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ABSTRACT  
  

The aim of this study was to examine socialworkers reflections around their own cultural 

belonging in relation to childcare investigations involving families with a different cultural 

background. The study was based on semi-structured interviews with five socialworkers and 

was conducted in order to explore their reasoning surrounding their work as investigators 

within social services, from the perspective of both the workers and their clients cultural 

identity. My sources were of different age and different level of experience. The data from the 

interviews has been interpreted with the help of previous research and theories about cultural 

belonging and the meeting of cultures aswell as ideas relevant to the study.  

My sources expressed awareness of their own cultural belonging and the influence this has in 

their work. Most of them expressed feeling frustration over the limitations and difficulties in 

communicating with families with a different cultural background.  

My informants thoughts and reflections on the subject indicate that socialwork concerning 

children and families with a different cultural background need an added emphasis on cultural 

sensitivity. 

 

Sökord:       Kulturmöten, barnuppfostran, barnavårdsutredning, barnets bästa 
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INTRODUKTION 

PROBLEMFORMULERING 

Under de senaste åren har antal barnfamiljer med utländsk bakgrund, som aktualiserats inom 

IFO (Individ- och Familjeomsorgen inom socialtjänsten), ökat dramatiskt. Statistiskt går det 

inte att påvisa detta då det inte är tillåtet att föra register utifrån en kulturell bakgrund. Många 

av dessa familjer kommer från kulturella mönster som skiljer sig från de västerländska. Dessa 

skillnader uttrycker sig inte enbart i matlagning och klädstilar, utan även i syn på 

barnuppfostran, familjestrukturer och värdesystem. Enligt etnologen professor Åke Daun 

finns en tendens till att dels tillskriva det svenska synsättet på familjen och föräldrars 

funktioner överlägsenhet i jämförelse med andras i det svenska samhället 
[1]

, dels en 

uppfattning att alla barn som vistas i Sverige skall behandlas på samma sätt med utgångspunkt 

från deras bästa. De beslut gällande barnen, som fattas med stöd i SoL (Socialtjänstlagen) och 

LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga), påverkar ofta familjestrukturerna 

då föräldrarna känner sig ifrågasatta i sin övertygelse om vad som är bäst för deras egna barn 

samt i rätten att få bestämma över barnen. De familjer av utländsk härkomst, som jag har 

träffat i mitt arbete som socialsekreterare och vars barn har varit aktuella för insatser inom 

socialtjänsten, har i de flesta fall tydligt visat misstro för nödvändigheten och riktigheten i de 

insatserna. Dessa föräldrar har väldigt svårt att förstå varför myndigheter ingriper i deras 

privata sfär, som är deras familjeliv.  

En utredning genomförs genom samtal med familjemedlemmar och andra, t. ex skolpersonal, 

som kan bidra med beskrivningar av det aktuella barnet eller genom observationer hemma hos 

familjen. Vilket sätt som än används i utredningsarbetet är det en myndighetsperson, som gör 

bedömningar och fattar beslut om åtgärder och det sker med utgångspunkt av det som anses 

vara normalt i det svenska samhället.  

En utredare är skyldig att försäkra sig om att både det utredda barnet och dess föräldrar förstår 

både innehåll och innebörd av en utredning vilket gör kommunikationen med föräldrarna till 

en viktig del i utredningsarbetet. Människor, som är uppvuxna i andra kulturer och som blir 

tvungna att lämna sina hemländer, hamnar ofta i miljöer, som de varken kan referera till eller 

förstår regler för de interpersonella samspel som vardagen består av. Inte sällan får de ingen 

                                                           
[1] Jmf Daun, 2005 
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handledning i inlärningsprocessen av de rådande beteendemönstren.  Detta är säkert en av 

anledningarna till att de uppehåller sina invanda traditioner och familje- och vardagstrukturer. 

Schiratzki (2005) skriver: 

Moderna kommunikationer gör att människor jämförelsevis lätt kan förflytta sig över 

stora avstånd. Att man gör så, och för en längre eller kortare tid slår sig ner i ett 

främmande land, betyder inte att alla emotionella, sociala och legala band till 

ursprungslandet skärs av. Tvärtom behålls vanligen dessa, parallellt med att nya 

etableras i vistelselandet. (s. 24)  

Schiratzki fastställer att Sverige kan ses som en polyetnisk stat som karaktäriseras av att det 

står fritt för invandrade grupper att ”(…) hålla fast vid traditioner rörande till exempel 

religion.” (s. 26) Traditioner och värdesystem växer fram genom långa tidsperioder och 

påverkas av yttre omständigheter som det geopolitiska läget och samhällsutvecklingen, samt 

sträcker de sig över generationer. Barn utgör en länk mellan olika generationer och därför är 

de en mycket viktig faktor i överföringen av traditioner. Barn, som växer upp i familjer med 

ett annat ursprung än landet de lever i, hamnar mellan två världar. I utredningssammanhang är 

det socialsekreteraren som ska avgöra, vilken av världarna, eller båda, som är den bästa för 

barnet. Även här förekommer tendenser till att implementera ”det svenska sättet” att förhålla 

sig till barnen och familjen, utan att föra en dialog med föräldrarna i syfte att få en ömsesidig 

förståelse för skillnaderna, dess betydelse och möjligheter att överbrygga dem.  

