir ett viktigt underlag för sökningens utformning (Bergmark, 2005) 

 

Vi började med att använda oss av bibliotekets databaser så som Socindex, DiVA, Libris, 

Swepub, Artikelsök, Social Services och Google Scholar. Vi upptäckte ganska snart att 

utbudet var begränsat och fann ingen studie som direkt undersökt samma ämnesområde 

som vår studie syftade till att undersöka. Vi hittade två studier som var relevanta att 

använda i vår rapport.  

     

Nästa steg i undersökningen blev att vi istället fokuserade på detaljerad litteratursökning 

där vi använde oss av utvalda sökord för att hitta litteratur som relaterar till vår studie. 

Sökord som användes var bland annat: barnuppfostran, invandrarbarn, 

invandrarfamiljer, nyanlända, kulturella skillnader, integration, samhällsorientering, 

föräldraskap och socialpsykologi. Engelska sökord användes för att hitta kulturella 

skillnader i barnuppfostran. Ord som användes var: parenting, child rearing, parenthood, 

immgrant families.  I sökningen använde vi oss av trunkering. Detta innebär att vi använde 

oss av ordstammen i sökningen vilket bidrar till att sökningen fångar upp olika ändelser 

av ett ord (ex. kvinn*) (Lööf, 2005). Metoden användes för att utöka antalet träffar och 

på så vis upptäcka nya infallsvinklar i ämnet. Den detaljerade litteratursökning gav 

upphov till att vi hittade litteratur där centrala begrepp som integration, etablering, 

barnuppfostran och samhällsorientering var återkommande. 

 

Urval av intervjupersoner  

Processen påbörjades med att vi diskuterade lämpliga datainsamlingsmetoder. Efter 

litteratursökningen insåg vi att en litteraturstudie inte är möjlig då det saknas tidigare 

forskning som undersökt det vår studie syftade till att undersöka. Den kvalitativa 

forskningsintervjun ger upphov till mer djupgående och kvalitativ data som ger oss en 

kunskapsöversikt över området studien syftar till att undersöka. Urvalet av 

intervjupersoner inför intervjuerna skedde i med hjälp av snöbollurval. Snöbollsurval är 

en metod som innebär att man hittar informationsrika informatörer eller kritiska fall 

genom att man frågar personer som är lämpliga för studien om vem i deras sociala nätverk 

som kan vara lämplig för studien (Patton, 2004). Dessa personer kan vara kollegor från 

arbetsplatser, studiemiljöer eller föreningar (Billinger, 2005). Den ena personen hänvisar 

till en annan som kan bidra med mer i formation. På så sätt ökar snöbollens storlek för 

varje gång som en ny person får en förfrågan och ny information upptäcks. Deltagare som 

slutligen rekommenderats av flera av de tillfrågade personerna blir särskilt viktiga för 

studien (Patton, 2004). Det är viktigt att forskaren är genomgående tydlig med kriterierna 

för det sökta urvalet (Billinger, 2005). 

      

En verksamhet som utbildar i samhällsorientering var redan från början en självklarhet 

att intervjua då den innehar informationen som vi eftersträvar att undersöka. Vi 

kontaktade därför Länsstyrelsen i Uppsala kommun och blev hänvisade till verksamheter 

som utbildar i samhällsorientering. Den första kontakten med utbildare i 
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samhällsorientering var med ansvarig på institutionen, personen hänvisade oss till lämplig 

lärare i samhällsorientering. Vid kontakt med läraren i samhällsorientering fick vi ett 

positivt gensvar och vi fastställde en tid för intervjuns genomförande direkt. Läraren i 

samhällsorientering har lång erfarenhet av undervisning i svenska som andra språk. Hon 

är SFI-lärare och undervisar i samhällsorientering i Uppsala kommun.  

     

Nästa urval av intervjupersoner gjordes från socialtjänstens barn- och familjeutredning i 

Uppsala. Den första kontakten gjordes med socialtjänstens växel i Uppsala kommun. 

Syftet med rapporten förklarades och vi blev således hänvisade till gruppansvarig på 

lämplig enhet. Vid kontakt med gruppansvarig presenterades studiens syfte. Efter att 

gruppansvarig diskuterat ett deltagande i intervju med sin grupp kontaktade hon oss. 

Gruppen hade visat stort intresse och tyckte att det var en mycket relevant studie och ville 

därmed delta i en gruppintervju. Vi bestämde oss därmed för att utföra en 

fokusgruppsintervju.  

     

Deltagarna i fokusgruppsintervjun bestod av gruppledaren tillsammans med fem 

socialsekreterare. Intervjupersonerna från socialtjänsten arbetar alla som 

socialsekreterare på barn- och familjeenheten i ett invandrartätt område i Uppsala. Deras 

arbetserfarenhet varierade, från 3 månader till 9 år, men de flesta hade ca tre års 

erfarenhet.  

      

Syftet med att intervjua personer som arbetar på socialtjänstens barn- och 

familjeutredning var att komma i kontakt med personer som utreder fall där barnaga är 

förekommande i nyanlända barnfamiljer.  

 

Intervjuguidens utformning  

För att uppnå ett gott och trovärdigt resultat var studiens syfte och frågeställning 

fastställda innan utförandet av intervjuerna (Olsson & Sörenson, 2007).  För att utforma 

intervjuguiden för de olika intervjuerna använde vi oss av uppsatsens syfte och 

frågeställningar som underlag. Utifrån frågeställningarna utformade vi olika teman som 

vi använde oss av för att formulera frågor. Detta gjorde vi för att säkerställa att vi använt 

oss av relevanta frågor vid intervjuns genomförande och för att resultatet ska ge direkta 

svar på vår frågeställning.  

      

Vi gjorde två olika intervjuguider, en till intervjun med utbildaren i samhällsorientering 

(se bilaga 1) och en till fokusgruppsintervjun på socialtjänstens barn- och 

familjeutredning (se bilaga 2). Vid utformandet av båda intervjuguiderna använde vi oss 

av den fastställda tematiseringen. På så sätt kunde vi säkerställa att vi inte hamnade 

utanför studiens ramar. Frågorna formulerades i viss mån likadant i de två 

intervjuguiderna för att de skulle tolkas på samma sätt av de olika intervjupersonerna 

(Olsson & Sörensson, 2007). Övriga frågor formulerades för att belysa problemområdet 

ur olika vinklar. Intervjuguiden delades in i följande huvudteman: 

 

Tema 1:  Samhällsorienteringen  
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Tema 2:  Familjeförhållanden 

Tema 3:  Barnuppfostran  

Tema 4:  Utbildningsmaterial 

 

Upplägg och genomförande av intervjuerna 

Intervjun med utbildaren i samhällsorientering genomfördes i form av en 

semistandardiserad samtalsintervju. Inför intervjun skickades ett informationsbrev ut med 

information om vilka vi är, studiens syfte, att vi vill spela in intervjun och etiska aspekter 

med avseende på intervjupersonens rättigheter vid ett deltagande i studien (se bilaga 3). 

Intervjun genomfördes i ett ostört rum på dennes arbetsplats. Innan intervjun påbörjades 

informerade vi intervjupersonen ytterligare om de etiska aspekterna vi tar hänsyn till och 

förtydligade intervjupersonernas rättighet att avbryta intervjun om så önskas.  

Frågorna i intervjuguiden delades upp mellan oss forskare och ställdes i tur och ordning. 

Intervjun pågick i ca 60 minuter. Efter avslutad intervju bad vi om att få del av det material 

som används i utbildningen vilket vår intervjuperson samtyckte till, dessutom fick vi en 

handledning för lärare i samhällsorienteringen. Vi tackade för oss och bad om att få höra 

av oss om det uppstod några oklarheter, vilket medgavs av intervjupersonen.  

      

Den andra intervjun utformades i enlighet med en fokusgruppsintervju, intervjun 

genomfördes på en av Uppsalas enheter för barn- och familjeutredningar inom 

socialtjänsten. I intervjun deltog sex personer. Så som i föregående intervju informerades 

intervjupersonernas i god tid om intervjun, dess syfte och etiska övervägande. Detta 

gjordes även innan intervjun påbörjades vid intervjutillfället. Intervjun omfattades av ca 

60 minuter. Även i denna intervju samarbetade vi som forskare genom att dela upp 

intervjufrågorna och följa dom i rätt turordning.  

 

Gemensamt för intervjuerna är att vi ställde följd frågor i ett förtydligande syfte men även 

för att belysa nya infallsvinklar som var av betydelse för vår studie. Under intervjuns gång 

försökte vi skapa ett samarbetsvilligt klimat för att få ut så mycket information och 

upplysningar som möjligt. Vi lät intervjupersonernas tala till punkt och tog hänsyn till 

tystnader. Vi var även uppmärksamma på gester, hummanden och andra uttryck som 

kunde påverka meningsinnehållet (Olsson & Sörensen, 2011). Båda intervjuerna spelades 

in för att underlätta för oss som forskare att aktivt fokusera på intervjun samt för att 

säkerställa datainsamlingen (Larsson, 2005). Vi försökte lyssna till både direkta utsagor 

och fånga upp information som sades mellan raderna genom att använda oss av öppenhet 

och lyhördhet. För att säkerställa att vi uppfattat intervjupersonernas rätt använde vi oss 

av spegling, det vill säga att kortfattat återberätta intervjupersonernas utsagor (Olsson & 

Sörensen, 2011).   

 

4.2 Analysverktyg 

4.2.1 Transkribering 

Efter att vi genomfört våra intervjuer, som spelades in med ljudupptagning, återstod att 

transkribera dem. Att transkribera en muntlig intervju innebär att det som sägs formas om 
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till en textmassa (Brinkmann & Kvale, 2009) genom att lyssna på inspelningen. 

Brinkmann & Kvale (2009) beskriver intervjun som en levande social interaktion, en 

intervjuare upplever vilket tonläge och kroppsspråk som informanten använder och det 

går förlorat genom transkribering. En intervju som spelas in ger forskaren friheten att 

lyssna aktivt vid intervjutillfället och komma ihåg dynamiken genom att lyssna på 

inspelningen (ibid.).  

 

Att korrekt återge en intervju genom att transkribera ordagrant är nästintill omöjligt 

(Brinkmann & Kvale, 2009) på grund av inspelningens kvalitet, mumlande, sätt att tala 

och uttrycka sig. Därför kan frågan ifall utskriften är korrekt inte besvaras utan forskaren 

måste istället fråga sig vilken typ av utskrift som lämpar sig bäst för syftet (ibid.). 

Eftersom vi var två författare till denna uppsats kom vi i förväg överens om hur vi skulle 

skriva ut intervjuerna. För att båda skulle bidra med lika stor del av transkriberingen 

bestämde vi att skriva ut ena hälften vardera av varje intervju. Vi kom överens om att de 

instämmande och uppmuntrande ljud som vi gör medan informanten talar, exempelvis 

”mmm”, skulle uteslutas eftersom det då uppstår ett avbrott i citaten. Det kan upplevas 

hackigt vid läsning. Vi beslöt även att, i samband med fokusgruppsintervjun, inte ta med 

alla informanters enskilda instämmande i en persons svar. I sådana fall har vi istället 

nedtecknat att alla informanter instämmer. Då vi använder citat från våra informanter i 

vår analysdel valde vi att ta med pauser och tvekande uttryck som ”ehh”, vi ansåg att det 

gav liv till citaten och speglade hur frågan upplevdes.   

