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Abstract 

Stöd i föräldraskapet är något som funnits i Sverige sedan 30-talet. Idag ligger fokus på att det 

ska nå alla föräldrar som del i att implementera barnkonventionen och att arbeta aktivt för alla 

barns rätt till hälsa och utveckling under dess hela uppväxt. Denna studie undersöker hur 

yrkesverksamma inom det generella föräldraskapsstödet arbetar med nyanlända och 

utrikesfödda föräldrar som tidigare forskning visar är speciellt utsatta grupp och som flertalet 

kommuner uppmärksammat inte kommer till de generella föräldrastödsgrupper och 

workshops som erbjuds. Det är en kvalitativ studie där intervjuer har gjorts med fyra 

yrkesverksamma inom generellt föräldraskapsstöd där resultatet visar på organisationers roll 

och att den yrkesverksammas egen identitet och insatser spelar roll i mötet med dessa 

föräldrar. Resultatet visar på hur de yrkesverksamma använder sitt handlingsutrymme för att 

etiskt medvetet och reflekterande arbeta för att nå gruppen och för att ge gruppen det som de 

har rätt till och är i behov av. Det visar också hur de yrkesverksamma är beroende av resurser 

och personliga kontakter i sitt arbete och att det är i projektform som det fungerar som bäst. 

Utifrån ett kritiskt perspektiv kan en även se hur de aktivt diskuterar och arbetar utifrån ett 

intersektionellt perspektiv där de reflekterar över deras egna professionella och personliga roll 

i mötet men även vilka dessa föräldrar som de möter är utifrån kön, klass, utbildningsnivå och 

ursprung. Det visar på etisk medvetenhet och reflekterande progressivt socialt arbete även fast 

det till vissa delar kan tolkas inom ramen för upprätthållande av orättvisa strukturer. Studiens 

slutsatser är att det är av vikt i arbetet med målgruppen att anta ett kritiskt reflexivt arbetssätt 

och inkludera ett intersektionellt perspektiv för att inte medverka till ytterligare stigmatisering 

av gruppen. Utifrån den professionellas perspektiv rekommenderas att aktivt arbeta med sitt 

handlingsutrymme på ett etiskt medvetet vis där det egna ansvaret till detta betonas.  

 

Nyckelord: Föräldraskapsstöd, Nyanlända föräldrar, utrikesfödda föräldrar, professionalitet, 

etik, handlingsutrymme, intersektionalitet, kulturalisering, kulturkompetens, kulturell 

sensitivitet.  
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1. Inledning  

 

Det finns en uttalad strategi från regeringen att införliva barnkonventionen i Sverige via 

föräldraskapsstöd. Föräldraskapsstödet har som mål att nå alla föräldrar i Sverige som en del i 

att jämna ut och ge alla barn lika möjligheter och rättigheter samt att stärka föräldrarnas roll 

och jobba för föräldrars och barns relationer för att förebygga psykiska och sociala problem 

(SOU 2008:131). Bäck-Wiklund och Bergsten (2010) beskriver föräldraskap i Sverige idag 

som något som innebär att svara på ens barns behov och även samhällets. De beskriver att 

samhället ställer höga krav på föräldrars kompetens, samarbete och uthållighet och att 

familjelivet idag inte bara är en privat angelägenhet utan även angelägenhet för staten. Utöver 

samhällets och omgivningens krav beskriver de även hur vi som individer ställer krav på vårt 

eget föräldraskap i form av till exempel idealbilder. Alfredsson och Boberg (2016) menar 

att det som bidrar mest till barns välmående och psykiska hälsa är kvalitén på deras relation 

till föräldrarna, det är just detta som dagens föräldrastödsprogram syftar till. ABC-Alla barn i 

centrum är ett generellt föräldrastödsprogram som erbjuds samtliga föräldrar i många 

kommuner i Sverige som bygger på psykologen och forskaren Martin Forsters (2018) 

samanställning av metoder och förhållningssätt som föräldrar kan anta. Dessa ska verka 

positivt för föräldrarna i relationen till deras barn vilket främjar barnens hälsa och utveckling. 

Studier visar att föräldrar som deltagit i detta program visade högre självförtroende och 

förmåga i sitt föräldraskap och barnen till dessa föräldrar hade bättre hälsa och utveckling än i 

jämförelsegruppen som inte deltagit i något föräldrastödsprogram (Ulfsdotter, Enebrink & 

Lindberg, 2014).  

Flertalet kommuner har dock uppmärksammat att det generella föräldraskapsstöd som erbjuds 

inte nyttjas av alla grupper, däribland män generellt och män i glesbygd i synnerhet men även 

gruppen nyanlända och utlandsfödda föräldrar.  Forskning visar på att mödrar och personer 

med högre utbildningsnivå i högre grad visat intresse för deltagande i dessa grupper 

(Alfredsson och Boberg, 2016). Osman m.fl. (2016) lyfter också fram att de generella stöd 

som finns tillgängligt inte når till alla grupper speciellt inte de som står för en etnisk minoritet 

vilket även bekräftas i Lindströms (2013) studie. 

För att alla grupper i samhället ska kunna ta del av de resurser som finns behöver en 

synliggöra mekanismer som ligger i vägen för detta så att vi kan skapa ett socialt rättvist 
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samhälle (Petersson & Davidsson, 2015).  Jönsson (2013) beskriver hur vi som samhälle 

behöver utveckla nya metoder i socialt arbete för att komma till rätta med de social problem 

som skapas till följd av migration och globaliseringens konsekvenser. Dock behöver det göras 

med en medvetenhet kring strukturella antaganden om att kulturen skulle vara skälet till den 

sociala problematiken. Som tidigare nämnts är gruppen nyanlända och utlandsfödda föräldrar 

en grupp som inte utnyttjar det generella stöd som finns och forskning visar har ett behov av 

stöd. Det finns därmed en lucka i samhällets sätt att bedriva föräldraskapsstöd för att de ska 

nå alla föräldrar och på så vis ge alla barn de bästa möjliga förutsättningarna enligt FN:s 

konvention om barnets rättigheter (2009). Det är därför av stor vikt att ta del av de 

yrkesverksammas erfarenheter gällande deras arbete med föräldraskapsstöd riktat till 

nyanlända och utlandsfödda föräldrar.  Med ökad kunskap om hur arbetet ser ut idag och 

uppmärksamma det som fungerar bra och det som eventuellt fungerar mindre bra kan vara till 

hjälp att utveckla arbetet. Enligt de etiska principerna ska socialarbetare arbeta för social 

rättvisa och mänskliga rättigheter, de ska arbeta för förändring och för alla människors lika 

värde (International Federation of Social Workers (IFSW), International Association of 

Schools of Social Work (IASSW), 2015). Att ta reda på och synliggöra arbetssätt, processer 

och attityder som bidrar till att gruppen kan ta del av eller inte kan ta del av de stöd som 

erbjuds är en fråga för socialt arbete.  

 1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka vad yrkesverksamma som arbetar med generellt 

föräldrastöd riktat till nyanlända och utlandsfödda föräldrar har för erfarenheter av sitt arbete 

med målgruppen.   

Frågeställningar 

 Hur arbetar yrkesverksamma för föräldrastödsprogram med nyanlända och 

utlandsfödda föräldrar?  

 Vilka möjligheter och hinder upplever de yrkesverksamma kan förekomma i arbetet 

med föräldrastöd till målgruppen?  

 Hur upplever de yrkesverksamma att arbetet med föräldrastöd till nyanlända och 

utlandsfödda kan utvecklas?  
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1.2 Definitioner och avgränsningar 
 

Socialdepartementet (2018) definierar föräldraskapsstöd i Sverige enligt följande: 

”Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som 

stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Det kan handla om att ge 

föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka föräldrars relation 

till varandra eller deras sociala nätverk. ” (Socialdepartementet 2018) 

Föräldraskapsstöd finns i Sverige på tre olika nivåer dessa är den generella vilket är ett stöd 

som erbjuds alla föräldrar utan behovsprövning och utan att vara riktade till specifika 

riskgrupper det kan vara i form av gruppverksamhet och föreläsningar med mera. Nästa nivå 

är det riktade föräldrastödet som kan handla om gruppverksamhet och stöd till föräldrar till 

barn med olika typer av diagnoser och det tredje är det individuella behovsprövade stödet. Det 

generella stödet som idag finns tillgängligt går under olika förvaltningar och inrättningar, det 

är de föräldraskapsstöd som en erhåller från sjukvårdens sida via MVC och BVC som 

fokuserar på tiden för barnets födelse eller via barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Vidare är 

det generella stödet organiserat olika i olika kommuner, det kan vara under egna 

förvaltningar, socialförvaltningen eller via barn och utbildningsförvaltningen 

föräldraskapsstöd som riktar sig till specifikt utlandsfödda och nyanlända föräldrar kan även 

ligga under förvaltningen för integration.  

Denna studie fokuserar på de icke behovsprövade generella föräldrastöd som finns och hur en 

kan arbeta med att göra detta på ett sätt som ger alla föräldrar tillgång. Alfredsson och 

Broberg (2016) visar i sin studie på att de generella universella programmen har en icke 

stigmatiserande effekt på stöd i föräldraskapet och argumenterar för att det ger positiva 

effekter på hela gruppen och att det är svårt att förutsäga vilka föräldrar som kommer att 

utveckla problem och att en generell ingång då kan fånga upp dessa.  

 

1.3 Disposition 
 

Studiens inledning med problemformulering och syfte och frågeställningar har tidigare 

beskrivits. I kapitel två kommer en bakgrund och historisk tillbakablick med efterföljande 

tidigare forskning inom området presenteras. Därefter i kapitel tre beskrivs studiens teoretiska 

utgångspunkt där organisationsteori, intersektionella perspektivet och kritiska perspektiv 

kommer att presenteras och motiveras. Det fjärde kapitlet behandlar studiens 

forskningsmetodologiska ansats med dess metodval och tillvägagångssätt. Där diskuteras 
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även tillförlitlighet, etiska överväganden och författarens förförståelse. I kapitel fem 

presenteras studiens resultat med analys genom de presenterade teorierna. Slutligen i kapitel 

sex diskuteras studiens resultat och författarens slutsatser presenteras. En metoddiskussion 

presenteras och studiens begränsningar tas upp.  

2. Bakgrund och Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer en beskrivning av kunskapsläget idag inom området föräldraskapsstöd 

till nyanlända och utlandsfödda föräldrar. Först kommer en historisk tillbakablick på 

föräldraskapsstöd och organisationens och de yrkesverksammas roll i utförandet. Därefter 

kommer tidigare forskning på området. Det kommer till största del att behandla föräldrars 

upplevelse av medverkan i föräldraskapsstödsgrupper vilket är det som varit mest 

framträdande i forskningen på området. Sedan kommer det att behandla en liten del av 

professionellas perspektiv på arbetet specifikt med målgruppen men också generellt hur en 

arbetar på ett effektivt sätt i gruppverksamheter och även organisatoriska perspektiv på arbetet 

med målgruppen. Det kommer en redogörelse för vilka grupper som kommer till dessa 

program och vad forskning visar vara avgörande för medverkan. Slutligen kommer en 

genomgång av forskning utifrån mer kritiska perspektiv som belyser fenomenet utifrån ett 

strukturellt plan. Dessa perspektiv skiner ljus på andra delar av fenomenet föräldraskapsstöd 

som likväl som de individinriktade bör uppmärksammas och undersökas.  

 

2.1 Historisk tillbakablick  

För att få en förståelse över samhällets roll i föräldraskapet i Sverige idag och hur 

organiseringen kring detta ser ut kommer inledningsvis en kort bakgrund och historisk 

tillbakablick. Det sätt som samhället idag är organiserat kring föräldraskap är resultat av en 

process vilket kan ge en förståelse över hur vi tillsammans som individer och samhälle 

konstruerar föräldraskap och vad som har lett till att vi idag anser att föräldrar behöver stöd av 

staten i deras roll som förälder.  

Tanken om ett statligt stöd till föräldrar har sin början på 1930 talet då Sverige 

uppmärksammat ett sjunkande barnafödande. Alva och Gunnar Myhrdal (1934) beskriver i 

Kris i befolkningsfrågan hur Sverige kunde arbeta med att befolkas igen, den hade 

utgångspunkt i vilka föräldrar som var önskvärda och på vilket sätt staten skulle vara 
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inblandad i barnens uppväxt. Föräldragrupps-verksamheter fick fart på 1970-talet då 

föräldraskapsstöd infördes vid mödravårds (MVC) och barnavårdscentraler (BVC) fokuserat 

till tiden för barnets födelse. På 1990 talet diskuterades fram att det ska skapas förutsättningar 

för föräldraskapsstöd även till de föräldrar med barn som kommit förbi spädbarnsåren som 

ska vara frivilligt men utformad så att alla föräldrar har möjlighet att delta. I den utredning 

staten gjorde inför detta införande såg man att vissa grupper var i ett större behov vilka var 

tonårsföräldrar, utlandsfödda föräldrar och föräldrar till barn med funktionsnedsättning (SOU 

1997:161). Under 90-talet framkommer i utredningar diskussion kring att det är viktigt att 

föräldrarnas egna frågor och intressen skulle få plats i dessa verksamheter. Även denna 

utredning framhäver föräldrar med invandrarbakgrund och föräldrar till barn med 

funktionsnedsättning som grupper som bör ges mer fokus. Utvecklingen inom 

föräldraskapsstöd innefattar utveckling i innehåll och organisation för att möjliggöra för fler 

grupper att delta. För att möjliggöra och främja att fler män deltar i gruppverksamheterna har 

det organisatoriskt anpassats och gjorts mer flexibelt bland annat genom att lägga 

gruppverksamheten på kvällstid. Utifrån programinnehåll har det också reviderats och 

omformulerats för att passa både män och kvinnor och det har dessutom arbetats med att få 

till en större mångfald hos de som leder grupperna. Här blir det tydligt hur utlandsfödda 

föräldrar under historiens gång blivit särskilda från resterande och hur utredningar pekat på 

deras specifika behov. Dock diskuteras åtgärder och utvecklingsmöjligheter för denna grupp i 

liten utsträckning (Bremberg, 2004). Forskning visar på att gruppen har en speciell utsatthet 

där bland annat Browne m.fl. (2017) beskriver i sin studie hur invandrade personer löper en 

förhöjd risk att utveckla psykiska och känslomässiga problem tiden efter migrationen. Detta 

då själva migrationen är en situation i livet som orsakar stress och utsatthet.  Författarna 

beskriver att de invandrare som också är föräldrar har en ännu högre risk då det på de andra 

stressorerna även läggs på det faktum att de har någon annan att ta hand om och dessutom i en 

ny kontext som skiljer sig från den gamla. De beskriver vidare att dessa risker håller i sig för 

de etniciteter som klassas som minoriteter i landet medan vita invandrare efter 

etableringstiden inte har kvar samma stressorer och utsatthet 

2.1.1  Yrkesverksamma och organisationen 

Föräldraskapsstödet som erbjuds i de flesta kommuner utöver det som erbjuds vid BVC och 

MVC är i oftast organiserat i gruppverksamheter, workshops och föreläsningar av olika slag. 