Vad händer när representanter för minoritetskulturer möter representanter för en 

majoritetskultur som även företräder en myndighet med ganska utbred behörighet till 

ingripande i individens tillvaro och som ska bedöma ett barns bästa? I inledningen till 

Barnkonventionen finns ett stycke som kan tolkas som förstärkning av barns rättigheter 

genom att staterna förpliktigas att ta ”vederbörlig hänsyn till vikten av varje folks traditioner 

och kulturella värden när det gäller barnets skydd och harmoniska utveckling”.
[2]

 Med andra 

ord borde en stat rymma flera kulturer och det behövs balans och samspel mellan universella 

mänskliga rättigheter och värderingar inom enskilda kulturer för att säkerställa barnets bästa. 

Detta möter kritik hos förespråkare för det västerländska värdesystemets överlägsenhet
[3]

. 

Denna företeelse möter jag i mitt arbete. Socialtjänstens arbete stödjer sig på Socialtjänstlagen 

(SoL). 11 kap 1 § SoL säger att: ”Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad 

                                                           
[2] Barnkonvention 

[3] Jmr Schiratzki, 2006, s. 56 
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som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan 

föranleda någon åtgärd av nämnden.” (Bergstrand, 2011) När en utredning enligt denna 

paragraf inleds, förväntas utredaren att fokusera på barnet. Utredningen genomförs och 

bedömningar görs med hjälp av verktyg som BBiC (Barns Behov i Centrum) samt flera 

modeller framtagna inom olika områden, som barnpsykologi och familjeterapi. Detta blandas 

med sunt förnuft och den ansvarige socialsekreterarens egna livserfarenheter, som utgör de 

referensramar som han/hon delar med sina kollegor, ofta med en jämförbar bakgrund. 

Utredarens uppgift är, att kartlägga och beskriva det aktuella barnets behov och matcha med 

föräldrarnas förmåga att tillgodose dem. Bedömningar kring matchningen sker utifrån de 

socio-kulturella normer och värderingar som är allmängiltiga inom det svenska samhället och 

som utgör grunden för den svenska lagstiftningen. Den utredande socialsekreteraren styrs av 

både lagar och yrkestraditioner samt rutiner i genomförandet av en utredning. Med tanke på 

att det inte finns en homogen definition av vad barnets bästa är, utgår man från de rådande 

och allmängiltiga uppfattningarna om vad som är bra för barnet. Detta kan innebära att det 

uppstår en glapp mellan barnets teoretiska rättigheter och verkliga sådana. Barnet och 

familjen är utlämnat till utredarens goda vilja. Detta innebär att den utredande 

socialsekreteraren hamnar i maktposition i förhållande till klienten.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att hos mina informanter undersöka reflektioner kring 

kulturtillhörighet i kombination med bedömning av barns bästa i barnavårdsutredning enligt 

11 kap 1 § SoL. Centrala frågor som behöver besvaras för att uppnå syftet med uppsatsen är: 

1. Var och när upplever socialsekreterarna att utländska föräldrars uppfostran skiljer sig 

från svenska föräldrar? 

2. Var och när upplever socialsekreterarna att olikheterna är legitima respektive 

illegitima?  

3. Hur resonerar socialarbetarna kring den egna kulturen och dess påverkan på deras 

världssyn? 

4. Vad händer när de av myndigheterna (i detta fall socialtjänsten) praktiserade 

sociokulturella normerna möter normer som inte passar in i dess ramar?  
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METOD 

DEN KVALITATIVA INTERVJUN 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie med intervjuer som metod då mitt syfte är att hos 

mina informanter undersöka reflektioner kring kulturtillhörighet i kombination med 

bedömning av barns bästa i utredning enligt 11 kap 1 § SoL. Jag uteslöt en kvantitativ studie 

eftersom den är bättre lämpad för undersökning av större grupper och för att kunna 

generalisera resultatet
[4]

. Kvalitativa metoder ger bättre förståelse av företeelser som 

undersöks och kännetecknas av närhet till dem som, deltar i studien
[5]

. Kvalitativa metoder 

anses även vara bättre lämpade för att utforska komplexa fenomen, som människors åsikter 

eller upplevelser, och går mer på djupet än kvantitativa sådana[6]. 

URVAL OCH BEGRÄNSNINGAR 

Anledningen till att jag har valt socialsekreterare som mina informanter beror på att jag vill 

belysa möte mellan olika kulturer inom ramen för myndighetsutövning. Jag har använt mig av 

ett subjektivt urval, vilket innebär att informanterna har handplockats till mina intervjuer. 