 

4.2.2 Analys 

I studiens början tematiserade vi vår undersökningsfråga, vi kom fram till ”vad” och ”hur” 

vi ville undersöka men även ”varför” (Brinkmann & Kvale, 2009). Genom att klargöra 

vilket syfte studien har från början underlättas arbetet med intervjufrågor, efter att 

intervjuerna är klara och transkriberade återstår analysen. 

 

Vi valde ut de citat som vi ansåg vara lämpliga och informationsrika, i de fall då citaten 

var långa och osammanhängande togs irrelevanta delar bort genom att använda […]. 

Därefter systematiserade vi våra citat för att få en logisk ordning (Esaiasson m.fl., 2012), 

vi placerade ut dem i samma teman som vi hade i vår intervjuguide men delade upp dem 

i delteman för att underlätta läsningen. Enligt Esaiasson m.fl. (2012) kan resultatet tolkas 

på olika sätt, innebörden i ett svar kan antingen tolkas direkt eller genom att läsa mellan 

raderna. Vårt resultat är en kombination av de två, de citat som vi har valt ut anser vi vara 

mest tydliga för att läsaren ska förstå innebörden. Vi presenterar vårt resultat och har med 

ett eller flera citat för att belysa vad vi menar. Därefter, i analysarbetet, har vi tolkat vårt 

resultat genom tidigare forskning, bakgrund och våra teoretiska utgångspunkter; rollteori, 

socialisation och kommunikationsteori som alla är perspektiv inom socialpsykologin.  

 

I vår analys har vi valt hermeneutisk meningstolkning för att tolka vår empiri. 

Hermeneutiken bygger på tanken om den hermeneutiska cirkeln, det innebär att forskaren 

i tolkningsprocessen växlar mellan delarna och helheten för att få en djupare förståelse av 

fenomenet (Brinkmann & Kvale, 2009). I vår analys har vi gått igenom det transkriberade 
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materialet och valt ut de citat som vi anser vara viktiga utifrån våra teman, men för att 

förstå enskilda citat har vi behövt gå tillbaka för att se till helheten i intervjun. Då vi 

fokuserar på visa delteman i våra intervjuer har tolkningen av varje deltema påverkats av 

de resultat eller tolkningar som framträder ur alla de teman som intervjuerna fokuserat på 

(Larsson, 2005). Vår tolkning av resultatet har presenterats utifrån de teman som nämnts 

tidigare i metodavsnittet; samhällsorienteringen, familjeförhållanden, barnuppfostran 

samt utbildningsmaterial. Den sistnämnda består av citat ur utbildningsmaterialet ”Om 

Sverige”, där presenterar vi alltså inga citat ur våra intervjuer men vi kommenterar dessa 

i relation till empiri och bakgrund.  

 

4.3 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt  
I vår studie har vi valt ett fenomenologiskt perspektiv i skapandet av vår empiri genom 

intervjuer. Fenomenologi syftar till att förstå ett fenomen utifrån aktörens perspektiv 

(Brinkmann & Kvale, 2009), i vårt fall de professionella som kommer i kontakt med 

nyanlända invandrare. Perspektivet undersöker intervjupersonens livsvärld och används 

ofta i kvalitativa intervjuer (ibid.). Vi har gjort en halvstrukturerad intervjuguide som 

efterfrågar intervjupersonernas egen upplevelse utav samhällsorienteringen och dess 

betydelse för nyanlända. Genom att använda ett fenomenologiskt perspektiv syftar vår 

studie till att fokusera på våra intervjupersoners upplevelse av det vi undersöker. Genom 

att använda ett fenomenologiskt perspektiv i vår studie har vi fått en mer djupgående 

beskrivning av våra intervjupersoners upplevelse av det vi undersöker. Vid 

genomförandet av studien har vi tonat ned våra förkunskaper som undersökare och 

fokuserat på intervjupersonernas livsvärld (Larsson, 2005). 

4.4 Uppsatsens trovärdighet 

4.4.1 Validitet  

Validiteten undersöker studiens giltighet, dvs. om en studie undersöker det den är avsedd 

att undersöka, "den utsträckning som våra observationer verkligen speglar de fenomen 

eller variabler som intresserar oss" (Kvale & Brinkman, 2009 s. 264).  För att säkerställa 

validiteten i vår studie har vi genomgående utfört en validering genom hela 

forskningsprocessen (ibid.) 

 

Vi har intervjuat både socialsekreterare på socialtjänstens barn- och familj utredningar, 

utbildare i samhällsorientering samt utfört en dokumentanalys av utbildningsmaterialet 

samt materialet som använd för handledning av lärare i samhällsorientering. Vi anser att 

vi på så vis direkt relaterar till syftet med vår studie och att insamlat material gett oss 

tydliga resultat som är användbara både i analys och diskussion.  Vi har även valt att 

avgränsa vår undersökning för att motverka missuppfattningar som kan påverka våra 

resultat. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna deltog båda uppsatsen forskare. Detta anser vi ökar 

tillförlitligheten då vi fångar upp olika synvinklar av intervjupersonernas utsagor samt att 
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vi kan säkerställa att vi uppfattat intervjupersonerna rätt.  En annan fördel med att vara 

två forskare är att man kan hjälpas åt och på så sätt fokusera mer på intervjun men även 

att vi tillsammans kan utöka möjligheten att fylla ut eventuella luckor i intervjun genom 

att ställa följdfrågor. En svårighet med den kvalitativa forskningen är forskarens roll som 

både mätinstrument och som tolk av resultat och analys. För att motverka detta har vi som 

författare använt oss av ett kritiskt förhållningssätt (Larsson, 2005) 

 

Intervjuguiderna utformades utifrån de fyra huvudteman vi haft i studien. Dessa teman 

formulerade vi utifrån studiens syfte och frågeställning. Vi anser att detta ökat studiens 

validitet då teman och intervjuguider bidragit till att vi genom forskningsprocessen 

lyckats hålls oss inom ramen för studiens syfte. Detta har även bidragit till att vi fått 

tydliga resultat i form av citat vilket vi anser ökar studiens validitet (Olsson & Sörenssen, 

2011).  

 

4.4.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en studie beskriver studiens kvalité med avseende på tillförlitlighet och 

mätnoggrannhet, för att kunna bedöma en studies reliabilitet är det viktigt att forskaren 

tydligt beskriver sitt tillvägagångssätt. En forsknings trovärdighet ökar om den kan 

reproduceras av en annan forskare och ge upphov till samma resultat som tidigare 

forskning (Lilja, 2005). Detta tror vi är möjligt med anledning av att vi utfört en 

dokumentanalys av materialet som används i utbildningen i flera kommuner. Vi anser 

även att vi varit tydliga i forskningsprocessen då vi i varje avsnitt förklarat hur vi gått 

tillväga.  

 

Vi har diskuterat intervjuernas utformning såväl i teori som praktik och varit tydliga med 

hur vi genomfört dessa och varför. En tydlig formulering av intervjuguiden ökar studiens 

reliabilitet (Lilja, 2005). Vi har använt oss av tydliga intervjufrågor som formulerats 

utifrån studiens frågeställningar. Vi valde även att använda oss av två olika intervjuguider 

för att belysa problematiken ur två perspektiv. Vid intervjutillfällena använde vi oss inte 

av ledande frågor, vi använde oss av följdfrågor för förtydliga en del frågor men även för 

att fylla eventuella luckor i intervjupersonernas svar.  

 

Vid intervjutillfällena deltog uppsatsens båda författare. Detta anser vi ökar 

tillförlitligheten då vi fångar upp olika synvinklar av intervjupersonernas utsagor samt att 

vi kan säkerställa att vi uppfattat intervjupersonerna rätt.  En annan fördel med att vara 

två forskare är att man kan hjälpas åt och på så sätt fokusera mer på intervjun men även 

att vi tillsammans kan utöka möjligheten att fylla ut eventuella luckor i intervjun genom 

att ställa följdfrågor. Vi upplever även att vi som författare har ett högt moraliskt 

engagemang i studiens syfte och att vi på så vis motiverats till att eftersträva ett gott 

resultat.  

 

Att vi spelat in och transkriberat intervjuerna anser vi ökat studiens reliabilitet då vi 

använt oss av direkta citat från intervjupersonernas utsagor. Vi har även utfört 
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transkriberingarna i direkt anslutning till intervjuerna och anser att vi således lyckats 

utforma en mycket tillförlitlig transkribering. Vi har som forskare även diskuterat och 

använt oss av en mycket noggrann transkriberingsmetod där vi nedtecknat både verbala 

utsagor och pauser, tvekanden, skratt och i viss mån även mycket tydliga kroppsgester 

som haft betydelse för meningsinnehållet.  

 

4.4.3 Generaliserbarhet 

En studie är generaliserbar om den anses vara reliabel och valid samt om den kan 

överföras till andra undersökningspersoner och situationer (Kvale & Brinkman, 2009). 

Analytisk generalisering är baserad på en noggrann bedömning om hur en studies resultat 

kan vara vägledande för vad som kan komma att hända i en annan situation. Grunden till 

denna bedömning är en teoretisk analys. I en analytisk generalisering grundar sig 

forskarna på argumentation och påståenden som har sin grund i en särskild teori. Genom 

att tydligt redogöra för vilka belägg som finns för ett påstående och genom att förtydliga 

analyserna gör forskaren det möjligt för läsaren att avgöra om studien går att generalisera 

(Larsson, 2005). 

     

Vår studie undersöker ett område som är viktigt och berör nyanlända oavsett vilken 

kommun de är bosatta i. Va med! och det utbildningsmaterialet som används i 

samhällsorienteringen används i flera olika kommuner.  Vi har utfört en dokumentanalys 

av detta material och anser att vi således kan generalisera resultatet av studien att gälla 

även i kommuner där materialet används. Vi anser även att vi genom att vi varit tydliga i 

vår argumentation och analys gjort det möjligt för läsaren att avgöra om vår studie är 

generaliserbar. 

 

 

4.4.4 Triangulering  

Olika forskningsmetoder lägger fokus på olika aspekter av verkligheten. Detta resulterar 

i att vissa aspekter som kan vara viktiga för att få en tydlig bild av fenomenet negligeras 

(Larsson et al, 2008). För att få en djupare förståelse för komplexiteten inom ett specifikt 

problemområde inom exempelvis socialt arbete kan det vara lämpligt att använda sig av 

flermetodsforskning (ibid.). Flermetodsforskning kommer ursprungligen från en 

triangulering av olika mätinstrument. 

 

En kombinerad metodstrategi kan öka möjligheterna till att få en mer djupgående och 

nyanserad uppfattning av det problemområde som studeras (Larsson et al, 2008). 

Triangulering är en forskningsmetod som används för att utöka trovärdigheten och 

säkerheten i en studie (Goldberg & Larsson, 2008). Metoden ger forskaren flera och 

djupare synvinklar av fenomenet (Olsson & Sörensen, 2011). Begreppet triangulering har 

redan från början varit en teknisk term som använts vid navigering som innebär att två 

kända linjer ger upphov till en tredje punkt (ibid.). En grundläggande orsak till att man 

kombinerar olika metoder är att varje metod har sina egna begränsningar (Larsson et al, 
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2008), men även att triangulering kan ge upphov till att man får perspektiv på mikro- och 

på makronivå (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

I denna studie har vi använt oss av metodtriangulering.  Metodtriangulering ses som den 

vanligaste metoden av triangulering (Olsson & Sörensen, 2011), och ger forskaren 

möjligheten att testa konsistensen i olika resultat.(Goldberg & Larsson, 2008).     Metoden 

delas vanligtvis in i "between-method" och "within-method". Med "between-method" 

menas att olika forskningsmetoder används exempelvis frågeformulär och observationer. 