Olsson och Martin (2012) beskriver i sin bok Socialt arbete med grupper hur 

gruppverksamheter kan ses som en möjlighet för personer med liknande problematik att 
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mötas och tillsammans hantera sina problem. De pekar på att socialarbetaren här spelar rollen 

som gruppledare och att gruppledarens roll är att vägleda gruppdeltagarna och hjälpa dem att 

lyfta deras befintliga kompetenser, varandra och gruppen som helhet. De beskriver 

framgångsfaktorer såsom ledarens förmåga att ge accepterande stöd, ha empati och vara 

genuint öppen och nyfiken, hur gruppen förberetts och hur eventuella konflikter inom 

gruppen bemöts i ett tidigt skede. Detta visar på att den yrkesverksamma spelar en avgörande 

roll i gruppverksamheter. 

Organisationens utformning påverkar i den mån att den sätter ramarna för det arbete som 

bedrivs den kan ge den anställde mer eller mindre stort handlingsutrymme som menas att en 

som yrkesverksam och anställd kan agera utefter egna val och kompetenser olika mycket 

beroende på hur styrd en är i sin organisation (Svensson, Johansson & Laanemets, 

2008).  Organisationens handlingsutrymme med formella och informella regler påverkar 

utförandet av föräldraskapsstödet och är en del som kommer att belysas och analyseras i 

studiens resultat. 

2.2. Tidigare forskning 
 

2.2.1 Anpassning till ny kontext och kulturell sensitivitet 
 

Lindström (2013) har i sin studie undersökt föräldraskapsstöd till nyanlända där han dels har 

tittat på de professionellas perspektiv och även föräldrarnas uppfattningar om stödet. Han 

pekar på att gruppledare i dessa grupper upplevde en del svårigheter med att de inte visste om 

föräldrarna förstod innehållet i programmet, att språket kunde vara ett hinder och att tiden var 

svår att anpassa. Föräldrarna visade på oro över att deras barn hade två kulturer att förhålla sig 

till och att barnen mötte denna nya kultur på ett annat sätt än de själva gjorde vilket ledde till 

att de på olika sätt anpassade sig till det Svenska samhället. Detta medförde mycket positivt 

men också en del svårigheter med legitimitet för föräldrarna i fråga om gränssättningar. Det 

förekom en del oro hos föräldrarna för att socialtjänsten skulle omhänderta deras barn vilket i 

vissa fall ledde till att föräldrarna inte vägledde sina barn och blev passiva i sitt föräldraskap. 

Slutsatsen var att de flesta ansåg att föräldraskapsstöd var en bra insats för att förebygga detta. 

De flesta föräldrarna efterfrågade forum där de kunde träffas och diskutera sitt föräldraskap.  

 

Osman m.fl. (2016) beskriver i sin studie gjord i Sverige vad föräldrar som kommer från 

Somalia har för upplevelser och behov av föräldraskapsstöd. De visar i sin forskning att 

föräldrarna gick igenom en process av ett förändrat föräldraskap och de sökte efter sätt att 
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förbättra deras föräldraskap. De lyfter att skolan och socialtjänst kan vara till hjälp att bygga 

broar och förmedla kunskap om föräldraskap i det nya landet och alla system för stöd som 

finns. De föreslår att dessa föräldrar erbjuds föräldrastöd i form av föräldrautbildningar under 

barnets hela uppväxt.  

Osman, Klingberg-Allvin, Flacking, och Shön, (2019) beskriver vidare hur en sett positiva 

effekter på somaliska föräldrarnas självförtroende och medvetenhet kring barnens sociala och 

känslomässiga behov när de medverkat i föräldrastödsprogram som är kulturellt anpassat. 

Hon visar på att kulturell sensitivitet och att programmet erbjuds på sitt eget språk var 

faktorer som påverkade medverkan i programmen. Degni, Pöntinen och Mölsä (2006) 

beskriver även de i sin studie där de intervjuat somaliska föräldrar om deras erfarenheter av 

att uppfostra sina barn i Finland. Studien visar på att det finns en distans mellan hur en 

hanterar sina barn i Somalia och i Finland och författarna rekommenderar utefter sina studier 

att föräldrarna skall få mer stöd och att de professionella behöver mer kulturell kompetens för 

att öka sin förståelse för hur det är att vara förälder i en annan kultur. Sawrikar och Katz 

(2014) beskriver även de att det finns behov av kulturell kompetens hos de professionella för 

att möta etniska minoritetsgrupper på ett rättvist sätt. Denna skilda kulturella kontext är även 

något som Leyendecker m.fl. (2018) lyfter i sin översikt över vad som främjar goda 

familjerelationer hos gruppen invandrade föräldrar och deras barn. De som framkommit var 

att föräldrarna bör lära sina barn om deras ursprungskultur och den nya kulturen och att detta 

kan göras via stödprogram som är kulturellt sensitiva och även anpassad till två generationer 

där fokus ligger på fäder, mödrar och barnen så att alla får samma förståelse.  

Nesteruk och Marks (2011) visar i sin studie som fokuserat på föräldrar från Östeuropa som 

immigrerat till USA. Dessa föräldrar uppgav att de trots att deras kultur inte skiljer sig så 

mycket från USA:s var där likväl en process att förstå föräldraskapet i det nya. Där det 

individcentrerade USA stod emot deras mer familjecentrerade sätt att se på uppfostran. 

Författarna tar dock inte upp frågan om föräldraskapsstöd utan beskriver situation för 

föräldrarna i den nya kontexten.   

Parra-cardona m.fl. (2011) argumenterar i sin studie för att socialt arbete ska arbeta med de 

grupper som har det svårast i samhället. Latino invandrare löper enligt forskning större risk att 

hamna i sociala problem och författarna argumenterar för att det är viktigt att hitta vägar för 

stöd i föräldraskapet till dessa då föräldraskapet och uppväxten spelar stor roll i utvecklande 

av sociala problem i framtiden. Detta skulle göras genom kulturellt anpassat stöd och genom 

att de socialarbetare och sjukvårdare som möter dessa föräldrar har förståelse över deras 
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situation och deras anpassningsprocess och att de genom att arbeta med föräldrarnas 

existerande styrkor kan de vara till hjälp för föräldrarna och barnen i denna process. Parra-

Cardona m.fl. (2016) visar vidare i studier där de frågat latino föräldrar som medverkat i 

kulturellt anpassade föräldrastödsgrupper om de var nöjda med interventionen. Studien visade 

att föräldrarna var särskilt nöjda med den del som var specialinriktad till de kulturella 

skillnaderna kopplat till deras föräldraskap. Bjorknes, Kjobli, Manger och Jakobsen (2012) 

har i en studie gjord i Norge undersökt somaliska och pakistanska föräldrars självskattning av 

sitt föräldraskap efter att de genomgått föräldraskapsstödsutbildningen Parent Management 

Training-Oregon Model (PMTO). Den visade på att de som tagit till sig de mjuka 

uppfostringsmetoder som programmet beskriver uppgav minskade problem för deras barn 

vilket slutsatsen drogs visar på vikten av att inkludera diskussioner om detta i programmet. 

Costigan och Koryzma (2011) tar upp i sin studie där de undersökt föräldrar i Kanada som 

immigrerat från Kina. Där fann de att den grupp som kände sig mer anpassad till det 

kanadensiska samhället hade högre tro på sig själva och sitt föräldraskap än gruppen som 

kände sig mindre anpassade.  

Yim m.fl.  (2019) visade hur de har mätt upp högre stressnivåer hos personer som angav att 

de hade mindre kulturell harmoni. Alltså att den kultur de kom ifrån står i konflikt med den 

kultur de lever i. 

2.2.2 Kritiska strukturella perspektiv 

Att denna process av att anpassning och kontextförståelse påverkar föräldraskapet är tydligt 

efter att tagit del av forskning på området. Widding (2018) å sin sida lyfter i sin studie det 

faktum att det ökade fokuset på föräldrautbildning lägger ansvaret på individerna och inte på 

samhällets utformning. Det är föräldrarna som ska ändras till att passa in sig och sina barn i 

samhällets norm. Hon beskriver vidare i studie gjord på programinnehållet att de tenderar att 

kategorisera invandrarföräldrar och arbetarklassens föräldraskap som “poor parenting” och att 

programmen tenderar att reproducera stereotypa könsnormer (Widding, 2011). 

Van den Berg (2016) har ur ett “space and time” perspektiv och “lag behind” teorier av 

modernitet studerat hur vi uppfattar social problematik hos gruppen invandrare och har efter 

sina studier visat på att vi har en förmåga att förklara problem hos gruppen med att de inte 

befinner sig “här och nu” och att detta legitimerar interventioner från staten håll för att 
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hjälpa ”de andra” som “ligger efter” att komma ikapp till vårt moderna västerländska 

samhälle här och nu. Detta skulle då även innefatta föräldraskapsstöd.  

2.2.3.  Organisation  

Föräldraskapsstöd erbjuds från statligt håll men även frivilligorganisationer spelar en roll i att 

hjälpa särskilt utsatta föräldrar. Ponzoni (2015) har studerat hur en kan komma över hinder 

och spänningar som finns mellan statliga organisationer och frivilliga organisationers 

samarbete med föräldraskapsstöd till immigranter. De ville förstå hur organisationernas ramar 

kunde påverkas och förändras till att dra nytta av varandra och arbeta tillsammans för 

föräldrar i invandrartäta områden i Amsterdam. Studien visade att förändrings potentialen 

påverkades av invanda maktmönster av över och underordning mellan de inblandade 

personerna i de olika organisationerna vilket är det en bör fokusera på för att möjliggöra ett 

bra samarbete. 

Vad gäller kompetens och utbildning som de professionella bär med sig i arbetet har Lefèvre, 

Lundqvist, Drevenhorn, & Hallström (2017) studerat gruppledare för föräldragrupper på 

mödravårdscentralen som erbjuder grupper för alla blivande föräldrar. De fann i sin studie att 

gruppledarna fick bättre självförtroende och kände att deras gruppledar- färdigheter blev 

bättre efter att ha genomgått en gruppledarutbildning. De har dragit slutsatsen att detta ökade 

kvaliteten på gruppverksamheten och att det skulle innebära att fler föräldrar väljer att 

medverka i dessa grupper.  

Lundqvist (2015) diskuterar utifrån hur dagens föräldrastöd är utformat att det har blivit ett 

skiftat fokus från det som tidigare var att föräldrar behöver statens hjälp till att fostras och att 

arbeta för jämlikhet mellan könen till att det idag handlar om att vi har kompetenta föräldrar 

med egen autonomitet där dessa standardiserade program syftar till att lyfta dessa redan 

existerande styrkor. Detta ser författaren i ljuset av det politiska klimatet som existerar med 

ett ökat fokus på individen och där statens roll inte ses som lika stark som tidigare. Hon 

beskriver hur fokusen på jämställdhet inom familjen och den autonoma självbestämmande 

individen är två huvudteman i dagens föräldraskapsstöd och lyfter fram att om den senare får 

ta huvudfokus kommer föreställningar om den "jämställda familjen" att förändras i Sverige 

(Lundqvist, 2015). 
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2.2.4. Vilka föräldrar medverkar och av vilken anledning  

Alfredsson och Boberg (2016) har i sin studie undersökt vilka faktorer som gör att föräldrar 

väljer att medverka i föräldrastödsgrupper hos föräldrar till tonåringar. De fann att de 

föräldrar som valt at medverka ofta hade större psykosociala svårigheter än de i 

kontrollgruppen som blivit erbjudan men som tackat nej till medverkan. De pekar vidare på 

att mödrar i större utsträckning deltog än fäder och de med högre utbildningsnivå var mer 

benägna att delta. De visar i sin studie att det var detta som var det utmärkande även i gruppen 

icke-nordbor.   

Thorslund, Jan och Axberg (2014) har undersökt vilka föräldrar som visade intresse för 

medverkan och fann att det var främst mödrar och att de som redan var aktiva att söka 

information via internet var mer positiva till att medverka i dessa grupper. 

2.2.5. Sammanfattning 

 

De flesta studierna visar att föräldrar som migrerat kämpar med att anpassa sig till en ny 

kontext med deras föräldraskap. De visar vidare att det är viktigt att socialarbetaren eller de 

professionella visar en förståelse över denna process och att de har någon form av kulturell 

kompetens och sensitivitet. De pekar även på att det finns ett behov av att rikta 

föräldraskapsstöd till dessa föräldrar och vikten av föräldraskapsstöd som brobyggare mellan 

samhällets krav och de nyanländas behov av orientering och att stärka dem i sitt föräldraskap. 

Dock visar forskning även på att det måste finnas en medvetenhet om vilka normer som 

presenteras och i sin tur reproduceras i dessa grupper och vilka föreställningar i samhället som 

ligger bakom interventionen. I den forskning på föräldrars behov och upplevelse som tagits 

upp har de studier som gjorts i Norden och Europa främst fokuserat på somaliska och i några 

fall pakistanska föräldrar och de som är gjorda i USA har fokus på Latinos och en studie på 

Östeuropeer och den enda från Kanada fokuserade på föräldrar från Kina.  