Uttrycket ’subjektivt urval’ används när man redan har kännedom om de personer eller 

skeenden som ska undersökas och med hänsyn till det gör urvalet bland dem vilka man tror 

kan ge intressant information utifrån det valda ämnet
[7]

.  

De fem intervjuade socialsekreterarna valde jag utifrån deras ålder och erfarenhet inom yrket. 

Jag ville undersöka om det finns skillnader i resonemang mellan unga/oerfarna och 

äldre/erfarna socialsekreterare. En av informanterna innehar position som högre chef och en 

har invandrarbakgrund.  

Min uppsats har inte ambition att generalisera socialsekreterarnas yrkeskårs tankegångar eller 

deras arbetsmetoder. Med tanken på att det inte finns tillgänglig forskning på området, är 

deras reflektioner utryck för deras egna erfarenheter från deras arbetsplats.  

                                                           
[4] Holme & Solvang, 2008, s. 78 

[5] Holme & Solvang, 2008, s. 92 

[6] Denscombe, 2009, s 232 - 233 

[7] Denscombe, 1998, s. 37 
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VALIDITET OCH RELIABILITET 

Validitet och reliabilitet är begrepp som används främst i kvantitativ och positivistisk 

forskning
[8]

. När man använder begreppen i en kvalitativ undersökning, är de dock inte helt 

självklara. Det finns forskare som menar att det över huvud taget inte går att använda 

begreppen i kvalitativa studier då de ämnar undersöka människors tankar eller åsikter
[9]

. 

Jacobsson menar att ett sätt att arbeta med validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie är att 

fundera kring den egna studiens metodologiska problem och beakta dessa under arbetets 

gång
[10]

. 

Validitet är ett begrepp som är ett mått på att man undersöker det man avser att 

undersöka
[11]

.   Denscombe menar, att det överlag är svårt att validera intervjuer, i synnerhet, 

när de handlar om människors upplevelser och känslor. Han menar att det inte finns något sätt 

att veta om man har fått helt sanningsenliga svar under en intervju, men att det ändå finns 

olika sätt för att styrka det resultat man har fått fram
[12]

. Att kontrollera den data man har 

kommit fram till med andra källor inom ämnet är ett sätt att validera sitt material, liksom att 

validera genom att ställa intervjuerna emot varandra och leta efter gemensamma teman. 

Ett problem som finns då det kommer till intervjuer är så kallade intervjuareffekter där det 

finns en risk att de intervjuade svarar vad de tror förväntas av dem eller för att tillfredsställa 

intervjuaren, något som kan påverka både validiteten och reliabiliteten. Denscombe 2009, s 

269
[13]

 

I intervjuerna användes öppna frågor för att undvika att vara ledande och på så vis påverka 

svaren. Samtliga intervjuer spelades in på band. Utan inspelningarna hade det varit lätt att 

missa relevanta delar i materialet. Inspelningen gjorde det också möjligt för mig att vara mer 

delaktig i samtalen och inte behöva fokusera på att skriva
[14]

.  

                                                           
[8] Denscombe 2009, s 379 

[9] Jacobsson 2008, s 165 

[10] Jacobsson 2008, s 165-166 

[11] Denscombe 2009, s 380 

[12] Denscombe 2009, s 265 

[13] Denscombe 2009, s 269 

[14] Jacobsson 2008, s 172. 
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Reliabilitet syftar till att mäta tillförlitligheten i mätningen. Det innebär att även om man gör 

en ny eller annan typ av mätning av samma fenomen, så bör slutresultatet vara detsamma
[15]

. 

Kvalitativa studier har generellt sätt en låg reliabilitet då de ofta avser människors tankar och 

upplevelser vilka är svåra att generalisera och kan förändras över tid samt är beroende av en 

kontext. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Deltagandet i studien har varit helt frivilligt. Jag pratade med mina arbetskamrater och min 

chef och informerade dem om syftet med min studie samt att deltagandet var frivilligt och att 

man som informant var anonym. Jag har främst utgått från 15 (51) vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer och huvudkraven om; information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet s 6-15).  

I min studie informerade jag deltagarna om studiens syfte och villkoren som gällde för deras 

medverkan, detta presenterades i intervjuernas inledning. Informanterna fick veta att deras 

medverkan är frivillig och att de hade rätt att när som helst avbryta sin medverkan. För att 

mina informanter skulle känna sig bekväma så fick de också själva välja plats för intervjun. 

Vidare presenterades hur jag skulle använda mig av deras intervjusvar, alltså att det handlade 

om ett uppsatsarbete utifrån deras upplevelser av kulturmöten i utredningssammanhang och 

att intervjumaterialet inte sparas efter att uppsatsen är färdigskriven. Mina informanter och jag 

arbetar på samma kontor vilket gör det lätt för dem att kontakta mig vid eventuella 

frågetecken efter sin medverkan. I mitt insamlade material har informanterna avidentifierats 

för att ingen utomstående skulle kunna härleda någon uppgift till en specifik person. Risken 

för att individer oavsiktligt kan identifieras om det är ett detaljerat material ska beaktas ur ett 

etiskt perspektiv. Mitt material kommer också endast att sparas till att studien är färdig och 

kommer sedan att förstöras.  

