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1. Inledning 

 

1.1 En personlig prolog 

Den ursprungliga tanken beträffande ämnesvalet till denna studie har vuxit fram successivt 

under socionom- och masterprogrammens gång. Grundat i ett eget intresse om frågor 

beträffande etnicitet, integration, antirasism och socialt arbete med invandrargrupper, i 

kombination med att ha läst kurser om globalisering, diskriminering, makt, genus och 

etnicitet, som ingår i ovanstående programs kursplaner, växte idén stegvis fram om att göra en 

kritisk granskning av yrkesverksamma socialarbetare. 

Utöver detta var även Barzoo Eliassis (2006) kapitel i rapporten Den segregerade 

integrationen en stor inspirationskälla. För att vidareutveckla Eliassis studie och 

forskningsidé, och inte enbart göra en motsvarande studie inom en annan förvaltning eller 

myndighet, görs i denna studie en stark koppling till antirasistiskt, antiförtryckande och 

etnisksensitivt socialt arbete i form av en teoretisk modell, samt en diskussion om hur det kan 

implementeras och vilka problematiska förhållningssätt samt situationer som kan elimineras i 

och med anammandet.  

Valet av myndighet grundade sig i ett antal faktorer. Under inläsningen i ämnesområdet 

institutionell diskriminering i tidigare kurser upptäcktes det att Kriminalvården ur denna 

aspekt fortfarande var outforskad i hög grad. Samtidigt spelade personlig arbetslivserfarenhet 

roll, då Kriminalvårdens frivårdskontor i Östersund var en av de myndigheter jag praktiserade 

på under praktikperioden på socionomprogrammet. Dessutom fick jag, i seminarier 

beträffande praktik och socialt arbete under programmens gång, ta del av andra studenters 

liknande erfarenheter av Kriminalvården. På så sätt bidrog min egen upplevelse av 

myndigheten och det arbete som bedrevs där, tillsammans med medstudenters liknande 

arbetslivserfarenhet av Kriminalvården, samt vetskapen om ett outforskat forskningsområde, 

till valet av att studera just denna instans. 

 

1.2 Bakgrund och problemformulering 

Den dominerande diskursen inom socialt arbete, integrationspolitiken samt inom andra 

samhälleliga sektorer har länge präglats av en andrafiering av invandrare. Med andrafiering 

(otherization) menas en diskursiv kategorisering av samhället i två grupper, en ”vi” och ”de 
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andra”. Individer kategoriseras in i respektive grupp, där ”de andra” karaktäriseras av en 

underlägsenhet, en underprivilegierad position samt en exkludering från tillgång till 

maktmedel (Kamali, 2008). 

Studier har gjorts i Sverige med fokus på hur etnisk diskriminering och andrafiering yttrar sig 

inom olika samhälls- och välfärdssektorer. Men en myndighet som fortfarande i stor grad 

förblivit outforskad är Kriminalvården, med undantag av de tre studier som gjorts på 

myndighetens begäran (Kriminalvårdsstyrelsen, 2001; Kriminalvårdsstyrelsen, 2003). Detta 

är i kontrast till internationell forskning, där diskriminering och invandrare inom 

Kriminalvård inte är lika outforskat som i Sverige (Allen, Austin, 2000; Bowling, Philips, 

2002; Bynum, Huebner, 2008; Hawkins, Ross, 1995; Joly, 2007; SOU, 2005:56).  

Som Sveriges fjärde största myndighet är Kriminalvården inget undantag för den diskursiva 

kategoriseringen ”vi” och ”dem”. Myndigheten har i jämförelse med många andra 

samhällssektorer en högre andel invandrarklienter, strax över 25 procent (Kriminalvården, 

2006). Med en utgångspunkt av ett växande och förändrade klientel etnicitetsmässigt, 

initierades projekt under slutet av 1990-talet inom myndigheten för att rekrytera personal med 

annan etnisk bakgrund. Syftet med en sådan riktad rekrytering grundade sig i en föreställning 

om att invandrarintagnas kulturella och etniska intressen bäst skulle kunna tillvaratas av 

personal med annan etnisk bakgrund. Det ansågs att den kultur som invandrarintagna 

föreställdes tillhöra utgjorde ett problem och lösningen på detta blev en rekrytering av 

personal med annan etnisk bakgrund. Rekryteringen handlade med andra ord om en slags 

språklig och kulturell matchning (Kriminalvårdsstyrelsen, 2003).  

Denna förenkling av begrepp såsom kultur och etnicitet, samt en föreställning om existensen 

av en kulturell kompetens var inte unik för Kriminalvården. Liknande föreställningar och 

attityder har bland annat studerats inom socialtjänsten (Eliassi, 2006; Kamali, 2002). Ett 

sådant förhållningssätt är dock mycket problematiskt i flera avseenden. Förhållningssättet 

ignorerar kultur- och etnicitetsbegreppens komplexitet, samtidigt som etnicitet och kultur 

likställs. Utöver detta betraktas kultur som något statiskt och essentialistiskt som människor 

bär med sig. Vidare innebär detta förhållningssätt en kulturalisering av problem som uppstår i 

samspel med invandrare. I slutändan menar forskare inom flera forskningsfält (jmfr Eliassi, 

2006; Kamali, 2002, Kriminalvårdstyrelsen, 2003; SOU, 2005:56) att det är individens 

villkor, möjligheter och rättigheter som riskeras och diskrimineras med ovanbeskrivna 

förhållningssätt. Med denna bakgrundshistorik och med en sådan rådande diskurs blir det 
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relevant och av stor vikt att undersöka föreställningar hos yrkesgrupper som är ombud för 

myndigheter, inte minst Kriminalvården som fortfarande till stor del förblivit outforskad inom 

detta fält. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att granska fem kriminalvårdares föreställningar om ”de andra”. 

Vidare ska studien med hjälp av Dominellis teorier om antirasistiska och antiförtryckande 

förhållningssätt samt Devores och Schlesingers etnisksensitiva förhållningssätt utveckla ett 

annat perspektiv i arbetet med invandrarklienter inom Kriminalvården, bortom de förenklade 

lösningar som hittills använts. Frågeställningarna blir således; 

- Vilka föreställningar har frivårdsinspektörerna om invandrarklienter? 

- Hur kan Dominellis teorier om antirasistiska, antiförtryckande förhållningssätt samt 

Devores och Schlesingers etnisksensitiva förhållningssätt implementeras på 

Kriminalvården? 

 

1.3 Begreppet invandrare 

I denna studie används begreppen invandrare och svensk som motpoler. I referenslitteratur 

återfinns begreppet invandrare som ”invandrare”, ”de andra” eller ”immigrants”, medan 

begreppet svensk även kallas ”majoritetssamhället” eller ”etniskt svensk”. Även om denna 

uppdelning är problematisk och kategorisk, är den samtidigt nödvändig för att synliggöra 

rådande diskurser och maktdimensioner i samhället.  Det kan också vara lättare för 

informanter att förstå, tolka, associera och tala i termer av vad som är mer bekanta begrepp 

för just dem. I begreppet invandrare inkluderas inte bara utlandsfödda, utan även svenskfödda 

men med minst en förälder född utomlands. Detta görs då attityder och diskriminering på 

grund av annat etniskt ursprung även drabbar personer födda i Sverige med utländskt påbrå 

(SOU, 2005:56).  

 

1.4 Presentation av Kriminalvården 

Kriminalvården är Sveriges fjärde största myndighet med drygt 9 800 anställda (46 % kvinnor 

och 54 % män, varav 11,6 % utrikesfödda). Myndighetens uppdrag är att verkställa 

påföljderna fängelse, skyddstillsyn, samhällstjänst och kontraktsvård, samt ansvara för 
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villkorligt frigivnas övervakning, utföra personutredningar vid brottsmål och verkställa 

föreskrifter om samhällstjänst vid villkorlig dom. Uppgifterna ska genomföras genom att 

Kriminalvården ska arbeta för att den dömde inte ska återfalla i brott, samtidigt som 

myndigheten ska ha en human människosyn, god säkerhet, ett aktivt påverkansarbete och 

respekt för individens integritet och rättssäkerhet (Kriminalvården, 2010a). Kriminalvården 

har en vision, kallad ”Bättre ut” som sammanfattas med fyra nyckelord; klientnära, 

professionellt, rättssäkert, pålitligt. Visionen fungerar som ett hjälpmedel för den anställde i 

anammande av den värdegrund och kultur som myndigheten sägs ha (Kriminalvården, 2007). 

Kriminalvården bedriver sitt huvudsakliga arbete på de 31 häkten, 34 frivårdskontor och 55 

anstalter som finns i Sverige. Av dessa har frivården den största klientgruppen på 14 000 

klienter som passerar årligen, medan anstalter ser 10 000 intagna som passerar årligen (eller 

drygt 5000 intagna per dag) och häkten har 1 700 klienter per dag. Utöver dessa tre instanser 

finns även en transporttjänst och ett huvudkontor i Norrköping (Kriminalvården, 2009a). 

Medan anstalter verkställer påföljder som är frihetsberövande, bedriver frivården 

kriminalvård i frihet. Skyddstillsyn, intensivövervakning med elektronisk fotboja, 

samhällstjänst, kontraktsvård samt utförandet av personutredningar är frivårdens 

ansvarsområden. Utöver detta innebär frivårdsarbetet ett kontinuerligt påverkans- och 

motivationsarbete i form av brottsförebyggande- och missbruksrelaterade program. 

Handläggarna på frivårdskontoren (frivårdsinspektörerna) har ofta en akademisk utbildning 

och de flesta är beteendevetare, socionomer samt jurister i grunden (Kriminalvården, 2004; 

Kriminalvården, 2009b; Kriminalvården, 2010b). Frivårdsinspektörer kan till sin hjälp med 

övervakning av sina klienter förordna en lekmannaövervakare. Klienten kan ge förslag till 

vem denne vill ha som lekmannaövervakare och har klienten inga förslag kan 

frivårdsinspektören presentera alternativ som kan passa klienten. Lekmannaövervakaren 

utreds av frivårdsinspektören innan denne förordnas. En lekmannamedverkan är central 

utifrån två perspektiv. Från ett samhällsperspektiv kan lekmannaövervakaren få insikt i 

rättsväsendets funktion och sprida sina kunskaper till grupper och samhället för att vidga de 

vyer som finns om kriminalvård, dömdas sociala problematik och om brottslighet som 

samhällsproblem. Från ett individperspektiv kan lekmannaövervakaren bidra med en mer 

vardaglig kontakt utöver den myndighetskontakt som den dömde har, och kan i vissa fall 

fungera som en förebild, samt kan ge den dömde stöd, hjälp och ett annat socialt nätverk. 

Drygt hälften av Kriminalvårdens klienter har en lekmannaövervakare förordnad 

(Kriminalvården, 2005).  
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2. Metod 

I följande kapitel redogörs för de metoder som använts i samband med studien. En diskussion 

om studiens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet samt etiska överväganden som uppstått 

under studiens gång följer. 