Många är de studier som pekar på att nyanlända och utlandsfödda föräldrarna har ett behov av 

stöd men de flesta stannar där och beskriver inte närmare vad det praktiska stödet innebär 

eller hur de arbetar med det idag. Det som dock har framkommit är att det ses som en fördel 

att de kan ta del av stödet och stödprogrammen på sitt modersmål och att det är viktigt att 

stärka självförtroendet hos föräldrarna och att bygga på deras befintliga styrkor, även att vara 

integrerad i skolan framkommer som något positivt.  

Dagens forskningsläge visar lite av de professionellas och yrkesverksammas perspektiv på 

arbetet med målgruppen. Forskning kring det organisatoriska perspektivet på området har 



 17 

heller inte varit framträdande i den tidigare forskningen. Denna lucka i den tidigare 

forskningen ämnar denna uppsats behandla.  

3. Teoretiska perspektiv 
 

Här kommer en presentation över de teoretisk perspektiv som varit framträdande i studien. Då 

studien har en hermeneutisk ingång innebär det att ramen innefattar ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv där en ser på verkligheten som konstruerat av de 

människor som befinner sig i den. Detta är grundförutsättningen för studien och som de 

teoretiska perspektiv och centrala begrepp bygger från. Analysen har gjorts utifrån 

organisationsteori, ett intersektionellt perspektiv och ett kritiskt perspektiv med centrala 

begreppen kulturalisering vilka har sin grund i det postkoloniala perspektivet.  

 

3.1 Organisationsteori  
 

Organisationsteori är en bred teoribildning med många olika ingångar och perspektiv. Den 

teoretiska utgångspunkten i denna studie är organisationsteori med fokus på det 

nyinstitutionella perspektivet vilket poängterar att institutioner påverkas socialt, kulturellt och 

tekniskt av dess omgivning. Även om de också påverkar omgivningen. De menar att 

samhället kontinuerligt har drivkraft framåt mot mer rationella lösningar vilket gör det 

naturligt att förändringar av den offentliga sektorn sker. De är även beroende av att inte bryta 

allt för mycket mot de rådande normerna i samhället vilket gör att de rör sig i samma 

riktningar. Detta för att inte förlora legitimitet. Detta innebär att organisationens överlevnad 

och funktion bygger på att den överensstämmer med samhällets rådande norm. Som hjälp att 

beskriva organisationens strävan efter detta används uttrycket isomorfism som i sin betydelse 

beskriver två delar på olika sidor som strävar efter att vara likadana: isomorfa. Det delas upp i 

tre det är den tvångsmässiga isomorfismen som innebär att organisationen förhåller sig till de 

lagar, regler och beslut som samhället satt upp, den andra benämnas som mimetisk 

isomorfism som innebär att en organisation ser på andra framgångsrika organisationer och 

försöker att göra som dem, de försöker kopiera framgångarna. Den sista är den normativa 

isomorfismen som innebär att arbetet vid en institution blir mer formad av 

professionaliseringen och mindre påverkad av organisationens specifika syfte (Johansson, 

2016).  Detta perspektiv pekar på vilket av att organisationer utvecklas och samverkar med 

omgivningen vilket är en bra utgångspunkt då studiens syfte är att undersöka och förstå 
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dagens arbete och hur det kan utvecklas. Att använda detta perspektiv ger möjlighet till att 

analysera informanternas svar i ljuset av den rådande normen inom och utanför 

organisationen. Det har används i syfte att belysa hur de organisatoriska ramarna påverkar 

gruppledarens och de anställdas handlingsutrymme och möjligheter att arbeta och agera 

utefter det som de som professionella ser som bra arbetssätt gentemot gruppen nyanlända och 

utlandsfödda föräldrar.  

Utifrån att organisationen strävar efter normen påverkas de anställda av det klimat som är 

rådande på organisationen och tillsammans skapar de organisationens inre kultur och identitet. 

Med detta menas att de anställda förhåller sig till samma kultur för att inte hamna utanför. En 

förhåller sig till organisationens befintliga rutiner och som ny övertar man organisationens 

identitet och blir del av den inre kulturen vilka kommer till uttryck genom rådande diskurser 

och för givet tagna normer som produceras och reproduceras i organisationen (Svensson, 

Johansson & Laanemets, 2010).  

För att komma åt den inre kulturen den “osynliga” delen integreras ett kritiskt perspektiv med 

“vi och dem” perspektiv och centrala begreppet kulturalisering som hjälp att förklara och 

förstå fenomenet på ett strukturellt plan vilket beskrivs under rubriken kritiska perspektiv. 

Dessa organisationer består av professionella som även det påverkar inre kulturen, 

professionaliteten bär med sig vissa normer och etiska koder in i organisationen. En 

profession blir en kollektiv identitet där en kan ses som att den yrkesverksamma har dels sin 

organisation att svara inför men även sin professionalitet (Dellgran, 2016).  Majoriteten av de 

som leder arbetet med föräldraskapsstöd i de kommuner som studerats är socionomer vilket 

påverkar organisationens inre kultur och identitet. Banks (2016) beskriver hur socialarbetaren 

kan använda sitt handlingsutrymme till att arbeta etiskt medvetet vilket även det är utifrån 

organisation men även utifrån professionalitet. Detta perspektiv ger möjligheten till att 

undersöka hur socialarbetare arbetar med sitt handlingsutrymme ur ett etiskt perspektiv vilket 

lyfts fram som en viktig aspekt i det sociala arbete. Vad socialt arbetes profession står för är 

diskutabelt men det finns vissa koder och gemensamma riktlinjer som socialarbetare 

nationellt och internationellt kommit fram till via The Global Agenda for social work and 

social development och de internationella etiska koderna för socialarbetare (International 

Federation of Social Workers (IFSW), International Association of Schools of Social Work 

(IASSW, 2015) I denna studie diskuteras delarna av att ett bra socialt arbete bygger på 

relationsbyggande mellan socialarbetare och klient (Røkenes & Hanssen, 2016) samt att 

sträva mot social rättvisa.   
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3.2 Intersektionalitet 

 

Intersektionalitet är ett begrepp som syftar till att kritiskt granska hur makt ser ut och ter sig 

beroende på vilka olika kategorier som en människa tillhör utifrån kön, klass, etnicitet, ålder, 

sexualitet med flera. Hur dessa kategorier interagerar och fungerar ihop i olika sammanhang 

och hur de maktbalanser dessa bär med sig i olika sammanhang påverkar individen är vad det 

intersektionella perspektivet kan hjälpa oss att se (Mattsson, 2016).  

  

I denna studie har intersektionalitet används i syfte att se hur de yrkesverksamma använder 

sig av kategorier och hur de diskuterar kring dessa intersektioner. Finns ett stort mått av 

stereotypa antaganden om personer bärande på en viss kategori som påverkar arbetet eller 

finns ett som Mattsson (2016) beskriver ett kritiskt reflekterande dekonstruerande diskurs 

kring kategorier och kategoritillhörighet där flera sidor av individen uppmärksammas och de 

stereotypa antagandena utmanas.  

  

3.3 Kritiskt perspektiv  
 

Den strukturella och institutionella diskrimineringen innebär ett normaliserande av rådande 

normer som verkar exkluderande och diskriminerande mot vissa grupper. Detta är inbäddat i 

institutionens rutiner och på så sätt görs de osynliga. Denna typ av diskriminering utgår ifrån 

att det finn ett tänkande om ett “vi” och ett “dom”. Det vill säga i integrationsfrågan finns det 

ett “vi” som integrerar och ett “dom” som ska integreras, vilket innefattar maktpositioner och 

ett underläge för de som inte ingår i kategorin “vi” (Kamali, 2005). Att ta med detta 

perspektiv i analysen möjliggör för studien att undersöka och upptäcka hur och om dessa 

maktpositioner ger sig till uttryck inom organisationen. Jönsson (2013) beskriver hur vi ser 

vår västerländska kultur som den moderna och önskvärda och att vi då sätter oss i 

maktposition gentemot andra kulturer och menar att de inte är så utvecklade som våran. 

Kulturalisering använder hon som uttryck för att beskriva hur vi ger personer med annan 

bakgrund än “vår” egenskaper som binds till kulturen och förklarar sociala problem hos 

gruppen med deras kulturella tillhörighet och de egenskaper som tillhör och andra faktorer 

som strukturell diskriminering, utbildningsnivåer osv som kan vara orsak till den sociala 

problematiken ignoreras. Hon diskuterar vidare hur fokus på kulturkompetens och kulturell 

sensitivitet kan ses som något som bidrar till detta. Begreppet kulturkompetens kan innebära 
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flera saker dels kan det beskriva att socialarbetaren själv är från en annan kultur och “arbetar 

med sin egna” eller att socialarbetaren har kunskap om den kultur från vilket personen 

kommer. Dessa sätt förutsätter enligt Jönsson (2013) att en ser på kultur som något konstant 

och inte som det faktum att det är i ständig förändring och omarbetning. Kulturalisering av 

sociala problem görs ofta inte med onda avsikter men om det kan resultera i negativa 

konsekvenser för gruppen och de individer som tillhör och vara del i den strukturella 

diskrimineringen. Att anta ett kritiskt perspektiv med dessa centrala begrepp ger möjlighet till 

en djupare förståelse av studiens forskningsfrågor, de kan ses utifrån fler perspektiv och det 

möjliggör diskussioner kring olika delar av fenomenet dels på individnivå men också utifrån 

ett strukturellt perspektiv på global och lokal nivå vilket ger en djupare och bredare förståelse 

för fenomenet. Finns det förgivet tagna normer i organisationens inre kultur som är med att 

skapa utsatthet för gruppen de ger sig ut för att hjälpa eller arbetar man aktivt med dessa 

frågor vilket skulle enligt Jönsson (2013) vara en del av att bryta ner orättvisa strukturer inom 

organisationen. Hon förespråkar ett progressivt socialt arbete som inkluderar reflektion kring 

de metoder och praktiker en använder för att få syn på de som bidrar till orättvisa i systemet. 

Socialt arbete behöver lyfta kunskap om maktrelationer och ha en ständig reflektion kring 

våra antaganden om världen och hur det påverkar maktstrukturer och processer. Att ta tag i 

och brottas med kulturaliseringen av sociala problem bör vara en del i det dagliga arbetet som 

socialarbetare. Att analysera informanternas berättelse och svar med detta kritiska perspektiv 

ger möjlighet till att dekonstruera och upptäcka eventuella institutionella och strukturella 

diskurser som påverkar arbetet med målgruppen men även har påverkan på målgruppen 

genom att reproducera och vidmakthålla orättvisa strukturer.  

 

3.4 Teoriernas koppling till ämnet 
 

Då socialt arbete och föräldraskapsstöd bedrivs inom organisationer kopplar 

organisationsteorin in till ämnet. Det nyinstutionella perspektivet poängterar normer och 

värderingar som medskapare av organisationen vilket gör det perspektivet relevant för ämnet 

socialt arbete och även föräldraskapsstöd då utformningen av arbetet är beroende på hur 

samhällets normer ser ut vilket i allra högsta grad påverkar klienterna och de föräldrar som 

organisationen ämnar hjälpa.  

Det intersektionella perspektivet synliggör maktaspekter och kan vara ett verktyg för att 

synliggöra förtryck vilket socialt arbete ämnar arbeta med för social rättvisa. Då vi i mötet 

med föräldrarna bär med oss stereotypa antaganden och förgivet tagna idéer om gruppen är 
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det intersektionella perspektivet av vikt att ha med sig för att just synliggöra mekanismer och 

maktaspekter som kan verka förtryckande mot de föräldrar de yrkesverksamma möter.  

Det kritiska perspektivet som fokuserar på postkoloniala perspektivet med kulturalisering som 

begrepp är till hjälp att ytterligare förstå vad gruppens utsatthet kan bero på och är ett 

användbart verktyg för analys av diskurser kring kultur och föräldraskap. 

4. Metod 

 

Nedan kommer en redogörelse för de metoder jag använt mig av i min studie. Jag kommer att 

beskriva hur studien genomförts från förberedelser, intervjuer, analysprocessen och de etiska 

dilemman jag stött på. Jag nämner även kort kring min förförståelse, de kunskaper och 

erfarenheter jag bär med mig in i studien som kan tänkas påverka dess resultat.  

 

4.1. Forskningsmetodologisk ansats 

 

Hermeneutiken är en forskningsansats som utgår ifrån att förklara och förstå ett fenomen. 

Dess mål är inte att upptäcka orsakssamband eller att generalisera utan att förstå ett fenomen 

genom att låta empirin visa vägen (Bryman, 2008). Då min utgångspunkt är att en kan förstå 

verkligheten utifrån vad människorna i den skapar det vill säga att jag har en hermeneutisk 

ingång i min studie använder jag mig av en kvalitativ forskningsansats. En kan inom 

hermeneutiken ha en induktiv eller abduktiv ingång där den induktiva förutsättningslöst ger 

sig ut och samlar empiri utan teoretisk bakgrund och den abduktiva framskriver teorier och 

arbetar med empiri och teori samtidigt för förståelsen ett fenomen (Bryman, 2018). Jag går in 

på ett abduktivt sätt där jag låter teori och empiri arbeta tillsammans för förståelse av mitt 

studieobjekt. Detta då jag befinner mig i ett fenomen som redan har existerande teorier 

kopplade till sig tillåts jag att fördjupa förståelsen kring gruppen och dess specifika situation. 

Då hermeneutiken vill tolka och ser på omvärlden som något som är föränderligt och som 

människorna skapar har jag denna ingång i studien då mitt syfte är att beskriva och förstå en 

utveckling inom ett arbetsfält, hur arbetet påverkas utifrån kontext och hur vi kan förstå vad 

dessa individer som arbetar med föräldraskapsstöd tänker. Jag vill även kunna analysera det i 

ljuset av dagens förståelse av organisationen och dess diskurser för att kunna föra arbetet 

vidare. Det är även relevant för att se och upptäcka de mellanmänskliga, det vill säga hur 

interaktionen mellan den yrkesverksamma och föräldrarna ser ut och vad den påverkas av. 

Den kvalitativa forskningen tillåter att på ett djuplodande vis förstå och beskriva verkligheten. 
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Den kvalitativa forskningen är öppen för vad empirin vill visa och har därför inte likt en 

positivistisk kvantitativ studie några förutbestämda hypoteser. Det innebär även att jag som 

utförare av studien erkänner och är medveten om min bakgrund och att socialt arbete vilar på 

teoretiska antaganden och ståndpunkter vilka påverkar mig som utförare (Bryman, 2008).  