Det var viktigt för mig ur en etisk synvinkel att mina informanter fick uttrycka sig på ett sätt 

som de kände sig bekväma med, med tanke på att de och jag har gemensam arbetsplats.  

Under planeringen av mina intervjuer undvek jag frågor gällande existerande ärenden och 

fokuserade på reflektioner gjorda utifrån en teoretisk grund samt mina informanters egna 

erfarenheter.  

                                                           
[15] Djurfelt m.fl. 2010, s 104-105 
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TIDIGARE FORSKNING 

MAKTFÖRHÅLLANDEN INOM SOCIALTJÄNSTEN 

Interkulturella möten sker varje dag på ett socialkontor. Detta behöver inte innebära att de 

olika kulturerna beror på en etnisk tillhörighet. Om man utgår från definition av kultur som en 

samling normer och förväntade beteenden, kan olika klientgrupper kategoriseras utifrån den. 

Det kan handla om missbrukare, arbetslösa eller föräldrar som befinner sig i vårdnadstvister. 

Gemensamt för dem är att de möter socialsekreterare som utgör en egen subkultur. 

Margaretha Järvinen (2002) forskar i socialt arbete och hon beskriver möten mellan 

socialsekreterare och klienter, som möten mellan olika föreställningar om vad 

sammankomsterna innehåller. Hon använder sig av Bourdieu’s begrepp doxa, symbolisk makt 

och praktisk kunskap. Hon beskriver även de kommunikationsbrister som uppstår när klienten 

och myndigheten/socialsekreteraren inte har samma referenser. Hon tydliggör asymmetriska 

maktförhållanden, som ofta uppstår i möten samt frustrationer som detta skapar hos såväl 

socialsekreterare som hos klienter. Järvinen påpekar även omfattningen och vikten av 

användning av praktiska kunskaper som är självklara för tjänstemän, men, som ofta är 

obegripliga för klienter.  

Barzoo Eliassi (2006)
[16]

 beskriver i en studie om diskriminering inom socialtjänsten, 

föreställningar om olika invandrargrupper hos socialsekreterare och hur de påverkar deras 

beslut i ärenden med klienter med utländsk bakgrund. Han påvisar även brist på insikt i och 

frånvaro av reflektion om fördomar och rasism hos socionomer, som han har intervjuat. Enligt 

Eliassi (2006) har ”Den monokulturella svenska myndighetsvärlden (…) hamnat på 

efterkälken i förhållande till det svenska samhällets heterogena sammanfattning”.
[17]

 Han 

påpekar att kulturtillhörighet betraktas ofta som en synonym för identitet och därmed utgör en 

åtskiljande faktor. Detta kan bära med sig risken att kultur definieras som ett kontinuum, som 

aldrig förändras och han anser att socialtjänsten borde anamma mer av Thomas H Eriksens 

(1997) beskrivning av kulturen: ”Culture is something which happens, not something that 

merely exists; it unfolds through social process and therefore also inherently changes.”  

                                                           
[16] ”Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten” (SOU 2006:73) 

[17] S. 251 
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Vidare konstaterar Eliassi att förekomsten av fördomar bland socialsekreterare inte är ett 

problem. Det är svårigheten för enskilde socialarbetare att inse att hans/hennes praktiker kan 

vara förtryckande eller diskriminerande för andra samt utmärks av frånvaro av reflektion om 

fördomar, som kan utgöra potentiella risker för individer, då de har makt att påverka andras 

liv.  

BARNUPPFOSTRAN, LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN OLIKA KULTURER 

Emellanåt möter jag i mitt arbete människor som kommer från andra delar av världen där de 

socio-kulturella normerna och värderingarna är olika de västerländska. Detta visar sig bland 

annat i förhållningssätt till och uppfostran av barn. Gemensamt för alla föräldrar är 

skyldigheten att förbereda sina barn till ett vuxet liv. Detta innebär att föräldrarna måste göra 

en bedömning av vad barnen behöver lära sig och vilka färdigheter de måste utveckla för att 

klara ett självständigt liv. Däremot är innebörden i begreppet ’ett självständigt liv’ inte 

entydigt för alla. Även det styrs av kulturella betingelser. Hur uppfostras då barn i den 

svenska kulturen? 

”Det moderna föräldraskapet” (1997) av Bäck-Wiklund & Bergsten tar upp frågan om hur vi 

skapar våra förebilder och ideal. De visar att det finns skillnad mellan den uppfattning, som vi 

har om oss själva, och den som andra har om oss, samt mellan de värden, som vi representerar 

i vardagen och de, som vi önskar eller förväntas att representera. Bäck-Wiklund & Bergsten 

(1997) påpekar vikten av sagor och myter i utvecklingen av en individs könsroll samt den 

påverkan, som det moderna samhället utövar med nya ideal och normer. De skriver: ”Män 

och kvinnor har att förhålla sig både till traditionella och moderna föreställningar om familj, 

föräldraskap och kön.” (s. 36) Med andra ord är vi starkt präglade av kulturella betingelser, 

som är signifikanta för den egna uppväxten. 