 

2.1 Kvalitativ forskningsintervju som metod 

Den kvalitativa forskningsintervjun är den mest lämpliga forskningsmetod för denna studie. 

Det är den metod som lägger fokus på subjektets perspektiv och inte strävar efter att göra 

generaliseringar eller resultera i kvantifierbara data som ska tolkas och analyseras (Elofsson, 

2005). Studiens syfte och frågeställningar lägger fokus på subjektets uppfattning av sin 

verklighet och analyserar denna (jmfr. Backman, 1998). Det anses också att kvalitativa 

forskningsmetoders styrka är just denna fokus på detaljer, subjektets syn på de frågor som 

behandlas samt de djupa och långa intervjuerna. Möjligheten att ställa följdfrågor, förtydliga 

svar som forskaren inte helt uppfattar, tolka kroppsspråk och ton på rösten är också andra 

styrkor och fördelar som denna forskningsmetod erbjuder (Bryman, 1997; Denzin, Lincoln, 

2008). Forskare som bedriver studier med en kvalitativ metod, lyfter också fram 

helhetsperspektivet som de kvalitativa forskningsmetoderna erbjuder, att kunna placera in ett 

fenomen i en historisk och social kontext samt den vikt detta har för forskningen (Bryman, 

1997). 

 

Som stöd i de kvalitativa intervjuerna har en halvstrukturerad intervjuform använts, där en 

intervjumall skapats (se bilaga) som innefattar frågor beträffande det som ska undersökas. 

Den halvstrukturerade intervjun skapar utrymme för följdfrågor och ger forskaren möjligheten 

att utforma varje intervju separat, beroende på informant, förutsättningar och omständigheter. 

Samtidigt erbjuder den halvstrukturerade intervjun en grundläggande struktur som löper 

genom alla intervjuer, vilket syftar till att forskaren belyser och frågar om studiens centrala 

aspekter i varje enskild intervju (Kvale, 2007). 
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2.2 Datainsamling och presentation av informanter 

Insamling av data har skett genom sökande i Mittuniversitetets bibliotekskatalog, genom 

studier av referenslistor som behandlar etnicitet inom Kriminalvården och etnicitet inom 

socialt arbete, samt genom rekommendationer av handledare. Sökord som använts har varit 

antirasistiskt socialt arbete, antiförtryckande socialt arbete, etnisksensitivt socialt arbete, 

Kriminalvård, invandrare, ”vi” och ”dem” samt andrafiering. 

 

Studiens empiriska del är baserad på intervjuer med fem frivårdsinspektörer. Alla 

frivårdsinspektörerna arbetar med Kriminalvårdens klienter som verkställer olika typer av 

påföljder. Könsfördelningen bland informanterna är representativ för könsfördelningen inom 

Kriminalvården, det vill säga tre informanter var män medan två informanter var kvinnor. 

Åldersmässigt låg informanterna ett fåtal år lägre än Kriminalvårdens genomsnitt. 

Informanternas akademiska bakgrund speglar de vanligast förekommande yrkesgrupperna 

som återfinns inom frivården (jmfr. Kriminalvården, 2006; Kriminalvården, 2009b). 

 

2.3 Urval 

Valet att vända sig till frivårdsinspektörer som arbetar inom frivård (istället för 

kriminalvårdare som arbetar på anstalt) berodde på att andelen klienter som passerar genom 

frivården årligen är mycket högre än på anstalter. Samtidigt möter en frivårdsinspektör både 

personer som dömts till frihetsberövande straff när de besöker anstalter, samt personer som 

dömts till andra påföljder. Urval av informanter gjordes i vissa fall i samråd med 

kriminalvårdschef på respektive frivårdskontor, om vilka anställda som ansågs lämpliga och 

som var intresserade av att delta i studien.  I andra fall spelade tidsaspekter, arbetsbelastning 

eller andra faktorer in på vem informanten blev. Hjälpsamma kanslister kunde också 

rekommendera frivårdsinspektörer som kunde vara lämpliga att delta i studien.  Kravet som 

ställdes för deltagande var att informanterna skulle ha arbetat inom Kriminalvård i minst tre 

år, för att på så sätt ha hunnit bli bekanta med de rutiner, metoder och förhållningssätt som 

finns och eftersträvas inom myndigheten. Ytterligare ett krav var att informanten skulle ha 

haft kontakt och arbetat med ett flertal invandrarklienter. Därmed blev urvalet strategiskt. 

Denna urvalsmetod används då representativitet inte är det primära syftet, utan det 

eftersträvansvärda är största möjliga kvalitativa innehåll. En strategisk urvalsmetod är också 

att föredra när urvalet är litet (Halvorsen, 2007). Snöbollsmetoden eller snöbollseffekten 

(jmfr. Billinger, 2007; Halvorsen, 2007) användes också som urvalsmetod. 
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Rekommendationer av Kriminalvårdens anställda skedde till andra kollegor som skulle kunna 

tänkas vara mer lämpliga. Även intervjuade informanter rekommenderade kollegor som 

kunde tänkas vara intresserade av att delta. Antalet informanter bedömdes som lämpligt med 

tanke på studiens förutsättningar, syften och tidsbegränsning. 

 

Intervjuerna var så kallade personliga/face-to-face intervjuer. Samtliga spelades in för att 

därefter transkriberas och analyseras. Intervjuerna varade i ungefär 45-60 minuter. 

 

2.3 Transkribering och analys av intervjuer 

Transkriberingen av intervjuerna skedde i samband med att respektive intervju avslutats. Att 

göra transkriberingen efter varje intervju ger möjligheten att gå tillbaka utifall något skulle 

framstå som oklart och för att kontrollera att hela inspelningen av intervjun har lyckats. 

Analyseringen av intervjuerna har skett genom helhetsanalys, där respektive intervju läses 

igenom grundligt för att sedan plocka ut citat eller delar av intervjun som representerar och 

exemplifierar helhetsintrycket (Halvorsen, 2007). 

 

2.4 Reliabilitet, validitet, och generaliserbarhet 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet diskuteras ofta i forskningssammanhang då de 

anses vara viktiga komponenter.  

 

En hög reliabilitet ger en studie en god samstämmighet med liknande studiers resultat. Men 

intervjuareffekten kan påverka reliabiliteten, speciellt om kvalitativa forskningsmetoder 

används, då forskaren och informanten ofta träffas fysiskt. Intervjuareffekten kan visa sig på 

flera olika sätt, bland annat genom att informanten svarar på ett visst sätt för att göra ett gott 

intryck hos forskaren eller för att inte verka okunnig (Halvorsen, 2007). Dessa situationer kan 

vara svåra att motarbeta, men i denna studie har frågorna som riktats till informanterna strävat 

efter att vara så öppna som möjligt, då detta minskar riskerna för att informanten inte svarar 

med egna tankar och reflektioner.  Det kan också finnas en vilja från informanters sida att 

svara på frågor utefter vad som anses politiskt korrekt. För att kunna få fram varje informants 

åsikter och tankar har intervjufrågorna i denna studie ämnat ha olika infallsvinklar.  

 

Validiteten (giltighet, jmfr. Halvorsen, 2007) kan höjas med metoder såsom att ha 

frågeställningar och syfte i åtanke i skapandet av intervjuguider, i urvalsprocesser, 
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datainsamling och under intervjuer med informanter. En hög validitet ställer också krav på 

tydlighet i forskningsprocessen, för att undvika sidospår eller att de centrala aspekterna 

förbises. 

 

Beträffande generaliserbarhet har denna studie inte som syfte att generalisera sina resultat till 

att omfatta en hel myndighets anställda. Studien kan dock, trots syftet att inte ha ett 

generaliseringsanspråk, ligga till grund för en diskussion både inom Kriminalvård, bland 

politiker och övriga socialarbetare, om de förhållningssätt gentemot invandrare som studien 

förespråkar. Attityder hos varje enskild återspeglas i dennes arbete och bemötande och därför 

är frågor kring rasism, fördomar och bemötande av stor vikt att tas upp och arbetas med på en 

kontinuerlig basis.  

 

2.5 Etiska överväganden 

Alla informanter har garanterats anonymitet i bearbetningen, analyseringen och 

presentationen av resultaten. Inga arbetsorter nämns eftersom Kriminalvården oftast bara har 

en eller ett fåtal anstalter och frivårdskontor inom ett begränsat geografiskt område. 

Geografiska specifikationer anses inte heller vara förenliga med studiens syfte. I studiens 

resultat nämns inga namn på respektive informant. Varje informant har istället tilldelats 

benämningen frivårdsinspektör, följt av en siffra för att särskilja dem åt. 

 

Informanterna har deltagit frivilligt i studien och har innan intervjuerna tagit del av syfte, 

frågeställningar och/eller intervjumall. Det kan finnas en risk att överinformera informanterna 

innan intervjuerna när information om studie ges, till den grad att informanternas svar blir 

påverkade (jmfr. Kvale, 2007). Återigen har en strävan efter öppna frågor funnits för att fokus 

ska ligga på informanternas tankar och åsikter. 

 

Då intervjufrågor och studiens ämnesområde är väldigt laddade har informanternas 

konfidentialitet betonats ett flertal gånger. Ljudinspelningar och transkriberingar av 

intervjuerna har raderats efter sammanställningen av studien. 

 

Vissa grupper anses vara sårbara i forskningssammanhang, till exempel invandrare, 

funktionshindrade eller personer som i sin yrkesroll möter eller vårdar sårbara grupper (jmfr. 

Ezzy & Liamputtong, 2005).  När sådana omständigheter råder bör forskaren iaktta en större 
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försiktighet. Detta eftersom meningen med forskning är att konsekvenserna för informanterna 

ska vara minsta möjliga. När det gäller forskning kring känsliga frågor eller med sårbara 

grupper blir således frågor om avidentifiering, konfidentialitet och eliminering av variabler 

som i efterhand kan kopplas till en arbetsplats eller person av stor vikt för forskaren (Ezzy & 

Liamputtong, 2005).  

 

Informanterna har visat ett stort engagemang för studien. Intervjuerna har i vissa fall resulterat 

i diskussioner efter intervjutillfället, då informanterna tagit kontakt med studieförfattaren. En 

del informanter föreberedde sig omsorgsfullt innan intervjutillfället och kunde därmed 

presentera noggrann statistik samt var pålästa om Kriminalvårdens likabehandlingsarbete och 

upplevdes ha ett genuint intresse och nyfikenhet för studiens forskningsfält. Även om 

engagemanget från informanternas sida har varit stort, har intervjuerna inte varit lätta att 

genomföra. Att granska en individs attityder om invandrare denne möter i sitt arbete, när man 

som studieförfattare själv har ett utseende som passar in på den föreställda bilden av 

invandrare, upplevdes som delvis problematiskt. En vilja till politisk korrekthet och en 

ängslan över intervjufrågorna märktes under ett antal intervjuer. Att studieförfattarens 

utseende och etniska bakgrund på så sätt påverkade informanterna och deras svar är givet.  