"Within-method" innebär att man använder sig av varianter av samma metod exempelvis 

olika frågeformulär (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Metodtrianguleringen i denna studie är baserad på att vi använt oss av olika metoder för 

att samla in data. Vi har använt oss av öppna intervjuer och direkta citat från 

intervjupersonernas utsagor vi har även använt oss av dokumentanalyser där vi använt 

direkta citat ur det utbildningsmaterial som används i samhällsorienterande utbildning. 

Vi anser att metodtrianguleringen i denna studie varit av stor betydelse då metoderna 

mycket väl kompletterar varandra och på så vis ökar trovärdigheten.  

 

4.5 Etiska ställningstagande 
I kvalitativa studier är det av stor vikt och även ett krav att forskarna innan studien 

påbörjats gjort etiska överväganden över hur intervjuerna berör intervjupersonernas 

privatliv. Det är därför viktigt att man innan påbörjad intervju informerar 

intervjupersonerna om de etiska riktlinjerna som finns kring ett deltagande i en studie 

(Larsson, 2005). Empirin i denna studie är baserad på intervjuer med olika verksamheter 

och institutioner och berör därför inte de personer som studien syftar till att undersöka 

direkt dvs. nyanlända invandrare.  

 

I denna studie har vi tagit hänsyn till följande allmänna etiska riktlinjer som används vid 

forskning; Informerat samtycke är en skriftlig och muntlig information till informatörerna 

som ska ges i god tid. Informatörerna ska få information om studiens upplägg, syfte, 

moment och metoder som ingår och denna information ska vara tydlig. 

Begriplighetskravet innebär att informationen ska ges på en lekmans nivå. Detta innebär 

exempelvis att en medicinsk projektbeskrivning ska förstås av en person utan medicinsk 

kompetens. Detta för att informatören själv ska kunna avgöra om han eller hon vill delta 

i en studie (Olsson & Sörensen, 2011). Informationen ska innehålla en precisering av vad 

informatörens medverkan innebär samt vilka risker som finns i samband med ett 

deltagande.  Det ska även vara tydligt att deltagandet är frivilligt och att informatören kan 

avbryta sitt deltagande när de vill utan en förklaring till detta. Slutligen ska denna 

information även bestå av kontaktuppgifter till projektledaren samt vart information om 

projektet kan fås (ibid.). Vi sände ut ett informationsbrev (se bilaga 3) till våra 

informanter där vi förklarade vad deras medverkan innebar samt syftet med vår studie. 

 

Samtyckeskravet beskriver informatörens rättighet att själva bestämma över sitt 

deltagande i en studie. I de fall där informatören är minderårig krävs det ibland ett 
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godkännande av vårdnadshavare (Olsson & Sörensen, 2011). Vi har via telefon bestämt 

möte med våra informanter vilket innebär att de gett sitt samtycke till att delta, vi har även 

tackat för att de vill medverka innan vi startade vår intervju. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som hämtats från och som berör informatören 

endast får användas för forskningens syfte (ibid.). När vårt examensarbete är slutfört 

kommer det inspelade material som rör våra informanter raderas. 

 

Konfidentalitetskravet syftar på att uppgifter som samlats från informatören i studien ska 

behandlas konfidentiellt. Dessa uppgifter måste bevaras så att obehöriga inte kan få 

tillgång till dem. (Olsson & Sörensen, 2011).  Detta innebär att rapporten ska skrivas på 

ett sätt som inte avslöjar informatörens identitet (Larsson, 2005). I de fall där utsagor i 

den färdigskrivna rapporten kan komma att avslöja informatörens identitet är det viktigt 

att forskaren försöker ändra på uttryck eller ord i rapporten utan att påverka 

meningsinnehållet. Om detta inte är möjligt måste informatören ge sitt samtycke om 

tillåtelse att publicera dessa delar i rapporten (Larsson, 2005). I vår studie har vi 

anonymiserat våra informanter genom att namnge socialtjänstens informanter som ”IP1-

6” samt vår informant på SFI som ”SFI-IP”. Vi har dock nämnt i vilken stad våra 

intervjuer har gjorts, vi ansåg dock att det inte vore möjligt att identifiera våra informanter 

då det finns ett antal socialtjänstkontor samt utbildare i samhällsorientering i Uppsala. 

Det inspelade och transkriberade materialet har under arbetets gång förvarats i en dator 

låst med lösenord vilket hindrar utomstående att få tillgång till det. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I resultatredovisningen presenterar vi resultat från våra intervjuer och belyser detta med 

citat från våra intervjupersoner för att stärka tillförlitligheten.  Presentationen och citaten 

redovisas under samma teman som användes i vår intervjuguide då de mönster vi kunnat 

utläsa i våra intervjuer speglar dessa teman. Under varje huvudtema har vi delat upp vårt 

resultat och analys i olika delteman för att göra det tydligare. I ett fjärde tema har vi valt 

att redovisa och kommentera stycken från materialet Om Sverige samt Va med! som 

används i samhällsorienteringen, för att förtydliga skillnaderna mellan teoretiska mål och 

det praktiska genomförandet. Våra teman bygger på våra frågeställningar;  

 

 Hur behandlas barnuppfostran och barnaga i samhällsorienteringen? 

 Hur upplever professionella informationen om barnuppfostran i 

samhällsorienteringen?  

 På vilket sätt upplever professionella att en bristande information om 

barnuppfostran kan påverka nyanlända barnfamiljer? 

 

Vi har använt följande teman i vårt resultat och analys. 

Tema 1: Samhällsorienteringen 

Tema 2: Barnuppfostran  

Tema 3: Familjeförhållanden 
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Tema 4: Utbildningsmaterial 

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Utbildare i samhällsorientering 

SFI-IP: Vår intervjuperson arbetar som SFI-lärare i Uppsala och informerar nyanlända 

invandrare i samhällsorientering med hjälp av material från ”Om Sverige” och ”Va 

med!”. 

 

Socialtjänsten Uppsala 

Våra sex intervjupersoner från socialtjänsten arbetar alla som socialsekreterare på barn- 

och familjeenheten. Deras arbetserfarenhet varierade, från 3 månader till 9 år, men de 

flesta hade cirka tre års erfarenhet. Vi kommer presentera våra informanters citat i 

analysen genom att numrera dem från IP1 till IP6. Eftersom vi använder våra informanters 

svar från båda intervjuerna under samma tema kommer vi skilja dem åt genom namnet. 

Socialtjänstens intervjupersoner benämns med ”IP1-6” medan intervjupersonen från SFI 

benämns ”SFI-IP”.  

 

5.2 Tema 1: Samhällsorienteringen 

1.1 Kontakten med nyanlända 

På frågan hur de kommer i kontakt med nyanlända berättar vår informant på SFI att SFI-

mottagningen i Uppsala frågar nyanlända om de är intresserade av att få 

samhällsorientering, de personer som svarar ja erbjuds att delta i utbildningen. Hon 

berättar även om att nyanlända invandrare som kommer till Sverige genom giftermål ofta 

förväntas bli informerade av sin partner som är bosatt här. Hennes uppfattning är att dessa 

personer inte erbjuds samhällsorientering. 

 

”Ja, det kommunen gör...i Uppsala kommun går det till så här att SFI-mottagningen, 

dom.. personer som jobbar där på Navet, på SFI-mottagningen...frågar om man vill ha 

samhällsorientering och...utifrån hur personerna då har svarat där så...utrycker dom då 

att dom vill ha eller att dom inte vill ha det” (SFI-IP) 

 

Enligt etableringslagen (2010:197) och lagen (2010:156) om samhällsorientering för 

vissa nyanlända invandrare har varje nyanländ person rätt till samhällsorientering som en 

del av sin etableringsplan. Samhällsorienteringen ska även ingå som en obligatorisk del 

av den planen (ibid.) för att sysselsätta personen på samma sätt som en heltidstjänst. 

Utifrån vår informants svar verkar det som om nyanlända invandrare inte behöver gå 

denna utbildning utan kan välja någon annan sysselsättning istället. Vi tolkar vår 

informants upplevelse som att alla nyanlända invandrare som faktiskt har rätt till 

samhällsorienteringen inte får det, om personen inte vill så behöver den inte gå 

utbildningen. Utifrån vår informants sätt att svara på frågan är vår tolkning att det är ett 

vanligt sätt att bemöta nyanlända som kommer till kommunen. Det går emot den 

information som nämnts ovan och innebär att samhällsorienteringen skiljer sig åt i teori 

och praktik. Vår informant på SFI berättar hur de gör medan materialet från Va med! 
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säger något annat. Vår informant på SFI upplevde även att personer som kom hit genom 

giftermål inte erbjöds samhällsorientering i den utsträckning som de bör, hon angav att 

ett skäl kan vara att partnern antas fungera som samhällsinformatör istället för 

kommunen. Vår tolkning är att de personer som kommer till Sverige genom giftermål 

faller mellan stolarna då de kanske inte behöver en etableringsplan eftersom deras 

situation ser annorlunda ut gentemot exempelvis flyktingar.  

 

1.2 Utbildningsform 

Informanten på SFI berättar om under vilka former, exempelvis med tolk eller på 

modersmål, som samhällsorientering ges till nyanlända invandrare. Hon berättar att 

hennes undervisning sker på svenska och eleverna har möjlighet att ladda ner och skriva 

ut materialet ”Om Sverige” via nätet. Materialet finns inte på alla språk som efterfrågats 

på SFI, informantens elever har då fått använda material på ett liknande språk eller på 

engelska. Vi frågade om man som lärare kunde vara säker på att eleverna faktiskt läser 

materialet eftersom de själva ska ladda ner det och kanske inte får det på sitt modersmål, 

vilket man inte kan enligt henne. Hon tror att orsaken till att undervisningen inte sker på 

elevernas modersmål är olika kostnader för kommunen men att det borde vara en del 

undervisningen.  

 

”Och annars försöker vi erbjuda det då genom att vi använder det materialet som finns 

översatt då på olika språk... för man ska ju ha rätt att få det på modersmålet […]men vi 

har inte använt tolk. Men vi har kunnat lösa det, som jag upplever det att vi har kunnat 

lösa det ändå så att... man har kunnat... själv på olika sätt kunnat laddat ner den här 

boken”(SFI-IP) 

 

”Nej det kan man ju inte vara […] det är olika kostnader för kommunen men jag vet inte 

om det är dyrare eller varför man skiljer det åt” (SFI-IP) 

 

Det vår informant säger kan jämföras med vad utredningsgruppen föreslog i SOU 

2010:37, att 60 timmar med samhällsorientering ska ges under det första året efter att en 

nyanländ person har fått uppehållstillstånd. Därför bör merparten av informationen vara 

på personens modersmål, vissa delar kan ges på svenska eller med tolk. Vår tolkning är 

att en person som inte får samhällsorientering på sitt modersmål eller med tolk kan gå 

miste om viktig information. Att själv ladda ner ett informationshäfte, läsa och även förstå 

är förmodligen inte självklart för alla, särskilt om informationen inte är på ens eget 

modersmål. Enligt socialpsykologins kommunikationsteori utgör kommunikationen 

grunden för ett samspel mellan individer. Som nyanländ i Sverige har man troligtvis inte 

de språkkunskaper som efterfrågas för att man ska kunna bearbeta och ta in den 

information som ges på svenska. Kommunikationsteorin menar att man för att leva i en 

kultur måste både förstå och kommunicera med varandra. En förutsättning för att man ska 

förstå är att man kan kommunicera med varandra (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Samhällsorienteringen täcker en stor del av informationen som är viktig för att man som 

nyanländ ska etableras i det svenska samhället. Att i detta sammanhang inte ges 
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möjligheten att få informationen på sitt modersmål utgör ett problem då man inte kan 

säkerställa att informationen tas emot av de nyanlända. 