Under 1800-talet, när Sverige tillhörde de fattigaste länderna i världen, uppfostrades barnen 

utifrån de förutsättningar som skulle kunna förlänga deras liv. Detta krävde tydliga strukturer 

och roller. Bäck-Wicklund & Bergsten skriver (Bäck-Wiklund, 1997): 

Historiskt har mannen eller fadern setts som garant för traditionell västerländsk moral. 

Han är rationell och i behov av frihet men också av trygghet. Det övergripande ansvaret 

och kontrollen över familjen är hans, liksom livet och inflytandet i offentligheten. Den 

kvinna och mor som finns vid hans sida är moraliskt vek, underordnad och tjänande. 

Hon är trygghetsgarant och står för känslor och relationer. Hon kontrollerar och 
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ansvarar för vården och omsorgen om familjemedlemmarna och hennes plats finns i 

privatlivet. (s. 57) 

Ingela Olsson (2012) påpekar i en studie om jämförelser mellan olika 

barnuppfostringsmetoder vikten av förståelsen för det sammanhang som barnuppfostran är 

bunden till och den målsättning som föräldrar strävar efter när de uppfostrar sina barn, 

nämligen att kunna leva ett tillfredsställande liv som en vuxen individ. Olsson (2012) skriver 

att  

 (…) de regler vi överför till våra barn är styrda av förutsättningarna vi har för att 

överleva. I alla kulturer är det viktigt att barnen överlever och i alla kulturer är 

föräldrarna villiga att avstå från egen komfort och trivsel för att förbättra barnens 

framtid.(…) Generellt sätt är det så att ju svårare en grupp har att överleva desto 

strängare regler behöver de överföra till sina barn. (s. 5) 

Olsson (2012)
[18]

 anser i likhet med Bäck-Wicklund & Bergsten (1997) att den svenska 

barnuppfostran återspeglar den samhälleliga utveckling som Sverige har genomgått under de 

senaste 100 åren. En av de viktigaste förändringarna finns i familjebegreppet. I Sverige och i 

västvärlden menar man med familj oftast kärnfamilj. Den präglas av betoning på en individs 

rättigheter och integritet. Barnen betraktas och behandlas som individer och de vårdande 

vuxna anstränger sig för att uppmärksamma, bekräfta och stimulera dess unika förmågor och 

förstärka dessa. Gränssättning, som tidigare bottnade i hemmets, skolans och kyrkans 

gemensamma förhållningssätt, har luckrats upp, då barnen tidigt lär sig att föra sin egen talan 

och argumentera för sin sak. Barnuppfostran är inte tydlig gällande kön, vilket är ganska unikt 

i ett internationellt perspektiv. Den svenska barnuppfostran är starkt aktivitetsinriktad. 

Sysslolöshet eller barnets upplevelse av att ha tråkigt framkallar ångest hos föräldrar och de 

känner sig skyldiga att se till att barnet alltid har någonting att göra. De flesta svenska barn 

uppfostras inom den offentliga barnomsorgen, ”(…) som har en ovanligt entydig och likriktad 

uppfattning om hur man skall uppfostra barn och om hur ett ’bra’ barn beter sig. I den synen 

ingår t.ex. att barn inte ska bråka eller slåss.” (s. 10) Den mest förekommande bestraffningen 

är en ”rådjursbestraffning”
[19]

 som kan bestå dels av att hota med att överge, utesluta eller att 

tiga i kombination med att prata illa om barnet med någon annan. I tidig ålder lär sig barn att 

                                                           
[18] S 9 - 12 

[19] Olsson s. 32 
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inte uttrycka negativa känslor för tydligt då den rådande förebilden av en ”bra” vuxen är en 

person som är kontrollerad och inte överdrivet uttrycksfull.  

Grunden för skillnader i syn på barnuppfostran inom den svenska visavi andra kulturer ligger 

i familjebegreppet. I de flesta utomeuropeiska länder består familjen oftast av minst tre 

generationer som bor under samma tak. Det innebär att barnen växer upp tillsammans med 

sina kusiner och att det finns flera vårdande vuxna än de biologiska föräldrarna. Både Bäck-

Wiklund & Bergsten (1997) och Olsson (2012) visar betydelsen av den egna uppväxten och 

av förhållningssättet till traditioner, som viktiga faktorer i synen på barnuppfostran. Därför 

kan det inte uppfattas som anmärkningsvärt att människor som kommer till Sverige från andra 

länder inte uppfostrar sina barn på ”det svenska sättet”. Grovt generaliserat kan man säga att 

synen på barnuppfostran hos föräldrar som kommer från utomeuropeiska länder stödjer sig på 

ett kollektivistiskt tänkande: familjen i sin helhet är viktigare än dess enskilda medlemmar. 