 

Nedan följer en genomgång av de teorier som använts som utgångspunkter och legat till grund 

för analysen av studiens resultat.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie utgår ifrån fyra teoretiska utgångspunkter; ”vi” och ”dem”, antirasistiskt socialt 

arbete, antiförtryckande socialt arbete samt etnisksensitivt socialt arbete. Nedan följer en 

presentation av samtliga teoretiska utgångspunkter samt ett avslutande avsnitt som 

sammanbinder perspektiven med hjälp av en modell. 

 

3.1 ”Vi” och ”dem” 

I det svenska samhället finns det en tydlig dikotomi, bestående av en ”vi”-grupp, det vill säga 

svenskar, och en ”dem”-grupp, det vill säga invandrare. Dessa dikotomier framställs inte bara 

som varandras motpoler, utan ”dem” är också underordnat ”vi”. Denna uppdelning återfinns 
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inom flera olika samhälleliga områden och nivåer, bland annat i politik, forskning och inom 

andra sociala praktiker (de los Reyes & Kamali, 2005; SOU 2005:56). 

 

Detta dikotomiska förhållningssätt är något som kan spåras tillbaka till Upplysningstiden, 

eftersom ett eurocentriskt tänkande har dominerat samhällsvetenskapen sedan dess 

begynnelse. Upplysningstidens filosofi och vetenskap genomsyrades av ett ”vi” och ”dem”-

tänkande. Typiska tankegångar formulerade att ”dem” är en spegelbild av ”vi”, ”dem” 

representerar allt som ”vi” inte är och att ”vi” är överlägsna ”dem” (Kamali, 2008). 

Kulturella, geografiska, moraliska och religiösa aspekter användes av filosofer och 

akademiker för att förstärka dessa resonemang (Kamali, 2008; Said, 2003.). På så sätt har 

dåtidens vetenskap och filosofi påverkat och influerat inte bara forskning och samhällssyner i 

Sverige utan i hela västvärlden. 

 

I vår tid talar man inte längre i termer av raser som under Upplysningen, men däremot 

återfinns en klar åtskillnad och dikotomi i termer av ”vi” och ”dem”. Att tillhöra ”vi”-gruppen 

eller att kategoriseras som svensk, innebär att ha en privilegierad position i samhället. Denna 

gynnade position speglas inte minst i konkurrenssituationer eller i frågor om tillgång till 

samhällets resurser. Genom varje definition av vad en typisk svensk är, skapas även en 

outtalad utsago om hur ”dem” är.  I offentliga debatter återfinns koncept om gemensamma 

svenska värderingar (till exempel religionsfrihet, jämlikhet och åtlydnad av lagar) om vad 

som är typiskt svenskt, i kontrast till vad som är typiskt för invandrare (Kamali, 2008). 

Antaganden om att ”dem” vill eller bör bli som ”vi” återfinns också inom flera diskurser och 

offentliga debatter, inte minst inom integrationspolitiken och massmedia, och bekräftar inte 

bara de privilegier som finns kopplade till att vara svensk, men också ”vi”-gruppens 

överlägsenhet (de los Reyes & Kamali, 2005; Strand Runsten, 2006). Även texter spelar en 

avgörande roll i skapandet och reproducerandet av föreställningar om ”dem” (Van Dijk, 

2008).  

 

Dikotomin ”vi” och ”dem” återfinns även inom socialt arbete. Kulturalisering av sociala 

problem är vanligt, där så kallade ”kulturkrockar” ofta anses vara grunden till invandrares 

sociala problem (Peralta, 2005; Hamburger, 2010). Denna ”krock” uppstår när en invandrare 

möter den svenska kulturen, som målas upp som en spegelbild till invandrarens.  Invandrare 

ses som kulturbärare och representanter för olika kulturella grupperingar (Kamali, 2002). 

Utöver de diskriminerande och förutbestämda föreställningar som skapas om invandrare 
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genom ett sådant förhållningssätt, negligeras även faktorer som att kulturer inte är statiska, 

men däremot kontextbundna och föränderliga (Kamali, 2002; Kamali, 2008). Vidare speglar 

ett förhållningssätt som baserar sociala problem på ”kulturkrockar” en föreställning om 

homogena nationer med endast en kultur. Denna kulturalisering av sociala problem kan 

kopplas till den ovanbeskrivna europeiska kulturessentialismen, vars kärna är att skapa 

olikheter mellan européers och ickeeuropéers kulturer (Kamali, 2008). 

 

Ett konkret exempel på hur dikotomin ”vi” och ”dem” kan skapa en diskurs är debatten om så 

kallade hedersmord, som tog fart i slutet på 1990-talet. I och med att brott uppmärksammades 

i media och stämplades som ”hedersmord” kopplade till en ”hederskultur”, samt att offentliga 

diskussioner fördes om hur denna form av våld mot kvinnor skiljer sig från annan typ av våld, 

lades grunden för detta dikotomiska tänkande (jmfr. Eldén, 2004). Brotten beskrevs som 

kulturella mord som praktiserades av invandrare, vilket bidrog till att alla individer med annan 

etnisk bakgrund än svensk presenterades som presumtiva förövare av denna brottslighet 

(Kamali, 2005). Debatten uppmuntrades av forskare och offentliga personer som också 

uttalade sig om att denna typ av brottslighet är kulturspecifik (Kurkiala, 2010; Schlytter, 

2004; Wikan, 2004). Regeringen sponsrade så småningom skapandet av utbildningsmaterial 

där en tydlig koppling till icke-svenska kulturer, invandrare och grova generaliseringar 

gjordes (Wilhelmsson, 2008).  Även Kriminalvården skapade utbildningsmaterial om denna 

problematik, med starka anspelningar på att detta förekommer, begås och härstammar i en 

icke-svensk kontext (jmfr, Kriminalvården, 2009c). Denna typ av utbildningsmaterial har 

visat sig vara kontraproduktivt, ineffektivt och diskriminerande gentemot vissa 

samhällsgrupper (jmfr. Wilhelmsson, 2008). I denna debatt hamnade även svenska mäns våld 

mot kvinnor i skymundan, där motivet bakom våldet sällan låg i fokus, i motsats till 

invandrarmäns våld (de los Reyes, 2003). Problematiken reducerades på så sätt till ett 

kulturellt fenomen, då invandrares kultur framställdes som en motpol till svenska eller 

västerländska kulturer. Samtidigt har utpekandet av vissa kulturer bidragit till att sociala, 

politiska, ekonomiska och historiska skäl till problematikens existens lämnats därhän (Alinia, 

2006). Förhållningssättet och diskursen har således skapat en täckmantel för rasistiska 

strukturer, vilket har lett till att problematiken förblir olöst och brotten kan begås igen (de los 

Reyes, Molina, & Mulinari, 2003). 
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3.2 Antirasistiskt socialt arbete 

Dominelli (2008) definierar rasism som en uppsättning ekonomiska, politiska och ideologiska 

bruk där den dominerande gruppen i samhället utövar hegemoni över underordnade grupper. 

En hegemonisk konstruktion av rasism innefattar på så sätt även individers tankar och de 

dynamiker som stöttar och bekräftar dem. Dessa dynamiker är inbäddade i dagliga rutiner och 

skapar och reproducerar rasistiska förhållningssätt och antaganden på tre olika nivåer; en 

individuell, en kulturell och en institutionell. När rasism systematiseras och generaliseras, 

övergår den från en individuell nivå, och återfinns i samhälleliga institutioner. Rasismen blir 

på så sätt närvarande på både mikro-, meso- och makronivå. 

Den individuella rasismen ter sig i uttryck av individer som har fördomar och negativa 

attityder om vissa gruppers värdighet och jämlikhet. Denna form av rasism är den typ som en 

majoritet associerar begreppet rasism till. Den individuella rasismen legitimeras dock av den 

kulturella och institutionella rasismen. Den kulturella rasismen består av värderingar, 

traditioner, idéer och normer som styr individer. Denna rasism kategoriserar och tilldelar 

också ett värde till vissa grupper och exkluderar andra grupper från samma värde. Den 

kulturella rasismen används på så sätt till att legitimera vissa gruppers överlägsenhet. En 

institutionell rasism återfinns i de rutiner inom professionella praktiker och policys som 

reglerar och styr tillgängligheten till sociala resurser, där vissa grupper inkluderas och andra 

exkluderas. Ett patologiserande förhållningssätt gentemot grupper som inte klarar sig i 

samhället skapas. Den institutionella rasismen kan få toleranta människor att handla och tänka 

i diskriminerande och rasistiska banor omedvetet, på grund av sättet den är inbäddad i 

samhällsstrukturen. Tillsammans med den kulturella rasismen är den institutionella de 

byggstenar som ligger till grund för en individuell rasism (Dominelli, 2008). 

Dominelli (2008) identifierar åtta olika strategier som används av den dominerande gruppen 

för att undvika att motarbeta rasism. I strävan efter ett antirasistiskt socialt arbete måste 

socialarbetaren förstå hur dessa strategier skapas och vidmakthålls.  

Att förneka rasism (denial) är den första strategin. I detta steg återfinns förhållningssättet att 

rasism endast återfinns hos vissa extremister och en ignorans av rasismens utspridning på 

kulturella och institutionella plan existerar.  Att förklara rasism med andra former av förtryck 

(exempelvis sexism) är en annan strategi (decontextualisation). Med denna strategi blir 

individers erfarenhet av rasism och erkännandet av denna något centralt. Ytterligare en 

strategi är misslyckandet av erkännandet av institutionell rasism (omission). En färgblind 
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strategi (the ’colour-blind’ approach) där alla behandlas lika och underlägsna grupper 

behandlas som om de tillhör de överlägsna, inte bara förnekar olikheter men också förnekar 

de underlägsnas erfarenhet av att rasism förekommer. Enligt dumpningsstrategin (the 

’dumping’ approach) anser de överlägsna att de underlägsna är ansvariga för att få bukt med 

rasismen, den utsatte bär ansvar för förändring. Den nedlåtande strategin (the patronising 

approach) är en ytlig acceptans av de underlägsnas förhållningssätt, men i själva verket är den 

dominerande gruppens förhållningssätt överlägset. Undvikandestrategin (avoidance) innebär 

att överlägsna är medvetna om och ser rasism i sociala sammanhang men undviker att 

konfrontera den. Den sista strategin är överdriften (exaggeration) och innebär att minimala 

stegs effekter överdrivs (exempelvis att införandet av en jämlikhetspolicy är tillräckligt) 

(Dominelli, 2008). 