 

1.3 Innehåll 

Vår informant visar vilka avsnitt som innehåller information om barnuppfostran i 

materialet ”Om Sverige”, detta gör hon genom en genomgång av innehållsförteckningen. 

Enligt informanten berörs barnuppfostran i flera olika avsnitt som exempelvis 

socialtjänstlag, barnomsorg, ekonomiskt stöd och det demokratiska systemet.  

 

”Ja det är det här att… bilda familj och leva med barn i Sverige, dels är det hur man 

lever ihop, vårdnad av barn och hur föräldrarollen ser ut […] det här kommer in på olika 

sätt ändå” (SFI-IP) 

 

Informationen om barnuppfostran i Sverige, som finns i materialet, är relativt kort. Totalt 

sett rör det sig om cirka två sidor med information om just barn men det handlar mestadels 

om vad som är förbjudet och vilka förändringar i familjen som kan ske vid flytten till 

Sverige. Enligt vår informant på SFI kom information om barnuppfostran in i princip alla 

avsnitt, men om man ser till det material som de använder är det endast cirka två sidor 

där barnaga och barnuppfostran nämns. I de andra avsnitten nämns saker som berör 

familjelivet i Sverige, exempelvis ekonomi, men det står ingenting om metoder för 

barnuppfostran eller stöd i föräldrarollen. Vår tolkning, efter att själva ha gått igenom 

materialet, är att materialets innehåll är bristfälligt med tanke på informationen om 

barnuppfostran. I enkätstudien från 2007 (Janson et al., 2007) föreslår författarna att 

nyanlända invandrares problem med etableringen kan vara ett skäl till användandet av 

våld hos utlandsfödda föräldrar. Vår tolkning är att författarna menar att den 

samhällsorientering som ges till nyanlända inte är tillräcklig eller att utbildningsformen 

inte fungerar. Det kan ses som att utlandsfödda föräldrar använder den metod för 

barnuppfostran som de är vana vid eftersom resultatet i enkätstudien (Janson et al., 2007) 

visar att utlandsfödda föräldrar använder våld i större utsträckning än svenskfödda. 

Personer som kommer till Sverige på grund av flykt eller andra skäl har med sig sina 

normer och värderingar då de har växt upp på ett sätt som kanske skiljer sig från svenska 

normer. Socialisationsprocessen påverkar människors sätt att uppfostra sina barn och förs 

vidare i generationer (Angelöw & Jonsson, 2000), genom att få samhällsorientering om 

Sverige och dess kultur bryts gamla vanor för att ersättas med nya och föras vidare till 

nästa generation. 

 

1.4 Tillräcklig information 

Vi frågade vår informant på SFI om informationen om barnuppfostran var tillräcklig 

vilket hon inte tyckte. Informanten menade på att informationen om lagen mot barnaga 

inte var tillräcklig och att det krävdes mer diskussion i undervisningen. Att förändra sitt 

synsätt på barnuppfostran kräver diskussion, inte bara information enligt henne. 
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”Informationen om lagen och så tror jag, den är nog inte tillräcklig, nej det är den nog 

inte, men att man när man har den här informationen framförallt också har en dialog, så 

att man också får syn på synsätt som man kanske också inte är van vid” (SFI-IP) 

 

Vår informant är tydlig med att mer diskussion på lektionerna behövs, materialet i 

lärarhandledningen ger många möjligheter till dialog och diskussion. Däremot saknas det 

information om vilka metoder som kan användas, utan att använda våld, för att uppfostra 

sina barn. Informanten anser inte heller att den information som finns om anti-agalagen 

är tillräcklig, men i delen som handlar om barnuppfostran förklaras i princip bara att man 

inte får slå sina barn och att svensk barnuppfostran inte längre är så sträng. Vår tolkning 

av det som informanten säger är att informationen inte ger nyanlända särskilt mycket, 

men om ämnet diskuteras kan det bli lättare att ta till sig kunskapen samt använda det i 

vardagen. I lärarhandledningen från ”Va med!” står det att materialet ska inspirera till 

diskussion och lektionerna ska vara öppna för alla att komma till tals. Det ges exempel 

på hur lärare kan lägga upp lektionerna för att skapa diskussion, med bilder och 

tillhörande text som eleverna kan diskutera. I studien om kroppslig bestraffning (Janson 

et al., 2007) påtalades att brister i nyanländas etablering kunde påverka deras tillämpning 

av kroppslig bestraffning som uppfostringsmetod. Vår informant är medveten om att 

utbildningen brister vad gäller diskussion, samtidigt menar hon att materialet är bra. Vår 

tolkning är att vår informant upplever svårigheter i tillämpningen av materialet och de 

verktyg som finns tillgängliga. Det speglar resultatet från enkätstudien (Janson et al., 

2007) som påtalar problemet i nyanländas etablering eftersom samhällsorienteringen är 

en del av den etableringsplan som erbjuds (SOU 2010:37). 

 

Kommunikationsteorin beskriver hur interaktioner mellan människor genom 

kommunikationen bidrar till att man integreras. Utifrån intervjupersonens svar kan det 

tolkas som att de nyanlända varken introducerade tillräckligt samt att den bristfälliga 

kommunikationen kan utgöra ett hinder för dem att i ett tidigt stadie integreras i det nya 

samhället. Socialisationsprocessen inom socialpsykologin beskriver hur människan 

formas av den miljö man föds in i och familj och skola ses som de viktigaste delarna av 

socialisationen. Processen är livslång och förklarar hur överföringen av normer, 

värderingar, attityder, beteenden och kunskaper sker mellan individer och grupper i 

samhället. Som nyanländ kommer man från en kultur som består av traditioner, normer 

och värderingar som skiljer sig i olika utsträckning från den svenska kulturen Man har 

redan från födseln fått lära sig vad som är rätt och vad som är fel. Att som nyanländ ges 

möjligheten att diskutera olika förhållanden och ny kunskap är en förutsättning för den 

vidare socialisationen och för att man från början ska ges möjligheten att integreras på 

rätt sätt. Det är även viktigt att påpeka samhällsorienteringens viktiga roll då en står för 

den huvudsakliga interaktionen mellan de nyanlända och det svenska samhället i början 

(Angelöw & Jonsson, 2000). Informatören på SFI uttrycker en rädsla för att verka 

överlägsen då hon ska lära de nyanlända "hur" man ska uppfostra sina barn. Detta kan 

tolkas som den försiktighet man i det svenska samhället socialiseras till att använda. 

Vidare uttrycker vår informant vikten av att man i utbildningen inte ger intrycket av ett 
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"vi och dom" men att man är tydlig med sin avsikt och i bästa mån försöker belysa 

problematiken som uppstår i samband med kulturella skillnader.  

 

5.3 Tema 2: Barnuppfostran 

2.1 Kunskap om barnuppfostran 

Vi ställde frågan om informanterna hade kunskap om barnuppfostran i andra kulturer, SFI 

menade att hon hade det och drog paralleller till hur kvinnor och barn hade det i Sverige 

förr i tiden. Socialtjänsten menade att kulturella skillnader även kan förekomma i länder 

som har liknande samhällsstruktur som Sverige, informanten gav England som exempel 

där barnaga är tillåtet.  

 

”Jo men det tycker jag att jag har. Och egentligen är det faktiskt inte så stor skillnad i 

hur kvinnor och barn hade det förr i tiden…” (SFI-IP) 

 

”Men sen är det också en fråga om kulturer, vilka vi menar för det är ganska stor skillnad 

på barnuppfostran bara när vi åker till England som vi tycker är så likadant som oss. 

Men där får man ju faktiskt aga sina barn, det får man inte i Sverige så vi har ju… alltså 

vi har ju även europeiska familjer som skulle behöva mer information om lagar i Sverige, 

och utomeuropeiska familjer som… än lika nyanlända…” (IP1) 

 

Oavsett vilket land eller kultur som en person har sitt ursprung i så ska den första tiden i 

Sverige innefatta samhällsorientering (SOU 2010:197). IP1 talar om att även europeiska 

familjer behöver stöd och information om hur man kan göra istället för att slå i 

uppfostringssyfte, barnaga är tillåtet i många länder och de 34 länder som förbjudit det är 

relativt utspridda över världen. Vår tolkning är att det är viktigt att se till en persons 

kulturella bakgrund och inte endast den etniska eftersom olika kulturer anser att 

barnuppfostran bör ske på olika sätt. De kan därför antas vara viktigt för alla nyanlända 

personer att delta i samhällsorienteringen som erbjuds. 

 

Socialpsykologin beskriver hur människor oavsett etnisk bakgrund genom socialisationen 

skapar sin grundläggande könsroll, moralföreställningar och självuppfattning. 

Intervjupersonernas bekräftar att familjeförhållandena i andra kulturer är liknande de 

svenska familjeförhållandena under 1950- talet. Detta tyder på att skillnader finns och 

måste tas hänsyn till i utbildning. Intervjupersonerna menar även att även nyanlända från 

länder med en kultur liknande Sveriges behöver få information om svenska lagar och 

regler gällande barnuppfostran. Vår tolkning är att nyanlända måste, genom diskussion 

och dialog, ges möjligheten att socialiseras på nytt gällande metoder vid barnuppfostran 

(Angelöw & Jonsson, 2000). Att som nyanländ vara uppfostrad enligt en annan kulturs 

normer och värderingar innebär att ens handlingar och agerande i olika situationer 

kommer att påverkas av det djupt invanda beteendet. Genom att ta hänsyn till hur 

barnuppfostran är i andra kulturer och hur socialisationsprocessen påverkar oss som 

människor kan skillnader och likheter mellan olika kulturer upptäckas. Detta innebär att 
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man kan möta den nyanlände utifrån dennes tidigare erfarenheter och på så vis underlätta 

möjligheten till integration i det nya samhället.  

 

2.2 Diskuteras barnuppfostran 

Vi frågar vår informant på SFI om just avsnittet om barnuppfostran diskuteras tillräckligt 

i undervisningen, hon upplever att det inte diskuteras. Hon menar även att ens eget synsätt 

är en faktor som avgör, det kan vara svårt att se andras problematik kring saker som är 

självklara för en själv. Därför behöver man bli påmind i att diskutera och att föra en dialog 

med elever i samhällsorienteringen kring barnuppfostran.  