Det finns både tydliga könsroller och hierarki. Den mest förekommande bestraffningen är 

”kattbestraffning”
[20], som går ut på en omedelbar reaktion på oacceptabelt beteende. Den 

bestraffande vuxne tittar in i ögonen på barnet, skriker och tar tag i barnet för att omedelbart 

efteråt trösta barnet och visa att det är älskat i alla fall. Olsson (2012) skriver: ”I 

kattbestraffning skiljer man mellan barnet och handlingen. Den vuxne älskar sitt barn, men 

bestraffar den oriktiga handlingen.”
[21]

 I jämförelse med ”rådjursbestraffning” förefaller 

”kattbestraffning” som mycket tydligare i gränssättningen samt i budskapet att det är vuxna 

som sätter gränser. Barnet behöver inte själv fundera över på vilket sätt han/hon har passerat 

över en gräns.  

  

                                                           
[20] Olsson, 2012,  s. 30 

[21] S. 30 
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DEN SVENSKA MENTALITETEN 

Daun (Daun, 2005) beskriver utvecklingen av den svenska mentaliteten som starkt påverkad 

av moderniseringen av samhället. Han uppger några sidor av denna, som är mest påtagliga i 

konfrontation med andra kulturer. Den första är gränsen mellan det privata och det offentliga. 

Det förefaller naturligt för svenskarna att inte umgås med sina arbetskamrater på fritiden, 

även om deras relationer är mycket goda. Det kan tolkas som en ganska kraftigt begränsning 

av influenser utifrån i utvecklingen av identitet. För invandrare innebär det så gott som 

omöjlighet att bygga upp vänskapsrelationer med svenskar, vilket i sin tur innebär svårigheter 

att uppleva och förstå de svenska värdesystemen. Svenskarna i sin tur berövas möjligheten att 

uppleva och förstå andra värdesystem, utan att förkasta dem som inte tillräckligt civiliserade.  

Den andra sidan av moderniteten är frånvaro av emotionalitet. De flesta invandrare upplever 

svenskarna som ytterst rationella. Medan det i många andra länder tillåts känsloyttringar som 

komponent till vardaglig diskussion eller officiella sammanhang, tolkas det i Sverige som 

någonting beklagligt och ineffektivt. Beslut skall fattas på väl genomtänkta och rationella 

grunder. Att ha ett häftigt temperament jämställs ofta med bristen på gott omdöme. Daun 

(2005) säger ”Kloka handlingar anses förutsätta att de inte sker oöverlagt, dvs. under 

känslornas inflytande.”
[22]

  Från ett annat kulturellt perspektiv sett kan det uppfattas som 

anmärkningsvärt att det sättet att tänka gäller även könsroller, jämställdhet och 

barnuppfostran. 

Man ’förstår’ då exempelvis att män och kvinnor är ’lika’, varför män lika väl som 

kvinnor kan vara hemma och ta hand om småbarn på betald arbetstid. Alla sociala 

rättigheter ska gälla lika för könen. Eftersom så inte tidigare var fallet definieras en 

sådan reform som ett ’framsteg’. Det innebär ett steg mot en högre grad av modernitet 

(Berger & Luckman 1966/1979). De länder, där fast rotade könsroller står i vägen för 

sådana förändringar av lagstiftningen, ses följdenligt från svensk horisont som mindre 

moderna och bundna till ett ålderdomligt tänkande. De är ’kvar’ i det förflutna och är 

alltså ’mindre utvecklade’. (s. 28) 

Den tanken går igen i den tredje sidan av moderniseringen, enligt Daun, nämligen 

barnuppfostran.  

                                                           
[22] S. 27 
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Det så kallade fria uppfostran som praktiseras i Sverige under efterkrigstiden medför 

stora problem för åtskilliga invandrare. För dem är fri uppfostran frånvaro av 

uppfostran, dvs. de anser att de svenska föräldrar avstår från att lära sina barn vad de 

behöver kunna som vuxna. (s. 34) 

Kontrasten förstärks av att flertalet utomnordiska invandrare kommer från länder där 

förståelsen för s.k. moderna eller liberala riktlinjer är praktiskt taget obefintliga. I 

Sverige ses det som generellt oacceptabelt att vara ’sträng’. (s. 35) 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsnitt redovisar jag teorier och begrepp, som jag använder för att analysera min 

empiri. Jag har valt att stödja mig i min tolkning av Asplunds teori om social responsivitet och 

asocial responslöshet som drivande process i kommunikation mellan individer samt att 

individens kulturella sammanhang inte kan existera utan att konfronteras med andra kulturella 

sammanhang. 

