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1. Inledning 

I samband med industrialiseringen utvecklades det sociala arbetet runtom i Europa då 

industrialiseringen gav upphov till nya sociala problem såsom fattigdom, dåliga bostäder, 

ohälsosamma levnadsvillkor, dålig hälsa och dåliga arbetsförhållanden. Medelklassen var 

orolig över att detta skulle leda till samhällets förfall, upplösning och den traditionella 

välgörenhetsinstitutionen, det vill säga kyrkan kunde inte längre hjälpa så många fattiga 

människor. I och med oron hos medelklassen började man reformera och skapa samhälleliga 

värden, exempelvis sparsamhet, nykterhet samt självdisciplin. Även familjelivet kom att få en 

central plats i samhället. På så vis kom det sociala arbetet att institutionaliseras och därmed 

kom uppdelningen av människor som ”normala” och ”avvikande” att legitimeras.1 

I och med vidare utvecklingen av välfärdssamhället under 1960-talet utvecklades det sociala 

arbetet från den frivilliga sektorn till den offentliga sektorn med fulltids ersättning. Dessa 

socialarbetare skulle nu fungera som portvakter över tillgången till bidrag, insatser etc. De 

fick makt och har således fått en förstärkt position.2  

 

Sverige har under de senaste decennierna blivit allt mer ett mångetniskt och mångkulturellt 

samhälle. Enligt den SCB har ungefär 20 procent av Sveriges befolkning utländsk härkomst.3 

Personer som har invandrat, har invandrarbakgrund eller skiljer sig från svenskheten och den 

svenska normen faller oftast in i kategoring ”invandrare”. Problemet med begreppet är att det 

är en stämpel som går i generationer och därmed infattar personer som aldrig har invandrat.  

Såväl svenskar som invandrare kommer i kontakt med socialtjänsten när de inte kan försörja 

sig eller behöver stöd och råd. Efter SD:s intåg i riksdagen har invandringspolitiken och 

integrationspolitiken väckt en stor samhällsdebatt. Den integrationspolitik som har förts i 

Sverige har enligt många misslyckats av en rad olika anledningar, bland annat på grund av att 

integrationen har syftat till att förändra människors identitet till att bli mer lika samt bosätta 

flyktingarna/invandrarna på samma ort samt öka segregationen. SD:s assimileringspolitik går 

ut på att assimilera invandrare till ”svenskar”. Att invandrare har fått det sämre på ar-

betsmarknaden försvaras genom att Sverige har blivit ett tjänstesamhälle där kravet på kun-

skaper inom det svenska språket, kommunikation och förståelse för myndigheter och institu-

tioner fordras vara mycket goda. Då invandrare anses sakna dessa kunskaper kan därför vara 

                                                 
1 SOU 2006:73 s. 257. 
2 Ibid. s.257-258 
3 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____305657.aspx.  
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en faktor som lett till att de hamnat utanför det svenska samhället.4. För att personer med 

utländsk bakgrund ska kunna känna sig hemma och delaktiga i det svenska samhället 

förutsätts att det finns ökade kunskaper och förståelse för personer med andra etniska 

bakgrunder då dessa inte minst genom grundlagen har skydd men också eftersom de utgör en 

stor andel av den svenska befolkningen.5  

Vardagsrasismen är kultiverad i samhällets maktstruktur och i den rådande kulturen, normer 

och värderingarna.  Rasismens tillvaro bestrids och den som således känner sig utsatt för 

rasism och diskriminering har svårt att försvara sig mot angreppen och blir således anklagade 

för att vara överkänsliga. Dessa personer utestängs även på arbets- och bostadsmarknaden, 

utbildnings- och rättsväsendet samt inom vården etc. En bidragande orsak är att de ses som en 

börda för samhället, fientlighet och massmedians bild av invandrare. I media framställs 

invandrare negativt, inkompetenta och problemskapare och understöder på så vis de fördomar 

som redan finns om personer med utländsk bakgrund.6  

1.1 Problemformulering 

Många undersökningar har visats att personer med utländsk bakgrund har svårare att ta sig in 

på arbetsmarknaden och inte kan försörja sig själva och hamnar således på socialtjänstens 

bord. Enligt 4 § i Socialtjänstlagen (2001:453) ska ”den som inte kan tillgodose sina behov 

eller kan få de på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för 

sin livsföring i övrigt”. Då många blir beroende av socialtjänsten vore det därför intressant att 

undersöka bemötandet ur socialsekreterarens synvinkel och inte ur klienternas eftersom deras 

arbete utgör myndighetsutövning mot enskilda. Med myndighetsutövning avses ett beslut eller 

annan åtgärd fattad av en myndighet och som är ett uttryck av makt över medborgarna. Soci-

alsekreterarna kan i sin myndighetsutövning fatta både gynnande och betungande beslut.7 

Deras bemötande mot personer med utländsk bakgrund är särskilt intressant då det kan på-

verka huruvida ett beslut blir gynnande eller betungande. Att detta kan påverka beslutet 

stämmer in på vad vissa intervjuade klienter uttrycker. I en intervju i litteraturen säger en 

klient med utländsk bakgrund följande: ”Den de tycker om ger de bidrag, annars får man 

                                                 
4 http://www.migrationsinfo.se/framlingsfientlighet/framlingsfientliga-partier/.  
5 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____305657.aspx. 
6  Ibid. s.75 
7 https://lagen.nu/begrepp/Myndighetsut%C3%B6vning.  
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svälta”.8 Mot denna bakgrund ska det därför undersökas om socialsekreterarnas attityder 

påverkar deras attityder och beslut när det gäller klienter med invandrarbakgrund 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vi vill undersöka hur anställda på Socialtjänsten ser på diskriminering och rasism samt hur 

klienternas egna erfarenheter ser ut jämfört med de anställdas. Syftet med uppsatsen är att 

belysa socialtjänstens bemötande av personer med invandrarbakgrund och om klienternas 

bakgrund påverkar den anställdas bedömning i mötet med dessa personer. 

De frågeställningar som vi har valt är följande: 

- Hur uttrycker rasism och diskriminering sig i mötet mellan anställda på socialtjänsten 

och invandrarklienter? 

- På vilket sätt påverkar klienternas härkomst och tillhörighet relationen mellan anställd 

och klient? 

1.3  Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till att enbart belysa socialtjänstens arbete med klienterna då vi anser att 

analysera socialt arbete i allmänhet är för omfattande och stort för vår uppsats. Vidare har vi 

enbart intervjuat klienter som vi anser har relevans för arbetet då personer med en 

invandrarbakgrund från exempelvis norden eller Tyskland inte skulle ge oss tillräckligt 

mycket data att analysera då dessa inte har ett stort kulturellt avstånd från Sverige (se rubrik 

3.2).  

 

 

 

                                                 
8 Kamali 2002 s. 83. 
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2. Metod 

Under denna del kommer undersökningsmetod, datainsamling, urval, intervju och 

analysmetod redogöras och diskuteras. Vidare kommer även reliabilitet, validitet, 

generaliserbarhet och etiska överväganden att redovisas och diskuteras.  

2.1  Undersökningsmetod 

Med utgångspunkt i den teoretiska diskursen kring diskriminering, särskilt institutionell 

diskriminering, och med hjälp av intervjuer med sex anställda på socialförvaltningen samt 

fyra klienter ska vi försöka belysa vilka attityder som existerar mot personer med 

invandrarbakgrund. 

Studien består av en kvalitativ halvstrukturerad intervjumetod. Med hjälp av denna metod 

försöker man tolka och/eller kartlägga individers resonemang, reaktioner och uttryck i deras 

utsagor för att på så sätt få en djupare förståelse för hur de bemöter personer med utländsk 

bakgrund. Detta skiljer sig från en kvantitativ metod där syftet istället är att göra en 

överblickande studie relaterade till statistik, att räkna eller mäta.9 I litteraturen diskuteras att 

dessa två metoder kan överlappas men att huvudregeln ändå är att man får fram olika 

forskningsresultat.10 Valet av denna studie beror på att denna metod anses vara mest lämpad 

för att studera det multikulturella sociala arbetet då dessa studier har till syfte att förstå 

individers subjektiva och känslomässiga uppfattningar.11 Den halvstrukturerade intervjun som 

metod är fördelaktigt på så viss att den försöker fånga upp versioner. Syftet är alltså inte att 

undersöka och få fram fakta, utan mer vilka tankar personerna har kring ämnet. Vidare har 

intervjumetoden varit öppen till sin karaktär och på så sätt förhindrat att intervjudeltagarna 

låser sig vid ämnet. En alltför strukturerad intervju kan leda till missförstånd och även 

motverka att fånga upp intervjuarnas perspektiv i ämnet. 12 Vilket vi anser är väsentligen då 

detta ger oss svar på deras egna erfarenheter, vilka vi ska analysera längre fram i studien. 

För- och nackdelar finns i varje metod som väljs och detta gäller också den metod som vi har 

valt. Det finns en del standardkritik mot att den kvalitativa forskningsintervjun inte är 

vetenskaplig utan enbart speglar vad som är sunt förnuft, är subjektiv istället för att vara 

objektiv, inte tillförlitligt då den består av ledande frågor etc. Denna kritik kan dock besvaras. 

                                                 
9 Olsson & Sörensen 2011 s.13. 
10 Halvorsen 1992 s.78.  
11 Kamali 2002 s. 58. 
12 Kvale & Brinkmann 2009 s.139-140. 
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Det finns alltid en risk med intervjuer att man inte följer en röd tråd, t ex genom att 

intervjudeltagaren styr samtalet.13 Eftersom diskriminering är ett känsligt ämne finns det risk 

för att enskilda individer antingen inte vill ställa upp på intervjuer eller inte svarar 

sanningsenligt på frågor. För att komma runt detta problem har vi försökt konstruera frågorna 

så att vi kan komma åt intervjupersonernas attityder genom indirekta frågor, se bilaga 6.4.2 

samt 6.4.3. 

2.2  Datainsamling 

Det finns olika metoder att gå tillväga när man väljer att undersöka eller belysa ett problem. 

De vanligaste metoderna är enkäter, genomgång av skriftliga källor, observationer och 

intervjuer. Trots ämnets känslighet valde vi att använda den senare metoden, intervjuer i 

kombination med skriftliga källor. Att ämnet är känsligt talar dock för att man bör använda 

sig av intervjuundersökningar då man kan tolka olika tonfall, känslor, gester, uttryck, pauser 

något som annars skulle vara svårt att göra i en enkätundersökning.14  

Litteratursökning har gjorts dels på universitetsbibliotek, dels på statsbiblioteksdatabaser. 

Bland annat har sökord som diskriminering, rasism och vardagsrasism använts vid sökningen.  

2.3  Urval  

Urvalet vi gjorde var litet och även slumpmässigt. Eftersom intervjudeltagarna var personer 

som Socialförvaltningen själva utsåg kan man också kalla det för ett obundet slumpmässigt 

urval.15 Med detta tillvägagångssätt är det sannolikt att Socialtjänsten utser personer som de 

anser inte kommer ge ”fel” svar. ”Fel” svar är de som kan belysa ett sådant kolossalt problem 

i Socialtjänstens behandling av klienter.  