I denna kontext återfinns också det sociala arbetet. För att skapa ett antirasistiskt socialt arbete 

måste förändringar således ske på flera olika nivåer. Förutom de förändringar och ett 

erkännande av att rasism finns på strukturella/institutionella nivåer, måste också en 

medvetenhet finnas hos socialarbetaren om dennes fördomar, förhållningssätt och en 

kontinuerlig reflektion över rutiner samt arbetsmetoder. Vidare måste socialarbetaren förstå i 

vilken kontext denne ingår och att denne är en del av samhällets maktstruktur. Socialarbetaren 

ska också förstå sin delaktighet i en dominerande ställning och våga ifrågasätta denna 

(Dominelli, 2008).  

 

3.3 Antiförtryckande socialt arbete 

Dominelli (2002) definierar förtryck som något bortom den simplifierade lexikaliska 

betydelsen och dikotomin av någon som förtrycker och någon som blir förtryckt, med fokus 

på interaktionen däremellan. Helhetsbilden av förtryck missas då en sådan definition inte 

inkluderar hur förtryck yttrar sig, hur det upplevs, reproduceras och bekämpas (Dominelli, 

2002).  

Förtryck måste ses i förhållande till och sammanlänkas med makt. Förtryck synliggörs på 

många nivåer och områden i ett samhälle, främst inom politiska, ekonomiska och sociala 

sfärer. Gemensamt för dessa sfärer är att de handskas och kontrollerar maktfördelningen i 

samhället och därmed innehar en maktposition (Dominelli, 2002). Kriminalvården är en 

instans som finns inom dessa tre sfärer. Därmed blir den en instans vars anställda ges 
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utrymme att utöva makt i sin yrkesroll. Denna makt kan skapa exkludering eller inkludering i 

dessa tre sfärer.  

Förtryck bör vidare ses som något som manifesteras både i en individuell och i en kollektiv 

domän. Därför ska förtryck betraktas som något multidimensionellt. Ett antiförtryckande 

socialt arbete karaktäriseras av ett holistiskt förhållningssätt. Det som skiljer det 

antiförtryckande sociala arbetet från det antirasistiska eller feministiska sociala arbetet är att 

fokus läggs på alla dimensioner av förtryck som påverkar individen. Att arbeta 

antiförtryckande innebär därmed ett flertal inställningar (Dominelli, 2002). 

Ett antiförtryckande socialt arbete innebär inte endast att uppmärksamma och belysa hur 

förtryck skapas och reproduceras i interaktiva processer. Identitet är en viktig aspekt av 

förtryckande förhållningssätt där socialarbetaren ska kunna se det unika hos klienten och inte 

reducera identiteter till enheter. Vidare bör socialarbetaren vara uppmärksam på sin egen 

identitet och vilken eventuell påverkan denna kan ha. Socialarbetaren ska också veta att den 

ska respektera individer av olika kön, klass, sexuell läggning, etnicitet, religion, kultur, ålder 

och med olika psykiska samt fysiska förmågor. Men det antiförtryckande sociala arbetet 

ställer också krav utöver dessa på den enskilde socialarbetaren. Arbetsplatsen måste 

genomsyras av principer som tar hänsyn till strukturella ojämlikheter, hur dessa inverkar på 

mänskligt beteende och vara en miljö som inte tolererar förtryck. Således kräver ett 

antiförtryckande socialt arbete förändringar inte bara inom individuella och arbetsplatsers 

sfärer, utan sträcker sig till lokala, nationella och internationella sfärer (Dominelli, 2002). 

Behovet av ett antiförtryckande socialt arbete är enligt Dominelli (2002) givet, då det sociala 

arbetet ska sträva efter att förbättra sociala, ekonomiska och politiska förhållanden för 

marginaliserade och exkluderade grupper. 

 

3.4 Etnisksensitivt socialt arbete 

Mary Richmond (1917) skrev ett antal av de tidigaste verken inom fältet socialt arbete. I en av 

sina publikationer (ibid.) berättar hon hur etnicitet är en viktig variabel bland immigrerade i 

Amerika. Richmond menade att socialarbetare inte kunde arbeta med immigranter med 

samma metoder eller utgångspunkter som de arbetade med amerikanska klienter. Etnicitetens 

inverkan kunde inte ignoreras. Richmond betonade bland annat vikten av att ta hänsyn till 
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erfarenheten av att vara immigrant, vilka resurser som fanns tillgängliga för immigranterna 

samt erfarenheterna från levnadssättet i hemlandet (Richmond, 1917). 

Richmonds publikation (1917) visar att etnicitet har tagits upp som variabel bland 

socialarbetare sedan en lång tid tillbaka och en vilja att diskutera dess påverkan på individen 

på en individuell och en samhällelig nivå har funnits. Richmonds publikation kan också ses 

som en föregångare till det etnisksensitiva sociala arbetet (Devore, 2010). 

Skapandet av det etnisksensitiva sociala perspektivet grundade sig i en reaktion som skapats 

av det etnocentriska förhållningssättet som det sociala arbetet hade (Gutiérrez, 2010). Det 

etnisksensitiva sociala arbetet utvecklades från två perspektiv. Det första innebar att etnicitet 

och social klass spelar en avgörande roll i hur livsproblem formas samt ger perspektiv på hur 

de kan lösas. Det andra perspektivet innebar att socialt arbete, på grund av den 

problemlösande strävan det har, måste ge likvärdig och samtidig uppmärksamhet till problem 

både på makro- och mikronivå för att kunna lösa dessa (Devore, 2010). Målet med det 

etnisksensitiva sociala arbetet är att skapa förhållningssätt och organisationer som är mer 

ansvarstagande när det gäller minoriteters kulturer (Gutiérrez, 2010). 

Det etnisksensitiva sociala arbetet förutsätter och kräver ett antal insikter och kunskaper hos 

den enskilde socialarbetaren. Socialarbetaren måste förstå mänskligt beteende och vara 

medveten samt positiv till det sociala arbetets strävan. Samtidigt måste socialarbetaren ha 

kunskap och färdigheten som relateras och behövs för att bedriva socialt arbete. Insikt om sin 

egen etnicitet, dess påverkan på arbetet och möten samt en förståelse för vad som händer när 

variablerna etnicitet och social klass möts, vilka beteenden och placeringar som skapas i 

denna intersektion, är ytterligare aspekter som är viktiga i det etnisksensitiva sociala arbetet. 

Således blir självreflektion om den enskilde socialarbetarens egen position i arbetet och 

samhället en central aspekt inom detta perspektiv. Frågor som vilka privilegier 

socialarbetarens egen etnicitet bidrar till, personliga erfarenheter av rasism och en kunskap 

om den egna samt andra etniska grupper blir därför aktuella (Devore & Schlesinger, 1999). 

Vidare menar Kamali (2002) att ett etnisksensitivt socialt arbete måste ta hänsyn till tre 

kategorier; kulturella skillnader mellan klienter, interkulturella skillnader inom samma 

klientgrupp samt kulturella skillnader mellan klienter och socialarbetare. Det etnisksensitiva 

sociala arbetet är klientorienterat och eftersträvar inte bara en ökad kunskap hos 

socialarbetare, utan ämnar också skapa förståelse och respekt hos socialarbetaren om klienters 

kulturer. Utöver kunskapen om andra kulturer måste därmed socialarbetaren ha insikten att 
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(jmfr. Kamali, 2008). Den postkoloniala diskursen, med Fanon (2007) och Saids (2003) verk i 

grunden, kritiserar koloniala och rasistiska influenser på olika samhällsnivåer och instanser. 

Det som eftersträvas är en ömsesidig respekt mellan olika kulturer. De neoliberala 

influenserna har vuxit fram successivt under 1900-talet, där ifrågasättandet av den 

traditionella välfärdsstaten varit centralt (jmfr.  ny managerialism, Dominelli, 2002). Som 

följd har privatiseringar skett i allt högre grad och begrepp som marknadslösningar, 

effektivitet och vinst har fått en mer central roll i samhälleliga debatter och i offentliga 

verksamheter (Meeuwisse, Sunesson, Swärd, 2000). Också en individualiseringsideologi (där 

den enskildes ansvar betonas starkare i exempelvis lagstiftning) är karaktäristisk i den 

neoliberala andan. I Sverige diskuteras också i en neoliberal anda huruvida socialtjänsten bör 

läggas ut på entreprenad (Dellgran, 2008; Johansson, 2000; Optiz, 2002; Thunved, 1993). 

Dessa tre exogena influenser har ett historiskt perspektiv bakom sig, som influerat och skapat 

dessa till den utformning de har idag. Samtidigt har de tre exogena influenserna skapat 

modellens yttre skal i form av den rådande diskursen ”vi” och ”dem” (jmfr. Kamali, 2008). 

Denna diskurs har sett olika ut, men även här återfinns ett återkommande resonemang av en 

dikotomi mellan folkgrupper.  

 

Som en reaktion på denna diskursiva kategorisering, har ett antal förhållningssätt skapats, 

bortom etnocentrism, neoliberalism, kulturalisering, rasism och en polariserad inställning i 

termer av ”vi” och ”dem”. Dessa utgör modellens inre kärna. Dominellis antirasistiska (2008) 

och antiförtryckande (2002) socialarbetarperspektiv kritiserar de neoliberala, rasistiska och 

postkoloniala synsätt som finns i samhällsstrukturer och inom socialt arbete idag (Dominelli, 

2002; Dominelli, 2008). Även Devores och Schlesingers (1999) etnisksensitiva perspektiv 

skapades i samma anda och innehåller kritik mot de neoliberala, rasistiska synsätt som 

dominerar. Vidare kompletterar de tre perspektiven varandra. Antirasistiskt socialt arbete 

kompletteras med det antiförtryckande perspektivet, då det senare fokuserar på alla former av 

förtryck, inte enbart rasistiska. Etnisksensitivt socialt arbete kompletterar dessa två ytterligare 

genom att ställa krav på medvetenhet hos enskilda socialarbetare och institutioner om 

intersektionalitet och genom att lyfta interkulturalism och kulturella skillnader (Devore, 

Schlesinger, 1999). Synsätten kan därmed tillsammans skapa en bredare helhet än vad de 

enskilt har kapaciteten att göra. I modellens mittpunkt möts de tre perspektiven på socialt 

arbete. Detta är kombinationen av de tre perspektiven som är den typ av socialt arbete som 

förespråkas i denna studie. 
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4. Resultat 

Detta avsnitt är indelat i fem underrubriker, där citat från de fem intervjuerna varvas med 

analys och koppling till studiens teoretiska utgångspunkter. Underrubrikerna är uppdelade 

efter den tidigare presenterade modellens centrala teman. Innan resultatet presenteras, görs en 

kortare introduktion nedan om vilka informanterna är. 

Fyra av fem informanter är mellan 30 och 40 år och en är äldre. Två informanter är kvinnor 

och tre är män. En informant har utomeuropeisk bakgrund, medan två andra har 

centraleuropeiskt respektive skandinaviskt påbrå och övriga har svensk bakgrund. Fyra 

informanter har arbetat inom Kriminalvården i över fem år. Samtliga arbetar med klienter 

dagligen i form av personutredningar, samtal, program och ärendehantering. Två informanter 

är statsvetare, en är socionom, en annan är jurist och den sista har både en socionom- och en 

juristexamen. Samtliga har en längre tids erfarenhet av att arbeta med och möta invandrare 

inom Kriminalvård. Tre informanter har tidigare arbetat på anstalt och två inom socialtjänst. 