Bauman & May (Bauman, 2006) samt Elias (1999) har teoretiserat kring olika grupper och 

innebörden i ”vi” och ”de” tänkande, vilket jag kort refererar till. Därefter redovisar jag 

Mikael Kurkialas (Kurkiala, 2005) resonemang kring ambivalensen i våra uppfattningar om 

grupptillhörighet och vår tendens att kategorisera människor, att vi skapar ”vi” och ”de” 

utifrån våra egna föreställningar om den egna tillhörigheten.  

”VI” OCH ”DE”  

Asplund (Asplund, 1987) påvisar att all kommunikation mellan människor sker genom 

samspel i möten. Under den historiska utvecklingen av dagens samhälle har mönster av 

beteende kopplade till olika situationer utvecklats och fastställts under benämningen kultur. 

Det finns oskrivna regler för hur man förväntas bete sig i olika situationer för att bli förstådd 

av sin omgivning. Mellanmänskliga relationer kan existera och utvecklas tack vare den 

sociala responsiviteten, d v s att de signaler som skickas ut för att kommunicera med andra 

blir mottagna och att de leder till en ”förväntad” reaktion, som i sin tur leder till en 

motreaktion etc. Detta samspel är en villkorslös förutsättning för hantering av 

vardagen.  Ibland uteblir den förväntade reaktion och en asocial responslöshet uppstår, som 

även den påverkar effektiviteten i mellanmänsklig kommunikation vars huvudsyfte är att 

tillgodose människors sociala behov. Asplund (Asplund, 1987) ger beskrivning av 
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mikromaktsprocesser som leder till skapande av en allmänrådande normalitet. Vid brott av de 

vedertagna reglerna införs sanktioner, som har i uppgift att korrigera det ”felande” beteendet 

eller/och att leda till skapande av reviderade och/eller nya normer. Detta ligger till grund för 

gruppbildning, som så småningom kallas för kultur. Det intressanta är vad som händer när 

kulturer med olika värdesystem möts och när en av kulturerna anser sig vara överlägsen den 

andra. Dessutom när den ”överlägsna” kulturen befinner sig i en maktposition, som i möten 

mellan en familj och en myndighet. Asplund hävdar att den sociala responsiviteten är grunden 

för all mellanmänskligt samspel. Alltså bidrar den till att utveckling och förändring av 

kulturer kan ske. Den kan dock även bidra till att det oönskade beteendet inte korrigeras 

och/eller revideras genom ömsesidig förståelse hos båda samspelspartnerna, vilket kan leda 

till diskriminering, maktmissbruk och förtryck.  

Bauman & May (2006) har teoretiserat och diskuterat begreppen ”vi” och ”de andra” utifrån 

den tendens människor har att dela upp omgivningen i dessa två kategorier, också kallade in- 

och utgrupper.  I kategorin ”vi” placeras den gruppen människor, som vi anser att vi tillhör 

och sympatiserar med, medan vi i kategorin ”de andra” placerar personer, som vi varken kan, 

eller vill, tillhöra. Ingen grupp kan existera utan den andra och grupperna fungerar stärkande 

för varandras identitet, sammanhållning och trygghet. Inom den grupp som utgör ett ”vi” finns 

vänskap och värme samt en trygghet, som baseras på att man förstår varandra. ”Utgruppen” 

står i kontrast till denna gemenskap och uppfattas därför många gånger som skrämmande. 

Även om vi många gånger identifierar oss med de människor som finns i vår omgivning och 

som vi möter dagligen så är fysisk närhet inget måste utan vi kan likaväl identifiera oss med 

större och mer spridda grupper. Exempel på dessa är kön, klass och etnicitet.
[23]

 

Elias (1999) använder sig av begreppen ”de etablerade” och ”de utomstående” för att förklara 

konflikter mellan dem som Bauman och May beskriver som in- och utgrupper. Elias har bland 

annat jämfört tre olika bostadsområden i Storbritannien. Av dessa olika bostadsområden fanns 

det ett område som var stämplat som ”det sämre”. När de olika områdena studerades närmare 

fanns inga egentliga skillnader.
[24]

 Elias förklarade fenomenet utifrån gruppernas olika 

förmågor att skapa sammanhållning inom gruppen och menar att den är grunden för att inta en 

övre maktposition. Den grupp som besitter makten ser sig själva som överlägsna och 

tillskriver sig mandat att definiera både sig själva, de utomstående samt de utomståendes syn 

                                                           
[23] Bauman & May 2006, s 47-49 

[24] Elias & Scotson 1999, s 1,4 
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på sig själva och de etablerade.
[25]

 Den sammanhållning som Elias menar utgör en grund för 

att inta en maktposition skapas bland annat genom ett undvikande av de utomstående och 

social kontroll.
[26]

   

Det som bevarar denna maktobalans är den etablerade gruppens förmåga att tillskriva de 

utomstående dåliga egenskaper, som de själva anser sig vara motsatsen till. Vanligt är att de 

utomstående får representeras av de ”värsta” eller ”sämsta” i gruppen, medan de etablerade 

representeras av gruppmedlemmar som är mest ”föredömliga” (Elias & Scotson 1999, s 7). 