I litteraturen görs det åtskillnad mellan informanter och respondenter. Med informanter avses 

personer som har information om det faktiska förhållandet inom ett visst område medan 

respondenter avser personer som bär på den direkta information, nämligen sina egna åsikter, 

känslor och uppfattningar. Intervjudeltagarna har fått svara på frågor avseende fakta och 

information om exempelvis hur många anställda det finns på förvaltningen, om det existerar 

någon handlingsplan etc. samt frågor avseende deras egna känslor, åsikter och uppfattningar 

om vad de anser om invandringen. De är således både informanter och respondenter.  I 

uppsatsen kommer intervjudeltagarna kallas för respondenter fastän dessa också är 

                                                 
13 Ibid s.184  
14 Ibid. s. 188 
15 Olsson & Sörensen 2011 s. 70. 
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informanter. Urvalet av intervjuerna tillgick på så vis att vi kontaktade socialförvaltningen 

och bad om att få intervjua anställda.  Vi fick kontaktuppgifter till sex personer som vi fick 

intervjua. Dessa personer hade olika uppdrag inom socialförvaltningen. Vidare fick vi kontakt 

med fyra personer som varit i kontakt med socialtjänsten via bekanta, dessa personer ville 

ställa upp på intervjuer och därefter bestämde vi tid och plats med varje person. Vi fick 

kontakt med klienterna via våra vänner och bekanta som tipsade om personer de var bekanta 

med som var aktuella hos socialtjänsten. Detta urval kallas snöbollseffekten. 

2.3.1 Förberedelse inför intervjuerna 

Innan intervjuns genomförande skrevs en intervjuguide med frågor, se bilaga 1. Vi hade innan 

arbetets gång skrivit ett utkast vad arbetet skulle handla om och utifrån det samt tidigare 

forskning inom området byggdes frågeställningarna. Frågeställningarna inleddes med neutrala 

frågor för att sedan övergå till det som var syftet med arbetet. De frågor som ställdes under 

intervjun var öppna till sin karaktär och deltagarna kunde svara fritt på frågorna och när 

frågan inte besvarades ställdes följdfrågor för att få kompletta svar.  Eftersom ämnet var 

känsligt av sin karaktär lämnades vissa frågor utan avseende när det endast besvarades med 

svar som ”jag vet inte” eller kunde uppfattas som stötande. Frågor som inte berörde arbetet 

direkt uteslöts också även om intervjudeltagarna fick möjlighet att prata om det.  

Intervjuerna var olika långa beroende på vem respondenten var, mellan 45 minuter och 1 ½ 

timme.  

2.3.2 Val av intervjuplatser  

Intervjun tog plats på socialförvaltningens lokaler då intervjudeltagarna föredrog det, 

intervjuerna med klienterna tog plats på neutrala platser där de kände sig mest bekväma. För 

att intervjun ska kunna bli så bra som möjligt är det bra att befinna sig i ett rum där man kan 

tala ostört.16 Visserligen var platsen inte neutral men den fungerade då platsen kändes bekväm 

för dem med tanke på att det tog plats på deras arbetsplats. En nackdel med detta var att 

socialsekreterarna kanske inte kunde prata eller kritisera sin arbetsplats lika fritt. Vidare kan 

arbetsplatsen ha gjort att intervjudeltagarna fortfarande var klädda i sina roller som 

tjänstemän, vilket i sin tur kan ha hindrat dem att prata fritt. Däremot anser vi att stämningen 

var väldigt bra, särskilt i början när vi kallpratade och hämtade kaffe/te från personalrummet 

till de inledande frågorna. Även om stämningen kändes bra senare också upplevde vi att 

                                                 
16 Olsson & Sörensen 2011 s.81. 
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intervjudeltagarna tyckte att frågorna var lite stötande och kunde ibland försvara sina egna 

ståndpunkter.  

2.3.3 Utförandet av intervjuerna 

För att underlätta anteckningen frågade vi deltagarna om det gick bra att spela in intervjun och 

samtliga sa att det gick bra. Intervjun spelades in med hjälp av en diktafon och denna källa har 

haft ett högt värde för skrivandet av uppsatsen. En annan fördel med den inspelade intervjun 

är att man kan lyssna på den flera gånger. Bandinspelning har dock även sina nackdelar, 

exempelvis kan vissa respondenter hämmas av att bli inspelade.17  

Cirka 36 frågor ställdes till respondenterna och de fick möjlighet att dela med sina av sina 

erfarenheter, åsikter och resonemang som vi sedan har sammanställt för att därefter utröna 

vilket bemötande de har mot personer med utländsk bakgrund. För att sammanställa och 

analysera intervjuerna har vi använt oss av en meningskoncentrering vilket innebär att man 

drar samman intervjudeltagarnas åsikter till så korta formuleringar som möjligt.18 

2.4  Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 

Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet används framförallt i kvantitativa stu-

dier men har på senare tid också blivit tillämpbara på kvalitativa studier. Medan vissa forskare 

har avfärdat användandet av begreppen har andra forskare som Lincoln och Guba använt 

vardagliga termer för att diskutera sanningshalten i sina resultat såsom termerna pålitlighet, 

giltighet, riktighet, tillförlitlighet och trovärdighet. I uppsatsen har vi valt att behålla de 

traditionella begreppen.19  

2.4.1 Validitet 

Detta begrepp används för att visa styrkan och hållbarheten i ett uttalande och innebär inom 

samhällsvetenskapen att man undersöker det man avser att undersöka.20 Detta görs för att 

tydliggöra det som egentligen ska studeras utifrån syfte och frågeställningar. För att 

validiteten skulle bli så hög som möjligt i denna undersökning har vi innan arbetets gång 

försäkrat oss för vad vi ville undersöka och utifrån det utformade syftet. Syftet och 

inläsningen på forskningen inom ämnet har använts för att formulera en så tydlig 

intervjuguide som möjligt.  Under datasamlingen har syftet omformuleras för att bli så koncist 

                                                 
17 Repstad 1999 s. 74. 
18 Kvale & Brinkmann 2009 s. 221.  
19 Ibid. s. 262-263. 
20 Ibid s. 361. 



 
 

13 
 

som möjligt. Då vi använde en halvstrukturerad intervju hade vi redan färdiga frågor och detta 

hindrade att ämnet svävade ut och vi kunde därmed hålla oss inom ramarna. Det förekom 

dock att vissa frågor inte besvarades men med hjälp av följdfrågor kunde de komma in på 

banan igen. Som nämnt tidigare har vissa svar som varit irrelevanta för uppsatsens sållats 

bort.  

2.4.2 Reliabilitet  

Reliabilitet avser konsistensen och tillförlitligheten i en forskningsrapport. En forskning anses 

vara tillförlitlig om ett resultat kan upprepas vid andra tidpunkter och av andra forskare med 

samma resultat. Intervjuarens reliabilitet diskuteras särskilt i relation till ledande frågor. Olika 

formuleringar av frågor kan ge olika svar och försämrar således reliabilitet.21  

Reliabiliteten i denna undersökning är låg eftersom det inte har funnits tid eller möjlighet att 

intervjua fler personer och kan därmed ha viss påverkan på resultatet. Vidare tror vi att 

resultatet kan skilja sig beroende på om man bor i en storstad, mellanstor stad eller liten stad 

samt om städerna har hög eller låg invandring.  Det har inte varit möjligt att intervjua olika 

socialförvaltningar då det endast finns en socialförvaltning i hela staden.   

2.4.3 Generaliserbarhet 

Generalisering innebär huruvida man kan dra generella slutsatser av en viss undersökning 

eller utifrån en population. Generaliseringen av kvalitativa metoder är ett problem då det 

endast går att kartlägga ett fåtal informanter/respondenter. Problemet ligger i frågan om den 

lilla gruppen kan representera andra än sig själv. För att kunna generalisera krävs att det finns 

tidigare forskning som stödjer min egen undersökning. Om det inte finns kommer det därför 

vara omöjligt att generalisera resultatet. 

2.5  Etiska överväganden 

Både innan och efter intervjun ställdes vi inför flera etiska överväganden. Den första etiska 

aspekten var om vi överhuvudtaget skulle berätta om uppsatsens syfte; det vill säga utreda om 

vilka attityder det finns mot personer med utländsk bakgrund, det som också kallas för 

vardagsrasism, samt om vi skulle skicka ut frågorna i förhand.  Vi insåg att om vi berättade 

för deltagarna att det handlade om vardagsrasism så vore det inte lika självklart att de skulle 

ställa upp och om de skulle ställa upp så fanns det risk att de blev återhållsamma i sina svar 

och därför valde vi att omformulera frågorna. Vidare valde vi att inte lämna ut 

                                                 
21 Kvale & Brinkmann 2009 s. 262-263.  
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intervjufrågorna i förhand för att inte få ”standardiserade” svar, det vill säga sådana svar som 

är allmänt godtagbara och vi ville även, med tanke på frågornas karaktär, se och höra hur de 

reagerade och uttryckte sig vid besvarande av frågorna. Detta ansåg vi vara försvarbart.  Att 

inte skicka ut frågorna i förhand var därför ett strategiskt val för att få ut deras så riktiga 

åsikter som möjligt.   
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Teoretiska perspektiv 

För att besvara syftet och frågeställningarna har vi studerat teorier om strukturalistiskt per-

spektiv inom socialt arbete. Denna teori poängterar kopplingen mellan personliga problem 

och offentliga problem och har sin grund i uppfattningen om att den sociala ojämlikheten är 

inbyggd i många västerländska kapitalistiska samhällens strukturer. Orättvisorna i institutio-

nen, systemen anses vålla fattiga och de mest sårbara grupperna lidande. Om problemen 

skulle individualiseras finns det risk att man skiljer på människor och på så vis isolerar dem 

som har liknande erfarenheter.22 På så sätt kommer också vardagsrasismen in, dels genom att 

den förekommer på institutioner som utövar makt över klientgrupper. Denna form av 

maktutövning är oftast dold och svårt att åskåda utifrån.23  

Denna antirasistiskta inriktade form av socialt arbete innebär att man accepterar att rasismen 

förekommer även inom socialtjänsten ideologi, praxis och utbildning. Denna teori är 

uppbyggd på så sätt att socialarbetarna skall utforska sin egen rasism på grund av sin 

innehavande makt över människornas livschanser. Här menar man således att det ska finnas 

en fokus på att förändra den rasism som finns inom socialtjänsten och andra institutioner. 