 

4.1 Modellens yttre skal – föreställningar om ”vi” och ”dem” 

Följande avsnitt presenterar de föreställningar informanterna har om invandrarklienterna och 

det som utgör modellens yttre skal; diskursen ”vi” och ”dem”.  

Samtliga av de intervjuade frivårdsinspektörerna talar om att invandrare inte tagits upp som 

en speciell grupp på arbetsplatsen och att de heller inte behandlas på ett annorlunda sätt. 

Invandrare har inte heller tagits upp som en egen målgrupp i utbildningar, seminarier eller 

andra sammanhang. Men trots detta avståndstagande från att särskilja invandrare, återfinns 

resonemang hos informanterna där dikotomin ”vi” och ”dem” är tydlig. Dikotomin framgår 

tydligt när informanterna talar om varför invandrare begår brott, om olikheter mellan svenska 

och ickesvenska klienter samt om mönster bland de invandrarklienter de mött i sitt arbete. 

”Ibland så tänker jag väl att om personen, invandraren, har bott i sitt hemland så, 

är ju, skiljer sig ju kanske värderingarna där, att den personens värderingar, det 

som är okej i hemlandet tar dom med sig dom grejerna till Sverige och har svårt att 

förstå att dom grejerna inte är okej i Sverige, eller att dom är medvetna om att det 

är emot lagen, men dom fortsätter ändå för dom tycker att det är okej att göra på 

ett särskilt sätt.” (frivårdsinspektör 2) 
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”Har man varit gatubarn i Sydamerika, så är ju stjäla inte så himla farlig 

överlevnadsstrategi, eller narkotikabrott sägs ju vara, vi har ju ganska höga straff i 

Sverige för narkotikabrott, och det anses ju inte alltid vara ett brott i andra länder, 

så att röka lite gräs till exempel är inte så farligt i vissa länder, så tycker man att 

gjorde man det där till vardags framför mamma eller vem som helst så skulle man 

kunna göra det i Sverige i så fall, lite så, och sen också kanske hur man är, om man 

kommer från ett land där man gör upp mycket, om det är ett bråk, gör upp bråket 

med hela familjen, och kommer man till Sverige så kanske polisen involverar sig i 

familjebråket, det är jättekonstigt för vissa att gå till myndigheter med sina privata 

problem, men det är också folk som har bott lite längre i sina hemländer och 

kommit till Sverige när dom är lite äldre.” (frivårdsinspektör 2) 

I ovanstående citat framförs det att svårigheter att anpassa sig och förhålla sig till det nya 

samhällets lagar och regler är ett mönster bland invandrarklienter och kan vara en orsak till 

varför invandrare begår brott. Även brist på integration eller traumatiska erfarenheter kan vara 

en orsak till varför invandrare begår brott enligt nedanstående frivårdsinspektör. 

”…men om man tittar överlag så tycker jag man ser samma faktorer på dom som 

är invandrare här i x-stad och dom som är svenskfödda så, man kanske tillhör en 

lägre social grupp eller att man har haft ganska dåliga förutsättningar från början, 

och det kan bero att man har växt upp med missbruk eller med en familj som har 

invandrat och har traumatiska erfarenheter med sig och inte kommit till Sverige 

och integrerats och lärt sig språket och så.” (frivårdsinspektör 4) 

Denna särskiljning av invandrarklienterna, som anspelar på att Sverige är en motpol till 

omvärlden, med hård lagstiftning och ett mer utvecklat samhälle, kan härledas till den 

historiska aspekten i skapandet av dikotomin ”vi” och ”dem”, där det moderna och 

framgångsrika blir motsatsen till det primitiva och outvecklade (Kamali, 2008). En annan 

anspelning på att det svenska samhället är överlägset är uttalandet om invandrares oerfarenhet 

att lösa sina privata problem med myndigheter. Detta sammanfaller med den outtalade 

föreställningen som återfinns i debatter om gemensamma svenska beteenden och värderingar 

(i detta fall, att svenskar är vana att lösa sina privata problem med myndigheter) i kontrast till 

invandrarnas annorlunda beteenden och värderingar (det vill säga en ovana att lösa problem 

med myndigheters inblandning) (Kamali, 2008). Dominellis (2008) förnekelsestrategi är även 

märkbar i dessa citat då det antyds att Sverige är en motpol och en bättre version av 

omvärlden. I förnekelsestrategin ingår förnekandet av den kulturella rasismens existens på en 
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individuell och en institutionell nivå. Dessa citat är också tydliga exempel på den bild av ”vi”-

gruppen som det postkoloniala tänkandet så starkt kritiserar (jmfr. Fanon, 2007; Said, 2003).  

Samtliga informanter fick besvara frågan om de kunde se några mönster bland sina 

invandrarklienter. Trots en samstämmighet bland samtliga informanters svar, så kunde det 

senare i intervjun ses en tendens att associera vissa typer av omständigheter till 

invandrarklienters förhållanden. 

”Utan ibland kan man ju prata om hur, för det behöver inte vara så att man själv 

pratar om brottet i sig, men att man pratar om familjemönster. Säg att en person 

kanske berättar att, ”Min dotter ska gifta sig”, eller att någon själv berättar att 

han har gift sig och så märker jag att han hade knappt träffat den hära tjejen innan 

dess. Man märker av att det är föräldrarna som har bestämt det hära. Då kan man 

ibland liksom försöka ställa frågor kring det och reflektera kring hur det ser ut.” 

(frivårdsinspektör 5) 

Detta resonemang exemplifierar det Kamali (2008) menar, att genom varje utsaga om vad 

”vi”-gruppen är, finns även en outtalad utsaga om vad ”dem”-gruppen är. ”Vi”-gruppens 

föreställning om dess unikhet blir på så sätt närvarande även i detta yttrande (jmfr. Fanon, 

2007; Said, 2003).  

Det dikotomiska tänkandet stannar dock inte på en individuell nivå inom Kriminalvården. En 

genomläsning av Kriminalvårdens utbildningsmaterial beträffande kulturell mångfald samt så 

kallat hedersrelaterat våld (Kriminalvården, 2009c), visar att samtliga tre exogena influenser 

som förekommer i denna studies modell (postkolonialism, rasism och neoliberalism) finns 

närvarande även där. 

Våld, hot och förtryck mot kvinnor och flickor förekommer i alla länder och 

inom alla grupper, religioner och samhällsklasser, även i internationellt sett 

jämställda länder som Sverige. (s. 13, Kriminalvården, 2009c) 

Sedan 1990-talet har en förändring skett och det kollektiva (eller det så 

kallade hedersrelaterade) våldet, där flera personer i familjen/släkten på 

något sätt är delaktiga, har blivit vanligare. Förändringen har en grund i 

invandringen av människor som kommer från olika kulturer med inslag av 

”hederstänkande” (s. 13, Kriminalvården, 2009c) 
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Att komma till Sverige från ett land med traditionella könsroller, stark 

segregation mellan könen och en rigid sexualmoral innebär för en del 

personer en lättnad, men för andra att många egna normer och värderingar 

ifrågasätts. (s. 24, Kriminalvården, 2009c) 

En klar antydan om ”vi”-gruppens överlägsenhet och en påtaglig kulturessentialism (jmfr, 

Fanon, 2007; Kamali, 2008; Said, 2003) återfinns i ovanstående utdrag. Även användningen 

av Dominellis (2008) strategier för att undvika att motarbeta rasism finns närvarande. 

Omission- och förnekelsestrategierna hittas i utdragen, då texten och perspektivet den 

förespråkar inte ses eller erkänns som institutionell eller kulturell rasism. Samtidigt finns även 

inslag av dumpningsstrategin, där invandrare ses som ansvariga för problemens existens, då 

problemet anses ha eskalerat i takt med att invandringen från vissa regioner ökade (jmfr. 

Dominelli, 2008). Den senare strategin bär också tydliga inslag från ett neoliberalt 

förhållningssätt med en individualiseringsideologi, där den enskilde ses som ansvarig för sina 

problem och det inte heller finns något erkännande av samhälleliga strukturella ojämlikheter 

(jmfr, Dominelli, 2002; Dominelli, 2008). Utbildningsmaterialet är också ett tydligt exempel 

på texters betydelse för skapandet av föreställningar om ”de andra” (jmfr. Van Dijk, 2008). 

 

4.2 Modellens inre kärna 

Följande avsnitt presenterar de tre perspektiven på socialt arbete som återfinns i modellens 

inre kärna; antirasistiskt socialt arbete, antiförtryckande socialt arbete samt etnisksensitivt 

socialt arbete. 

 

4.2.1 Antirasistiskt socialt arbete 

Kulturens roll i varför invandrare begår brott eller som bidragande orsak till brottets uppkomst 

var ett tema som informanterna hade delad uppfattning om.  

”… utan att peka ut någon speciell grupp så kan det ju vara utifrån, vissa kulturer, 

att man kan känna sig tvungen att göra vissa saker som kan leda till kriminalitet, 

man ska stå upp för sin familj eller för sin heder eller för att skydda någon i 

familjen så tvingas man göra saker som leder till kriminalitet. Man är inte mer 

brottsbenägen eller snor saker men man gör saker för att skydda sin familj 

kanske.” (frivårdsinspektör 4) 
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” att på något sätt att kulturen spelar in, eller traditionen spelar in i hur på hur 

han har en relation med sin fru, men sin kvinna alltså, men jag vet att det finns 

massa svenskar som ingår i den gruppen också, så, men om det är någon grupp 

som dom skulle vara lite överrepresenterade också så skulle det vara den, jag kan 

inte komma på något annat brott, eller någon annan grupp, om man tänker på dom 

som har bott i Sverige ett tag, så kan jag inte komma på något annat brott som 

skulle vara mer vanligt bland invandrare.” (frivårdsinspektör 2) 

”Sen finns det ju situationer, romska blodsfejder, vissa hedersbrott och liknande, 

som är betingade i viss mån av kultur men också av utanförskapet att, alltså det 

här att hedersvåldet inte skulle bli lika aktuellt om man kände sig som en större del 

av det svenska samhället.” (frivårdsinspektör 1) 

Informanterna talar inte bara om invandrarens kultur som en bidragande faktor till dennes 

kriminalitet, utan anspelar också på att kriminalitet kan uppstå under omständigheter där 

kulturer krockar med varandra. Att tala i termer av ”kulturkrockar” signalerar inte bara 

olikheter mellan olika kulturer, utan framställer dessa som statiska, oföränderliga och som om 

de inte är kontextbundna (Kamali, 2002; Kamali, 2008). Citaten ovan är också typiska 

exempel på hur sociala problem kulturaliseras (Hamburger, 2010; Peralta, 2005), vilket leder 

till ineffektivt bemötande och att ett helhetsperspektiv förbises. Samtidigt blir Dominellis 

(2008) förnekelsestrategi återigen märkbar, då antydningar om att en kultur är överlägsen den 

andra inte ses som en kulturell rasism. 