 

”Men att diskutera det behöver vi mycket, mycket mer och jag tror att vi skulle behöva 

utbildning i liksom att, eller i alla fall behöva bli påminda […]Det är viktigt, ska det bli 

integration så måste det vara dialog” (SFI-IP) 

 

Som nämnts tidigare innehåller Va med!:s lärarhandledning verktyg för att skapa 

diskussion, vår informant på SFI kan använda dessa hjälpmedel i sin undervisning. 

Tanken med materialet är att lägga fram olika situationer med tillhörande bilder och 

repliker som ska skapa diskussion vilket kan leda till att elevernas kunskap ökar. Även 

studien om föräldrars attityd till kroppslig bestraffning (Janson et al., 2007) påpekar 

etableringens betydelse för integration, nyanländas deltagande i samhällsorientering tros 

påverka hur deras sätt att uppfostra barn i Sverige ser ut. Studiens författare (ibid.) menar 

att nyanlända behöver mer stöd under sin första tid i Sverige för att kunna förändra sitt 

sätt att uppfostra och hantera konflikter med sitt barn. Vår tolkning av vår informants svar 

är att diskussion betyder mycket och att hon saknar det i sin undervisning, det kan 

jämföras med den lärarhandledning som hon har att tillgå. Va med! pekar mycket på att 

dialog bör vara en del av lektionerna, vi tolkar att det finns en skillnad i den teoretiska 

målsättningen och det praktiska genomförandet av samhällsorienteringen.  

 

2.3 Bestraffningsmetoder 

Vår informant på SFI svarar på frågan om olika bestraffningsmetoder och hur man pratar 

kring det i undervisningen. Hon menar på att det inte förekommer någon diskussion alls 

om olika metoder, och att större delen av undervisningen baseras på information från 

läraren. Hon tror att diskutera mer kan leda till en djupare förståelse och att nyanlända på 

det sättet kan förändra sina uppfostringsmönster. 

 

"Det här synsättet kring de olika formerna av bestraffning, men att mer systematiskt ha 

med det i undervisningen. Det tycker jag att man skulle ha. För mycket i 

samhällsorientering, det blir ju mycket som en slags information men det här är ju mera 

att kommunicera kring. Och också att kanske nå på ett djupare plan, in i att man börjar 

fundera kring sina, ja hur det har varit när man har vuxit upp och hur man vill ha det. 

Oavsett hur man har haft det kan man ju göra val.” (SFI-IP) 

 



 

29 

 

”Och liksom att man kommer till det här stadiet, som du sa, hur gör ni med dem här, det 

här med rådjurs- och kattbestraffning att just det! Det var flera år sen vi pratade om det, 

det här måste vi prata om, inte bara att jag står och informerar…” (SFI-IP) 

 

I materialet "Om Sverige" saknas det information om metoder som eleverna kan använda 

för att uppfostra sina barn utan att använda våld. Nyanlända invandrare som kommer till 

Sverige får endast information om hur det ser ut med lagar och normer för barnuppfostran. 

Vår tolkning är att lärare som utbildar i samhällsorientering förväntas informera och 

diskutera detta med sina elever. Utifrån vår informants svar upplever vi att det inte görs 

eftersom hon under intervjun tar upp avsaknaden utav diskussion ett flertal gånger. Enligt 

socialpsykologin är människans synsätt baserat på dennes tidigare erfarenheter och 

samhällets och omgivningens påverkan. Att ändra ett synsätt kräver att man speglar, att 

man får syn på att man har ett annat synsätt, att man kanske hjälper en person att förstå 

det den själv inte förstår. Vi tolkar att en förutsättning för detta är att man kan föra en 

dialog med de nyanlända i samhällsorienteringen. Genom att diskutera barnuppfostran 

kan dessa personer se hur deras normer och värderingar är påverkade av deras kultur, då 

kan de synsätt som anses vara felaktiga utifrån svensk lagstiftning brytas. Enkätstudien 

(Janson et al., 2007) påpekar att en förälder oftare tillämpar våld i uppfostringssyfte om 

det har förekommit under ens egen uppväxt, enligt socialisationsteorin ärvs normer och 

värderingar i generationer. Nyanlända personer vars kultur skiljer sig från Sverige när det 

gäller barnuppfostran bryter sin kulturella socialisationsprocess om denne tillämpar en 

”svensk uppfostringsmetod”.  

 

Socialtjänstens informanter får även frågan om de upplever att det finns 

bestraffningsmetoder som är vanligare hos utlandsfödda föräldrar än svenskfödda 

föräldrar. 

 

”Just örfilar och dunk i huvudet, lite knuffar och både rumpan o… det är rätt vanligt, hos 

många från många länder.”(IP1) 

 

”Det kan vara… en örfil men med en bestraffning att du går in på ditt rum och sitter där 

och blir utfryst. Det är tillhyggen; spadar, slevar, skohorn, och allt möjligt… turkiska 

brödkavlar! Det är liksom hot, ingår i det hela. Om du inte… och väldigt, greppmärken. 

Vi tar tag i våra barn.” (IP1) 

 

Våra övriga informanter inom socialtjänsten instämde i det som IP1 sa, att det är 

bestraffningsmetoder som förekommer hos utlandsfödda föräldrar. Eftersom endast 34 

länder i hela världen har förbjudit barnaga enligt lag så är risken stor att problemet med 

dessa kulturkrockar fortsätter (Rädda Barnen, 2013). I intervjun med socialtjänsten 

framkom även att ovan nämnda metoder inte uppfattades som våld av utlandsfödda då 

det är det ett normalt sätt att handla när deras barn betett sig illa. Om 

samhällsorienteringen innehåller mer information om uppfostringsmetoder, kan det 

åtminstone bidra till mer kunskap hos utlandsfödda familjer. Enkätstudien från 2007 

(Janson et al., 2007) visade att utlandsfödda i större utsträckning använde tillhyggen samt 
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grövre våld i samband med konflikter, medan svenskfödda ruskade eller högg tag i barnen 

i samma situation. Enkätstudien (ibid.) bekräftar det som våra informanter på 

socialtjänsten upplever, vår tolkning är att dessa mönster i barnuppfostran ärvs i 

generationer genom användandet av aga som metod.  

 

Inom socialpsykologin lägger man stor vikt vid de bakomliggande orsakerna till 

människors handlingar. Man utgår från att människors uppförande kommer inifrån och 

har sitt ursprung i hennes avsikter, vilja och yttre påverkan hon utsätts för. 

Socialisationsteorin beskriver hur den vuxna generationen påverkar den efterkommande 

generationen och att värderingar, normer och attityder överförs inom och mellan grupper 

i samhället. Socialisationsprocessen fokuserar till stor del på barns uppfostran och 

uppväxtvillkor. I främmande kulturer där barnaga ännu är tillåtet har metoden varit 

förekommande i generationer.  Att uppfostra barnen genom aga är det enda många 

nyanlända känner till enligt våra informanter på socialtjänsten. Enligt socialpsykologin är 

det viktigt att man försöker förstå människors agerande, men även att man förstår det 

aktören själv inte förstår (Nilsson, 2006). ). De nyanlända som använder sig av barnaga 

som uppfostringsmetod kan genom en väl utformad utbildning och ett deltagande få syn 

på eventuella skillnader mellan ursprungslandets kultur och den svenska kulturen. En 

tolkning är att en väl utformad utbildning kan bidra till nyanländas integration och ge en 

förståelse för hur barnaga påverkar deras barn, men det kan även hjälpa dem att hitta 

alternativa metoder för barnuppfostran. Att inte erbjuda stöd till de nyanlända som 

använder sig av barnaga, att  inte hjälpa dem hitta nya metoder kan innebära att risken 

ökar för att även deras barn kommer att använda sig av barnaga som uppfostringsmetod 

(Janson et al., 2007). Genom att diskutera i undervisningen kan man belysa problemet 

och erbjuda alternativa verktyg. Man kan på så sätt hjälpa de nyanlända att se 

barnuppfostran ur ett annat perspektiv.  

 

2.4 Orsaker till barnaga 

Våra informanter på socialtjänsten pratar kring orsaker till barnaga i uppfostringssyfte 

och är överens om att nyanlända använder uppfostringsmetoder som de själva växt upp 

med. Socialtjänsten säger även att nyanlända upplever att de inte får uppfostra sina barn 

i Sverige eftersom man inte får slå, men att de inte får veta hur man ska göra istället.  

 

”Det tror jag, ligger en del i alltså verktyg som många av dom föräldrar har, är ju det 

som dom själva blivit uppfostrade med.”(IP6) 

 

”alltså barnaga i uppfostringssyfte är det ju mycket att man är uppfostrad på det sättet 

själv och man gör ju ofta på det sättet som man själv känner till (...) för det finns ju dom 

som också säger att dom själva har blivit agade och dom tyckte inte om det men att det 

är så man gör” (IP4) 

 

”Vi får ju också ofta höra att man inte får uppfostra sina barn i Sverige, och det kan man 

ju förstå då... Om deras sätt är att gränssätta och markera genom att slå eller daska eller 

så och så får man inte göra det här" (IP3) 
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I vårt avsnitt ”tidigare forskning” nämns de konsekvenser av att själv ha blivit slagen som 

barn (Janson et al., 2007), risken ökade markant enligt enkätstudiens resultat. Det var 4 

respektive 2, 5 gånger större risk beroende på vilken förälder som använde våld. Personer 

som kommer från ett land eller kultur där normen är att uppfostra med våld bär med sig 

den metoden. Om den personen slår sina barn ökar risken för att det barnet i sin tur slår 

sina barn. Sverige förbjöd barnaga 1979, antalet personer som var positiva till att använda 

kroppslig bestraffning har minskat markant sedan dess (Janson et al., 2007). År 1981 var 

andelen 26 % medan endast 7 % var positiva år 2006 (ibid.), det visar på en förändrad 

attityd i Sverige. Utifrån våra informanter och resultatet i enkätstudien (ibid.) kan det 

tolkas som att svenska värderingar kring barnuppfostran har förändrats sedan 1979 när 

barnaga förbjöds. Socialisationsprocessen, som utgår från den svenska kulturen, innebar 

att bland annat uppfostringsmetoder ärvdes i generationer. Eftersom svenskfödda 

föräldrar tilläts använda aga innan år 1979 var det en metod som ansågs vara bra, därefter 

har föräldrar tvingats ändra sitt sätt och tillämpa andra metoder. Socialisationsprocessen 

har förändrats och numera ärvs andra normer och värderingar kring barnuppfostran enligt 

den svenska kulturen. 

 

5.4 Tema 3: Familjeförhållanden  

3.1 Omhändertagande av barn 

Informanten på socialtjänsten svarar på frågan om det är vanligare med omhändertagande 

av barn på grund av aga i invandrartäta områden. Enheten som informanterna arbetar på 

ligger i ett invandrartätt område vilket gör att deras erfarenhet har sin grund i kontakten 

med utlandsfödda familjer. Hennes upplevelse är att omhändertagande av barn sker i 

större utsträckning bland utlandsfödda familjer.  