Förändringen skall ingripa det sociala arbetets inriktning på kontroll så att man utformar olika 

stödjande mekanismer, bland annat genom att förändra det sociala arbetets praxis och 

värderingar. Detta kan man göra genom att stödja och förespråk en anti-rasistisk praxis, 

konfrontera, ifrågasätta rasistiska uttryck.24 

3.2  Socialtjänsten 

Varje kommuns uppgift är att främja medborgarnas ekonomiska och sociala trygghet, 

jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Det arbete som 

Socialförvaltningen har hand om ska ske på en demokratisk och solidarisk grund samt hjälpa 

enskilda och gruppers egna resurser.25 På uppdrag av Socialnämnden ansvarar 

Socialförvaltningen för individ- och familjeomsorgen/socialtjänsten. Socialförvaltningen är 

indelad i olika verksamheter och har det yttersta ansvaret för att hjälpa och stödja sina 

medborgare när de själva inte kan göra det. Det kan exempelvis gälla socialbidrag, stöd vid 

                                                 
22 Payne 2002 s.332-333. 
23 SOU 2005:41 s.77. 
24 Payne 2002 s.332-333.  
251 kap. 1, 2 kap. 1§ SoL. 
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drogmissbruk eller familjerättsliga ärenden såsom faderskapsutredning och 

samarbetssamtal.26 Varje socialtjänst har en handlingsplan där det finns flera inriktningsmål 

och strategier som personalen bland annat ska förhålla sig till. Som inriktningsmål har 

kommunen ansvar för att verka för att öka integrationen av alla medborgare oavsett etnisk, 

nationell eller kulturell bakgrund.  Vidare ska kommunen verka för att aktivt arbeta mot 

diskriminering och rasism. För att detta arbete ska tillgodoses skrivs vidare i handlingsplanen 

att det bör finnas anställda inom socialtjänsten som har kompetens inom området. I dessa 

handlingsplaner föreskrivs också att rasismen och diskrimineringen försämrar möjligheterna 

för människor att delta i samhällsutvecklingen.27 

3.2.1 Socialt arbete, kultur och kulturkompetens 

Det senaste årtiondet har invandringen ökat och har därmed lett till att socialtjänsten har fått 

ett ökat andel klienter med invandrarbakgrund.  Den ökade effekten av klienter med 

invandrarbakgrund har i sin tur lett till att dessa klienter får gå igenom en s.k. kultu-

raliseringsprocess som beror på att de tillhör främmande kulturer. Därmed stärks behovet av 

kulturkompetenta personer som ska hjälpa socialtjänsten på olika sätt. Motivet och tanken 

bakom sökandet av skickliga arbetare med invandrarbakgrund inom tjänsten blir aktuell då 

man menar att just dessa kan arbeta bättre med klienter av liknande härkomst och bakgrund. 

Detta ska alltså dämpa kulturkrockarna mellan de olika grupperna. Kamali menar att 

kultursynen ska ses som en essentialistisk tanke som går ut på att invandrargrupper med en 

viss kultur alltid bär på samma kultur. Detta leder i sin tur till att svårigheter mellan 

socialtjänsten och klienter med invandrarbakgrund eftersom det tolkas i kulturella termer och 

kulturellkrock. Dessa grupper diskrimineras på grund av kulturella skillnader som 

underförstås mellan grupperna och man tar därför avstånd från dem och låter anställda och 

andra ”expertgrupper” med invandrarbakgrund arbeta med dessa klienter med en annan 

härkomst. Fortsättningsvis anges i litteraturen att dessa stereotypa tankar och hinder som man 

ställer upp framför sig hindrar en från att ta vara på den faktiska tillvaron och erfarenhet som 

finns hos dessa klienter. Istället väljer man att ställa hinder framför sig och låta sig 

manipuleras av en viss förväntan hos personer.28 Eliassi kommer även tillbaka till att även om 

lösningen på socialarbetarnas fördomar och förutfattade meningar bör förebyggas genom att 

ta till sig mer kunskap och del av andras kulturer bör man inte lägga fokus på den enskilde 

                                                 
26 5 kap. SoL. 
27 Intervju med Susanne. 
28 SOU 2006:73 s. 258 – 259.  
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individen utan snarare fokusera på problemet i helhet utifrån organisationens struktur då dessa 

genomsyras av rasistiska stereotyper.29 

3.3  ”Invandrare” & kulturellt avstånd 

3.3.1 Invandrare 

Begreppet ”invandrare” är ett oerhört komplext och problematiserat begrepp då det omfattar 

en stor grupp av människor. Problemet med begreppet är att det är en stämpel som går i 

generationer och därmed infattar personer som aldrig har invandrat. Detta ser vi när man talar 

om ”andra generationens invandrare”. Ett ytterligare problem är att personer som inte tillhör 

den svenska normen och majoritetssamhället utesluts ur svenskheten och blir betraktade och 

kategoriserade som invandrare oavsett om de har invandrat eller ej.30 I uppsatsen har vi därför 

valt att använda begreppet invandrare inom citationstecken för att benämna alla som betraktas 

som invandrare – oavsett om de har invandrat eller ej. 

3.3.2 Kulturellt avstånd  

Begreppet kulturellt avstånd består av en mängd faktorer som redogör för vilka invandrare 

som är mest integreringsbara. Exempel på dessa faktorer är invandarspråkets avlägsenhet eller 

närhet i förhållande till det svenska språket, sociala normer, trosuppfattningar samt 

samhällsuppbyggnad. Ju längre bort från det nya majoritetssamhällets kultur och normer 

personen är desto längre kulturellt avstånd har personen. Exempelvis har en invandrare från 

Mellanöstern längre kulturellt avstånd från Sverige jämfört med en invandrare från Tyskland 

då det skiljer sig mer i kultur, normer och religion etc. mellan Sverige och Mellanöstern än 

vad det gör för Sverige och Tyskland. 31 

De invandrare och flyktingar som utsätt mest för diskriminering överhuvudtaget i det svenska 

samhället idag enligt Dijk är de personer och grupper som har största kulturellt avstånd från 

den svenska kulturen. Dessa invandrargrupper är främst muslimer och afrikaner men även 

asiater och latinamerikaner. Ju längre avstånd desto större diskriminering, författaren menar 

även på att just den muslimska gruppens situation och utsatthet har ökat kraftigt efter 11 

september 2011 då man skapat ytterligare faktorer och fördomar för att kunna diskriminera. 

Det kulturella avståndet och diskriminering och förutfattade meningar anses ha försvårat deras 

integration till samhällen. Är man däremot närmare Sverige, exempelvis kristna européer och 

                                                 
29 Ibid. s. 263. 
30 Giddens 2007 s. 262-263. 
31 Integrationsverket 2002 s. 43 
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västerlänning inom kortare räckhåll ligger integrationen närmare.32 Det finns viss kritik 

angående teorin om kulturellt avstånd. Enligt Kamali blir exempelvis japaner inte mer 

diskriminerade än muslimer trots att dessa har ett större kulturellt avstånd än vad muslimer 

har. 33 

3.4 Diskriminering 

Med diskriminering avses särbehandling, inte på grund av meriter utan på grund av 

egenskaper som man inte kan påverka, såsom etnicitet, hudfärg etc. I litteraturen delas 

diskriminering in i tre följande kategorier34: 

3.4.1 Individuell diskriminering 

Denna typ av diskriminering förekommer både inom majoritets- och minoritetsgrupper när 

exempelvis en enskild individ handlar på ett visst sätt gentemot andra etniska individer eller 

grupper. Man försöker särskilja sin etnicitet i förhållande till en annan grupp avsiktligt. Men 

detta kan även bero på att man som tillhörande minoritetsgrupp vill försöka närma sig 

majoritetsgruppen och passa in och ta del av andra fördelar som finns inom just denna 

specifika grupp.35  

3.4.2 Institutionell diskriminering  

Den institutionella diskrimineringen rör sig främst om de olika institutionellas policy, rutiner, 

normer och arbetssätt gentemot undergrupperade grupper. Diskriminerade handlingar den 

undergrupperade gruppen utförs särskilt av de ledande personer som styr dessa institutioner. 

De ledande gestalterna har ett syfte att särskilja och även att ge en dålig bild av de 

underordnande grupperna.36 Denna variant av diskriminering äger rum på bestämda 

organisatoriska sammanhang som institutioner och skolor.37  

3.4.3 Strukturell diskriminering 

Denna typ av diskriminering berör statliga institutioners regler, system och 

organisationsformer. Dessa är i sig diskriminerande av underordnade grupper, bland annat 

människor med annan etnisk bakgrund än svensk. Diskrimineringen behöver inte vara 

                                                 
32 Giddens s. 262-263. 
33 SOU 2005:41 s.31 
34 Giddens. 2007 s. 396 – 399. 
35 SOU 2005:41 s.31 
36 Ibid. s. 32. 
37 SOU 2006:79 s. 275. 
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medvetet men sker i form av de regler och krav som kan ställas gentemot en underordnad 

grupp i samhället. Diskriminerinen i sig är oftast både oavsiktlig och indirekt men den formen 

av lagar och krav man ställer legitimerar diskrimineringen. Författaren menar vidare att denna 

legitimitet också kan leda till att en viss grupp utesluts ur olika områden inom 

samhällsordningen som arbetsområden. 38  

Både den strukturella – och institutionella diskrimineringen bygger på en ordning som gör 

diskrimineringen till en vardaglig sak men att finna skillnaderna mellan dessa fenomen är 

desto svårare. Gemensamt särbehandlar dessa typer av diskrimineringen den underordnade 

gruppen och gynnar majoritetsbefolkning eftersom de har maktpositioner och får samhällets 

förmåner på bekostnad av de underordnande grupperna.39 

3.4.4 Diskriminering inom socialt arbete 

Kamali talar en hel del om diskriminerande föreställningar och avser med dessa, de fördomar 

och förutfattade meningar man har som enskild individ eller som grupp. Alla människor har 

fördomar men det som författaren är mån om att poängtera är att människors fördomar och 

inställningar till andra individer och grupper inte har någon betydelse så länge de inte har en 

makt eller inflytande till att kunna stärka dem hos fler individer.40   

Att personer med invandrar bakgrund missgynnas i det svenska samhälle beror på både den 

strukturella diskrimineringen och institutionella diskrimineringen vilka präglar 

utbildningssystemet, massmedia, kommuner, arbetsmarknader, socialtjänst etc. Samtidigt 

menar författarna på att det finns mycket lite forskning i Sverige gällande diskrimineringen 

inom socialtjänsten och detta förklarar Eliassi i litteraturen att detta främst beror på att det 

finns en romantiserad och förskönad bild av Sverige där fördomar och diskrimineringen är ett 

undantag.41  

En fråga som Eliassi sedan ställer sig är ifall denna rasism och diskriminerande handlingar 

och föreställningar egentligen är något inavlat inom varje individ eller om dessa istället beror 

på systematiska ojämlikheter bland olika grupper inom samhället överhuvudtaget. Payne 

lägger fram ett svarsförslag där denne menar att diskriminerande handlingar och 

föreställningar inte främst beror på personliga tankar och fördomar även om de i enskilda fall 

faktiskt kan vara grund till ett visst handlande. Istället kommer den främsta orsaken till 

diskriminering och rasism från de högt uppsatta makthavarna som vidmakthåller 

                                                 
38 SOU 2005:41 s. 32.  
39 SOU 2005:41 s. 32. 
40 SOU 2006:73 s. 260-261. 
41 Ibid. s.261. 
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diskrimineringen för att egentligen kunna sitta kvar som den högt uppsatte. Detta sker genom 

att man är de personer som väljer och rättfärdigar samhällets individer till den rätta normen 

och tanken som ska upprätthållas i samhället.42  

3.5 Rasism  

Rasism är en ideologi där man delar in människor i olika raser och värderar sin egen 

föreställda ”ras” som den bättre än de alla. Rasismen har utvecklats och satt sin fokus på olika 

saker beroende på tid och förhållanden man levt under. Förr lade man stor fokus på de 

biologiska och rasskillnaderna mellan olika grupper av människor, i dagsläget menar Giddens 

att rasismens fokus istället ligger på de kulturella skillnaderna som gör oss olika och skiljer 

oss åt.43  

Enligt Dominelli är det ideologier, institutionella praktiker och individuella handlingar som är 

kopplade till en över- och underordning som skapar rasism. Detta i sin tur är kopplat till 

rasifiering och bildas dagligen i samhället genom sociala sammanhang. 44 Dominelli beskriver 

att rasismen uttrycker sig inom tre olika grenar: personlig/individuell-, institutionell- och 

kulturell rasism. Detta grundar sig i åsikten om att ”västerländska” normer och levnadssätt är 

den enda vägen till ett värdigt liv. Både den institutionella och kulturella rasismen är en så 

kallad strukturell rasism då de är kopplade till makt och innefattar sociala resurser som 

används för att vara makthavande i samhället. Den institutionella rasismen skuldbelägger 

minoritetsgrupper för att de inte har ”lyckats” i samhället med exempelvis att anpassa sig till 

den svenska normen. Dominelli nämner detta även som överdumpning (se Dominellis 

strategiteori längre ner). Den institutionella rasismen bidrar även med att personer ibland 

uttrycker rasistiska åsikter omedvetet. Detta är den personliga/individuella rasismen som 

innefattar fördomar, negativa åsikter och attityder och ett storhetskomplex.   