Flera informanter valde också att nämna så kallade hedersbrott som en typ av brottslighet med 

starka kulturella band.  

”…när folk byter kultursfär, så håller man, alltså om man inte naturligt kommer in 

i den nya kultursfären, så håller man ofta kvar i gamla traditioner mycket hårdare 

än vad man skulle göra i hemlandet, till exempel svenskar som flyttar till Spanien, 

helt plötsligt blir midsommar med midsommarstång och små grodorna 

superviktigt, även om dom aldrig har gjort det i hemlandet. Och det blir 

jättejätteviktigt och det är för att man ska hålla kvar i något som känns, något man 

känner igen sig i, någon som känns tryggt och så, och jag tror att det är samma 

mekanism kan finnas i många i dom här sakerna, nää hedersvåld och liknande 

kanske inte alls skulle uppstå i hemlandet men när man kommer till Sverige så 

känner man inte igen sig, man har svårt att komma in på arbetsmarknaden, man 

har svårt att komma in i samhället, och då håller man fast i gamla saker som kan 
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vara fruktansvärt hemska och oftast är det också i dom här sammanhangen med 

hedersvåld, på ett sätt som man inte skulle gjort i hemlandet.” (frivårdsinspektör 1) 

Att koppla kultur till den så kallade hedersproblematiken bidrar till flera konsekvenser. Dels 

reduceras sociala problem till kulturella fenomen och de egentliga orsakerna framgår inte med 

den påföljden att problematiken förblir olöst (Alinia, 2006; de los Reyes, Molina, & Mulinari, 

2003). Samtidigt påminner informanternas koppling mellan kultur och så kallat hedersvåld till 

den diskurs som reproduceras och representeras av bland annat Kurkiala (2010); Schlytter 

(2004) och Wikan (2004), men som också återfinns inom Kriminalvårdens egna 

utbildningsmaterial om denna typ av våld (2009c). I ovanstående citat återfinns också två av 

Dominellis (2008) strategier, dekontextualiserings- och dumpningsstrategin. De 

problematiska förhållningssätten gentemot så kallat hedersvåld anses komma ifrån förtryck 

från familj och en kränkande kvinnosyn. Genom att fokusera på andra former av förtryck 

negligeras de rasistiska undertoner som denna dekontextualisering skapar. Samtidigt används 

dumpningsstrategin i citaten genom att skylla på invandrares kultur som bidragande faktor till 

problemets existens och ansvarig att lösa problemet blir invandraren själv. Dominelli (2008) 

menar att det här är en form av skuldbeläggning på de utsatta, där samhällets rasistiska 

undertoner ignoreras. Slutligen visar ovanstående citat att de resonemang som återfinns i 

Kriminalvårdens (2009c) utbildningsmaterial överensstämmer med informanternas. 

Därigenom blir det tydligt att förhållningssätten inte bara är problematiska på en individuell 

nivå, utan även på en strukturell, och att dessa två i sin tur är sammanlänkade och påverkar 

varandra. Slutligen exemplifierar inte bara ovanstående citat Dominellis (2008) definition av 

rasism (dvs. den individuella, kulturella och institutionella), men visar också hur 

utbildningsmaterial och föreställningar inom en myndighet möts och tillför varandra 

legitimitet och acceptans. 

En informant tar dock avstånd från kulturaliseringen av sociala problem. Dennes resonemang 

sammanfaller med den kritik som riktats mot denna tendens och informanten problematiserar 

även begreppet och dess användning. 

”…kulturrelativitet, och ibland jag har hört att det är dom som misshandlar sina 

barn, det är deras kultur, jag förstår inte att det här. Vilken kultur? Och även 

tidigare var i Sverige, 50 år sen dom kunde aga sina barn. Ändå fortfarande i 

England, men så det är inte stämplat alltså, som en fast del av kultur, utan kultur 

är deras olika kultur, olika samhällskultur, och arbetsklasskultur, alltså massor, 

familjekultur, det är kultur, kulturen skiljer även mellan två arbetsplatser, så det 
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är, man pratar om kultur, men man bör vara mycket försiktig så att det inte 

utnyttjas och inte missleda verksamheten, massmedia och kränka andra…” 

(frivårdsinspektör 3) 

 

4.2.2 Antiförtryckande socialt arbete 

Samtliga informanter ställer sig positiva till en språklig matchning mellan frivårdsinspektör 

och klient. Informanterna med icke-svensk etnisk bakgrund menar följande; 

”…dom förväntar sig väl mer förståelse, och det är ju en fördel, alltså för många 

situationer, många av dom här så kallade förståelsesituationerna är ganska 

absurda, då handlar det om, alltså det här är bara ett knivslagsmål, det skulle jag 

inte hamna på kåken för i Finland. Och då vet jag att det skulle du visst ha gjort. 

Då kan man liksom spricka hål i den bubblan och gå vidare men annars så är det 

nog ingen, det förenklar ju bara kommunikationen väldigt mycket.” 

(frivårdsinspektör 1) 

”,,,om någon som kommer långt ifrån, annat land, så det är en tillgång, för att bli 

lite bro mellan olika kultur, och det är inte så svårt att förstå det...” 

(frivårdsinspektör 3) 

”vi brukar fördela spansktalande klienter till henne bara ifall dom skulle ha 

problem med språket så att är det bra om det är hon. När jag jobbade i x-stad så 

hade vi en kille som hade arabisk påbrå och honom försökte vi gärna få araber till 

bara för att, språkproblematiken…” (frivårdsinspektör 5) 

Även informanterna med en etniskt svensk bakgrund ser fördelar med en språklig matchning 

och ser positiva konsekvenser i det. 

”Jag ser en fördel att vi är olika, och sen om det är, och en sak att man kan ett 

annat språk, att man kommer från ett annat land, man är invandrare då, mot 

svensk, så det är en av flera fördelar i en mångfald. Sen jobbar vi ju på frivården 

ganska individuellt med våra klienter, så att varje specifik klient får inte fördel mot 

att, dom kanske bara får mig ändå, sådär, men man kan ändå matcha lite grann 

och fördelen är ju det där med språk, så en person som kommer hit som bara 

pratar finska, som är ganska vanligt, då är det såklart bra att X-kollegan kan 

finska, det är jättebra, det är jobbigt organisatoriskt om vi inte hade haft olika 

språk.” (frivårdsinspektör 2) 
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I förordnandet mellan lekmannaövervakare till en invandrarklient spelar återigen den 

språkliga aspekten en roll, men kan yttra sig på olika sätt. Antingen förordnas 

lekmannaövervakaren till en klient som av frivårdsinspektören anses vara motpolen, eller så 

förordnas lekmannaövervakaren till klienten om frivårdsinspektören ser något gemensamt i 

deras etniska bakgrund. 

”När vi matchar med lekmannaövervakare, det är samma sak lite grann, men där 

pratar vi mer om matchning, att försöka hitta en lekmannaövervakare som har 

något gemensamt intresse med klienten så dom kan komma överens och där i alla 

fall, brukar jag tänka, om det skulle vara en invandrare så ska det vara en svensk 

för att dom ska få utbyte av varandra, men då kanske man matchar med att båda 

har barn i småbarnsåldern eller någonting, så att det finns något gemensamt, men 

där tycker jag nog att det är ganska bra att matcha en svensk lekmannaövervakare 

med en invandrarklient om man kan säga så, och tvärtom också då.” 

(frivårdsinspektör 2) 

”…ibland när man träffar människor som har en annan bakgrund som kanske 

försöker förklara sin kultur, jag menar jag gör det här för att jag är tvungen, så är 

det ju alltid så att det inte handlar om kulturen, det kanske handlar om just den 

specifika släktgrenen eller vad det nu kan vara, och då försöker man hitta 

lekmannaövervakare som representerar, som har ett annat sätt att tänka fast man 

har samma ursprung…” (frivårdsinspektör 4) 

”…så det var en tjej från, som kommer från Turkiet, som har bott här sen hon var 

tolv, så hon är också väl inne i det svenska samhället, och hon har gjort 

tvärtomresan mot min klient, därför tyckte jag att det var lite kul, jag hade min idé 

men det kändes som att dom sket i att dom hade rötter i samma land, dom pratade 

inte det språket med varandra, dom pratade svenska med varandra, han verkade 

ganska ointresserad av att höra om hennes bakgrund faktiskt, men min lilla tanke 

bakom var väl att han skulle se att även fast man har kommit till Sverige, det är 

svårt i början, man har föräldrar som får slita i jättemånga år på en arbetsplats, 

har dålig lön, så kan det gå väldigt bra.” (frivårdsinspektör 2) 

Det som saknas i informanternas resonemang är en problematisering av den språkliga 

matchningen. Begreppsmässigt kan det underlätta för en klient att ha en frivårdsinspektör som 

talar dennes hemspråk, men det behöver inte betyda att det är en fruktbar kombination. 

Kamali (2002) pekar på att det finns ingen forskning som talar för att en matchning mellan 

klient och handläggare på ett etnicitetsmässigt plan är mer fruktbart än att inte matcha på detta 
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sätt.  Många gånger kan en sådan matchning också bli ett problem, trots att klient och 

handläggare eller lekmannaövervakare talar samma språk, kan de socioekonomiska faktorerna 

som kulturella miljöer där respektive part befinner sig i, samt de utbildningar, samhällsstatus 

och social klass de tillhör skilja sig så mycket, att det sociala arbetet kan försvåras. Kamali 

(2002) exemplifierar detta genom att hänvisa till studier (Malahleka & Woolfe, 1990) som 

visar att svarta socialarbetare betraktas av svarta klienter som en del av de vitas kulturella sfär 

och därför inte längre är en del av den svarta gemenskapen. Frivårdsinspektörernas 

resonemang däremot, liknar i stort den forskning som Kamali (2002) presenterar som tyder på 

att socialarbetaren måste förstå de kulturella normer och koder som formar klientens liv och 

denna forskning förespråkar på så sätt en kulturell harmoni mellan klient och socialarbetare 

(jmfr. Jones, 1982; Sue, Fujino, Li-tse, Takeuchi, Zane, 1991). 

En annan effekt som orsakas av Kriminalvårdens begränsade språkliga kompetens är 

programdeltagandet bland den andelen klienter som inte talar svenska.  