 

”Procentuellt så handlägger vi ju mest familjer som kommer från andra bakgrunder än 

Sverige, å då räknar vi även med Finland och till andra sidan jordklotet, så att ja 

självklart blir det större andel med invandrarbakgrund det blir det ju, det är svårt att 

komma ifrån” (IP1) 

 

Informanten menar att det geografiska område som de arbetar i mestadels består av 

familjer med invandrarbakgrund. Därför är deras kunskap och erfarenhet präglad av 

arbetet med dessa familjer. Studien om föräldrars attityd till kroppslig bestraffning 

(Janson et al., 2007) visar att utlandsfödda föräldrar använder sådana metoder i större 

utsträckning än svenskfödda föräldrar. Vår tolkning utifrån den information som 

presenteras i enkätstudien och våra informanters upplevelse är att risken för 

omhändertagande av barn ökar hos utlandsfödda föräldrar och att det kan bero på 

informationen som ges i samhällsorienteringen. Socialpsykologin fokuserar på hur 

individers sociala identitet skapas i samband med interaktion inom och mellan grupper. 

Vi formas utifrån den miljön vi fötts in i. När man kommer till Sverige är man bärare av 

alla faktorer som skapat ens identitet. Vi har från födseln fått lära oss vad som är rätt och 

vad som är fel och vårt agerande och våra attityder är baserade på denna kunskap. Att 
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komma till en främmande kultur innebär att vi måste socialiseras på nytt. Vi måste lära 

oss vilka attityder och beteenden som är acceptabla. Skolan är det samhällsorgan som för 

de nyanlända blir grogrunden till en integration, vi får lära oss hur samhället fungerar och 

vad som förväntas av oss. Om skolan inte bidrar till att socialisera de nyanlända och att 

de dessutom blir bosatta i invandrartäta bostadsområden där interaktionen med det 

svenska samhället är minimal blir den enda utvägen att bete sig och handla utifrån de 

tidigare förvärvade kunskaperna. Med detta menas att den invandrare oundvikligt 

kommer införliva värderingar, normer och traditioner från sitt ursprungsland, även med 

avseende på barnuppfostran (Angelöw & Jonsson, 2000). Inom socialpsykologin är det 

även viktigt att påpeka att det inte alltid är enskilda individers handlingar som ska 

beskrivas, hit hör även att beskriva flera individers eller gruppers handlingar, man menar 

generella tendenser och inte speciella. I ett invandrartätt område är sannolikheten större 

att individen socialiseras utifrån rådande normer, värderingar och attityder i området 

(Nilsson, 2006). 

 

3.2 Familjeroller och struktur 

Våra informanter från socialtjänsten och SFI besvarar frågan om deras tankar kring den 

utvidgade familjen och dess påverkan på familjeroller vid ankomsten till Sverige. Våra 

informanter är överens om att det kan innebära stora påfrestningar och förändringar i 

familjerollerna. Socialtjänstens informanter är eniga om att en stor skillnad är vem som 

har ansvaret om barnen, då man i en utvidgad familj ofta delar ansvaret med flera andra 

familjemedlemmar. Socialtjänstens informanter kan även se vissa samband mellan dessa 

påfrestningar och stress hos nyanlända, de tror att det kan leda till lägre toleransnivå vilket 

ökar risken att använda våld vid konflikter. Informanten på SFI påtalar att man som 

nyanländ kan förlora sin roll i familjen vilket kan leda till påfrestningar mellan makar 

samt i relationen mellan förälder och barn. 

 

”Det kan jag förstå att det blir, att det blir mer konflikter, särskilt som det blir att ofta att 

en man till exempel som har en position och så kommer hit, känner att han liksom, ja han 

får inte statusen längre, han har inte sitt jobb och det knakar i äktenskapet och kvinnan 

kanske lämnar honom… jag menar barnen blir ju naturligtvis jättemycket påfrestningar.” 

(SFI-IP) 

 

”Sen om man som förälder kanske har haft huvudansvaret så kanske man haft betydligt 

mer avlastning i föräldraskapet än man har när man kommer hit… och inte har släkt eller 

familj. Och det kan jag tänka mig är en enorm påfrestning när man kommer och måste 

dra hela lasset själv.”(IP5) 

 

”Men en stor skillnad kan ju vara att dom kommer från ett stort sammanhang och så 

kommer dom till Sverige och så är dom ensamma utan att känna nån och ska ta hand om 

sina barn själva. Och barn, dom kanske aldrig har tagit hand om dom förut. Det kan vara 

en överraskning för en del.” (IP1) 
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”Ja fast sen märker man ju att föräldrar som är mer stressade eller att dom har lättare 

att liksom att komma igång för att behöva gräns sätta […] det kanske bidrar till att 

sträckan till att slå blir kortare, man har lägre tolerans” (IP4) 

 

Våra informanter upplever att skillnaderna i familjen mellan hemlandet och Sverige kan 

vara ganska stora, det ligger ett problem i att våra levnadssätt och familjestrukturer skiljer 

sig åt. Den största skillnaden ligger ofta i antalet familjemedlemmar (Nyberg, 2008), vid 

ankomsten till Sverige ska mamman och pappan sköta ansvaret om barnen och allt kring 

familjelivet ensamma. I sitt hemland kan de ha haft både mostrar och fastrar som hjälpt 

till (ibid.), vilket våra informanter bekräftar. Även mannens status kan förändras eftersom 

svenska familjer inte har en patriarkalisk struktur, vår informant på SFI reflekterar kring 

det och tror att påfrestningarna kan skapa konflikter i familjen. SFI-IP berättande även 

under intervjun om sina erfarenheter av att nyanlända skiljer sig när de bott i Sverige en 

tid, det blir påfrestningar i familjelivet och parrelationen av att anpassa sig till ett annat 

lands värderingar.   

 

Ordet roll inom socialpsykologin används för att beskriva sammansättningen av regler, 

värden och normer som formar människans handlingsutrymme (Johansson, 1999). Den 

strukturfunktionalistiska rollteorin beskriver människors funktioner i olika sociala 

strukturer och utgörs av förväntningar och beteenden som hör till en viss position i en 

social struktur. Synen på våra roller påverkar hur vi hanterar en förändring i den sociala 

rollen (Payne, 2008). Att som nyanländ förlora sin yrkesroll och roll som 

familjeförsörjare innebär att man hamnar i en beroendeställning i förhållande till 

systemet. Den nyanlände förlorar på så vis sin sociala uppskattning och känner sig 

funktionslös. Känslan av värdelöshet är mycket påfrestande och påverkar individen 

psykiskt (Angelöw & Jonsson, 2000). 

 

Intra-rollkonflikter sker då individen inom samma sociala position påträffar olika 

förväntningar på vad som krävs för utövandet av de aktuella rollen. I en utvidgad familj 

skiljer sig modersrollen och fadersrollen från rollerna i en kärnfamilj. I den utvidgade 

familjen har föräldrarna huvudansvaret för sina barn och är framför allt ekonomiskt 

ansvariga. Skötseln av barnen såsom omvårdnad och omsorg är fördelat inom den 

utvidgade familjen. Då nyanlända kommer till Sverige utan den utvidgade familjen ändras 

föräldrarollen. Föräldrarna påträffar olika förväntningar på vad som krävs av dem och det 

utökade ansvaret blir mycket påfrestande. Detta förhållande skapar intra- rollkonflikter 

och tyder på vikten av behovet att integrera de nyanlända i det svenska samhällsystemet 

genom kommunikation och diskussion (Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

 

5.5 Tema 4: Utbildningsmaterial 

4.1 Följande citat är tagna ur lärarhandledningen från Va med! som visar vilken roll 

läraren i samhällsorientering bör ha. 
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”Alla lärare eller kursledare som använder Va med! har dock som huvuduppgift att 

engagera eleverna till diskussion och reflektion.” (Va med!) 

 

”En grundläggande tanke bakom Va med!-materialet är att skapa förutsättningar för ett 

aktivt elevdeltagande i ett tillåtande klimat med högt i tak.” (Va med!) 

 

I materialet är det genomgående tydligt att diskussion och reflektion bör användas som 

undervisningsmetod. Alla elever ska komma till tals och reflektera över sin bakgrund, hur 

man har haft det och hur man vill ha det i framtiden. I jämförelse med det vår informant 

från SFI säger så tyder det på att detta inte genomförs i samhällsorienteringen. Faktorer 

för att denna brist uppstår kan bero på utbildarens kompetens, kommunens resurser och 

en bristande samverkan mellan Va med! och utbildare i samhällsorientering. Enligt 

socialisationsteorin ses familj och skola som de viktigaste delarna i socialisationen. 

Genom att utforma en fungerande undervisning kan man hjälpa de nyanlända att 

socialiseras in i det svenska samhället.  

 

 

4.2 Följande citat är den information om barnuppfostran i materialet ”Om Sverige” 

 

”I Sverige är det förbjudet att använda fysiskt och psykiskt våld i barnuppfostran. Fysiskt 

våld betyder alla former av våld mot kroppen. Psykiskt våld är alla sätt att hota, skrämma, 

kontrollera och kränka en annan människa. Lagen kallas anti-agalagen och har funnits i 

Sverige sedan år 1979.”  

 

”Lagen förbjuder alla former av fysiskt våld. Också lätta slag, att dra i håret och nypa 

är fysiskt våld.” 

 

”Psykiskt våld kan vara att hota, skrämma, frysa ut eller låsa in ett barn. Det ses som 

kränkande behandling och är förbjudet enligt lag. Psykiskt våld kan skada barnets 

självkänsla och utveckling lika mycket som fysiskt våld.” 

 

”När du är ny i ett land kan de gamla rollerna i familjen förändras. Rollerna i familjen 

kan vara mycket olika mellan Sverige och hemlandet. I Sverige är det ofta både mannen 

och kvinnan som tillsammans tar viktiga beslut om familjen.” 

 

Ovanstående citat är det som finns i materialet ”Om Sverige”, de första tre citaten är från 

avsnittet om barnaga och innefattar lagtexten samt en förklaring. Det är inte en utförlig 

text och den ryms på en halv sida, inklusive bild. Det ges inga exempel på hur man som 

förälder kan uppfostra sina barn utan att använda våld. Det sista citatet handlar om 

kulturella förändringar och hur det kan påverka familjen att flytta till Sverige. Även det 

innehållet ryms på en halv sida. Innehållet känns bristfälligt eftersom det är denna 

information som nämns i materialet. Det ges ingen information om hur man som nyanländ 

i Sverige kan hantera de kulturella förändringar som sker i familjen.  
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Grundtanken med Va med!-materialet är att diskutera varje avsnitt med hjälp av bilder, 

filmer, dialogtexter och dylikt som finns bifogat i lärarhandledningen. Utifrån det vi fått 

veta av SFI-informanten genom hennes intervjusvar tolkar vi att det inte sker någon 

diskussion utan att det endast ges information till nyanlända. Kommunikationsteorin 

beskriver hur kommunikationen mellan individer påverkas av tidigare erfarenheter, 

minnen, känslor och kunskaper (Angelöw & Jonsson, 2000). I materialet från ”Va med” 

framgår det att bilder och dylikt ska användas för att genomgående diskutera i 

utbildningen. Nyanlända har självklart språksvårigheter under den första tiden i Sverige, 

genom att använda sig av bilder i undervisningen kan det bidra till att motverka 

missuppfattningar i kommunikationen samt underlätta för de nyanlända att delta i en 

diskussion trots etniska och klassmässiga skillnader.  

 

6. DISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka hur nyanlända invandrare informeras om svenska 

lagar och regler som berör barnuppfostran och barnaga. Studien syftade även till att 

undersöka på vilket sätt en bristande information om barnuppfostran i 

samhällsorienteringen kan påverka nyanlända barnfamiljer. I den avslutande 

diskussionen kommer vi att besvara våra frågeställningar utifrån studiens resultat, vi 

kommer även diskutera metod, teori och tidigare forskning. 