Kulturell rasism innefattar värderingar, traditioner samt sociala normer och värderingar som 

kontrollerar och påverkar mötet och dynamiken mellan diverse grupper och individer. Den 

kulturella rasismen legitimerar gruppers och individers beteenden och normativa åsikter 

utifrån stereotyper och är starkt kopplat och styrande i både gruppen och individens 

identitet.45 

                                                 
42 Ibid.  s. 261-262. 
43 Giddens. 2007 s. 398-399. 
44 Dominelli 1997 s.9 
45 Ibid s.73 



 
 

21 
 

Dominellis undvikande-strategiteori består av diverse strategier som implementeras för att 

osynliggöra rasism. Huruvida dessa strategier är medvetna eller omedvetna nämns inte, 

däremot anser vi att strategierna oftast kan vara rutinbaserade och utförs av en ren vana.  

 

 

• Omission (bortseende): Här bortser man från att ras/etnicitet har en betydelse för sociala 

interaktioner och man poängterar att rasismen därmed inte existerar. Även om den skulle 

existera så existerar den inte i det egna samhället. 

• Decontextualisation (dekontextualisering): Rasismen tas ur sitt sammanhang utan att ta 

hänsyn till eller ansvar för samhällets strukturer. Rasismen erkänns men man menar då 

att den inte existerar utanför den egna vardagliga rutinen utan finns utanför gruppen eller 

individen. 

• Colour blindness (färgblindhet): Man anser att alla behandlas lika och att varken ras eller 

etnicitet har någon betydelse för hur individer eller grupper blir behandlade. Man bortser 

från möjliga rasistiska och strukturella ojämlikheters koppling till ras och etnicitet. Ett 

exempel på detta är ”likabehandlingsplanen”. 

• Dumping (överdumpning): Inom denna strategi läggs ansvaret på invandrarna och man 

betonar att det är deras ”fel” att de inte lyckas följa de strukturer som finns i samhället 

samt kraven som ställs på dem. Det är invandrarna som skall integreras i det nya, 

dominerande majoritetssamhället och därmed ansvarar de för processen och 

utvecklingen.  

Källa: L. Dominelli (1997)  Anti-Oppressive Social Work. s. 73 
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• Patronising (överlägsenhet): Detta är en strategi som innefattar åsikter om att den ”vita”, 

etniska och västerländska gruppens värderingar är normen och därmed blir den 

överlägsna parten som ”tolererar” minoritetgruppens åsikter och beteende.  

• Avoidance (undvikande): Man väljer att inte konfrontera rasism genom medvetet 

undvikande.  

• Exaggeration (överdrivning): Denna strategi baseras på mindre agerande som anses skall 

lösa samhällsproblemet i sin helhet, som exempelvis införandet av en 

”likabehandlingsplan”.  

• Denial (förnekande): Detta är en strategi som används för att förneka existensen av 

rasism. Istället talar man om fördomar och åsikter som är sammankopplade med extrema 

grupper och organisationer och inte en del av samhället. 46 

3.5.1 Vardagsrasism  

Vardagsrasismen består av två delar, där den ena handlar om rasism och den andra delen 

handlar om vardagen och är således det som Essed uttrycker i ”Vardagsrasism är rasism men 

all rasism är inte vardagsrasism. Man kommer inte undan vardagsrasismen.”47 

Vardagsrasism är en typ av rasism som sker vardagligt och ständigt att den nästan tas för 

given efter ett tag. Det är vardagliga företeelser som irritation över människor på grund av 

olika faktorer som kulturell- eller etnisk tillhörighet. Det är svårt att jämföra dessa företeelser 

med rasism i övrigt då vardagsrasismen är dold och skapar en viss problematik att uppfatta 

den samt att den är svårare att få kläm på då inga extrema och uppenbara händelser 

förekommer. Denna form kan i princip ske överallt vare sig man befinner sig inom en 

offentligt eller privat sfär. Essed jämför även vardagsrasism med individuell och strukturell 

rasism då dessa ses som en gemensam process där varje enskild människa har en roll inom 

denna process. Hon tillägger också att man ska vara försiktigt och inte göra rasismen till en 

fråga om personliga fördomar då det finns risk att vi tror att det huvudsakliga problemet är 

den fördomsfulla personens psykologi.48  

Eftersom vardagsrasism är dold kan det var svårt att upptäcka den, då det sker i tillsynes 

normala rutiners praktiker. För att kunna avslöja rasismen i systemet skall det enligt Essed 

inte bekämpas med enskilda individer om huruvida de är rasister eller inte. Istället ska man 

fokusera på hur rasismen verkar i vardagslivet genom att titta på hur och när en vanlig 

situation kan bli en rasistisk situation. Hon förtydligar detta genom att vi måste ”analysera 
                                                 
46 Ibid s.74 
47 SOU 2005:41 s.71 och 75 
48 Ibid. s.76 
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tvetydliga rasliga meningar, avslöja dolda strömningar och rent allmänt ifrågasätta det som 

anses vara normalt eller acceptabelt.” Analysen skall ske på alla samhällsnivåer, både inom 

och utanför institutionerna.  

3.6 ”Vi och de”  

I och med de kulturella skillnaderna som det läggs fokus på mellan olika människor, skapas 

även ett ”vi och de” tänkande där man särskiljer mellan svenskhet och invandrarskap. 

Författaren menar att begreppen inte har en essens i sig som ger dem ett värde, utan det är 

skapandet och legitimiteten av begreppen i samhället som skapar en viss maktrelation som gör 

det ena bättre än det andra. Dessa begrepp ligger främst i kontrast mot varandra som gott och 

ont, svart och vit och i det här fallet ”svenskhet” och ”invandrarskap”.49 Detta dualistiska 

tänkande har genomsyrat västvärlden där man bland annat delar upp vi och de, att vi i väst är 

rationella, moderna och kristna. De i öst är irrationella, traditionella, muslimer, buddhister 

osv. Denna uppdelning har hindrat många i väst att se likheterna mellan väst och öst.50 Än 

idag betraktas immigranter bära på dessa egenskaper och representerar de olika kulturella 

grupperingarna. Enligt Kamali utgår ”vi och de”-tänkandet utifrån två förbestämda och 

hierarkiska parter, vi-parten som skall integrera och de-parten som skall integreras. Vidare 

förklarar författaren att både individer och grupper drabbas samt att detta fenomen är en 

tvådelad kategorisering som manifesterar sig i ”svenskar” och ”invandrare”. Individer och 

grupper definieras utifrån vilka egenskaper de besitter som förknippas med en av 

kategorierna. 51   

3.6.1 ”Vi och de” inom Socialtjänsten 

I och med invandringen till Sverige har det blivit en alltmer vanlig företeelse att man inom det 

sociala arbetet pratar om kulturkompetens.52 Invandringen har också lett till kulturrelaterade 

problem mellan icke västerländska invandrargrupper och socialtjänsten. Detta problem 

förklaras som etno – eller eurocentrism vilket dominerar socialtjänstens ideologi och dess 

arbetsorganisation. Vissa forskare menar att den etnocentriska socialtjänsten är rasistisk då de 

anser att de diskriminerar invandrare och invandrargrupper.53  

                                                 
49 Ibid s.11-12 
50 Kamali 2002 s.21 
51.SOU 2005:41 s. 7 
52 Ibid. s.39. 
53 Ibid. s.41. 
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Det finns skillnader i relationer mellan klienter och socialarbetare bland annat på grund av 

socialarbetarnas maktposition. De har såväl kognitiv makt genom att de kan definiera 

situationen och klienternas sociala problem och strukturell makt genom att de kan förverkliga 

sina beslut. Klienterna befinner sig i en underlägsen position och kan inte direkt motsätta sig 

socialarbetarnas maktutövning. Kamali menar att socialsekreterare utgör en del av den 

dominerande sociokulturella normen och värderingarna, vilka råder i ett samhälle. Eftersom 

invandrargruppen utgör en stor andel av socialtjänstens klienter, talas det om ett kulturellt gap 

mellan å ena sidan socialarbetarna, å andra sidan de nya klienterna. Med tanke på att 

klienterna har en annan kulturell bakgrund än socialarbetarna kan det vara svårt att skapa ett 

förtroende som är viktig i en relation mellan en socialsekreterare och dess klient. Detta är 

typiskt för existensen av det kulturella gapet och när man inte förstår klienterna, hänvisar man 

till skillnader mellan kulturerna och lämnar problematiken således orörd. Detta kulturella gap 

kan ses utifrån sammanhanget av ”vi och dem” tänkandet där den förstärker skillnaderna och 

försvårar arbetet och relationen mellan socialarbetare och klienten.54  

                                                 
54 Ibid. s.45-46 
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4. Resultat och Analys 

I detta kapitel redovisar och analyserar vi material från intervjuerna. I citaten har vi valt att 

använda tecknet (…) där vi anser att respondentens svar inte är relevant eller att meningen 

upprepas. 

4.1 Presentation av intervjudeltagarna 

För att möjliggöra anonymiteten har varje deltagare fått fingerade namn.  

4.1.1 Socialförvaltningen 

”Susanne” är i 45 årsåldern och jobbar som placeringssamordnare. I hennes arbete ingår att hitta 

rätt behandlingshem för rätt individ. Hon jobbar också med övergripande frågor inom staben. 

Tidigare har hon jobbat inom socialtjänsten med två olika arbetsområden och haft klienter med 

utländsk bakgrund. 

”Cathrine” är i 35 årsåldern och har jobbat inom socialt arbete i sju år varav två år inom 

Socialförvaltningen. Hon jobbar som socialsekreterare och i hennes arbetsuppgifter ingår att utreda 

och fastställa fader- och föräldraskap, bistå teamchefer i olika ärenden samt andra typer av ärenden 

inom familjeavdelningen.  

”Jenny” är i 25 årsåldern och har jobbat som kurator hos socialförvaltningen i ett år. Hon är 

nyexaminerad socionom och har under sina studier jobbat som kontaktperson för diverse 

behandlingshem. Jennys nuvarande arbetsuppgifter är att ge stöd, råd och hjälp åt människor som 

har hamnat i svåra och utsatta situationer. 