 

 4.2. Urval 
 

Den målgrupp jag undersökt är de yrkesverksamma som möter och arbetar med gruppen 

nyanlända och utlandsfödda föräldrar med föräldraskapsstöd. Dessa personer har jag valt då 

de har möjlighet att svara på det syfte och det som är målet i min studie på ett adekvat sätt 

(Bryman, 2008). Jag har använt mig av ett målinriktat urval där jag vänt mig till de personer 

som leder arbetet med föräldraskapsstöd i olika kommuner vika sedan hänvisat mig till 

personer som arbetar som gruppledare för grupper för nyanlända eller utrikesfödda eller med 

annan verksamhet riktad till gruppen. Jag har på så vis fått en förstahandskälla på det område 

som jag valt att studera vilket gör det till ett strategiskt urval. Jag har gjort på detta sätt då det 

har varit en viktig del i studien att intervjua de personer som kan ge mig sina egna svar på 

mina frågeställningar och mitt syfte likt Bryman (2008) beskriver strategiskt målinriktat urval. 

Fyra personer mellan åldrarna 32-59 år deltog i studien tre kvinnor och en man från olika 

kommuner. Tre av informanterna arbetade under barn- och utbildningsförvaltningen och en 

under socialförvaltningens enhet för integration.  

 

4.3. Datainsamlingsmetod  
 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har jag använt mig av intervjuer då detta 

möjliggör en djupare förståelse över de yrkesverksammas arbete, de berättelser som jag får 

möjliggör att se fenomenet från fler perspektiv och utifrån de yrkesverksammas egna 

upplevelser av det. Fördelarna med att använda kvalitativ metod är att jag kan fånga in en 

förståelse av gruppens situation på ett djupare plan, jag kan sätta upplevelser i kontrast med 

kulturella betydelser, känslor och personliga upplevelser vilket kan ge en djupare förståelse 

för gruppens behov och den verklighet som de yrkesverksamma befinner sig i (Bell & Waters, 

2018).  Initialt var tanken att använda strukturerade intervjuer för att få en bred beskrivning av 

fältet. Dock under det inledande arbete kom jag fram till att semistrukturerade intervjuer 

skulle passa sig bättre och tjäna syftet med min studie på ett bättre sätt då de möjliggör en mer 

djuplodande berättelse som ger en bättre förståelse över fenomenet. Syftet med studien är att 

öka kunskapen och förstå vad de yrkesverksamma gör i sitt arbete som fungerar bra och vad 
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de gör som fungerar mindre bra vilket kräver mer djupgående svar och beskrivningar vilket de 

kvalitativa semistrukturerade intervjuerna syftar till (Bell & Waters, 2008). De strukturerade 

intervjuerna är till sin karaktär stängda frågor som inte lämnar utrymme för denna typ av 

fördjupning som krävs för förståelse. Att fortfarande förhålla sig till semistrukturerade 

intervjuer istället för helt ostrukturerade tillät mig att förhålla mig till min intervjuguide och 

att styra samtalet till att handla om mitt syfte (Bell & Waters, 2018). Valet att använda 

enskilda intervjuer istället för gruppintervjuer tillåter intervjupersonerna att fritt uttrycka sig 

utan påverkan av andra. Jag fann det önskvärt då det är så pass få personer som arbetar med 

detta i området och att en del känner eller känner till varandra sedan innan och då eventuellt 

bär på föreställningar och redan invanda gruppmönster som inte tillåter vissa i gruppen att 

säga det de vill gjorde att jag valde att intervjua dem enskilt (Bell & Walters, 

2008). Begränsningarna jag kan se med att använda enskilda intervjuer är att i en grupprocess 

kan det komma fram saker och attityder som inte skulle komma fram vid enskilda intervjuer 

(Bell & Waters, 2008) vilket skulle kunna ge fältet viktig kunskap kring attityderna kring 

föräldraskap och utrikesfödda och på hur professionella ser på gruppen nyanlända och 

utlandsfödda föräldrar. Fördelen med att utföra intervjuer på plats istället för till exempel 

utskickade enkäter med frågor eller telefonintervjuer är att jag kan anpassa mig till det som 

sägs och även fånga in tonfall ansiktsuttryck och annan information som kan leda mig i min 

intervju och som kan vara av vikt vid analysen av det insamlade datamaterialet (Bell & 

Waters, 2018) 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

 

Jag skickade ut information till två personer inom en organisation som arbetar med 

föräldrastöd och frågade efter personer som de kunde tänkas svara på mina frågeställningar. 

Därefter skickade jag ut mitt informationsbrev där jag informerade om studiens syfte och om 

de etiska kraven till två gruppledare inom samma organisation. Den kommer vara 

konfidentiell, helt frivilligt att delta och att materialet endast kommer att användas till denna 

studie och att jag sedan kommer att förstöra det. Jag fick mail- uppgifter från ledaren för 

föräldraskapsstöd och skickade ut förfrågningar till fyra stycken gruppledare. Jag fick initialt 

svar från tre av dessa och höll intervjuerna under en vecka. Jag utförde enskilda intervjuer och 

spelade in de intervjuer som jag höll på plats. Dessa intervjuer hölls på informanternas 

respektive arbetsplats då de fick bestämma var de skulle hållas, jag satte av en timme för varje 

intervju vilket var den tid som förbrukades. Jag ville ge utrymme till att fördjupa samtalet och 
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ge alla svar den plats som behövdes för att inte missa viktig information. Jag använde mig av 

en intervjumanual (Bilaga 2) med semistrukturerade frågor under mina intervjuer men under 

de två första insåg jag att det var svårt att förhålla sig till den, informanterna gav mig 

informationen jag behövde men det var lite mer ostrukturerat än vad initialt var tanken. Jag lät 

informanterna prata fritt utifrån vad som framkom under samtalet och jag försökte följa 

samtalet och ställa följdfrågor som jag fann intressant för mitt syfte likt Bell och Waters 

(2018) beskriver hur semistrukturerade intervjuer ska gå till. Till intervju tre kortade jag ner 

och hade istället för alla frågor teman om det jag ville ha reda på. Dessa teman sammanfattas 

med informantens kontext, vad fungerar bra i arbetet och vad beror det på, vad fungerar 

mindre bra i arbetet och vad beror det på och hur arbetet kan utvecklas. Den sista intervjun 

hölls via telefon då det inte fanns möjlighet att träffas, denna intervju spelades inte in men 

antecknades ordagrant.  

 

4.5. Dataanalysmetod  
 

För att analysera mitt insamlade material har jag använt mig av en kvalitativ innehållsanalys. 

Jag vill beskriva fältet och vad de professionella berättar vilket gör att innehållsanalys 

utgör en bra metod. Till skillnad från en mer kritisk metod vill jag inte utmana texten utan 

beskriva innehållet och betydelsen i vad som sägs. Detta för att få en så bra beskrivning som 

möjligt av vad mina informanter berättar (Bryman, 2008).  

Efter jag utfört mina intervjuer transkriberade jag dem det vill säga jag skrev ner det som 

sades i text vilket var till hjälp i analysprocessen. I innehållsanalysen görs en analys av det 

manifesta budskapet i texten det synliga och uppenbara som beskriver vad som sägs utan att 

gå in på betydelsen av det vilket nästa steg i analysen innebär där en ser till textens och 

innehållets latenta budskap textens underliggande budskap. Både det manifesta och det latenta 

budskapet är upp till forskaren att tolka men tolkningen går djupare i det latenta budskapet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Innehållsanalysen har gjorts efter en modell av Graneheim 

och Lundman (2004) där de presenterar att det skall göras med fem steg vilka jag följt och 

som sammanfattas nedan. 

1.  Jag har efter inspelning av intervjuerna transkriberat dem och sedan läst igenom dem 

för att på så vis få en förståelse över innehållet som helhet.  

2. Jag har sedan valt ut meningsenheter det vill säga meningar och ord som relaterar till 

samma budskap/mening och lagt dem tillsammans. 
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3.  Jag har sedan koncentrerat ner dessa meningsenheter och lagt ihop dem med 

liknande budskap till en kod dessa koder blev tillsammans 17 stycken. 

4. Nästa steg i processen har varit att sammanställa koderna till kategorier. Dessa 

kategorier utgår ifrån att koderna har liknande betydelse. Dessa steg är till för att 

komprimera innehållet utan att ta bort viktiga delar.  

5. För att skapa struktur och förståelse över texten skapar jag sist teman. Detta görs för 

att koppla ihop det latenta och underliggande meningen i kategorierna så att jag till 

sist får fram teman i intervjumaterialet.  

Jag fann 17 koder som blev till åtta kategorier dessa kategorier resulterade i två huvudteman 

Organisationens inverkan på arbetet med under teman Samverkan och resurser, Flexibilitet 

och Rekrytering och nyckelpersoner och andra huvudtemat är Yrkesverksammas identitet och 

färdigheter.  

 

4.6. Tillförlitlighet och trovärdighet  
 

I kvalitativ forskning användes begreppen tillförlitlighet och trovärdighet i stället för som i 

kvantitativ forsknings validitet och reliabilitet. Detta då dessa begrepp förutsätter att en 

kommer fram till en absolut bild av verkligheten vilket den kvalitativa forskningen inte är ute 

efter. Trovärdighet handlar istället om att den beskrivning som görs av verkligheten kan anses 

vara trovärdig vilket innebär att en förhållit sig till de regler som finns kring utförandet av 

studien. Överförbarheten i kvalitativ forskning utgår från att försöka uppnå en så rik empiri 

som möjligt, att informantens kontext och situation är så pass väl beskriven att läsaren kan 

göra en egen bedömning i vad studien skulle kunna överföras till för sammanhang. För att 

studien ska anses vara tillförlitlig krävs även en beskrivning av tillvägagångssättet för att 

andra ska kunna bedöma om det har gått till på ett bra sätt. Denna del har försökts att uppnå 

med så tydliga och detaljerade beskrivningar som möjligt i metodavsnittet. Där beskrivs 

utförandet och överväganden som gjorts och i vilken ordning de gjorts. Detta för att det även 

ska bli tydligt att utförandet har följt studiens syfte.  Trovärdigheten påverkas också av hur väl 

teori och empiri är kopplat vilket uppsatsen har haft som mål att göra. I empirin skall även 

finnas en mättnad vilket innebär att mina informanter inte ger mitt material och syfte något 

nytt utan att det som framkommer i intervjuerna är liknande data som framkommit i tidigare 

intervjuer. Denna mättnad har jag i möjligaste mån under rådande ramar försökt att uppnå. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av dator så att de kunde transkriberas till skriven text vilket 

har varit till hjälp i analysprocessen. Den sista intervjun spelades dock inte in men utfördes då 
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den var av vikt för att få till mättnad i empirin och det som sades i den bekräftade det som 

redan framkommit. Min egen kontext och förförståelse som utförare av studien är också 

relevant för att läsaren ska förstå hela kontexten och i vilket sammanhang jag har kommit 

fram till mitt resultat (Bryman, 2018).  

 

4.7. Forskningsetiska överväganden  
 

Jag har förhållit mig till de etiska krav på god forsknings-sed som beskrivs i Meeuwisse m.fl. 

(2008) vilket jag beskrivit tidigare.  

Dessa krav är:  

- Informationskravet – jag har i mitt informationsbrev informerat om studiens syfte och metod 

vem jag är och vad min roll går ut på. Vid intervjutillfällena har jag gått igenom detta igen 

och svarat på frågor.  

- Samtyckeskravet – jag har varit tydlig i mitt informationsbrev och när jag träffat mina 

informanter att de deltar helt frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som helst 

under studiens gång, och att de har rätt att avbryta intervjun under tiden om de så önskar.  

- Konfidentialitetskravet – jag kommer vara tydlig med att inte röja deltagarnas identitet till 

obehöriga. Jag kommer att informera dem om detta och jag har skrivit min uppsats så 

personuppgifter, organisation och kommun inte framgår. Studien är helt anonymiserad för att 

inte riskera att röja informanternas identitet.  

- Nyttjandekravet –  Jag har endast använt mig av mitt intervjumaterial till det som var syftet 

med min studie och jag har kommer att radera och  förstör alla filer, inspelningar och 

anteckningar efter att min uppsats har godkänts. (Meeuwisse m.fl. 2008).  

Jag har reflekterat över att det finns en risk med att särskilja gruppen nyanlända och 

utlandsfödda föräldrar vilket skulle vara att förutsätta att denna grupp är annorlunda än 

majoritetssamhället. Det är viktigt för mig att komma ihåg att mina utgångspunkter riskerar 

att peka ut gruppen ytterligare och att det finns en risk för kulturalisering av ett problem. 

Detta är något som jag har burit med mig under hela studiens genomförande och som jag 

kommer att återkomma till. Mina sökningar på tidigare forskning letade jag efter flera olika 

perspektiv på fenomenet för att skina ljus på denna problematik och något som gjorts 

medvetet utifrån detta etiska dilemma. Under mina intervjuer har jag varit noga med hur jag 

benämner gruppen för att inte riskera att stigmatisera och peka ut dem ytterligare, jag har 

ställt frågor på ett sådant sätt att jag låtit mina informanter själva beskriva och benämna 

gruppen med egna ord. Att mina informanter har varit medvetna om problematiken har varit 
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tydligt och de flesta har problematiserat kring detta vilket kommer att framkomma i 

uppsatsens analysdel. Jag som utförare av studien befinner mig i en maktposition gentemot 

mina informanter (Vetenskapsrådet, 2017) och det är något jag aktivt förhållit mig till under 

mina intervjuer och vid mina kontakter med informanterna. Vid intervjuerna har jag 

säkerställt mig om att det är okej att spela in och beskrivit att uppsatsen kommer att vara 

offentlig handling.  

Jag har vidare reflekterat på min urvalsprocess och att det ur ett etiskt perspektiv kan vara 

svårt för de personer som ledaren för organisationen hänvisar mig till att tacka nej till 

deltagande. Detta då ledaren kan ha kontaktat dem i förväg och rått dem att vara med eller 

inte eller påverkat dem i vad de kommer att berätta för mig. Med detta perspektiv med mig 

har jag varit extra noga med de etiska kraven att informera om hur jag kommer att använda 

mig av uppgifterna och att medverkan är helt frivillig och att det är helt konfidentiellt.  