 

6.1 Besvarande av frågeställningar 

6.1.1 Frågeställning 1 

Hur behandlas barnuppfostran och barnaga i samhällsorienteringen? 

I vårt resultat framkom att det rörde sig om cirka två sidor som berörde barn och 

barnuppfostran i materialet som används i samhällsorienteringen. Den information som 

finns har vi citerat i vårt resultatavsnitt under tema fyra. Enligt vår mening kan det inte 

vara tillräckligt, vår informant på SFI berättade att barnuppfostran berördes lite överallt i 

materialet. Informanten menade att det togs upp i bland annat de avsnitt som handlade 

om socialtjänstlagen, försäkringskassan och svensk demokrati. I dessa avsnitt finns ingen 

information om det som vi efterfrågar utan mer allmän information om myndigheterna 

och hur man röstar, inte om barnuppfostran. Inte heller i avsnittet som behandlar 

Barnkonventionen tas det upp något om barnaga eller uppfostran, det står mer om barns 

rättighet och att barnets bästa ska tas i beaktande. Visserligen är det inte något som är 

oviktigt men en utökad information skulle vara önskvärt enligt oss. I materialet finns 

endast information om vad som är förbjudet och nyanlända invandrare ges inte några 

verktyg, eller hjälpmedel, för att kunna uppfostra sina barn enligt den svenska normen 

och lagen. Möjligtvis kan det vara så att läraren som utbildar nyanlända i 

samhällsorientering förväntas ta upp metoder i de diskussioner som ska ingå i 

undervisningen.  
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6.1.2 Frågeställning 2 

Hur upplever professionella informationen om barnuppfostran i samhällsorienteringen?  

Vår informant på SFI lyfte problemet med att det saknas diskussion i undervisningen men 

att det även saknas avsnitt som behandlar förändrad föräldraroll och metoder för 

barnuppfostran. Nyanlända invandrare verkar inte ges möjligheten att prata om sina 

tankar och funderingar om hur de ska göra. Vi anser att det är viktigt att få diskutera den 

informationen som finns i materialet ”Om Sverige”, speciellt om man inte har fått det på 

sitt eget modersmål. Även ur ett språkligt perspektiv är samhällsorienteringen bristfällig, 

nyanlända på den SFI-verksamhet vi intervjuade får materialet på sitt språk, om det finns. 

All utbildning bedrivs på svenska, de har inte använt tolk och inte heller finns möjligheten 

att få föreläsningar eller diskutera på sitt modersmål. Även materialets information om 

barnaga var bristfälligt enligt vår informant på SFI. 

 

Nyanlända ges inte något stöd i hur de ska uppfostra sina barn, de får inte veta vilka 

metoder man kan använda, hur svenskfödda föräldrar gör och dylikt. Den information 

som finns förklarar bara hur situationen i Sverige ser ut och vad man inte får göra. Vi är 

även kritiska till att nyanlända elever på SFI får ladda ner sitt material själv och skriva ut 

eller läsa elektroniskt, man kan inte vara säker på att informationen läses vilket vår 

informant på SFI bekräftade. I lärarhandledningen från ”Va med!” är det genomgående 

tydligt att diskussion ska vara en del av utbildningen i samhällsorientering. Om 

diskussion används i undervisningen får nyanlända ta del av informationen oavsett om de 

läst materialet eller inte. Vi anser att en orsak till att samhällsorienteringen brister är att 

lärare som undervisar i samhällsorientering inte följer handledningen från ”Va med!”. 

 

Vår informant på SFI upplevde att det saknades diskussion kring förändrade familjeroller, 

vilka påfrestningar det kan betyda och dess konsekvenser. Oavsett om man kommer till 

Sverige som flykting, anhörig eller av viljan att bo här så innebär det förändringar som 

man är mer eller mindre beredd på.  

 

Vid intervjun på socialtjänsten framkom att de inte hade någon direkt kunskap om vad 

samhällsorientering är eller om dess innehåll. Socialtjänsten menar att de skulle kunna 

bidra genom att samverka med Arbetsförmedlingen för att försöka öka kunskapen om 

barnuppfostran hos nyanlända familjer. Tyvärr verkar det vara en fråga om resurser enligt 

alla våra informanter, både på SFI och socialtjänsten. 

 

6.1.3 Frågeställning 3 

På vilket sätt upplever professionella att en bristande information om barnuppfostran kan 

påverka nyanlända barnfamiljer? 

Utifrån den information vi fått genom våra intervjuer och genomgången av materialet 

som används i samhällsorienteringen kan vi konstatera att materialet är bristfälligt. Det 

gör att nyanlända barnfamiljer inte får någon hjälp i hur de ska göra för att uppfostra sina 

barn utan att använda våld vid konflikter. En bristande information om barnuppfostran 

kan påverka nyanlända barnfamiljer genom att de fortsätter att leva enligt de normer och 
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värderingar som fanns i hemlandet. Om familjerna är bosatta i invandrartäta områden är 

sannolikheten större att de socialiserar sig med sina gamla normer då det vanligtvis bor 

fler familjer från samma bakgrund i dessa områden. Våra informanter på socialtjänsten 

kunde bekräfta att barnaga förekommer i större utsträckning i invandrartäta områden. 

 

Ett problem med samhällsorienteringen, enligt vår tolkning, är att alla inte verkar erbjudas 

utbildningen. Vår informant på SFI berättar om hur de kommer i kontakt med nyanlända 

som har rätt till samhällsorientering, hon menar att alla som ska få det inte erbjuds att gå 

utbildningen. I tidigare forskning tog vi upp att varje nyanländ person har rätt till 

samhällsorientering genom etableringslagen (2010:197) och lagen (2013:156) om 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, kommunen har därmed ett ansvar att 

även erbjuda samhällsorientering till personer utan en etableringsplan. Utifrån den 

information vi fått genom vår intervju på SFI verkar Uppsala kommun inte fullgöra sitt 

ansvar, frågan är också om det är tillräckligt att endast ”erbjuda” samhällsorientering. Vår 

informant på SFI upplevde även att vissa elever endast går utbildningen för att det är ett 

krav enligt etableringslagen (2010:197) för att få försörjningsstöd, eftersom lärare som 

undervisar i samhällsorientering intygar nyanländas närvaro på utbildningen. 

 

”Sen är det ju det här att på något sätt känns det också som att många av eleverna är i 

någon slags beroendeställning till oss som lärare kring det här med insatser […] eftersom 

vi också skriver på deras papper för försörjningsstöd” (SFI-IP) 

 

 Man kan tolka det vår informant på SFI säger ur två olika perspektiv, dels anser vi att 

detta tyder på att många nyanlända endast deltar i samhällsorienteringen eftersom de får 

försörjningsstöd genom närvaro på utbildningen. Dels kan lärare i samhällsorientering 

uppleva att deras undervisning är överflödig på grund av bristande elevengagemang.  

 

6.1.4 Slutkommentar av frågeställningar 

Vi vill avsluta vårt besvarande av frågeställningar med förslag och tankar kring hur 

samhällsorienteringen kan förbättras. Kommunen som ansvarar för att 

samhällsorienteringen ges till nyanlända invandrare bör undersöka hur väl undervisande 

lärare följer handledningen från ”Va med!”, detta för att garantera kvaliteten på 

utbildningen. Kommunen bör även beakta vikten av samhällsorientering på modersmål 

för nyanlända inte ska gå miste om någon information. Kommunen måste fastställa en 

strategi för hur man kontrollerar nyanländas deltagande i samhällsorienteringen, att 

endast erbjuda ett deltagande i utbildningen är enligt vår empiri inte tillräckligt. 

 

6.2 Jämförelse med tidigare forskning 
I vår studie har vi inte någon tidigare forskning som har samma undersökningsfråga, 

däremot har vi hittat forskning som har en indirekt koppling till vårt ämne. Attityden till 

att använda kroppslig bestraffning som enkätundersökningen (Janson et al., 2007) har 
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studerat tyder på ett liknande resultat som det vi har kommit fram till. Utlandsfödda 

använder kroppslig bestraffning i större utsträckning än svenskfödda enligt studien vilket 

kan bekräftas av det som våra informanter på socialtjänsten berättar. I studien anges att 

etableringen i ett nytt land kan vara problematisk och att mer kunskap och stöd krävs i 

hur man gör i Sverige. Vårt resultat är likartat, det finns brister enligt de personer som 

kommer i kontakt med nyanlända personer och familjer. Det behövs mer diskussion och 

mer stöd i vilka metoder som kan användas istället för våld i uppfostringssyfte, särskilt 

för nyanlända invandrare från en annan kultur där barnaga är tillåtet. För att förändra sin 

uppfostringsmetod som är djupt rotad i ens kultur krävs stöd. 

 

 

Vi anser däremot att det är viktigt att skilja på kultur och födelseland, studien från 2007 

(ibid.) generaliserar utlandsfödda genom att anta att alla personer som är födda utomlands 

använder samma metoder för att uppfostra barn. I realiteten ser det inte ut på det sättet, 

även personer inom ett land kan ha olika kulturer och värderingar för att inta tala om 

individuella skillnader. Vår informant på socialtjänsten berättade om England, där 

kroppslig aga är tillåtet, som är nära Sverige rent geografiskt och tillhör det västerländska 

samhället. I första hand kanske man inte tänker på engelsmän när man hör ordet 

”utlandsfödd förälder”? Därför är det viktigt att ta hänsyn till kultur eftersom det kan röra 

sig om stora skillnader i både normer och värderingar. Likaså är vår mening i denna studie 

inte att påvisa huruvida utlandsfödda föräldrar vill ta till sig information om svenska lagar 

och regler kring barn och barnuppfostran, vi vill undersöka hur det svenska samhället 

informerar nyanlända invandrare om detta. 

 

6.3 Diskussion av teori 
Socialpsykologin är en mycket omfattande teori som behandlar flera olika perspektiv på 

individen och samhället. Teorin beskriver ingående hur människan redan från födseln 

formas och utvecklas utifrån den miljö och det samhälle man föds in i. Teorin behandlar 

individer som delar av ett system och beteenden och handlingar inom denna ram är 

ömsesidigt beroende av varandra.   

 

Vi har i denna studie använt oss av socialpsykologin för att beskriva de svårigheter som 

nyanlända stöter på vid mötet med en främmande kultur. Vi har valt att fokusera på de 

skillnader som finns i olika kulturer gällande barnuppfostran. Att vara ny i ett främmande 

land innebär i många fall en kulturkrock, den nyanlända formar sin identitet utifrån 

rådande normer, värderingar och attityder i hemlandet. Dessa faktorer påverkar hur mötet 

med en ny kultur ser ut samt hur den livslånga socialisationen fortgår.  

 

Socialpsykologin belyser vikten av att människor formas utifrån den livslånga 

socialisationen.  Vi har genom tillämpningen av socialpsykologin som analysverktyg 

lyckats belysa de svårigheter nyanlända möts av samt bekräftat vikten av kommunikation 

och dialog för att integrera de nyanlända i det svenska samhället. Vi har även lyckats 

påvisa att de nyanlända uppfostrar sina barn i enlighet med den uppfostran och de 

uppväxtvillkor de vuxit upp med.  
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Vi anser att valet av teori i denna studie varit lämpligt då vi genom socialpsykologin 

lyckats fånga flera vinklar av problemets omfattning.  Socialpsykologin som 

tillämpningsmetod handlar om att belysa sociala problem och lösningen eller hanteringen 

av dessa. Vi vill hävda att resultatet i denna studie både belyser problemet med bristande 

samhällsorientering samt hanteringen av detta problem.   