”Erik” är i 27 årsåldern och han jobbar som socialsekreterare inom barn, ungdom och 

vuxenavdelningen. Han är nyligen utexaminerad som socionom och har jobbat ett år på 

socialförvaltningen. 

”Fredrik” är i 45 årsåldern och har jobbat som biståndsbedömare i fem år. Han har jobbat inom 

socialt arbete i 15 år. Hans nuvarande arbetsuppgifter är att bedöma individers behov av hjälp och 

stöd av samhället.  

”Anders” är i 35 årsåldern och jobbar som socialsekreterare inom familjeärenden och har jobbat 

som detta i 8 år.  

 



 
 

26 
 

4.1.2 Klienter 

”Muhammad” är 48 år och härstammar från Somalia. Muhammad har erfarenheter av 

socialtjänstens arbete på grund av att han är i behov av försörjningsstöd.  

”Ari” är 27 år och härstammar från Kurdistan. Ari har erfarenheter av socialtjänstens arbete 

på grund av hans tidigare levnadssätt där han utförde brottsliga handlingar och blev placerad 

på flertal behandlingshem.   

”Melika” är 32 år och härstammar från Marocko och har erfarenhet av socialtjänstens arbete 

genom hennes akuta situation där hon blev misshandel av sin dåvarande man.  

”Natalia” 20 år och härstammar från Chile. Natalia har erfarenhet av socialtjänstens insatser 

på grund av att hon levde med sin far som var alkoholist. 

4.2  Intervjuer med anställda på Socialförvaltningen 

4.2.1 Diskriminering och fördomar gentemot ”invandrare” 

Jenny och Cathrine har liknande åsikter i frågan om varför de tror att personer invandrar till 

just Sverige. Båda uttryckte sina åsikter om att Sverige är ett öppet land för de som flyr från 

svåra omständigheter och poängterade vikten av att hjälpa dessa personer. 

”Jag tror att det handlar främst om krig och andra omständigheter som skapar svåra 
levnadsvillkor (…) dessa människor lever under helt andra villkor än vad vi i Sverige gör. Alla 
människor ska ha samma rättigheter och i Sverige står vi för det.” Cathrine 
 
”Svåra levnadsförhållanden så som krig och fattigdom får människor att invandra men även 
arbetskraftsinvandring.” Jenny 

 
Till skillnad från Jenny och Cathrine var både Fredriks samt Susannes svar vardagsrasistiska 

då deras skildringar mellan ”vi” och ”de” var väldigt tydliga. Fredrik beskriver ett ”vi” i form 

av Sverige som är givmilt och omhändertagande och ett ”de” i form av invandrare som 

utnyttjar det givmilda Sverige. Detta är en stark koppling till vad Eliassi beskriver om en 

förskönad bild av Sverige. 

”Sverige delar ut pengar i form av socialbidrag och andra ekonomiska bistånd för att hjälpa 

svenska medborgare i nöd, många invandrare vill därför hit för att kunna chansa på ett lyckligare 

liv med mer resurser, jag tror att många också vill testa och se hur långt de kan utnyttja det 

generösa systemet.” Fredrik 

Jenny talar om anhöriginvandring och tvångsäktenskap som något gemensamt för de invandrare som 

kommer hit och likt Fredrik anser hon att många som kommer till Sverige vill utnyttja det generösa 

systemet. Hon avslutar med att förklara att det faktiskt finns de som även är i behov av hjälp.  
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”I många fall handlar det om anhöriginvandring, tvångsäktenskap eller arbetskraft. Det är enkelt 

och väldigt givande att bo i ett land som Sverige, många utnyttjar det (…) däremot finns det 

oerhört många människor som är i behov av skydd och mänskliga rättigheter” Susanne 

Socialsekreterarna pratade om en kulturkrock som uppstår vid möten med klienter som har en 

annan etnicitet. Här gjorde de stora skildringar mellan svenskar och invandrare genom 

ytterligare ”vi” och ”de” uttalanden. Anders berättar att personer med ett annat påbrå 

uppfattar saker annorlunda än ”oss” och ger exempel på situationer där detta tar plats. 

”Många personer som jag träffar på, med ett annat påbrå, uppfattar saker och ting helt 
annorlunda än oss. Det gäller system, regler, sed bruk, lagar (…) Jag har haft klienter som 
kommer till mitt kontor utan bokad tid och förväntar sig, nästan tar för givet, att jag ska hjälpa 
dem just den tiden. När man sedan förklarar hur det går till (…) måste boka tid eller ringa så 
förstår de.” Anders 
 

Även Fredrik beskriver denna skildring mellan svenskar och invandrare och menar att i 

”deras” hemländer fungerar det på ett annat sätt än ”vårt” Sverige och att det leder till 

komplikationer. 

”Ja, jag menar saker och ting fungerar annorlunda här om man jämför med i deras hemländer. 
Ibland berättar klienter händelser, åsikter eller situationer som jag inte alls kan relatera till. Det 
blir komplicerat.” Fredrik 
 

Erik och Susanne berättar att kulturkrockar förekommer men att man inte skall tappa sitt 

fokus och att man ska se till situationens bästa och lösa problematik som uppstår.  

”Självklart uppstår det kulturkrockar det är vanligt, speciellt när det finns en språkbarriär. Men 
man löser det, det viktiga är att man inte tappar sitt fokus, om man tar dessa barriärer och skapar 
någon sorts fördom om det kommer många ta efter och använda det som kritik mot det 
mångkulturella Sverige.” Erik 

 
”Det händer lite då och då att man hamnar på fel spår med klienterna, speciellt om språket är en 
svårighet, men man får se till att lösa det och se till situationens bästa.” Susanne 
 

De har olika uppfattningar om huruvida en minskning av flyktingar och invandrare kan 

förbättra deras chanser till integration och jobb. Jenny och Susanne anser att problematiken 

ligger i att segregationen ökar – inte invandringen. Jenny förklarar även att hon, precis som de 

som bosätter sig i Sverige, skulle vilja leva bland svenskar om hon flyttade till ett främmande 

land. 

”Jag tror att det handlar främst om segregationen som påverkar integrationen. Att bosätta alla 
invandrare i samma område och tro att de ska klara av integrationen på egen hand (…)Det är klart 
att man dras till personer med samma ursprung och kultur (…) om jag ska utgå från mig själv så 
kan jag säga att om jag hade flyttat till ett annat land med helt andra lagar och regler, och kultur, 
så hade jag velat bosätta mig hos svenskar för att känna en bekvämlighet.” Jenny 
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”Problemet ligger nog i att Sverige inte tar hand om immigranter, flyktingar och andra personer 
med invandrarbakgrund på ett bra sätt (…) och samhället förväntar sig att dessa personer ska 
hoppa in i den nya miljön.” Susanne 
 

Erik anser att problemet ligger i att man pratar alldeles för mycket om invandringen istället 

för att fokusera på kommunerna som har det främsta ansvaret för invandrarnas integration och 

mottagande. Istället tycker Erik att man bör satsa på integration i början av invandrarnas tid i 

Sverige, han menar att man i dagens läge inte gör detta förrän problem uppstår – som 

exempelvis hedersvåld och förtryck. 

”Nja jag är lite delad där, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tror att problemet ligger i att 
det läggs för mycket fokus på invandringspolitiken, man borde sätta större krav på kommunerna 
istället. Man borde satsa mer resurser på att integrera dessa personer i samhället redan från 
början, inte om eller när ett problem kommer upp (…) vi ser det allt för ofta, typ som när 
hedersmord och hedersvåld sker. Ingen frågar varför integrationen inte fungerar, istället pekar 
man finger på invandrarna och vill stoppa dem. ”Erik 
 

Fredrik tycker att det bör vara hårdare krav på invandrare i Sverige. Han menar att 

massinvandringen är ett problem i stora städer som Stockholm och Malmö och just därför ska 

man minska invandringen.  

”Man ser invandringens problematik i stora städer som Stockholm, Malmö och Göteborg. Jag tror 
faktiskt att man hade kunnat få situationen lite mer under kontroll om man minskade invandringen 
och satte lite hårdare krav på de som kommer hit.” Fredrik 

 
Huruvida invandrare själva bidrar till att det finns förutfattade meningar om dem förs det 

också olika resonemang om. Cathrine och Fredrik svarar frågan på ett sätt som kopplar deras 

svar tydligt till Dominellis teori om strategier för förnekandet av rasism. I detta fall är det 

specifikt ”dumpning” som är i fokus då både Cathrine och Fredrik lägger över ansvaret på 

invandrarna. 

”Tyvärr är det så att nästan alla har förutfattade meningar… men jag tror ändå att man utgår från 
egna erfarenheter. Men man kan inte leva på samma sätt som man gjorde i det andra landet.” 
Cathrine 

 
”Självklart bidrar människor till vad man tycker och tänker om dem, man måste bete sig på ett sätt 
som man vill att andra ska uppfatta en. Om man väljer att stå utanför samhällets regler och normer 
så får man ta smällarna som följer med.” Fredrik 

 

Till skillnad från Cathrine och Fredrik betonar istället Anders, Jenny och Susanne hur viktigt 

det är att samhället tar ansvar för dessa fördomar och att det inte bara ligger på ena eller andra 

parten. 

”Jo visst kan det vara så, men det är inget speciellt för en enstaka folkgrupp eller så (…) alla 
människor bidrar på ett eller annat sätt till förutfattade meningar. Man kan ta 11 september som 
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ett exempel (…) efter den händelsen klassas många, om inte alla, araber som terrorister i 
samhällets ögon.” Anders 
 
”Alltså jag tycker att man ska tänka sig för när det gäller vad man säger och gör. Många 
människor som redan har en liten fördom kan få den till något mycket större på grund av en liten 
sak. Men i det fallet är det fel på vårt samhälle, Sverige är ett mångkulturellt samhälle där vi ska 
acceptera olikheter. Det låter bra i teorin men sällan i praktiken” Jenny 
 
”Vi svenskar från vårt håll ska försöka uppskatta olika kulturer och kompetens och att även 
invandrare själva ska bidra till att förebygga detta (…) det är så man kommer över barriärer i 
samhället.” Susanne 

4.2.2 Bemöts klienter med invandrarbakgrund annorlunda? 

Socialsekreterarna har olika uppfattningar om hur arbetet ser ut med klienter som har en 

annan etnicitet och gällande förebyggandet av just diskriminering. De talar om en 

likabehandlingsplan som ett bevis för att det inte existerar diskriminering eller någon form av 

illa behandling i deras arbete. Även detta kopplar vi till Dominellis teori, denna gång handlar 

det om färgblindhet där man inkluderar invandrarna i majoritetsgruppen för att förneka rasism 

och diskriminering och likabehandlingsplanen är en överdrivning som skall fungera som en 

lösning till rasism och diskriminering.  