”Men det är definitivt ett problem när det kommer till programverksamheten, för vi 

brukar faktiskt, alltså i nio fall av tio handlar det om att dom inte kan gå program 

om dom inte kan svenska.” (frivårdsinspektör 5) 

”Men annars så är det ett stort problem. Dom får inte den behandlingen som dom 

borde få. Sen finns det alltid möjlighet att försöka remitera dom till psykiatrin eller 

till kommunerna där man kanske kan hitta terapeuter eller läkare som har utländsk 

bakgrund. Det brukar kunna lösas ibland. Men jag tror att där skulle vi kunna 

jobba mer engagerat med, med att kunna lösa det. Jag tror oftast att det blir 

ingenting egentligen. Och våra egna program så är dom uteslutna från, så att 

tyvärr så är det många som inte går på våra program, eller många, jag har inga 

siffror på det. Men det är inte ovanligt i alla fall.” (frivårdsinspektör 5) 

Återigen är Dominellis (2008) strategier närvarande. I riktlinjer, verksamhetsberättelser, 

dokumentering och utbildningar betonas att alla är lika inför lagen och att alla ska behandlas 

lika inom svensk Kriminalvård (jmfr. Kriminalvården, 2004; Kriminalvården, 2007; 

Kriminalvården, 2010a). Men så är inte fallet i praktiken, vilket korrelerar i hög grad till 

Dominellis budskap; trots att tolerans, acceptans och jämlikhet sägs finnas i diskursen, finns 

den inte alltid i praktiken (Dominelli, 2002, Dominelli, 2008). En anspelning på ett neoliberalt 

förhållningssätt syns också på en institutionell nivå i ovanstående citat, då viljan att vara 

effektiv och ekonomiskt lönsam gör att myndigheten inte satsar på behandlingar eller 

programverksamhet för alla klienter (jmfr, managerialism, Dominelli, 2002), Två av 
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Dominellis strategier finns närvarande i ovanstående citat. Att behandla alla lika (den 

färgblinda strategin) leder till en ignorans av invandrares erfarenheter av rasism. Att betrakta 

erfarenheten av att vara invandrare som irrelevant (omission), är tecken på ett förnekande av 

den institutionella rasismen (Dominelli, 2008). Behovet av ett antiförtryckande socialt arbete 

blir med dessa citat påtagligt, då hänsyn inte tas till de strukturella ojämlikheter som finns 

bland myndighetens klienter (jmfr. Dominelli, 2002). 

 

4.2.3 Etnisksensitivt socialt arbete 

Informanterna talar inte i termer av ett etnisksensitivt arbete. Men dock återfinns en vilja hos 

samtliga att ta hänsyn till de klienter de möter och informanterna försöker också, inom ramen 

för vad som är möjligt, att anpassa arbetet till varje enskild klient. 

”… jag tycker att jag tar hänsyn till den i den mån det går. Exempelvis då kanske 

man, åtminstone om det är någon som är muslim, alltså troende och så, under 

ramadan och så, frågar jag om det är okej att dom kommer hit, eller om man ska 

ändra på besökstider så att dom liksom kan, jag försöker också ta hänsyn till min 

klädsel vad gäller romska män, man får inte visa upp överarmar och så, så det 

försöker jag också vara respektfull i det…” (frivårdsinspektör 1) 

”det måste man ta hänsyn, att varifrån kommer klienterna, vad har klienten för 

bakgrund, förstå bakgrunden. Då måste man veta, vad händer där, så det är en 

nödvändig del av sociala arbetet.” (frivårdsinspektör 3) 

”… jag brukar definitivt låta personens bakgrund få en stor del, och det tycker jag 

att man ska göra. Om man ska jobba seriöst så tycker jag att man ska låta 

personens bakgrund få en större betydelse och jag tycker att det är ganska kul att 

jobba med. Men jag vill gärna höra hur personen har haft det, i sitt hemland, 

varför han eller hon flyttade därifrån, hur det var, för det är viktigt att höra 

historier.” (frivårdsinspektör 5) 

Utöver dessa hänsyn som informanterna tar på eget bevåg och utefter vad de upplever känns 

nödvändigt i klientmötet, finns inga andra drag av ett etnisksensitivt socialt arbete inom dessa 

informanters frivårdsarbete.  

Vidare menar alla informanter att Kriminalvården och de själva skulle gynnas av en bredare 

kunskap om sina invandrarklienters hemländer, religioner och kulturer. Denna kunskap kan 

erhållas, enligt en informant, genom en ökad rekrytering av invandrarpersonal som kan bidra 
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med en sådan specifik kompetens. Andra informanter anser att det också skulle vara 

spännande om de själva fick lära sig grundläggande fakta om de största invandrargruppernas 

hemländer.  

”…alltså traditioner och kulturer finns ju. Det behöver ju man inte säga att dom är 

fel. Men däremot krävs det lite kunskap kring det, för att reflektera och slå hål på 

saker och ting som man pratar…” (frivårdsinspektör 5) 

”I och med att man har att göra med mycket invandrare, så skulle det vara lite 

intressant att, nu när vi har varit inne på det, att det skulle vara intressant att veta, 

bland dom större grupperna, hur rättssamhället ser ut där och kulturen, och det 

kanske förklarar vissa beteenden.  Jag känner igen vissa saker, men det är inga 

fakta, det är lite erfarenhetsmässigt, att man börjar få lite bredare förståelse eller 

kunskap om andra religioner och kulturer. Och det känner man att man har nytta av 

i framför allt hur man kommunicerar lite, att dom känner att man faktiskt vet var 

deras land faktiskt ligger åtminstone och lite grann om deras religion kanske då, det 

är en fördel för hur man kommunicerar och man förstår personen lite mera kanske 

generellt” (frivårdsinspektör 2) 

”Alltså om man träffar på någon som är muslim så är det lättare för mig att vara 

respektfull också att jag faktiskt känner till lite grann om att det här är ramadan och 

vad är det egentligen och inte bara har, göra en massa, ha en massa förutfattade 

meningar från tidningar.” (frivårdsinspektör 1) 

Bland informanterna med ickesvensk etnisk bakgrund råder skilda uppfattningar om vad som 

förväntas av dem på grund av deras etniska bakgrund. 

”Nä, inte mer än att just hantera finnarna dårå, framför allt dom som inte pratar, 

jo i och för sig, jag upplever att jag förväntas kunna mer om romer också” 

(frivårdsinspektör 1) 

”Det kändes bra att dom, och sen uppskattades erfarenheter av en kollega med 

utländsk bakgrund. Men det känns inte längre, jag tycker inte att det är uppskattat 

längre. Klimatet har ändrats efter 11:e september.” (frivårdsinspektör 3) 

Informanternas efterfrågan på kunskap om invandrargrupper, andra kulturer, samhällssystem 

och religioner sammanfaller med både Kamalis (2002) samt Devores och Schlesingers (1999) 

perspektiv på ett etnisksensitivt socialt arbete. Då målet med det etnisksensitiva sociala 

arbetet är organisationer och förhållningssätt är mer ansvarstagande beträffande minoriteters 
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kulturer (Guitierrez, 2010), ställs det krav på att socialarbetaren måste ha de kunskaper som 

behövs för att kunna bedriva denna form av socialt arbete. Kunskap om andra kulturer och 

samhällen blir på så sätt en grundsten i anammandet av ett etnisksensitivt förhållningssätt, 

både på mikro- och makronivå. Därtill bör dock kulturen, religionen eller etniciteten inte 

överbetonas av socialarbetaren, då detta kan resultera i ett kontraproduktivt arbete. Detta kan 

medföra en förstärkning av invandrarklienters utanförskap och marginaliseringsposition. 

Denna kulturalisering av sociala problem ska undvikas om det sociala arbetet ska vara 

fruktbart (Hamburger, 2010; Kamali, 2002). Samtidigt kan en ökad kunskap om 

invandrargrupper inte endast leda till ett mer etnisksensitivt förhållningssätt, utan också till ett 

mer antirasistiskt och antiförtryckande socialt arbete, då detta även är en viktig del inom dessa 

perspektiv (Dominelli, 2002; Dominelli, 2008). 

Men för att bedriva ett antirasistiskt, antiförtryckande och etnisksensitivt frivårdsarbete krävs 

ett antal förändringar, både på en strukturell och på en individuell nivå, samt mikro-, meso- 

och makronivå. Således kräver förändringsprocessen ett aktivt och kollektivt agerande. 

Diskriminering på en institutionell, men också på en individuell nivå måste bli ett 

samtalsämne på frivårdskontor. Rasism och rasistiska strukturer måste likaså bli ett 

kontinuerligt samtalsområde och större fokus måste läggas på riktlinjer beträffande 

likabehandling och diskriminering av klienter samt inom personalgruppen. 

Kriminalvårdspersonalen bör ifrågasätta hur diskriminering och rasism yttrar sig, vilka 

praktiker eller attityder som är kontraproduktiva och hur dessa kan motarbetas. Detta är en 

central grund i denna förändringsprocess mot det sociala arbete som förespråkas i denna 

studie. Informanterna i denna studie har kunnat ge exempel på praktiker som inte gynnar 

invandrarklienter. Exempelvis berättar frivårdsinspektör 5 om bristen på program som kan 

bedrivas med klienter som inte kan eller har mycket bristfälliga kunskaper i svenska. 

Frivårdsinspektör 2 berättar att insatser beträffande klienter som ska utvisas också är få och 

bristfälliga eftersom det är en målgrupp som inte prioriteras. Ska man arbeta antirasistiskt, 

antiförtryckande och etnisksensitivt, måste man anpassa programutbudet även till icke-

svensktalande klienter. Således krävs förändringar inte bara på en individuell nivå, utan på 

mikro-, meso- och makronivå. 

Kunskaper om invandrargruppers kultur, hemländer och religioner som ett flertal informanter 

efterlyst är ännu ett steg som måste arbetas fram för att frivårdsarbetet ska kunna göra denna 

förändring (jmfr, Devore & Schlesinger, 2010; Dominelli, 2002; Dominelli, 2008, Kamali, 
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2002). Brist på kunskap kan leda till missvisande föreställningar men också förakt, både på 

individuella och strukturella plan. Samtidigt krävs ett distanstagande från utbildningsmaterial 

och forskning med tydliga anspelningar på kulturella förklaringsmodeller av sociala problem 

och brottslighet (jmfr, Kriminalvården, 2009c; Kurkiala, 2010; Schlytter, 2004; Wikan, 2004). 

På en individuell nivå krävs ytterligare förändringar. Ett antirasistiskt, antiförtryckande och 

etnisksensitivt socialt arbete ställer krav på självreflektion och medvetenhet hos varje enskild 

frivårdsinspektör om dennes position i samhället, fördomar och förmåga att arbeta med alla 

människor, oavsett kön, klass, etnicitet, religion samt fysisk eller psykisk förmåga. Dominellis 

(2008) åtta strategier som används av den dominerande gruppen för att undvika motarbetandet 

av rasism kan vara en utgångspunkt för självreflektion eller diskussion på en arbetsplats. 

Utöver detta krävs även hos den enskilde en medvetenhet om att kultur är kontextbunden och 

föränderlig, samtidigt som ett kunskapskrav ställs hos densamme om att lära sig om olika 

kulturer, religioner och samhällssystem. Slutligen måste den enskilde men också arbetsplatsen 

ta tillvara på sina anställdas kunskaper och olika erfarenheter, för att skapa och möjliggöra 

den typ av socialt arbete som förespråkas. 