 

4.8. Förförståelse 

Min förförståelse och position är värd att benämna då jag själv har erfarenhet av att vara 

gruppledare för föräldrastödsgrupper. Jag har gått gruppledarutbildning och varit gruppledare 

för grupper i ABC- alla barn i centrum och läst litteratur på det som forskning visar är positivt 

med föräldraskapsstöd. Sedan är jag själv förälder till små barn och har upplevt positiva 

förändringar i vår relation och i vår vardag sedan jag förvärvade kunskaperna som dessa 

föräldrastödsgrupper står för. Detta kan tänkas påverka min ingång i ämnet och på det viset 

påverka informanterna och vad jag väljer att ställa för frågor etc. Under arbetet med intervju 

manualen har jag försökt att gå in med en så objektiv blick som möjligt och även under mina 

intervjuer har jag försökt att inte lägga mina värderingar i de svar jag får och har försökt att 

inte påverka mina informanter. Under mina sökningar på tidigare forskning har jag också 

försökt att välja en så stor bredd som möjligt och har varit mer aktiv i att leta sådan forskning 

som jag inte redan innan varit inläst på, då det kan tänkas vara lättare för mig att få syn på 

saker jag redan har sett tidigare än sådant som för mig är nytt. Denna förförståelse har även 

varit till fördel i utförandet av studien. Det har varit till hjälp för att få en djupare och rikare 

förståelse av mina informanters beskrivningar och berättelser vilket möjliggjort en djupare 

analys och förståelse av ämnet.  
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5. Resultat och Analys 
 

Här kommer studiens resultat med kopplingar till dess syfte och frågeställningar att 

presenteras. Det är delat i de teman med underteman som tidigare presenterats och där varje 

del kommer att vara styrkt med citat och följas av en analys genom studiens presenterade 

teoretiska perspektiv.  

5.1. Organisationens inverkan på arbetet.  
 

 Samverkan och resurser 

Centrala delar som lyfts för att arbetet med dessa föräldrar ska lyckas är att det finns resurser 

att tillgå som gör att de kan prioritera arbetet och att de har en god samverkan med andra 

parter inom kommunen. Det sistnämnda finns det både fungerande exempel på men också 

önskningar om att samverkan skulle kunna bli bättre och att bristen på god samverkan tas upp 

som ett hinder i arbetet.  

Resultatet pekar på att det finns en fördel med att bedriva verksamheten i projektform då det 

kan generera ytterligare resurser till kommunen från staten vilket möjliggör för kommunerna 

att prioritera detta arbete. Projektformen visar även på att som ledare inom projekt i 

kommunen har du ett stort handlingsutrymme och kan tänka fritt i hur målet med 

verksamheten ska uppnås.  

Kvinna – 32 

 “Jag har arbetat i projekt tidigare och då har jag haft bättre förutsättningar. Inom projektet 

kunde jag samverka bättre och projektet möjliggör att jag fått mer resurser till mitt arbete. ” 

Organisationsstrukturen visar sig inte vara till hjälp alla gånger för att skapa samverkan utan 

informanterna uttrycker att deras arbete bygger mycket på deras personliga kontakter och det 

nätverk mellan personer som finns i kommunen. Detta är till fördel i de fall de anställda har 

lång erfarenhet och har många kontakter knutna med samarbetspartners. Dessa 

yrkesverksamma har med det stort handlingsutrymme och eget ansvar att agera utifrån vad de 

finner är lämpligt. Dock visar det även på en sårbarhet då projektet och arbetet med 

föräldraskapsstödet till gruppen är avhängigt på vissa personer. En informant tar upp att det är 
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en ohållbar struktur. Hen finner det önskvärt att arbeta underifrån med studiecirklar inom 

andra organisationer som själva driver cirklar och utbildar vidare där huvudmannen har 

kontakter med myndigheten. Detta skulle vara i form av den folkbildningstradition som 

funnits i Sverige, dock lyfts att denna struktur eventuellt inte är hållbar i dagen samhälle. 

Andra tar upp fördelarna med att arbeta i mindre kommuner där “alla känner alla” och det 

finns en närhet mellan personer på alla olika positioner i samhället vilket verkar positivt för 

samverkan. Nästan samtliga informanter lyfter det positiva i att ha koppling till skolan i sitt 

arbete och att det är där som många kontakter knyts och erfarenheter och upplevelser i skolan 

är viktiga erfarenheter och kunskaper som kommer till användning i mötet med föräldrarna. 

Det som alla gemensamt tar upp är att det är avhängigt deras egna personliga kontakter och 

kontaktnät och att det är skapandet av relationer mellan personer på olika positioner i 

samhället som är till hjälp. 

Utifrån resultatet framkommer resurser att prioritera arbetet och resurser att möjliggöra att ge 

de anställda i projektet någonting för deras hårda arbete. En informant tar upp det faktum att 

de töjer på sig i sin roll och att hen vill kunna ge dessa något i form av mer utbildning till 

exempel som hjälp i deras liv och karriär. Här kan en utifrån det professionaliserade sociala 

arbetet se att de resonerar kring att de vill ge motivation till sina anställda genom att ge dem 

mer möjlighet att utvecklas i sin individuella professionalitet (Dellgran, 2016).  

En av informanterna uttrycker sig såhär efter frågan på om han ser någon möjlighet att utifrån 

sin roll åstadkomma förändring:  

Man 59- 

 “Kommunens organisation är ett hinder med olika förvaltningar. Man kan inte jobba, vi kan 

inte träffas och ha ett arbetssätt och jobba tillsammans alla har sin budget och sina uppdrag. 

Sen tänker jag att vi skulle kunna finnas bättre ekonomi att lägga på integration jag skulle 

vilja ha en budget som man kan lägga pengar på detta.  

För att jag ska tycka det känns meningsfullt måste det vara mer långsiktigt.... Jag ser 

egentligen inte någon egentlig utveckling om jag ska vara ärlig, jag slutar snart och så 

kommer projektet att löpa klart men vad kommer att hända sen? “ 

 

Johansson (2016) beskriver att en organisation är det som människorna i den är, att 

organisationen inte skulle vara om inte människorna i den existerade. Med detta kan en förstå 
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att om en organisation eller projekt inte är så stort blir det avhängigt på de personer som är där 

vilket en kan spegla i informanternas berättelser.  

Att ha en koppling till skolan pekar majoriteten av informanterna som något positivt, här finns 

föräldrarna och barnen och även kontakter med nyckelpersoner knyts på ett bra sätt via 

skolan. En informant uttrycker sig såhär med det positiva för arbetet att vara kopplad till 

skolan och hur arbetet är beroende av personliga kontakter: 

 

Kvinna 34- 

 ”Det som har varit en fördel för oss faktiskt är att eftersom vi är ute i skolorna mycket träffar 

vi på språkstödjare som jobbar på skolorna och där kan man märka om man pratar med 

någon i fikarummet att det kanske finns intresse för det här med föräldraskapsstöd och att de 

även utifrån sin roll ser behovet. Och sen när man fått ett kontaktnät får man tips ifrån dem 

vidare till andra personer.” 

 

I tidigare forskning lyfts fram att skolan är en plats som kan vara till hjälp för att bygga broar 

och föra vidare information om landets stödsystem och föräldraskapsstöd vilket studiens 

resultat styrker (Osman m.fl., 2016). Det som denna studie tillför är att en kan se hur det 

personliga kontaktnätet är något som är av vikt att arbeta med för att bygga dessa broar och 

sprida viktig information om samhället som kan nå ut till alla grupper.  

 Flexibilitet  

En informant berättar om hur de för att arbeta på ett effektivt sätt måste tänka utanför boxen 

för att nå alla föräldrar vilket de gjort i detta projekt. Det innefattar att de har fokus på vad 

dessa föräldrar vill ha och frågar dem och vänder sig till dem och frågar vad de har för behov 

och önsknigar. De arbetar även utefter de eventuella hinder föräldrarna möter där de lägger 

grupper kvällstid och på eftermiddagar med möjlighet till barnvakt då de försöker tänka att 

det ska vara möjligt för alla att gå även om man är ensam i sitt föräldraskap. Följande citat 

visar på lite av den fria tanken och att de tänker utanför boxen som svar på hur de arbetar 

annorlunda gentemot denna grupp en andra grupper.  

Kvinna 40 

 “….vi försöker vara mer uppsökande och att vi försöker att istället för att tänka att ”här är 

vi i centralorten nu får ni komma hit!” Så tänker vi mer att vi försöker leta rätt på vart 
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målgruppen finns och vad de vill ha för stöd och om vi kan bidra med det. Vi försöker utnyttja 

de arenor som finns.....vi försöker tänka lite utanför boxen för skulle man bara tänka att vi 

erbjuder vår ordinarie verksamhet ja då översätter vi informationen och sen är det bra, men 

det funkar ju inte det märker vi. “ 

Även här kan en se att de yrkesverksamma har ett stort handlingsutrymme och att det ligger 

inom en verksamhet som inte har så striktare ramar vilket genererar andra möjligheter. Det 

kan även ses som ett svar på professionaliteten och att agera utefter vad dess normer och etik 

innebär. Kopplat till Banks (2016) tankar om hur en som socialarbetare kan arbeta etiskt 

medvetet utifrån sitt handlingsutrymme kan en se hur fokus på arbetet ligger i att utveckla det 

tillsammans med klienterna. De frågar dem och de försöker möta dem där de är vilket enligt 

Banks (2016) kan benämnas som etiskt medvetet arbete.   

Utifrån ett kritiskt perspektiv kan en se att det finns en djupare förståelse och ett sätt att se på 

gruppen som inte annorlunda men som en grupp som praktiskt visar sig ha andra behov än 

majoriteten. Att särskilja och behandla en grupp annorlunda från de den rådande 

“normgruppen” kan ses utifrån Kamali (2005) perspektiv på “vi och dom” som något som 

riskerar att reproducera ojämlika maktförhållanden. Dock utifrån ett etiskt perspektiv att en 

som socialarbetare har tagit på sig uppdraget att arbeta för social rättvisa och för att alla 

människor ska ges samma möjligheter kan det tolkas utifrån ett individperspektiv av social 

rättvisa. Att möta och se behovet hos en utsatt grupp och arbeta för att ge dem samma 

möjligheter och rättigheter som majoritetssamhället i de rådande strukturerna kan tolkas som 

ett etiskt socialt arbete (International Federation of Social Workers (IFSW), International 

Association of Schools of Social Work (IASSW), 2015).  

Nyckelpersoner och rekrytering 

Frågan kring rekryteringen av föräldrar till gruppverksamheterna är något centralt som 

diskuteras hos samtliga av informanterna. Denna del tycks vara den svåra biten och många 

arbetar aktivt för att få till en hållbarhet i strukturen kring detta. Att arbeta med 

nyckelpersoner lyfts som ett arbetssätt som är lyckat och som fungerar bra men med behov av 

utveckling. Dessa nyckelpersoner ska vara personer som har kontakter i gruppen som är 

önskvärd att rekrytera och som pratar samma språk. Det kan vara anställda inom skolan, 

språkstödjare, personer som är aktiva i någon organisation eller liknande. Även här visar sig 

de personliga kontakterna vara avgörande för att få kontakt med de rätta personerna men 
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också den koppling till skolan som majoriteten av informanterna har haft lyfts som en 

framgångsfaktor. Det är på skolan de träffar bland annat studievägledare och språkstödjare 

och andra som visar intresse för föräldraskapsstöd. Dessa nyckelpersoner ska sedan fungera 

som brobyggare mellan verksamheten och föräldrarna.  

Denna personliga kontakt visar sig även vara bra för att sprida information om möjligheten att 

delta i föräldrasskapsstödsgrupper mellan olika myndigheter i samhället vilket kan vara en 

hjälp till att lotsa föräldrar till verksamheten.  

En informant lyfter även att det är viktigt vilka föräldrar som deltar i gruppen initialt, hen 

menar att om hon får in vissa av föräldrarna från den grupp av föräldrar som är önskvärda att 

rekrytera kommer de att sprida vidare det positiva det fått med sig. Förhoppningen är att 

intresset för deltagande kommer att öka och fler föräldrar visar intresse för föräldraskapsstöd.  

Kvinna 34-  

 “Jag hade en grupp och  det är många föräldrar som har börjat höra av sig till mig och 

undrar när det ska bli nästa gång för det finns ett intresse för det. …..Det är det som spelar 

roll vad de här personerna som var med har gått och spridit informationen om, att de har fått 

nytta och de har fått bra information och det finns andra som vill vara med.  

Kvinna 40 uttrycker sig såhär vad gäller rekryteringen 

“Rekryteringen är något jag upplever som väldigt tidskrävande. ….inom förvaltningen 

sprider vi det på till exempel flyktingmottagningen, jag har ringt runt till socialtjänsten för att 

kolla om de har kontakt med någon familj som skulle kunna vara aktuell eller så har jag 

redan kontakter med familjerna. Vi använder oss av våra nätverk. Sedan har vi satt upp 

lappar med enkel info med kort på oss för att man ska se vem man är. ” 

 

Det Lindström (2013) lyfter i tidigare forskning angående språkkompetenser visar denna 

studies resultat i samma riktning. Informanterna lyfter att de vill hitta nyckelpersoner med de 

språkkompetenser som de inte själva redan besitter vilka ska vara aktiva som informatörer 

och gruppledare. Detta kommer vidare att tas upp under temat om de yrkesverksammas 

identitet och färdigheter.    

Något som många av informanterna lyfter som utvecklingsmål eller önskningar är att de 

skulle nå fler män inom gruppen. Detta är något som arbetas med inom en del av dessa 

kommuner men inte under informanternas ordinarie verksamhet. Majoriteten av de som deltar 
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i gruppverksamheterna är mödrar och informanterna lyfter att det skulle vara önskvärt att 

fäderna skulle få samma information vilket de ser som del i att möjliggöra för mödrarna att på 

ett bättre sätt omsätta den kunskap de förvärvar hemma. Detta som led i att det ska komma till 

nytta för barnen En informant lyfter en möjlig ingång till detta är att de skulle uppmuntra 

mamman att bjuda med sig deras partner till en av grupp- tillfällena för att de ska få en ingång 

och kanske väcka ett intresse. 