”Alla försöker så gott de kan, det är viktigt att vi följer reglerna våra chefer sätter (…) vi har en 
lika-behandlingspolicy i vårt arbete och alla ska följa den, vilket jag tror att man gör också.” Erik 
 
”Jag tror att 99 % av anställda här på Socialtjänsten är professionella. Annars hade man märkt en 
stor brist i arbetet vi utför. Vi har olika riktlinjer för hur vi ska behandla klienter, men även 
kollegor. Exempelvis har vi en målsättning vad gäller antalet anställda med invandrarbakgrund 
med fem till tio procent precis som det finns en målsättning gällande könsfördelning.” Fredrik 
 
”Jag har jobbat med många personer som kommer från alla delar av världen och jag har inte 
upplevt något större problem med detta, folk som kommer hit mår dåligt och är i kris på ett eller 
annat sätt och därför ska de behandlas med respekt.” Susanne 
 
”Nej det tror jag inte, vi har en lika-behandlingsprincip och alla ska utgå från den. Vi ska 
behandla alla lika oavsett etnicitet (…) vi har haft utbildningar om just detta problem gällande 
diskriminering förr.” Cathrine 

 
De talade om sina uppfattningar om huruvida arbetssökande och kollegor bemöts. Även här 

ser vi en koppling till Dominellis ”överdrivnings” strategi. 

”Precis som att vi har en lika-behandlingsplan för klienter har vi en lika-behandlingsplan för 
kollegor. Vi ska behandla alla med respekt. Och det är något vi alla står för.” Fredrik 
 
”Det är en självklarhet att alla ska behandlas lika oavsett om det är en kollega, chef eller 
arbetssökande. Jag tror att alla här är lika professionella i den delen av arbetet.” Erik 
 
”Vi har en målsättning för antalet anställda med invandrarbakgrund med fem till tio procent på 
samma sätt som det finns en målsättning för könsfördelning. Med det sagt kan jag inte yttra mig för 
hur personer blir behandlade vid en intervju eller av andra personer här då jag bara kan utgå från 
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mig själv (…) det är en väldigt bra arbetsmiljö där jag inte har märkt av några konstigheter bland 
oss. ”Susanne”  
 
”Diskriminering bland oss kollegor finns inte. Det är inget jag upplever eller har kännedom om. Vi 
har en väldigt glad och positiv anda bland oss.” Jenny 

 
Vidare uttryckte de sina åsikter angående saknaden av personal med extra kunskap om arbetet 

med invandrare. Susanne, Anders och Erik berättar om bristen på expertiskunskap inom 

möten mellan två kulturer och poängterar att behovet är stort. Enligt Kamali existerar denna 

efterfrågan på personer med invandrarbakgrund med tanke på att dessa personer anses ha en 

speciell ”insider information” och kulturkompetens.  

”Det finns många invandrare som har höga utbildningar men de får ändå inte jobb. Troligen är 
anledningen till att det är så få personer med invandrarbakgrund som jobbar inom socialtjänsten 
språket eller att de inte väljer att studera på universitet (…) fler personer med kunskap inom dem 
här mötena behövs.” Susanne 
 
”Det räcker inte med den ”expertgrupp” och utbildningar som erbjuds idag, vi behöver definitivt 
öka kunskapen om förståelsen för andra kulturer (…) varje kommun borde egentligen ha en 
specialist om kulturmöten.” Anders 

 
”Det kan ha med samhället och uppbyggnaden att göra, det är svårare för invandrare att ta sig in 
på arbetsmarknaden och det är självklart diskriminering. Behovet är stort.” Erik 
 

Fredrik menade istället att den kunskapen som behövs redan finns i det dagliga arbetet med 

invandrarna och att ju mer behovet av socialtjänstens insatser växer desto mer kunskap får de 

anställda.  

”Med tanke på att vi jobbar med invandrare har vi också kunskap om dem och vad som behövs (…) 
den växer precis som arbetet med dem växer.” Fredrik 
 
 

Cathrine påpekar att det visserligen finns plats för kompetenta personer inom 

kulturkompetens men att hon hellre, precis som Fredrik, vill ha den kunskapen själv. Hon 

menar även att hon faktiskt har chefer med icke-svenskt ursprung men att det inte bidrar till 

en större kulturförståelse. Detta är ett bra exempel på hur Integrationsverkets 

kulturavståndsteori tar plats hos de anställda på Socialtjänsten då man anser att ett nordiskt 

och/eller europeiskt ursprung inte besitter ett större kulturellt avstånd från den svenska 

kulturen och därmed inte betraktas som en del av minoritetsgruppen som exempelvis ett 

arabiskt ursprung gör. 

”Självklart finns det rum för fler kompetenta personer inom det området, det växer så det knakar 
men jag vill hellre få den kunskapen personligen genom erfarenhet (…) Vi har visserligen chefer 
med norskt och tyskt ursprung men det är inte riktigt samma sak” Cathrine 
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4.3  Intervjuer med klienter från Socialförvaltningen 

4.3.1 Diskriminering och fördomar gentemot klienterna på 

Socialförvaltningen 

På frågan om varför invandrare söker sig till Sverige hade samtliga klienter, likt majoriteten 

av socialsekreterarna, en enig uppfattning; frihet, fred och bättre levnadsvillkor.  

”Krig, svält och etniska konflikter tror jag att det handlar om (…) Men det många inte vet är att 
Sverige har en viktig roll genom sitt rävspel. Med rävspel menar jag en sorts hyckleri… Att sälja 
vapen och andra tekniska utrustningar till länder som leder till att civila människor drabbas och 
flyr t.ex. hit.” Mohammad 
 
”Krig, fattigdom och att vilja ha en bättre tillvaro. Vi flydde på grund av krig, fattigdom och 
förtryck och många som jag känner har flytt av samma anledning.” Ari 
 
”Det är nog vanligt att det beror på avsaknaden av mänskliga rättigheter i olika former. Krig och 
förtryck, fattigdom och svält.” Melika 
 
”Det vanligaste är väl för att få ett bättre liv… Det finns personer som lever under hot eller i 
fattigdom.” Natalia 

 
Klienterna gav sina versioner till varför de tror att personer med invandrarbakgrund blir 

aktuella hos Socialtjänsten. Mohammad menar att invandrare som har barn inte har koll på det 

svenska systemet vilket bidrar till att ungdomarna tappar fästet och hamnar i exempelvis 

kriminalitet och menar att det händer mer ofta i förorterna.  

”Föräldrarna har ingen koll på skolan och systemet. De sätter press på barnen för deras framtid. 
När det inte går den vägen som föräldrarna vill väljer de en annan väg, speciellt om man lever i 
förorter.” Mohammad 
 

Ari betonar istället att det främst är den svenska arbetsmarknaden och dess diskriminering 

som bidrar till att invandrare söker sig till socialtjänsten. Detta stödjs av Kamali som förklarar 

att inom den strukturella diskrimineringen exkluderas vissa grupper från arbete och andra 

möjligheter på grund av tillhörandet i minoritetsgruppen.  

”Arbetsmarknaden ser ut som den gör och på grund av det tror jag att många hamnar hos 
Socialtjänsten för att de inte kan hitta ett jobb eller inte kan försörja sig. Inträdet i 
arbetsmarknaden är seg och svår att komma igenom, speciellt om man är invandrare.” Ari 
 

Natalia och Melika beskriver en mer allmän åsikt om att det främst handlar om att familjer 

behöver hjälp med ekonomisk hjälp eller mer allmänt då de redan är mer utsatta än etniska 

svenskar. 

”Det är många familjer som behöver extra stöd med olika saker. Allt från ekonomisk hjälp till 
placeringar för barn.” Natalia 
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”Alla människor har sina egna problem, personer med invandrarbakgrund är redan utsatta i 
samhället och därför kan dessa problem bli större än i andra fall.” Melika 

 
Vidare gav klienterna sina egna berättelser om hur de blir behandlade hos Socialtjänsten. Ari 

anser att socialtjänsten ”dribblar” med invandrare som inte kan språket eller systemet som han 

gör. Han förklarar att han inte vet om svenskar blir bättre bemötta än invandrare men att 

socialtjänstens anställda ofta ifrågasätter invandrarklienters yttranden eller ”påståenden” 

oavsett om det finns bevis för exempelvis sökta jobb. Detta är enligt Kamali en del av den 

institutionella diskrimineringen där institutionen underordnar minoriteter samt en del av den 

individuella diskrimineringen där individen agerar utifrån fördomar om minoriteter som i 

detta fall är att invandrare utnyttjar systemet istället för att bilda en egen försörjning. 

”Jag kan språket och de kan inte dribbla med mig hur dem vill som de gör med andra jag känner. 
Jag vet inte om svenskar blir bättre bemötta men jag vet att dem som inte kan tala svenska blir 
dåligt bemötta (…) en handläggare som jag har haft ifrågasatte om jag verkligen sökte dessa jobb 
eller om det var så att jag hittade på. Det märktes att hon inte litade på något jag sa utan trodde att 
jag var där för att enbart få bidrag och utnyttja samhället.” Ari 
 

Vi ser även en koppling mellan Melikas och Mohammeds berättelser och Kamalis 

beskrivning av individuell diskriminering där dem anställdas fördomar om muslimer kom 

fram tydligt. Stereotypen om muslimer är att kvinnan är förtryckt, måste bära slöja, inte har 

några rättigheter och skall lyda sina manliga familjemedlemmar. 

”Som muslim känner jag mig verkligen diskriminerad. Jag var gift med en svensk man och blev 
misshandlad dagligen, därför hade jag kontakt med socialtjänsten (…) han hade många fördomar 
om min religion och mitt levnadssätt (…) när jag hade berättat kort om min situation fick jag 
frågan ”Är det inte så att du måste ha slöja?”. Jag förklarade för honom att det inte är tvång, jag 
får välja själv men också att jag var gift med en svensk man. Han blev chockad och frågade om min 
familj hade tagit avstånd eller hotat mig på grund av mitt val av partner men jag berättade att jag 
blev uppfostrad väldigt liberalt och valde partner själv.” Melika 
 
”Jag är mörkhyad och muslim (…) jag får blickar, folk vänder sig om och kollar på mig och min 
fru bara för att hon bär slöja (…) När jag har varit på möten hos socialtjänsten för 
försörjningsstöd så har jag fått svara på frågor som inte har något med ärendet att göra (…) hon 
frågade om jag var muslim (…) jag svarade ja”. Sen frågade hon om min fru också var muslim och 
om jag tillåter henne att skaffa arbete. Jag blev väldigt obekväm och svarade att min fru är min 
personliga assistent med tanke på att jag har ryggskador och inte kan utföra dagliga rutiner själv.” 
Mohammad  
 

Natalia berättar att hon inte känner sig illa behandlad av socialtjänsten men att andra fall har 

varit mer prioriterade. Hon tror dock inte att det har med hennes invandrarbakgrund att göra 

utan om hög arbetsbelastning.  

”Jag kan inte säga att jag har blivit så illa behandlad men självklart har jag känt att andra fall 
kanske har varit mer prioriterade (…) min pappa var alkoholist så kunde han slösa alla pengar vi 
hade på alkohol och onödiga köp istället för att ha mat på bordet (…) jag bad om akut hjälp för att 
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min pappa hade lagt alla pengar på sprit (…) de prioriterade andra saker (…) men det har nog 
inte med invandrare att göra utan kanske att de har mycket att göra. Natalia 
 

 
Klienterna gav sina exempel på vad för problematik som kan uppstå vid mötet mellan en 

person med invandrarbakgrund och en handläggare. Ari, Melika och Natalia anser att den 

största problematiken är att de inte finns någon tillit eller förståelse från deras sida. De har 

svårt att bli betrodda och ifrågasätts ofta. Kamali förklarar att bristen på tillit och förståelse i 

relationen mellan anställd och klient försvårar och påverkar arbetet kolossalt.  