”Jag förväntade mig att kännedom, att de här viktiga faktorerna, alltså hur viktigt 

det är runt kulturen, jag förväntade att när dom har en speciellt svårt klient med 

invandrarbakgrund kommer till mig, som man gjorde tidigare, speciellt inom 

socialtjänsten, jag förväntade att kollegorna kommer och frågar rådgörande med 

mig. Det är något som förvånar mig att dom gör inte det trots att det är stor vikt, 

det kanske ibland löser femtio procent av problemet. Även mycket, mycket mer, 

men dom märker inte det, jag är mycket förvånad…” (frivårdsinspektör 3) 

 

5. Diskussion 

I detta avsnitt sammanfattas studiens resultat och hur den teoretiska modellen kan kopplas till 

dessa.  

Studiens resultatdel visar på vilka attityder informanterna har gentemot invandrarklienter. Ett 

skillnadstänkande likt den rådande ”vi” och ”dem”-diskursen återfinns och trots en vilja att 

inte särskilja invandrare, visar resultatet på en del skillnader. Integrationens roll lyfts fram av 

vissa informanter, som menar att brist på möjligheter att komma in i ett samhälle kan bidra 

till brott. Andra informanter talar om svårigheter att förhålla sig till, inte känna till eller inte 

kunna acceptera vissa lagar i Sverige och att dessa faktorer bidrar till varför en 
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invandrarklient begår brott. Ovanstående presenterade resonemang visar på att det finns 

annorlunda tankar om varför just invandrarklienter begår brott. 

Kulturalisering förekommer av invandrares sociala problem, där kultur inte enbart anses vara 

roten till, men en del av orsaken till invandrarklienternas situation. Det tydligaste exemplet 

som informanterna ger där kultur sammankopplas till brottsliga handlingar är beträffande så 

kallat hedersvåld. Dessa resonemang liknar också den rådande diskurs om hedersvåld som 

har funnits i Sverige sen slutet på 1990-talet. En del informanter talar också indirekt om en 

krock mellan Sverige och ursprungslandet, likt det vanligt förekommande resonemanget om 

så kallade kulturkrockar. Det problematiska med sådana förhållningssätt är att kultur inte 

betraktas som kontextbunden, utan som statisk samt essentialistisk och sociala problem 

reduceras till kulturella fenomen. Forskning har visat att kulturalisering av sociala problem 

kan leda till diskriminerande praktiker och till att problemen förblir olösta. Detta leder till en 

ökat marginaliserad position i samhället för berörda grupper, samtidigt som det sociala 

arbetet aldrig anpassas till hela samhällsbefolkningen. En fokusering på kultur kan också leda 

till att alla sociala faktorer förbises. 

Den språkliga matchningen som görs mellan klient, frivårdsinspektör och även 

lekmannaövervakare är ytterligare ett sätt som tyder på att arbetet med invandrarklienter kan 

se och ser annorlunda ut. Avsaknaden av problematisering av denna företeelse kan dock ligga 

till grund för ett ickeproduktivt socialt arbete. Det återfinns också en tvärtommatchning, där 

en invandrarklient sammanförs med en svensk lekmannaövervakare. Även ett sådant 

förhållningssätt kan vara problematiskt, då det anspelar på att en invandrare och en svensk är 

varandras motpoler. 

Den teoretiska modellens exogena influenser, dvs. rasism, neoliberalism och 

postkolonialism, återspeglas även i informanternas citat. Rasism på alla dess plan (jmfr, 

Dominelli, 2008) syns i utbildningsmaterial men också i informanternas resonemang, medan 

föreställningen om den unika ”vi”-gruppen (som postkolonialister kritiserar) också skiner 

igenom i flera citat. Med hjälp av informanternas citat speglas också en myndighet med ett 

neoliberalt tänkande, där man ämnar arbeta med kostnadseffektiva metoder som inte gynnar 

klientelet. 

Slutligen visar resultatet att det finns väldigt få inslag av den teoretiska modellens inre kärna, 

dvs. antirasism, antiförtryck och etnisksensitivitet inom frivårdsarbetet. Problematiken med 

denna avsaknad lyfts även fram av informanterna själva, då de uttrycker att det finns brister i 
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hur man arbetar med invandrarklienter, både på kunskapsnivå och i praktiken. Det faktum att 

alla invandrarklienter inte kan delta i programverksamhet som Kriminalvården bedriver med 

syfte att förebygga återfall i brott och missbruk, på grund av att de inte talar tillräckligt bra 

svenska, går emot de uppdragsmål som frivården och Kriminalvården har. Ett anammande av 

ett antirasistiskt, antiförtryckande och etnisksensitivt perspektiv skulle skapa andra 

möjligheter för just denna grupp av klienter och bidra till att Kriminalvårdens arbete når ut 

till en tidigare förbisedd del av klientelet. Även den upplevda kunskapsbristen om andra 

samhällen och kulturer som informanterna talar om bör bli något som läggs större vikt på 

inom myndigheten. Att förstå en klients situation är kärnan och utgångspunkten för ett 

fruktbart socialt arbete. 

 

6. Slutsatser och avslutande kommentarer 

I detta avsnitt diskuteras huruvida forskningsfrågorna och syften är besvarade, metodologiska 

och etiska problem som uppstått, studiens styrkor och svagheter, studiens slutsatser, 

jämförelser med tidigare forskning samt uppsatsens betydelse för Kriminalvården och 

forskningsfältet. 

Studiens syfte har varit att granska frivårdsinspektörers föreställningar om invandrarklienter. 

Forskningsfrågorna har varit; vilka föreställningar har frivårdsinspektörerna om 

invandrarklienter och hur kan Dominellis teorier om antirasistiska, antiförtryckande samt 

Devores och Schlesingers etnisksensitiva förhållningssätt implementeras på 

Kriminalvården? Syfte och forskningsfrågor har besvarats i resultatdelen och har analyserats 

med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter. En del frågor har fått ett större utrymme än 

andra och detta har berott på hur utförligt informanterna svarade på frågor om respektive 

område. Trots en ojämn fördelning och vikt i resultatdelarna, har dock frågeställningarna 

besvarats. 

Studiens styrka är att den belyser ett forskningsfält som fortfarande är outforskat. Forskning 

och studier beträffande Kriminalvården brukar i regel handla om effekter av påföljder och 

programutvärderingar. Den tidigare forskning som har gjorts inom myndigheten beträffande 

invandrare är mycket begränsad. Även den teoretiska modellen är en styrka, då den visar och 

placerar de teoretiska perspektiven i ett sammanhang och visar på hur de kan komplettera 

varandra. 
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De svagheter som studien har är att informanterna är få och att det därför kan vara svårt att 

dra några generella slutsatser som berör hela myndigheten, men det har dock inte heller varit 

syftet. Att göra en bredare kvantitativ studie där delar av resultatet mäts bland en större skara 

anställda inom Kriminalvården skulle kunna utgöra ett komplement till denna studie. 

Metodologiska svårigheter som har uppkommit under studiens gång har varit att dels hitta 

informanter som har kunnat ta sig tid att delta men också att inte låta de teoretiska 

utgångspunkterna skina igenom i de kvalitativa intervjuerna. Etiska svårigheter har uppstått 

under intervjuernas gång, som gått ut på att få reda på informanternas åsikter och 

föreställningar om invandrare, samtidigt som studieförfattaren själv utseendemässigt 

stämmer överens med den stereotypa bilden av invandrare. Politisk korrekthet, ängslan över 

frågor samt försiktighet i svar och övertydlighet har förekommit i vissa intervjuer, vilket har 

gjort undersökandet av frivårdsinspektörernas föreställningar svårare. 

De slutsatser som kan dras av denna studie är att det finns ett påtagligt behov av ett 

antirasistiskt, antiförtryckande och etnisksensitivt socialt arbete inom svensk Kriminalvård. 

Informanternas citat och berättelser om det sociala arbetet i praxis, men också det 

utbildningsmaterial samt den inställning som finns inom myndigheten, tillsammans med 

informanternas egna föreställningar, visar tydligt vikten av att förändra perspektiv inom 

Kriminalvården. Studiens slutsatser är också jämförbara med tidigare forskning (ex. Eliassi, 

2006; Kamali, 2002; SOU, 2005:56) som visat på samma problem på strukturella och 

individuella plan. 

Denna studie kan utgöra en grund för vidare forskning inom Kriminalvårdens arbete med 

invandrare. I framtida studier kan exempelvis fokus läggas på vilka insatser invandrarklienter 

inte erbjuds, hur diskriminering på anstalter gentemot invandrarklienter yttrar sig, hur 

invandrarklienter upplever sin verkställighet eller bemötandet från Kriminalvårdens anställda 

alternativt vilka attityder anstaltspersonal (kriminalvårdare) har om invandrarklienter. Studien 

kan också vara en utgångspunkt för vidare dialog inom Kriminalvården, om förhållningssätt 

gentemot rasism, förtryck och vikten av att bedriva ett etnisksensitivt socialt arbete. Det 

sociala arbetet måste konstant utvecklas och förändras, i takt med att samhället förändras. Ett 

antirasistiskt, antiförtryckande och etnisksensitivt förhållningssätt kan utgöra en del i denna 

utvecklings- och förändringsprocess, i syfte att förbättra myndighetens sociala arbete. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervjumall 

Bakgrundsfrågor om informant 

- Kön/ålder/etnisk bakgrund? 

- Hur länge har du arbetat inom Kriminalvården? 

- Vad har du för utbildning som är relevant för denna tjänst? 

 

Föreställningar om invandrarklienter 

- Hur stor andel av klientelet på din arbetsplats har invandrarbakgrund? 

- Vilka brott och sanktioner är vanligast bland denna grupp? 

- Varför är skillnaden i andelen invandrarklienter mellan frivård och kriminalvård så stor? 

- Finns det skillnader mellan ”svenska” klienter och invandrarklienter? Kan du urskilja några 

mönster? 

- Tror du invandrares kriminella banor har andra grunder jämfört med svenskars? 

- Hur stor påverkan tror du invandrarens kultur har? 

 

Ett antirasistiskt, antiförtryckande och etnisksensitivt socialt arbete 

- Har invandrare tagits upp som en unik målgrupp på din arbetsplats?  

- I arbetet med invandrarklienter, hur stor hänsyn tas till deras kultur och erfarenhet av att vara 

invandrare? 

- Vilka omständigheter tycker du att man ska lägga större vikt vid i arbetet med 

invandrarklienterna för att skapa en bättre kriminalvård? 

- Finns det något du tycker är svårt eller som du saknar i arbetet med invandrarklienter?  

- Kan du berätta om tre-fyra klienter du har haft och hur du har arbetat med dessa, varav en del 

har ”svensk” bakgrund och andra har invandrarbakgrund? 

 