 

6.4 Metodkommentarer 
Metodvalet för denna studie var en kvalitativ forskningsintervju i form av en 

samtalsintervju med en utbildare i samhällsorientering samt en fokusgruppsintervju på 

socialtjänstens barn- och familjeutredning.  Valet av metod anser vi vara mycket lämpligt 

med avseende på studiens syfte samt att vi som forskare eftersträvade en djupgående 

beskrivning av intervjupersonernas upplevelser av problemets omfattning.   

 

För att återskapa intervjuerna använde vi oss av transkribering. En nackdel med 

transkribering är att en del av kommunikationen som utgörs av kroppshållning, miner 

m.m. inte transkriberas då man endast transkriberar verbala utsagor. Detta har vi försökt 

lösa genom att genomföra transkriberingen i direkt anslutning till intervjuerna och således 

sökt återskapa intervjutillfället i den utsträckning det är möjligt. Vi har även i den mån 

det är möjligt nedtecknat betydelsefulla kroppsrörelser och miner i transkriberingen.  

 

En risk med den kvalitativa intervjun är att intervjupersonernas inte delger hela 

sanningen. Detta har vi försökt motverka genom att vara tydliga med studiens syfte och 

målsättning samt etiska riktlinjer kring intervjun.  

 

Fokusgruppsintervjun har både för- och nackdelar. Nackdelar kan vara att vi som forskare 

låtit oss styras av en eller flera dominanta gruppmedlemmar eller att vi inte varit neutrala 

i vår hållning. En annan nackdel är svårighet att transkribera intervjun på grund av antalet 

intervjupersoner och att fokusgruppintervjuer inte utgör underlag för statistiska analyser 

(Olsson & Sörensen, 2011). Det är önskvärt att en fokusgrupp består av en variation av 

informanter, i vårt fall utgjordes informanterna av socialsekreterare på samma enhet. 

Detta innebär att våra informanter mer eller mindre känner varandra och att deras svar 

således kan ha färgats av varandra (ibid.). 

 

Vi har analyserat vår empiri med hjälp av en teori, socialpsykologi, vilket innebär att vi 

går miste om fördelen med teoritriangulering som gör att man belyser fenomenet ur flera 

perspektiv. Vi anser dock att det varit tillräckligt då socialpsykologin är så pass bred och 

användningen av en teori har bidragit till att vi kunnat göra en djupare analys.  

 

För att utöka studiens generaliserbarhet hade det varit önskvärt att genomföra intervjuer 

på en annan ort. På så vis hade vi erhållit en bredare uppfattning om hur undervisningen 

tillämpas och om det finns brister i materialet även på andra orter. Vi skulle således 

kunnat dra slutsatsen om det är bristande lärarengagemang eller brister i 

utbildningsmaterialet som är orsaken till svagheter i samhällsorienteringen. 
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6.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår studie genom att endast undersöka förekomsten av en form 

av barnuppfostran, fysisk bestraffning. Vi har även valt att bara inkludera nyanlända 

personer, då dem deltar i samhällsorienteringen under deras första år och på det sättet får 

kunskap om svenska normer för barnuppfostran. Dessutom har vi valt att endast intervjua 

utbildare i samhällsorientering samt socialtjänsten i en kommun, Uppsala, av hänsyn till 

arbetets storlek och tidsplan. En tanke i början av denna studie var att genomföra 

intervjuer med nyanlända invandrare som deltar i samhällsorienteringen, detta uteslöt vi 

på grund av kommunikationssvårigheter. 

 

Vi har begränsats i antal intervjuer då det var svårt att få tag på intervjupersoner. Dels 

personer som är tillförlitliga källor men som också innehar den kunskap vi söker, vi har 

även begränsats av tidsmässiga skäl då våra intervjupersoner inte haft möjlighet att 

medverka vid den tidpunkt vi önskat. Då denna studie undersöker ett fenomen som det 

inte har bedrivits någon liknande forskning om tidigare, så har vårt avsnitt ”tidigare 

forskning” behandlat forskningsresultat som indirekt belyser fenomenet.  

 

6.6 Förslag till vidare forskning 
Denna studie har försökt klargöra hur samhällsorienteringen ges till nyanlända samt vilka 

brister som finns i materialet ur de professionellas perspektiv. Eftersom vi inte har funnit 

någon tidigare forskning så anser vi att det är ett område som behöver utforskas. 

Kommande förslag är inspirerat från tankar som dykt upp under vårt arbete med denna 

studie. 

 Att göra en jämförande studie av hur samhällsorienteringen fungerar i olika 

kommuner. Förslagsvis kan man intervjua deltagare i samhällsorienteringen för 

att få ett bredare perspektiv, man kan även intervjua professionella på 

utredningsboenden för familjer.  

 Att göra liknande studier i andra kommuner. 

 Att undersöka på vilket sätt samhällsorienteringens genomförande kan förbättras? 
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BILAGOR 
Bilaga 1 
Intervjuguide Utbildare i samhällsorientering 

 

Tema 1 Samhällsorientering 

• Berätta vad samhällsorientering för nyanlända är? 

• Vilka ger samhällsorientering? 

• Hur kommer ni i kontakt med de som är berättigade till samhällsorientering? 

• Finns det grupper som inte har rätt till samhällsorientering? 

• Under vilka former ges samhällsorientering? (Tolk, modersmål, föreläsningar, material 

som används) 

• Hur lång är utbildningen? 

• Hur ser informationen om barnuppfostran ut? 

 

Tema 2 Familjeförhållanden 

• Skillnader i familjeförhållanden efter flytten så som avsaknaden av den utvidgade 

familjen i hemlandet (består av fler familjemedlemmar än de som räknas in i 

kärnfamiljen dvs. make, hustru och barn) upplevs som mycket påfrestande i relationen 

mellan barnet och föräldrarna och är en grundläggande orsak till att konflikter uppstår. 

Hur talar ni kring detta? 

• Hur insatta är nyanlända barnfamiljer i de svenska lagar och regler som finns om 

barnuppfostran? 

 

Tema 3 Barnuppfostran 

• Känner ni att ni har tillräcklig kunskap om barnuppfostran i andra kulturer? 

• Det finns olika typer av metoder för att visa att ett barn gjort något fel, hur pratar ni 

kring dessa? (Kattbestraffning och rådjursbestraffning) 

• Studier har påvisat att många flyktingar upplever att de har svårt för att förstå hur 

svenska myndigheter vill att dem ska uppfostra sina barn. Många invandrare upplever 

att de saknar en möjlighet att diskuterar barnuppfostran med svenska informatörer och 

att de därför har svårt att veta hur de ska förhålla sig i relation till sina barn för att inte 

tillämpa barnaga. Vad har ni för tankar kring detta? 

• Upplever ni att informationen om barnuppfostran är tillräcklig? (Hur kan ni bidra för 

att förbättra den? På vilket sätt är upplever ni att den är tillräcklig?) 

• Finns det någon annan verksamhet som kan bidra för att öka kunskapen om 

barnuppfostran? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide Socialtjänsten  

Tema 1 Samhällsorientering 

 Vad har ni för kunskap om samhällsorienteringen? 

 Anser ni att samhällsorienteringen brister i informationen om barnuppfostran? 

 

Tema 2 Familjeförhållanden 

 

 Kan socialtjänsten bidra på något sätt för att öka kunskapen om barnuppfostran 

hos familjerna? 

 Hur insatta är nyanlända barnfamiljer i de svenska lagar och regler som finns om 

barnuppfostran? 

 Hur ser de nyanländas familjesituation ut i de familjer ni arbetar med? 

 Kan ni se några faktorer hos nyanlända familjer som kan vara en orsak till 

barnaga?  

 Upplever ni att omhändertagande på grund av barnaga är vanligare i segregerade 

områden? 

 Det finns tydliga familjemönster som anses vara karaktäristiska för många 

flyktingar och invandrare som kommer till Sverige. Man ser stora samband mellan 

dessa mönster och de familjemönster som var aktuella i Sverige förr i tiden, hur 

upplever ni detta? 

 Skillnader i familjeförhållanden efter flytten så som avsaknaden av den utvidgade 

familjen i hemlandet (består av fler familjemedlemmar än de som räknas in i 

kärnfamiljen dvs. make, hustru och barn) upplevs som mycket påfrestande i 

relationen mellan barnet och föräldrarna och är en grundläggande orsak till att 

konflikter uppstår. Har ni någon upplevelse av detta? 

 

Tema 3 Barnuppfostran 

 

 Kan ni se några bestraffningsmetoder som utlandsfödda föräldrar använder i större 

utsträckning än svenskfödda föräldrar? (Katt- eller rådjursbestraffning). 

 Känner ni att ni har tillräcklig kunskap om barnuppfostran i andra kulturer?  

 Studier har påvisat att många flyktingar upplever att de har svårt för att förstå hur 

svenska myndigheter vill att dem ska uppfostra sina barn. Många invandrare 

upplever att de saknar en möjlighet att diskuterar barnuppfostran med svenska 

informatörer och att de därför har svårt att veta hur de ska förhålla sig i relation 

till sina barn för att inte tillämpa barnaga. Vad har ni för tankar kring detta? 
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Bilaga 3 
Informationsbrev inför medverkan i en intervjustudie, med titeln; ”Att vara ny i ett 

främmande land -om samhällsorienteringens betydelse för nyanlända barnfamiljer” 

 

Hej! 

Vi heter Hiba Sultan och Jessica Gerhardt och är socionomstudenter vid högskolan i 

Gävle. Ett moment i utbildningen är examensarbetet. Detta innebär att vi som studenter 

genomför en studie i form av en skriftlig rapport som presenteras vid högskolan. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur nyanlända informeras om svenska lagar och 

regler med fokus på barnuppfostran.  

 

Intervjun kommer genomföras på deltagarens arbetsplats och beräknas omfatta ca 60 

minuter. Vi ämnar att spela in intervjun för att utöka möjligheten till en kvalitativ och 

trovärdig studie. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som hämtats från och som berör 

informatören endast får användas för forskningens syfte. Intervjun och allt material som 

används i rapporten kommer behandlas konfidentiellt. Detta innebär att alla uppgifter 

måste bevaras så att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Detta innebär även att 

rapporten ska skrivas på ett sätt som inte avslöjar informatörens identitet. I det fall att 

beskrivningar i den färdigskrivna rapporten kan komma att avslöja informatörens identitet 

är det viktigt att vi som forskare försöker ändra på uttryck eller ord i rapporten utan att 

påverka meningsinnehållet. Om detta inte är möjligt måste informatören ge sitt samtycke 

om tillåtelse att publicera dessa delar i rapporten. 

Medverkan i intervjun är frivillig och deltagaren har rätt att avbryta sitt deltagande om så 

önskas. 

 

Tack för att ni vill medverka! 

 

Hälsningar 

Hiba Sultan & Jessica Gerhardt   

Socionomstudenter vid Högskolan i Gävle
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