”De litar inte på oss (…) vi erbjuds och tvingas att söka mindre attraktiva jobb oavsett tidigare 
utbildningar (…) självklart kan jag ta nästan vilket jobb som helst men när jag sökte dessa och inte 
fick dem så blev min handläggare fortfarande misstänksam om jag verkligen sökte jobben. Det är 
nästan som att de tror att man inte vill jobba, att man är lat och vill utnyttja samhällets resurser.” 
Ari 
 
”Min handläggare förstod inte riktigt varför jag ansåg att familjens åsikter var så viktiga (…) hon 
ansåg att jag borde fokusera mer på mig själv men jag ville inte åka till ett jourhem på grund av 
min familj. Jag ville lösa problemen mellan mig och min man.” Melika 
 
”Problemet för mig var att de inte litade på mig. De trodde att överdrev situationen angående min 
pappa och att vi inte hade så stora ekonomiska problem.” Natalia 

 
Vidare förklarar klienterna huruvida personer med invandrarbakgrund själva försvårar 

integrationen och själva kontribuerar till fördomar. De är eniga om att man skall anpassa sig 

efter Sveriges lagar och system men samtidigt att det är viktigt att behålla sin identitet och få 

lov att vara sig själva. Enligt Kamali och Paulina de los Reyes är detta ett resultat av 

integrationspolitikens paradoxala utgångspunkt där man talar om lika rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter oberoende av etnisk eller kulturell bakgrund när man i själva verket fokuserar 

på integrationens skapande av skillnader genom ”vi” som ska integrera och ”de” som ska 

integreras.  

”Det finns de som känner sig vilsna och det leder till att man som människa isolerar sig ännu mer 
samt håller sig ännu mer till det sätt som det var i hemlandet och det förstärks ännu mer med tiden 
tror jag (…) majoriteten av invandrare har flytt till Sverige för att kunna leva i frihet, jag förstår 
inte varför man då enligt samhället ska försvenskas.” Ari 
 
”Ja det tycker jag, det finns många brister hos oss invandrare. Vi är inte lika utbildade som det 
svenska folket men de borde förstå vår situation. Många invandrare är analfabeter (…) det är svårt 
att lära sig ett nytt språk (…) jag och min familj flydde för att kunna vara fria och ha våra 
rättigheter, nu måste vi bli som dem” Mohammad 
 
”Självklart finns det personer som vägrar att komma in i samhället (…) men vilket samhälle är det 
man ska komma in i? Ska vi bli svenskar? Eller ska vi få vara marockan-svensk, arab-svensk etc.? 
Man ska lära sig språket, systemet och lagarna och utgå från dem (…) man ska inte behöva 
anpassa sig mer än så.” Melika 
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”Alla bidrar med något, men det mesta handlar om människors fördomar. Jag tycker att man ska 
acceptera alla som de är och inte göra dem till något de inte är.” Natalia 

 

4.3.2 Jobbmarknaden för personer med invandrarbakgrund 

Klienterna beskriver deras åsikter om hur jobbmarknaden ser ut för personer med 

invandrarbakgrund. De talar om en obalanserad arbetsmarknad där minoritetsgrupper har 

lägre status än normen och majoritetsgruppen. Denna åsikt och teori har stöd av Kamalis 

förklaring av den strukturella och institutionella diskrimineringen som exkluderar minoriteter 

från arbete och andra möjligheter och på grund av detta tvingas till lågstatusjobb.  

”Jobbmarknaden är fortfarande inte balanserad. Men sedan får vi inte glömma finanskrisen som 
har satt sin stämpel på hela samhället vilket gör att alla har svårt att hitta jobb. Svårt för etniska 
svenskar som är arbetslösa och ännu svårare för invandrare som redan sätts utanför.” Ari 
  
”Jag tycker att man får se problemet för vad det är och försöka övervinna det. Om man vet att man 
är extra utsatt eller har något som gör att man inte får samma jobbchanser som andra så får man 
jobba extra hårt… sedan finns det situationer som försvårar men man måste våga!” Natalia 
 
”Det är nog svårt för alla minoriteter. Personer med invandrarbakgrund, muslimer, mörkhyade 
etc. Det sätter självklart en press att kämpa och försöka men efter en hel del försök och lika många 
nej så tappar man oftast hoppet.” Melika  

  
På frågan om en minskning av invandringen skulle öka chanserna till fler jobbmöjligheter 

ansåg klienterna att en minskad invandring inte kommer bidra till fler jobb. Melika och 

Natalia beskriver Sveriges invandringspolitik som human och att människor runt om i världen 

behöver humana levnadsvillkor.  

”Så länge det finns fattigdom, svält, krig arbetslöshet och en massa elände så kommer det alltid att 
finnas invandrare och antalet kommer öka med tiden. Att dra ner på antalet invandrare har ingen 
betydelse.” Melika 
 
”Det är dumt att minska invandringen, folk lever i misär (…) istället borde regeringen satsa på att 
förbättra möjligheterna i Sverige.” Natalia 
 

Mohammad anser att Sverige är ett bra land att leva i samt att han är tacksam för Sveriges 

öppenhet. Han fortsätter med att förklara att han inte vet vad som hade hänt hans familj om 

Sverige inte hade denna invandringspolitik och att människor ska ha rätten att invandra hit för 

ett bättre liv. Vidare förklarar Mohammad att han inte anser att han har ”rätten” till att klaga 

om Sveriges system med tanke på att han har ett bättre liv här.  

”Sverige är ett bra land att leva i, jag är väldigt tacksam för att Sverige är så öppet som det är (…) 
jag har inte rätt klaga över något (…) jag har det bättre här och människor måste kunna invandra 
för att få ett bättre liv (…) annars vet jag inte vad som hade hänt min familj.” Mohammad 
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Ari anser inte att en minskning skulle bidra med något positivt då invandrare bidrar till 

mycket i det svenska samhället. Han berättar om ett misslyckande av att få kontakt med 

etniska svenskar och förklarar att ”de är lika kalla som sitt väder”. Något vi anser är intressant 

är att ”vi” och ”de” tänkandet är ömsesidigt hos respektive grupper.  

”Nej, ett kraftigt nej. Invandrare bidrar till mycket, de flesta av dem ”skitiga” jobb utförs av 
invandrare. Det handlar om att invandrarna bör accepteras av det svenska folket. Jag själv flyttade 
till norra Sverige för att komma in i det svenska samhället och integreras snabbare så att säga. 
Men jag blev inte det och kom hem gråtandes. Jag fick ingen kontakt med folket. Svenskar är lika 
kalla som sitt väder.” Ari 

4.3.3 Hur påverkar politiken i Sverige diskrimineringen i samhället? 

Klienterna ger sina åsikter om Sveriges invandringspolitik. Ari och Melika anser att 

invandringspolitiken är under ”all kritik” och att den är misslyckad då man istället för en 

integration har hamnat i en segregation. Åsikten om en misslyckad invandringspolitik är inte 

enbart gemensam inom klientgruppen, även Kamali och de los Reyes uttrycker sig om en 

misslyckad invandringspolitik där den är paradoxal och diskriminerande.  

”Kort och gott: den är under all kritik. Det är bara se på bostadspolitiken, 
arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken, föreningslivet et cetera. Jag ser ändå en viss liten 
förändring i positiv riktning. Vi ser att många framträdande personer i TV och forskning har 
invandrarbakgrund och jag tror att det är bra utgångspunkt men jag tror att vi måste se till att 
dessa ökar i antal.” Ari 
 
”Svenska invandrarpolitiken är dålig och jag ser det som en misslyckad politik. Det måste 
självklart ställas mer krav på personer som kommer hit, exempelvis gällande språket. Man får inte 
ställa krav utan att erbjuda mycket stöd och introduktions tillfällen, invandrare och flyktingar ska 
kunna ta del av Sveriges kultur, lagar och normer.” Melika 
 

Natalia pratar istället om att man behöver ha konkreta riktlinjer som invandrare kan följa. 

”Det behövs mer konkreta riktlinjer på hur man ska integrera invandrare som kommer till 
Sverige.” Natalia 
 

Vidare beskriver Mohammed språket som en nyckel inom integrationen för att få jobb och 

vara en del av det svenska samhället. 

”Språket är det viktigaste, för att få jobb måste man kunna prata bra svenska och man ska veta hur 
man ska bete sig i det här landet.” Mohammad 

4.4  Sammanfattning 

Enligt litteraturkällorna förekommer det en så kallad vardagsrasism som är oundviklig och en 

del av vardagen, precis som den strukturella diskrimineringen. Alla sekreterare reflekterade på 

något sätt kring fördomar och stereotyper och hur dessa påverkar samhället samt deras jobb 
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men trots reflektionerna kom de slutligen fram till att det inte påverkade dem i arbetsmiljön. 

Enligt Kamali är den strukturella diskrimineringen oftast både oavsiktlig och indirekt vilket 

även var tydligt hos socialsekreterarna. Vid frågor som berörde diskriminering, som 

exempelvis frågor angående hur personer med en invandrarbakgrund blir behandlade, visade 

de en enad front – det är noll tolerans gentemot diskriminering. Det intressanta för oss var då 

när vissa socialsekreterare visade tydliga signaler på att det existerade en strukturell 

diskriminering trots ”noll tolerans”. Ett exempel på detta är anställda som ansåg att personer 

som kommer hit vill utnyttja det generösa välfärdssystemet som råder i Sverige och även 

ansåg att de som invandrar bosätter sig i Sverige för bidragens skull samt på grund av 

tvångsäktenskap och anhörigsinvandring. Eliassi förklarar att detta är en del av romantiserade 

och förskönade bilden av Sverige där Sverige är ett land utan diskriminering och orättvisor 

och att invandrare på grund av det utnyttjar systemet. På frågan om invandrare själva bidrar 

till fördomar svarade en socialsekreterare att de som väljer att leva utanför samhällets normer 

och kultur får ta smällarna som medföljer. Här menar Dominelli att de anställda använder sig 

av en dumpning där ansvaret om att integreras läggs på invandrarna.   

Vi la märke till att socialsekreterarna hindrades i sina svar på grund av en sorts 

skuldbeläggning eller rädsla. De var rädda att de skulle framstå som rasister eller fördomsfulla 

människor vilket självklart skulle minska deras trovärdighet som anställd på Socialtjänsten.

  

Klienterna berättade om situationer då de känt sig kränkta eller diskriminerade på grund av 

etnisk-, kulturell- och/eller religionstillhörighet. Exempel på dessa är Melika som berättade 

om ett möte hon haft på Socialtjänsten då handläggaren haft starkt fördomsfulla åsikter om 

hennes religion samt levnadssätt och frågat henne om hon var tvungen att bära slöja. Ett annat 

exempel är Mohammad som på ett möte med en biståndsbedömare fick frågan om han var 

muslim och sedan undrat om han tillät sin arbeta. Även Ari kände sig diskriminerad på grund 

av att han inte är en del av normen i det svenska samhället. Dessa erfarenheter som klienterna 

berättar har, precis som Kamali och de los Reyes förklarar, sin grund i den individuella 

diskrimineringen där anställda inom socialtjänsten påverkas av fördomar och stereotyper om 

invandrare i sitt arbete.  Enligt Kamali leder detta till att den redan utsatta situationen mellan 

anställd och klient försvåras och blir mer komplex.  
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5. Diskussion 

I alla tider har det existerat diskriminering och ojämställdhet runt om i världen. Trots att man 

oftast talar om en romantiserad och förskönad bild av Sverige där Sverige ses som ett neutralt, 

demokratiskt och fritt land att leva i förekommer det många orättvisor i vårt ”trygga” och utåt 

sett jämnställda Sverige. Under denna jämnställda och demokratiska yta ser vi tydliga mönster 

på att rasism och diskriminering existerar i hög grad i vårt samhälle där majoritetsgruppen 

besitter diskriminerande attityder gentemot minoritetsgrupper.  