Kvinna 34 säger såhär:  

”min önskan är att män skulle vara med.... Hur blir det när mamman ska börja på nytt? Hur 

ska pappan ta det? Så det är bäst om han är med från början och får veta att det här är för 

din skull för barnens skull. Det är inte bara en förälder som gör utan den andra kanske 

kommer att sätta sig emot och då blir det ingen nytta av den här utbildningen.” 

Mitt resultat speglar det som återfinns i tidigare forskning dels på gruppen utlandsfödda 

föräldrar men även generellt att det i större utsträckning är kvinnor som kommer till dessa 

utbildningar. Det aktiva arbetet med detta har tidigare beskrivits i bakgrunden att 

organisationen arbetat aktivt med att möjliggöra för att fler män deltar sedan 60-talet. Detta är 

något som ännu i allra högsta grad är aktuellt och en kan se att organisationen har en aktiv 

diskussion kring detta och att det arbetas aktivt för att möjliggöra denna utveckling framåt. 

Detta kan en se utifrån det organisationsperspektivet att organisationen försöker förhålla sig 

till de rådande normer som finns i samhället vilket idag har ett fokus på ökad jämställdhet 

mellan könen (Bäck-Wiklund & Bergsten, 2010).  

Utifrån tidigare forskning där Leyendecker m.fl. (2018) lyfter att hela familjen bör få samma 

förståelse kan en se att dessa resultat pekar i samma riktning.  

 

5.2. Yrkesverksammas identitet och färdigheter 
 

Den egna identiteten, bakgrund, erfarenheter och hur länge en arbetat inom fältet är saker som 

framkommer som betydande i arbetet med målgruppen. Här lyfts dels hur de med egen 

historia av föräldraskap och migration upplever att det är till hjälp i mötet med föräldrarna då 

det inger förtroende. Språkets centrala roll för att föräldrarna ska ges samma möjligheter till 

att fokusera på innehållet i gruppverksamheterna och inte lägga sin energi på att försöka förstå 

vad som sägs lyfts. Den egna erfarenheten av dels föräldraskap, moderskap lyfts också som 

något som är till hjälp för att inge förtroende och hamna på samma våglängd som föräldrarna 

gör att föräldrarna uppskattar verksamheten, vill komma tillbaka och öppet kan diskutera sitt 
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föräldraskap. De informanter som har längre och fler utbildningar i bagaget och lång 

erfarenhet med arbete med gruppen upplever att det är till hjälp dels för att det är lättare att 

anpassa sig till vad de möter och dels att det är till hjälp för den förståelsen över föräldrarnas 

kulturella tillhörighet. Detta kan illustreras med följande:  

Man 59 beskriver det såhär i diskussion kring hur han upplever att hans arbete tas emot av 

föräldrarna: 

 ”Jag tycker i regel att det går bra för att det finns någon sorts förståelse. Till exempel i 

någon grupp jag hade fick de ha med koranen så vad säger den osv men det bli ändå så att 

jag kan förstå att det är så och så men det innebär ju inte att det blir någon förändring inte 

på kort sikt. Det man måste få en acceptans för våran lagstiftning en förståelse för den, det är 

viktigt.”  

Att ha en förståelse och kulturell sensitivitet som lyfts i tidigare forskning visar de flesta 

informanter på även i denna studie. Det som däremot blir tydligt är att det inte i första hand är 

kulturen de diskuterar det utifrån utan en position där de sätter sig på samma våglängd som de 

föräldrar de möter. Detta tolkas utifrån relationell kompetens som något som skapar tillit och 

stärker band mellan individer men i detta fall då individerna/de professionella även ses som 

del i myndigheter för många av dessa föräldrar skapas även tillit till systemet (Røkenes & 

Hanssen, 2016). En informant tar upp hur relationsbyggandet med föräldrarna har gjort att de 

kommit via hen för att söka hjälp men även att de vänt sig själva till socialtjänsten efter att ha 

varit i kontakt med föräldrastödsenheten. Utifrån ett perspektiv på en socialarbetarens 

kompetenser och vad som anses som professionellt socialt arbete enligt de internationella 

etiska principerna (Akademikerförbundet SSR, 2015) kan en tolka detta sätt att arbeta som 

etiskt professionellt arbete. I dessa organisationer tycks professionen få detta utrymme att 

vara det som professionen står för. Banks (2016) beskriver aktivt etiskt socialt arbete och ur 

organisationsteoretiskt perspektiv på människobehandlande organisationer ges dessa 

yrkesverksamma möjligheter till att arbeta professionellt och utifrån deras etik tar de även det 

ansvaret. Vilket resultat visar på att de yrkesverksamma ges denna möjlighet och att den inre 

kulturen inom organisationen är tillåtande för detta.  

 

Kvinna 34 –  

”Det kan vara så att jag haft en grupp och det kan gå några år och de kan ringa och berätta 

om deras situation. Jag blir en mer naturlig länk till samhällets andra funktioner och man 
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kanske vågar berätta lite tidigare för mig och att de kanske inte behöver hamna i en 

orosanmälan utan de kan ta tag i sin situation själva och vänder sig till någon som har skapat 

trygghet. Man har kommit en bit vad gäller relation. Har man suttit tillsammans 8-10 gånger 

känner man personerna och det genererar ingången sedan och återigen är det viktigt med 

samverkan.”  

Kvinna 40 som själv bär med sig erfarenheter av migration, föräldraskap och har stött på 

jobbiga situationer och fått stöd av samhället i sitt föräldraskap svarar följande på frågan när 

hon känt att hon nått fram till gruppen:  

“Var ärlig du behöver inte dölja något vi är människor, vi gör fel och man behöver inte ha 

den här oron att …. 

…..det gör väldigt stor påverkan att jag har samma bakgrund som de och samtidigt kan jag 

inte garantera att alla tror på det jag säger.” 

Detta kan tolkas inom ramen för att det finns en positivitet i att dela erfarenheter och inte 

nödvändigtvis som framställs i tidigare forskning att det är för att en bär på samma kultur. 

Utifrån ett intersektionellt perspektiv kan en dock se hur det påverkar att skapa förtroende att 

vara del i samma kategori och grupp där detta inger en förståelse för hur dessa personer 

tillhörande samma kategori kan tänkas uppleva mötet med samhället (Mattsson, 2015). Denna 

ömsesidiga upplevelse är något som kan användas för att bygga relation och vara till hjälp för 

att möta människan där den är som Røkenes och Hanssen (2016) lyfter som användbara 

redskap för relationsbygge.  

Könstillhörigheten är något som lyfts i intervjuerna detta då resultatet visar på den personliga 

identiteten och personens påverkan på de människor de möter. Att vara kvinna menar flertalet 

ger ingången att vara förtrogen, de kan förstå de föräldrar som kommer (vilka i de allra flesta 

fall är kvinnor) och att det kan ge en ingång till föräldrarna. Att vara man och i detta fall äldre 

man med lång erfarenhet upplevs som att det ger mer pondus och auktoritet i mötet med 

föräldrarna vilket i vissa fall även det ses som en möjlighet till att det som sägs tas på allvar. 

Vilket även detta kan tolkas inom ramen för relationsskapande likt ovan (Røkenes & Hanssen, 

2016).  
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Detta kan illustreras i följande citat: 

Man 59 - 

“Alltså jag tänker aldrig att det är en nackdel inte när jag pratat med kvinnor, för dem kanske 

jag är som en doktor eller någon profession jag är en slags bildad person som talar om hur 

man gör i det här landet och de pratar såklart inte om förlossningssmärtor men det ingår ju 

inte i mina program heller utan då pratar jag om BVC och sådant men det som kan 

underlätta kan ju vara för en del män men det har jag inte forskat närmare i. “ 

Resultatet visar på samma som i tidigare forskning där kulturell sensitivitet och förståelse 

över föräldrarnas situation lyfts som centrala delar. Det som tillkommer med denna studie är 

hur en kan tolka det ur ett intersektionellt perspektiv där flera olika grupptillhörigheter 

samspelar till att ge olika effekter vid mötet med dessa föräldrar. Vilket en ser i tidigare citat 

att ålder, kön, etnicitet, kulturell tillhörighet och bakgrund visar sig ha betydelse i arbetet med 

föräldrar generellt men även här uttrycks det extra på att det kan vara till hjälp i mötet med 

just utlandsfödda föräldrar. Att det som är viktigt i verksamheten är att bygga relation och att 

inge förtroende (Røkenes & Hanssen, 2016).  Det lyfts av samtliga som en nyckel till en 

lyckad verksamhet som kan leda till att föräldrarna öppnar sig vågar prata med dem om sin 

situation och de problem de ställs inför så att de i tidigare skede kan få hjälp. I relation till den 

kulturkompetens eller den kulturella sensitivitet som lyfts i tidigare forskning kan en ur ett 

intersektionellt perspektiv och ett perspektiv på relationsskapande se att inte enbart att dela 

kultur kan vara dörröppnare utan även andra upplevda likheter med föräldrarna. Vilket kan 

ses som att de arbetar utifrån ett kritiskt reflexivt sätt som Jönsson (2013) förespråkar, att en 

bör se till personens alla kategoriseringar och inte bara den ena. Detta kan tolkas som att det 

fokus i tidigare forskning riskerar att kulturalisera problem (Jönsson, 2013) och att 

kulturkompetens blir något som lyfts onödigt tydligt. 

Ur ett organisationsteoretiskt perspektiv kan en förstå hur dessa saker visar sig och hur dessa 

diskussioner framkommer i den inre kultur som råder i organisationen (Johansson, 2016). En 

kan tolka det som att det inom de flesta av de organisationer jag varit i kontakt med har högt i 

tak och att tankar och idéer får ta plats och diskuteras, kritiseras och föras fram i ljuset vilket 

har möjliggjort dessa tankar om den egna identitetens påverkan. Vilket även kan tänkas 

påverkar vilka personer som de väljer att kontakta för att arbeta i verksamheten som 

gruppledare vilka det nyinstutionella perspektivet övertar de rådande normer och 
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förhållningssätt som finns i verksamheten (Dellgran, 2016). Det finns en medvetenhet om 

intersektionalitet och hur möten med olika människor påverkas av dess kategorier. Det kan 

även analyseras i ljuset av Banks (2016) som beskriver hur de som arbetar i organisationen 

kan utmana och jobba med dess ramar och den professionellas egna identitet och roll för att 

på så vis kunna arbeta etiskt medvetet. I citatet från Man 59 framkommer att han känner att 

han blir lyssnad på utifrån sin roll som äldre man kan vilket kan ses i ljuset av organisationens 

professionalitet. Där professionella anses bära på expertis och vetenskapligt grundade 

kunskaper vilket kan vara del i att han känner att han är lyssnad på som högt uppsatt man i en 

organisation av professioner (Dellgran, 2016).  

Hinder och svårigheter lyfts ur både ett organisatoriskt perspektiv men även ur perspektiv på 

målgruppen och deras situation.  

Något som upplevs som ett hinder och en orsak till att dessa föräldrar inte kommer på 

evenemang och gruppverksamheter lyfter alla informanter den oro som finns i gruppen att de 

ska få sina barn omhändertagna. Det finns en otrygghet i oro i gruppen som påverkar arbetet 

med dessa föräldrar. Intentionerna från gruppledare och ledare inom organisationerna är att 

föräldrarna ska kunna känna sig trygga i mötet med organisationer och samhället.  Att få 

föräldrarna att lita på det man säger är något som flera informanter tar upp. Informanterna 

upplever att det finns oro och skepsis för det svenska samhället och dess myndigheter och 

myndighetspersoner. Detta är något som präglar verksamheten och påverkar deras arbete. Det 

framkommer att det behövs information och som tidigare nämnts att föräldrarna behöver lita 

på att socialtjänsten och andra personer på till exempel skolan är där för att hjälpa dem. En av 

informanterna som själv har erfarenheter av att migrera och vara förälder säger så här på 

frågan vilka utmaningar hon möter i sitt arbete.  

Kvinna 40 –  

“Det som är svårast tycker jag är att få dem att gå med på det jag säger, -Hur ska jag få dem 

att acceptera det? Det är såhär det fungerar i Sverige och det svenska samhället.  Det är 

svårt och jag förstår att det är svårt för det var svårt för mig när jag kom till Sverige. Jag har 

alltid fått fråga mig själv och vägt om det är rätt eller fel om jag ska göra det här som de 

säger.” 

Även Man 59 diskuterar kring hur han arbetar med detta och vilka möjligheter han har i sin 

roll och hur han upplever att hans arbete tas emot. Han säger såhär: 
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“ Sen kan det vara workshops om socialtjänsten och omhändertagande av barn. För det är en 

stor fråga bland många nyanlända, ”varför tar socialtjänsten våra barn” då blir det dels att 

man berättar om socialtjänstlagen om hur den fungerar sen mer som samhällsinformation 

varför socialtjänsten är skyldiga att omhändertar barn. Men då blir det mycket en diskussion 

om kulturkrock om familjen som system och vi som inte har familjen som system utan staten 

som system staten är ju vår familj här i Sverige den har ju som funktionen som familjen har 

och den utvidgade familjen har i många länder.“ 

Citatet ovan fortsätter i en utläggning kring att han kan och har möjlighet att följa gruppen 

och vad som är aktuellt för dem. Att det kan utmynna i diskussion kring varför det ser ut som 

det gör här och vilka möjligheter det kan ge. Sett ur ett perspektiv på ”vi och dom” kan 

uttryck som kulturkrock vara ett begrepp som förstärker separationen mellan den upplevda 

”vi” kulturen och ”den andres” kultur och att det skulle vara fundamentalt olika vilket kan 

reproducera och befästa denna föreställning hos både ”vi” kulturen och ”den andres” kultur.  

Kvinna 32 lyfter problematiken kring denna upplevda otrygghet från gruppen om varför de 

inte kommer på träffarna och som anledning till varför de måste arbeta annorlunda med denna 

målgrupp än andra.  

 “.... det finns en stor rädsla för det här samhällsstödet egentligen, det finns också tankar om 

att samhällsstödet inte alltid är ett stöd utan att det också är något som kan fördärva ens 

liv...Och det tänker jag är en anledning till att man inte bara kommer till de här grupperna.”  

Utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv kan en se utifrån de två sista citaten att de som 

arbetar med detta har ett stort utrymme för att tänka fritt och att använda dessa reflektioner 

och erfarenheter till att ändra sin verksamhet vilket beskrivs under många av de teman som 

framkommit. Den trygghet som tolkas att de yrkesverksamma vill förmedla till föräldrarna 

kan dels tolkas i ljuset av ett strukturellt perspektiv där vi likt Alva Myhrdal på 30-talet vill 

foga in de avvikande in i den önskvärda rollen som förälder och speglas i tidigare forskning 

utifrån kritiska perspektiv där vi vill hjälpa “dem” att komma ikapp vårt moderna sätt 

(Widding, 2018).  

Denna vilja och fokus på att få föräldrarna att lita på staten kan ses utifrån ett “vi och dom” 

perspektiv där “vi” statens och kommunens tjänstemän ska foga in “dem” i systemet (Kamali, 

2005). Vilket dessa resultat kan visa på. Dock lyfter Jönsson (2013) att en kan komma förbi 

detta tänk och denna åtskillnad i arbetet genom att arbeta reflekterande kring frågor om just 
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detta vilket resultatet visar att de flesta informanter mer eller mindre gör vilket kommer att tas 

upp under rubriken kritiska perspektiv. Informanterna lyfter olika saker som genererar 

framgång i mötet med föräldrarna relationens betydelse, att möta föräldrarna där de är och 

visa på sina egna erfarenheter och likheter för att skapa förtroende är sådant som lyfts som 

framgångsfaktorer.  

Kvinna 32 – 

”Sen tror jag överhuvudtaget att kunna vara nyfiken och öppen att försöka att inte inta rollen 

som expert utan vara väldigt genuint nyfiken och välkomnande.  Man får ta av sig den där 

tjänstemanna kostymen som vi i Sverige är ganska bra på att ta på oss, men att ta av den och 

bjuda på sig själv och våga bli en aning personlig “jag är också förälder” eller “ja det är 

svårt jag förstår precis….” Att man faktiskt når människor av att göra så och då får man ett 

annat samtal.” 

Kvinna 34 angående sin egen erfarenhet av migration –  

”Jag har upplevt det som en dörröppnare, om jag säger att jag själv flyttat hit då blir det en 

igenkänningsfaktor som jag använder mig av för att bygga relation. Jag har inget behov att 

berätta om min resa men jag använder det medvetet för att skapa trovärdighet och närhet, då 

det är det handlar om när man går in i en grupp att man behöver bygga relation.”  

Røkenes & Hanssen (2016) beskriver hur man som professionell socialarbetare kan uppnå 

bättre resultat i relationsbyggandet och möta människor på ett bättre sätt om man möter dem 

som sig själv istället för att visa upp en fals bild av sig själv. I exemplet ovan kan en se hur 

socialarbetaren här använder sig av sig själv aktivt i mötet med föräldrarna för att uppnå detta. 

Ur ett organisationsteoretiskt perspektiv på professionalitet kan en se att det ges stort 

utrymme till att arbeta på detta vis och att ansvaret ligger på den enskilde i att skapa bra 

förutsättningar för sitt arbete. Det vill säga de använder sig av sin professionalitet och 

organisationens ramar tillåter även det. Detta kan ses och tolkas utifrån att den inre kulturen är 

tillåtande och där de rådande normer kommer från socialarbetare som bär en gemensam 

identitet (Dellgran, 2016). Tidigare forskning på området inom gruppterapi visar på att 

gruppledarens roll är att ge accepterande stöd, ha empati och vara genuint öppen och nyfiken, 

vilket kan tolkas till att skapa trygghet och att bygga relation.  

 

Tidigare forskning på området tar upp kulturell sensitivitet och att visa förståelse för gruppens 

situation vilket detta kan tolkas vara liknande faktorer. I gruppverksamheter beskrivs hur det 
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är viktigt att skapa trygghet för att de medverkande ska känna trygghet vilket kan speglas i 

detta.  

5.3. Kritiska perspektiv 
 

Resultatet i studien visar på att informanterna till stor del diskuterar och problematiserar kring 

benämningen av föräldrarna och att de arbetar och tänker aktivt kring att inte skilja dem som 

annorlunda från andra föräldrar. De visar en ambivalens kring att å ena sidan rikta specifik 

hjälp till gruppen som de ser att det finns ett behov av och att å andra sidan inte peka ut dem 

och kulturalisera eller medverka i skapandet av “vi och dom” (Kamali, 2005; Jönsson, 2013). 

Det framkommer en medvetenhet om att inte homogenisera gruppen och en vilja att tänka om 

dem som “vilka föräldrar som helst”.  Dock finns uttryck och tankar som en ur ett kritiskt 

perspektiv på vi och dom och kulturalisering kan se som reproducerande av dessa orättvisa 

strukturer som främst dyker upp i diskussioner kring jämställdhet och mannens makt vilket 

flera tar upp som något som skiljer “svenska” män och män från andra kulturer, i detta fall 

mellanöstern. Även då de diskuterar kring att svenska män kanske inte heller är så bra på 

detta och att även de borde få mer kunskap så framhålls det att det är en skillnad rent 

kulturellt.   

Exempel på den eftertanke och problematiserade tankebanor som finns kan ses i det svar som 

följer efter frågan om den målgrupp som informanten arbetar med: 

Kvinna- 40  

”Då tänker jag att jag jobbar med föräldrar som alltså...nysvenska föräldrar men man kan 

också säga föräldrar som…det är det här som är så svårt för vi liksom har ju in något såhär 

begrepp men sen brukar jag tänka att det också handlar om föräldrar som inte har växt upp 

och har rötterna i det ett svenskt samhälle tänker jag.  

…jag tänker ändå att det finns en slags skillnad i om man har som förälder själv vuxit upp i 

det svenska samhället och man har liksom indoktrinerat med allt mot att du kommer från ett 

annat land med andra tankar om hur samhället fungerar och föräldraskap och så.” 

Något mer som de arbetat fram inom ramen för projektet och de manualer de använder sig 

av och med hjälp av dessa nyckelpersoner är att de haft blandade grupper med både 

svenskfödda och utlandsfödda med annat modersmål i samma grupp. Detta beskriver alla 

informanter som något positivt. De beskriver det både i relation till att det är bra för att visa 
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att alla är föräldrar och föräldraskap inte skiljer sig åt och att det är bra att se för båda 

grupperna.  

Kvinna 32 –  

“Men de blev det som var positivt var att de såg att svenskar också är med så de såg att det 

inte var något som bara var till dem, det här handlar om även som svensk kan man ha sina 

problem och man kan behöva stöd och hjälp så det var bra” 

Detta kan en analysera i ljuset av begreppet kulturalisering som syftar till att problem läggs på 

att en tillhör en viss kultur, här kan en se att de arbetar aktivt för att komma från detta uttryck 

att förklara problem utan att de vill visa på likheterna. Detta kan ses som något positivt utifrån 

tidigare problematiseringar av vi och dom och kulturalisering. Här kan en se att de arbetar 

aktivt för att visa på likheter och arbetar med att integrera grupperna istället för att separera 

dem. Att visa på likheterna istället för olikheterna kan en tolka verkar positivt för att inkludera 

och integrera. Detta är även något som kan ses i ljuset av den diskussion som Jönsson (2013) 

för angående riskerna med att peka ut en grupp och rikta specifik hjälp till personer med 

invandrarbakgrund vilket är del i kulturaliseringen.  

Informanterna lyfter och diskuterar föräldrarnas olika grupptillhörigheter och hur de i 

grupperna kan anpassa sig efter dem och hur de visar på en förståelse för de maktaspekter 

som föräldrar med olika bakgrund, akademiskt, kulturellt och könsmässigt kan möta.  

Man 59 säger såhär utifrån diskussioner kring att många av föräldrarna är orolig för att 

socialtjänsten ska omhänderta deras barn och att andra socioekonomiska grupper upplever 

samma sak:  

“Sen tror jag att det är så för det är ju så i socioekonomiskt svaga grupper bland ”svenskar” 

om jag får skilja det så de får ju också de här anmälningarna på sig än om en överklass barn 

kommer och har blåmärken på armarna så säger pappan att” han varit på 

hockeyträning” och han hinner komma med många blåmärken innan någon ringer men 

kommer det någon från Tensta som de upplever har ett annat sätt, man tycker de är stökigare 

och har andra röster och kulturer …..“ 

 

Utifrån ett intersektionellt perspektiv kan en se hur informanten lyfter flera olika 

grupptillhörigheter och maktaspekter och hur det påverkar mötet med samhället. Mattsson 

(2015) menar att en bör se en persons alla grupptillhörigheter och analysera och se hur makt 
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flödar mellan dessa intersektioner och ”skärningar” mellan grupptillhörigheten. Detta för att 

upptäcka processer och maktaspekter som påverkar människornas liv och möte med 

samhället. Att se och förstå utgör grunden för att arbeta icke förtryckande mot 

marginaliserade grupper vilket kan tolkas som att informanterna arbetar aktivt med.  

Resultatet visar även på hur vissa informanter talar om integration i dess rätta bemärkelse, det 

vill säga att alla delar ska påverkas av varandra och tillsammans skapa något nytt där de 

påverkas av de personer de möter och arbetar med med andra idéer än de själva har.  

Kvinna 34 säger såhär angående de utmaningar hon möter i sitt arbete: 

“….på sätt och vis är det väldigt skönt att det finns en mer avslappnad hållning till 

tider….Det är en utmaning men samtidigt om man tar det på rätt sätt kan man få känna att 

jaja vad gör det om 100 år om allt inte är perfekt och att det är en härlig känsla samtidigt 

som det är svårt….. jag får försöka tänka att det är…ja hur ska jag säga, det finns ju flera 

olika sanningar om livet och min sanning är ju den här men det behöver inte betyda att jag 

har rätt och att du har fel eller tvärtom. Det är bara olika sätt att se på saker om vad som är 

viktigt.” 

Utifrån ett integrationsperspektiv där Kamali (2005) beskriver ett vi som ska integrera dem 

visar denna informant på ett annat sätt att se på det, utifrån dess verkliga betydelse att dessa 

olikheter får påverka varandra och att samhället och tjänstemannen i detta fall låter sig 

påverkas och inspireras av ett annat sätt att tänka kring organisering. Där en kan se att även 

organisationen påverkas av yttre normer och värderingar likt Johansson (2016) beskriver. Den 

mångfald som finns i samhället och dess olika normer påverkar organisationerna och 

organisationerna tar in det för att inte förlora legitimitet hos samhällsmedborgarna.  
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6. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras studiens huvudsakliga resultat. En metoddiskussion där studiens 

metodologiska bias tas upp och diskuteras med studiens begränsningar.  Studiens slutsatser 

presenteras och diskuteras och till sist lyfts tankar kring vidare forskning inom området.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

De som framkommer i resultatet kan en tänka visar på att handlingsutrymmet inom dessa 

organisationer används på ett medvetet och reflekterande sätt. En kan tänka att den inre 

kulturen är öppen för professionalitet och reflektion och att detta är något som får ta mycket 

plats. Johansson (2016) beskriver detta utifrån det nyinstutionella perspektiver som normativ 

isomorfism vilket resultatet uppmärksammar utifrån de delar där den mångfald organisationen 

möter i sitt arbete påverkar tjänstemännen inom organisationen vilket i sin tur påverkar 

organisationen. Detta blir tydligt i Kvinna 34:s citat angående hur hon låter sig påverkas av de 

personer som hon möter i sitt arbete med målgruppen.  

 En tanke kring detta är att det ligger ett stort ansvar hos den professionella det är 

socialarbetaren själv i sin tjänstemannaroll som besitter en stor makt att agera på ett etiskt 

medvetet reflexivt sätt utifrån det Banks (2016) beskriver men också utifrån de olikheter som 

en stöter på i sitt arbete.   

Resultatet visar på att det finns en medvetenhet kring risken att upprätthålla orättvisa 

strukturer men viljan att hjälpa en grupp som på grund utav bland annat orättvisa strukturer 

har andra behov än norm föräldern gör att dessa yrkesverksamma har levande reflexiv 

diskussion och vänder och vrider på sig själv i sin yrkesroll likväl som deras egna roller och 

de intersektioner de bär på, allt för att finna ett bra hållbart sätt att arbeta med dessa föräldrar. 

Ett sätt där de har som mål att integrera och ge alla föräldrar i Sverige samma möjligheter och 

rättigheter. Detta arbetssätt är något att bygga vidare på för att hålla diskussionen öppen för 

att inte riskera att reproducera ojämlika strukturer i framtiden, att ge de professionella 

utrymme i sin yrkesroll och profession kan tänkas generera ringar på vattnet. Utifrån ett 

organisationsteoretiskt perspektiv på mimetisk isomorfism kan tänkas att om detta sätt visar 

sig vara effektivt vill andra organisationer efterlikna den (Dellgran, 2016).  
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Angående Widdings (2018) teorier och perspektiv kring modernitet och tid och rum kan en 

tycka det är värt att ta en funderare kring om det är de nyanlända föräldrarna som arbetet bör 

riktas mot eller om det är samhällets uppbyggnad och anpassning till dessa föräldrar som en 

bör fokusera sitt arbete mot. Utifrån mina informanters svar och mitt resultat kan en ana att de 

har en ambition om att arbeta för att påverka i större skala men att det är svårt som enskild 

yrkesverksam i organisationen där samverkan och samhällsuppbyggnad nämns som faktorer 

som står i vägen för att arbeta på ett bra sätt. Samverkan är något centralt i socialt arbete då 

det ska ha ett helhetsgrepp om individen, gruppen och strukturen och att det är svårt när det är 

hinder i organisationen som står i vägen för det professionella arbetet. Detta blir tydligt i vissa 

av informanternas berättelser och att energi går åt till detta istället för till att arbeta effektivt 

för gruppen. Detta är något att arbeta med framåt.  