Enligt forskare, docenter och professorer existerar detta samhällsproblem som en daglig dos i 

vardagen där ”vi” är makthavande och ska integrera och ”de” är underordnade och ska 

integreras. Enligt oss är ”Vi och de” tänkandet den största boven i den försvårade situationen 

mellan anställd och klient.  

Barriären mellan de två grupperna växer vid mötet då båda parterna per automatik jämför sig 

med motparten, på så vis hamnar motparten utanför den egna grupptillhörigheten och 

samspelet mellan de två blir inte lika effektiv och enkel. Majoriteten av anställda på 

socialtjänsten tillhör majoritetsgruppen i Sverige, det vill säga svenskar, och personer som 

söker sig till socialtjänsten av diverse anledningar som har en invandrarbakgrund tillhör 

minoriteten i Sverige. Om den anställda inte identifierar sig med klienten på grund av 

klientens saknad av tillhörighet i den svenska normen och/eller att klienten är avvikande från 

det svenska normsamhället på något vis, som exempelvis genom att bära slöja, träder 

fördomarna fram och samspelet blir begränsat. Istället växer ”Vi och dem” tänkandet. Detta 

leder till att klienten känner sig illa behandlad eller diskriminerad på något plan då 

osammanhängande och oväsentliga frågor dyker upp, som exempelvis i Mohammad och 

Melikas fall då handläggarna hade förutfattade meningar gällande deras religion och 

levnadssätt. Detta tänkande faller in per automatik och är en del av den strukturella, 

institutionella och individuella diskrimineringen som förs dagligen. Det är en del av den 

västerländska åsikten om att västerländska normer, traditioner och levnadssätt är den enda och 

den främsta vägen till ett värdigt liv.  

Dagens rasism i Sverige uttrycker sig på diskreta och socialt accepterade vis, som att 

diskutera skillnaderna mellan svenskar och invandrare. För oss var det väldigt intressant att se 

hur respondenterna förhöll sig till begreppet ”invandrare” och när man egentligen anses vara 

svensk. De flesta anställda på socialtjänsten använde begreppet ”invandrare” för att benämna 

personer med en annan etnisk bakgrund än svensk trots att de klienterna möjligtvis var andra 
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eller tredje generationsinvandrare. Enligt oss är det på detta vis den strukturella 

diskrimineringen föds och växer till en gemensam diskriminering där strukturell-, 

institutionell- samt individuell diskriminering samspelar med varandra.  

Från barnsben möts vi av miljöer och strukturer i samhället som vill visa oss en förvriden 

sanning och mata oss med två skedar fördomar per dag. Denna ständiga diskussion om vem 

som är svensk eller invandrare bådar inte gott då den sprider sig på både ont och gott men 

alltid lyckas få en negativ klang och inte tillåter människorna i Sverige att växa tillsammans. 

Detta leder oss till frågan: Existerar det verkligen en dualistisk samhällsnivå bland invånarna? 

Många anser det och identifierar sig som det ena eller andra. Problemet i den identifikationen 

är att oavsett hur stora skillnaderna mellan de två grupperna är, är likheterna större än vad vi 

tror. Personligen anser vi att det är där problemet ligger i och att Socialtjänsten först och 

främst bör utveckla de anställdas kunskaper inom detta samhällsproblem. Det är på så sätt 

man kan bryta den barriär som hindrar ”vi och dem” från att bli ett enat Vi.   

5.1  Slutsats 

Syftet med uppsatsen har varit att belysa socialtjänstens bemötande av personer med 

invandrarbakgrund. Utifrån resultaten och analysdelen har vi försökt utröna hur dessa 

personer blir bemötta genom att ha konstruerat frågorna på så vis, att vi kan komma åt 

diskrimineringsfrågorna via bakvägen. Detta har dock inte varit en lätt uppgift, tvärtom har vi 

under arbetes gång ställts inför stora utmaningar och problem. Dels vad gäller frågan om man 

kan generalisera deras beteenden, dels om man ska se deras handlingar som individuella eller 

som institutionella/strukturella. I litteraturen finns det en uppdelning mellan dessa. När det 

gäller socialarbetarna verkar forskare vara överens om att man ska betrakta dessa beteenden 

som institutionella samt strukturella och inte som individuella. En betydande faktor är att man 

anser att organisationens struktur genomsyras av rasistiska stereotyper. Där menar man att 

människors fördomar och inställningar till andra individer inte har någon betydelse då dessa 

inte kan utöva makt eller inflytande på de underordnade grupperna. I det här fallet har 

socialarbetare både makt och påverkan på individers och gruppers liv då dessa kan i sin 

myndighetsutövning fatta beslut.  

Ämnet rasism och diskriminering är ett känsligt ämne som är svårt att diskutera. Vi upplevde 

att alla socialsekreterare kände att frågorna var jobbiga och hänvisade oss till personer som 

jobbade specifikt med dessa frågor. Dock finns det inga speciella personer som endast jobbar 

med personer med invandrarbakgrund, utan det verkar som att alla får sina klienter oavsett 
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deras ursprung. Socialsekreterarna uppfattade sig själva som att de behandlade alla lika och 

var rättvisa även om de hade sina åsikter kring vilka problem och svårigheter det fanns att 

arbeta med klienter med utländsk bakgrund. Ett sådant exempel som varit återkommande 

under alla intervjuer har varit kommunikationen, det vill säga språket och att det finns 

kulturskillnader, exempelvis att klienten inte respekterade besökstider. Men det verkar som att 

det också har varit svårt att förstå varandras kulturer och man verkar ha en viss ”förståelse” 

för den längre tid som det behöver tas för invandrare att integrera sig.  

Det framkommer även väldigt tydligt att socialsekreterarna tycker att invandrare ska anpassa 

sig till samhället och ta till sig den svenska kulturen för att kunna komma in i 

arbetsmarknaden. Även om det verkar finnas en förståelse för att man som invandrare tar med 

sig sin kultur och sitt språk till det nya landet, vill man ändå ha ett större initiativ från 

invandrare att ta till sig de svenska sederna.   
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6.4  Bilagor 

6.4.1 Dominellis undvikande-strategiteori 

 

Källa: L. Dominelli (1997)  Anti-Oppressive Social Work. s. 73 

6.4.2 Intervjufrågor till anställda på Socialtjänsten 

1. Vad tror du är den största anledningen att invandrare som är födda utanför Europa är arbetslösa? 
2. Tycker du att en minskning av personer med invandrarbakgrund i staden kan förbättra deras chanser 

till integration?  
3. Anser du att det finns arbetstillfällen för personer med invandrarbakgrund i denna stad?  
4. Vad tror du är att största anledningen att invandrare kommer till Sverige idag?  
5. Finns det brister hos dessa klienter angående deras integration i Sverige?  
6. Vilka svårigheter anser du finns i att arbeta med personer med invandrarbakgrund? 
7. Har du många klienter som är födda utanför Europa?  
8. Har du erfarenhet av att jobba med personer med invandrar bakgrund? 
9. Vad tror du är anledningen att det är så få med invandrarbakgrund som jobbar inom socialtjänsten?   
10. Hur många chefer finns det med utländsk bakgrund, om inga vad är orsaken? Kan det bero på 

hudfärg eller kompetens? 
11. Hur många anställda har ni? Hur många av dessa är födda utanför Sverige? 
12. Är invandrare största gruppen som är bidragstagande hos er? 
13. Finns det en öppen attityd mot invandrare i den här staden?  
14. Kommer Sverigedemokraterna att påverka integrationspolitiken i Sverige? 
15. Bär invandrarna själva ett ansvar för ökade främlingsfientlighet? 
16. Vi ser en ökad främlingsfientlighet i Sverige, vad tror du det beror på? 
17. Vilka problem kännetecknar mest personer med utländsk bakgrund? Om ja varför tror du att det 

så?   
18. Vad tycker du om dagens svenska invandringspolitik? Vad är bra med den och vad är dåligt med? 
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19. Vill ni se någon förändring i era arbetsrutiner när ni arbetar med personer med utländsk bakgrund? 
Om ja vad i så fall?  

20. Finns det en handlingsplan för era anställda om era attityder mot varandra som anställda och som 
anställda mot klienter? Om ni har? Är du nöjd med er handlingsplan? Om ja varför är du det? 

21. Hur anser du att ni upprätthåller likabehandlingsprincipen och på så sätt motverkar er attityder 
gentemot utomeuropeiska människor och europeiska? 

22. Har ni några seminarier/utbildningar eller liknande med chans för de anställda att få diskutera 
deras känslor angående attityd och diskriminering, fördomar etc.?   

23. Avslutningsvis vill vi fråga om denna har några frågor och/eller något övrigt att tillägga? 
6.4.3 Intervjufrågor till klienter på Socialtjänsten 

1. Kan du berätta lite om dig själv? 
2. Varför är du inskriven hos socialtjänsten? 
3. Hur tycker du att du blir bemött av socialsekreterare? Tror du att socialtjänsten bemöter sina 

klienter annorlunda beroende på klienternas ursprung?  
4. Vid klagomål, hur blir dina klagomål besvarade? 
5. Vad tror du är den största anledningen till att invandrare som är födda utanför Europa är arbetslösa? 
6. Tycker du att en minskning av personer med invandrarbakgrund i Sverige kan förbättra eras chanser 

till integration? 
7. Anser du att det finns tillräcklig arbetstillfällen för personer med invandrarbakgrund i denna stad? 
8. Vad tror du är den största anledningen att invandrare kommer till Sverige idag? 
9. Finns det brister hos invandrare själva som försvårar angående deras integration i Sverige?    
10. Vilka svårigheter kan uppstår mellan er och klienter med invandrarbakgrund inom socialtjänsten? 
11. Vilka är de vanligaste problemen som gör att personer med utländsk bakgrund blir aktuella på 

socialtjänsten? Om ja varför tror du att det så?   
12. Tror du att invandrare är största bidragstagande gruppen? 
13. Tror du att det finns främlingsfientliga attityder mot ”invandrare” 
14. Vad tror du är anledningen att det är så få med invandrarbakgrund jobbar inom socialtjänsten? 
15. Vad tror du är främsta skälet till att invandrare inte söker sig eller får jobb med högre befattning? 
16. Kommer Sverigedemokraterna att påverka integrationspolitiken i Sverige? Bär invandrarna själva 

ett ansvar för ökade främlingsfientlighet? 
17. Vi ser en ökad främlingsfientlighet i Sverige, vad tror du det beror på? 
18. Vad tycker du om dagens svenska invandringspolitik? Vad är bra med den och vad är dåligt med? 
19. Avslutningsvis vill vi fråga om denna har några frågor och/eller något övrigt att tillägga? 

 