Tidigare forskning visar på ett fokus på föräldrar från vissa länder och områden i världen 

vilket kan vara värt att uppmärksamma och kommentera (Osman m.fl. 2016 ; Osman, 

Klingberg-Allvin, Flacking, och Shön, 2019 ; Degni, Pöntinen och Mölsä ,2006 ; Nesteruk 

och Marks, 2011 ; Parra-cardona m.fl. 2011 ; Bjorknes,  Kjobli, Manger och Jakobsen , 2012 ; 

Costigan och Koryzma, 2011). Min studie har tagit grepp om nyanlända och utlandsfödda 

föräldrar och till mångt och mycket kan en tänka att dessa föräldrar har liknande situationer 

och erfarenheter men det är viktigt att inte glömma att det inte är “ett folk” som är 

utomeuropéer och ett folk som är västerlänningar/svenskar. Dessutom går att fundera på 

varför dessa föräldrar just är de som är av intresse att studera och vad som skiljer dem från 

andra i det land och kontext studien gjorts. En av mina informanter uttrycker att anledningen 

till att de har fokus på just dessa föräldrar är för att de pratar ett språk som de ordinarie som 

håller grupper i verksamheten inte pratar och att om det är någon som behärskar engelska kan 

de själva möta dem. Sedan att de har fokus på de språkgrupper som är störst.  

Tidigare forskning visar att kulturell sensitivitet och att som yrkesverksam visa förståelse över 

föräldrarnas situation är viktigt vilket till viss del bekräftas i denna studie. Just att visa 

förståelse är något som mina informanter tar upp som en viktig del i att skapa en bra relation 

för att arbetet ska tas emot på ett bra sätt. Det fokus på kulturell sensitivitet som tidigare 

forskning fokuserar på återfinns även i denna studie men här tillkommer att andra faktorer och 

intersektioner/kategorier är lika viktiga att ta upp och undersöka. Kring den tidigare 

forskningen kan en fundera kring att de har haft ett överdrivet fokus på kultur vilket enligt 

Jönsson (2013) skulle kunna medverka till att upprätthålla orättvisa strukturer.  
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Utifrån informanternas diskussion kring att ha integrerade grupper och att detta är något de 

ser som positivt för både nyanlända/utlandsfödda och svenskfödda föräldrar är det något som 

den tidigare forskningen inte visar resultat på. Detta kan förklaras med att det inte studerats 

integrerade grupper utan endast grupper för målgruppen. Att arbeta med integrerade grupper 

kan tänkas vara något som kan bidra till icke stigmatisering och utpekning och samtidigt vara 

en del i en integrationsprocess där föräldrar från alla delar av samhället får mötas och dela 

erfarenheter av något som de flesta har liknande erfarenheter av. Detta kan tänkas arbeta mot 

integrering istället för ett förstärkande av vi och dom (Kamali 2005).  

6.2. Metoddiskussion 
 

Studien har en hermeneutisk ansats och använder sig av en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. Detta då syftet var att få en förståelse över hur arbetet med 

nyanlända och utrikesfödda föräldrar ser ut idag, vilka hinder och möjligheter och vilka 

möjligheter till utveckling de yrkesverksamma uppmärksammat.  

Under mitt arbete med intervjuerna fanns ett metodproblem i och med att en av mina 

intervjuer utfördes via telefon och utan möjlighet att spelas in. Detta påverkar tillförlitligheten 

i studien, dock var denna intervju den sista jag gjorde och under den framkom inte mycket 

som var nytt till mitt empiriska material. Under intervjun informerade jag om att det som sägs 

kommer att antecknas och att samtalet därför kan påverkas av detta. Min informant var 

förstående av detta och tog pauser i samtalet för att jag skulle hinna med att anteckna. Utifrån 

det har påverkan på studien varit liten.  

6.3 Begränsningar 
 

Då min studie har gjort under en begränsad tidsperiod har även antalet intervjupersoner varit 

begränsat. För att öka studiens trovärdighet hade det varit önskvärt att intervjua fler 

yrkesverksamma från flera olika kommuner för att även öka dess överförbarhet. Detta kan ses 

som en begränsning i studien. Då det endast är två kommuner som studerats kan en inte dra 

slutsatsen att det arbetssätt som de använder sig av är det som används på fler ställen vilket 

kan ses som en begränsning.  

6.4 Slutsats 
 

Den slutsats som dras är att arbetet med nyanlända och utrikesfödda föräldrar är en viktig del i 

arbetet med generellt föräldrastöd. Att arbeta utifrån ett kritiskt reflexivt vis som Jönsson 
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(2013) beskriver hjälper de professionella att rikta sig specifikt till denna grupp samtidigt som 

de arbetar aktivt med att det inte ska leda till fortsatt stigmatisering.  

Arbetet med dessa föräldrar skiljer sig inte mycket från hur de arbetar gentemot andra 

föräldrar det som skiljer är vad den professionella plockar fram för färdigheter för att nå fram. 

Dessa färdigheter är beroende på den grupp de yrkesverksamma möter och vilka individerna 

är i den vilket informanterna lyfter som det verktyg de även använder sig av i mötet med 

föräldrar från majoritetssamhället. De anpassar sig till gruppens intersektioner och använder 

sig av sina erfarenheter för att fånga upp och möta just de föräldrar som är där. Detta utifrån 

kön, klass, etnicitet, ålder och vidare vilket visar att medvetenhet om intersektionalitet är en 

viktig del i arbetet.  

Att ha högt i tak och professionella som tar ett eget ansvar för att arbeta etiskt medvetet och 

utifrån vad de ser fungera i sitt arbete med de personliga kontakterna som krävs är en annan 

slutsats som dras. Att i utbildningen till social arbetare jobba med dessa frågor och att 

inkludera etik och reflektion kan tänkas bidra till att en som yrkesverksam kan arbeta på ett 

bra sätt. Att organisationens ramar även tillåter detta är en förutsättning. Professionaliseringen 

av det sociala arbetet och att öka statusen på socionomyrket är även det något som kan tänkas 

vara av vikt för att säkerställa att de professionella kan behålla detta handlingsutrymme vilket 

möjliggör att arbeta med stigmatiserade grupper samtidigt som en arbetar med att påverka 

samhällets strukturer. Den professionellas egna ansvar i handlingsutrymmet kan även kopplas 

till det fokus på samverkan och resurser som lyfts. Att det är avhängigt personerna i 

organisationen att skapa kontaktvägar och att arbeta aktivt för att synliggöra vikten av arbetet 

för att generera resurser till det är tydligt. Detta är dock diskutabelt om det ska vara den 

professionellas ansvar eller om organiseringen av det sociala arbetet i sig är det som bör 

förändras, vad som dock står klart utifrån det nyinstutionella perspektivet är att om du som 

yrkesverksam i en organisation arbetar och lyfter dessa frågor kommer det att påverka utifrån 

mimetisk och normativ isomorfism samhället i stort vilket påverkar organisationen (Dellgran, 

2016). Därav blir min slutsats att professionella socialarbetare har ansvar och besitter makten 

att påverka samhället i de rådande ramarna. Utifrån samma dilemma skulle slutsatsen även 

innefatta att det ligger på organisationen att ändra sig för att möjliggöra samverkan.  
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6.5  Uppmaningar till vidare forskning  

 

Då jag varit intresserad av att beskriva fenomenet är denna studie av de yrkesverksammas 

perspektiv en del i pusslet men för att få en helhetsbild skulle det behövas att en vände sig till 

gruppen och låta dem beskriva själva vad de har för behov och beskriva sin situation. För att 

svara på mina frågor skulle även en kvantitativ metod med enkäter kunna fånga gruppen i 

dess helhet. Fördelen med ett sådant grepp skulle vara att en skulle kunna generalisera 

resultatet (Meeuwisse m.fl. 2008). Detta är något som jag uppmanar andra forskare att 

undersöka vidare.  

Vidare har jag under studiens gång upptäckt att de studier som är gjorda utgår ifrån somaliska 

föräldrars upplevelser vilket jag finner värt att uppmärksamma och att i en annan 

undersökning studera de diskurser som förekommer när en pratar om föräldraskap, nyanlända 

och föräldraskapsstöd. Detta är också något som mitt resultat visar delar av vilket skulle vara 

intressant att vidare studera.  

Mina resultat pekar på att det kan vara andra igenkänningsfaktorer som kan vara ingången till 

många föräldrar i skapandet av relationen och att det går inte att säga att just gemensam 

bakgrund eller kultur är det som väger tyngre. Detta är istället något för kommande studier att 

ta reda på, vad av dessa faktorer som är den mest tongivande.  

En annan ingång till ämnet som skulle vara intressant är att göra som denna studie inte hade 

möjlighet att gå in närmare på skulle vara en jämförelse mellan barn och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningens organisatoriska ramar. Hur de påverkar 

arbetet och dess resultat. Vad som gynnar diskurserna kring föräldraskapsstöd som möjliggör 

att det når ut till flera föräldrar så att i sin tur det når ut till flera barn. Hur en i organisationen 

har möjlighet att arbeta med föräldraskapsstöd och hur ramarna och handlingsutrymmet men 

även hur det påverkar synen på föräldraskapsstöd, är det något som bara de med “problem” 

behöver eller är det något som kan gynna gemene man.  
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Bilaga 1 Informationsbrev  
Hej 
 

Jag heter Lina Rengstad Färdmo och jag går 6:e terminen på socionomlinjen vid 
Mittuniversitetet Östersund. Jag skriver just nu min kandidatuppsats i socialt arbete. 
Jag vänder mig till dig då jag är intresserad av yrkesverksammas upplevelser kring arbetet 
med föräldraskapsstöd till nyanlända och utlandsfödda föräldrar.  
 

Syftet med min studie är att undersöka vad yrkesverksamma som möter gruppen nyanlända 
föräldrar har för upplevelser av sitt arbete med gruppen. Detta för att öka kunskapen om hur 
arbetet ser ut idag och för att uppmärksamma det som fungerar bra och det som eventuellt 
fungerar mindre bra för att kunna utveckla arbetet.  
Genom att intervjua de yrkesverksamma som möter dessa föräldrar i gruppverksamheter 
eller på andra sätt hoppas jag kunna svara på dessa frågor.  
 

Jag kommer att genomföra intervjuer under vecka 48 och 49 och intervjun beräknas ta 30-40 
minuter. Vart och när dessa intervjuer blir kan vi tillsammans komma överens om. 
Intervjuerna kommer att spelas in på mobiltelefon och efter transkribering kommer dessa att 
raderas. Studien kommer att genomföras helt konfidentiellt där din identitet inte kommer att 
röjas då personuppgifter, verksamhet och stad kommer vara avidentifierade och inte kommer 
att framgå i uppsatsen. Deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din 
medverkan. Intervjumaterialet kommer endast att användas för detta syfte och efter 
examination kommer det att förstöras.  
 

Jag hoppas att du vill och har möjlighet att medverka i studien. Om du vill medverka kontakta 
mig via mail eller telefon eller om du har frågor eller vill ha mera information kan du kontakta 
mig eller min handledare.  
 
Då jag har begränsad tidsram att genomföra min uppsats och därmed mina intervjuer skulle 
jag bli glad om du vill svara så snart du kan. (Om det känns svårt att få till en tid att träffas 
kan vi eventuellt ta det via telefon)  
 
Mvh 
Lina  
 

Lina Rengstad Färdmo 

E-post: lifa1205@student.miun.se 

Telefon: 073 057 00 11 

 

Handledare 

Caroline Östman 

E-post: Caroline.Ostman@miun.se 

Telefon: 010 142 79 16 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide  
 

Övergripande info (Informantens Kontext) 
- Vill du berätta lite kort om dig själv 

- Egna erfarenheter av föräldraskap? 
Vad är din bild av föräldraskap? 

- Vad har du för utbildning?  
- Annan kompetens eller vidareutbildning och varifrån har du fått den?  
- Hur skulle du beskriva målgruppen? Hur benämner ni dem?  
- Vad är din bild av dessa föräldrar och deras situation? 

- Varför har du valt att arbeta med gruppen nyanlända föräldrar? 

Arbetet idag 

- Vill du beskriva din verksamhet? 

- Vilken är din roll i organisationen?  
- Vilka är dina klienter? (män, kvinnor, ursprung, utbildning, klass osv)   
- Vill du beskriva en “vanlig dag” på jobbet, när du arbetar med föräldrastöd till målgruppen.  
- Hur upplever du att det är att arbeta med gruppen nyanlända föräldrar?  
- Vilken problematik kommer du i kontakt med? 

- Arbetar du efter specifika metoder, eller manualer? Vill du beskriva vad de innebär? Hur 
används de i arbetet? teorier osv? 
- Vilka teoretiska utgångspunkter använder du dig av i arbetet?  hur arbetar du med den?  
- Skiljer sig arbetet från annat typ av föräldrastöd (om erfarenhet finns av det).  
- Hur upplever du att ditt arbete tas emot av föräldrarna?  
Egen insats - Bra 

- Finns det något som du upplever fungerar bra i ditt arbete idag?  
- När känner du att du gjort ett bra arbete? Beskriv en gång när du känt att du nått fram till 
föräldrarna/en förälder. Vad berodde det på? Följdfrågor om orsak till framgången org, klient 
eller egen) 
Egen insats - Mindre bra 

- Finns det något som du upplever som ett hinder i ditt arbete? (som fungerar mindre bra) 
- Har du någon gång känt att du inte når fram till föräldrarna? Beskriv, vad hände? 
Orsak?(Följdfrågor om orsak org, klient eller egen) 

- Har du någon gång känt att du inte är nöjd med din insats? (Följdfrågor om orsak till det 
org, klient eller egen) 
Organisationen 

- Finns något i organisationen som underlättar ditt arbete? 

- Finns något som försvårar?  
- Om lång erfarenhet fråga om vad som förbättras eller försämrats under din tid inom fältet?  
- Hur upplever du att det är att arbeta utefter dessa manualer? Om tid finns)  
- Ser du att arbetet med dessa föräldrar kan utvecklas och i så fall hur? Är det något som 
diskuteras?  
- Hur skulle du vilja arbeta med gruppen om du fick göra som du ville? Inte förhålla dig till de 
ramar du har idag? Polysis, lagar (anmälningsskyldighet) osv.  

 