Att bestämma en annan grupps mindre värde är en strategi för de etablerade för att kunna 

behålla sin sociala överlägsenhet. Det som gör strategin framgångsrik är att de ”utomstående” 

formar sin gruppidentitet efter dessa attityder och fördomar och därmed också ser sig själva 

som svaga eller otillräckliga
[27]

. Denna företeelse uppstår även i samspel mellan en individ 

eller familj och sociala myndigheter i Sverige. De skillnader i värdesystem som förekommer 

mellan svenskar och invandrare härledas ofta till invandrares kulturer. Daun (Daun, 2005) 

skriver:  

(…) fortfarande lever bland svenskar en outtalad attityd, som innebär att det i första 

hand är invandrarna som har en kultur som de styrs av, traditioner, trosföreställningar 

och kulturbundna värderingar. (…) Somliga menar att andra länder så småningom kan 

eller bör ansluta sig till de värderingar som vi omfattar. ’Det handlar om 

utvecklingsnivå’. (s. 17, 18)  

DEN SVENSKA MENTALITETEN OCH SKILLNADER 

I ”I varje trumslag jordens puls” beskriver Mikael Kurkiala (Kurkiala, 2005) dels hur olika 

samhällen kan vara konstruerade, dels hur svårt vi har att ta ställning till och hantera 

företeelser, som inte härstammar från den europeiska kulturen. Han beskriver ambivalens i 

våra uppfattningar om grupptillhörighet och vår tendens att kategorisera människor, att vi 

skapar ”vi” och ”de” utifrån våra egna föreställningar om den egna tillhörigheten. Han ger 

beskrivning av den rädsla vi känner inför någonting som inte överensstämmer med våra egna 

referenser och hur den uttrycker sig i vardagen. Han visar även på ovilja att acceptera, att 

skillnader inte behöver innebära hot mot vår invanda existens. Liksom ”de andra” anklagas 

                                                           
[25] Elias & Scotson 1999, s 5 

[26] Elias & Scotson 1999, s 17 

[27] Elias & Scotson 1999, s 2 
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för att vara rigida i sina kulturella traditioner är vi lika fastlåsta i våra egna. Vi håller oss helst 

till det som vi känner igen och som inte tvingar oss till djupare reflektioner. Ambivalensen 

ligger i att vi, samtidigt som vi med bestämdhet hävdar att alla är lika, menar att de som är 

lika måste vara som vi, annars har vi svårt att hantera dem. 

Dagens Sverige är präglat av tankar, funderingar och handlingar, som talar om höga moraliska 

och humanistiska ideal där alla är jämlika, alla har samma rättigheter, alla har samma frihet att 

välja sin egen livsstil. För att samspela och samverka i den sortens samhälle, behövs en 

fungerande kommunikation mellan dess medlemmar. För att kommunikationen ska fungera 

behövs ett gemensamt språk i ordets vida betydelse. För att språket ska bli ett verktyg för 

förståelse behövs referensramar. Referensramar består av erfarenheter, normer och regler, 

kunskaper och traditioner, och det krävs flera generationer för att skapa dem. De är ofta 

inpräntade i oss och vi använder dem automatiskt. Vi blir medvetna om dem först när de 

krockar med andra referenser. Föreställningar om vad som är rätt och fel, inom våra egna 

referensramar, gör att vi tenderar till att kategorisera människor. Det västerländska samhället 

är individcentrerat och präglat av förnuft. Vi vill gärna kunna förklara och få svar på frågan 

varför saker och ting händer. Samtidigt har vi starkt behov av att tillhöra en grupp, som 

förbinder oss känslomässigt. Precis som i andra kulturer är det historiskt betingat med den 

skillnaden, att i vår egen, värderas inte det behovet lika högt. Kurkiala (Kurkiala, 2005) 

skriver: 

Föreställningar och känslor kan ifrågasättas, kritiseras och revideras. Men de måste tas 

på allvar. Människor lever med och genom dem och tolkar världen och sig själva utifrån 

dem. Det är detta som utgör kärnan i vår existens som kulturvarelser.(…) 

Kollektiva identiteter kommer, individualismen till trots, att alltid och av nödvändighet 

finnas. Dessa identiteter är historiska snarare än naturliga, konstruerade snarare än 

givna, och kunde därför ha sett annorlunda ut. Det gör dem inte mindre verkliga. (s. 

248) 

I detta resonemang finns beröringspunkter med Thomas H Eriksens (Eriksen, 1999) definition 

av kultur ”Kultur är en process, och den är till sin natur gränslös.” trots att ”vi är uppfostrade att tänka 

på kultur som ett ting som tillhör ett folk, som har fysiska gränser och som bygger på det förflutna.” 

[28]
 

                                                           
[28] S. 27; s. 17 
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RESULTAT OCH ANALYS 

PRESENTATION AV INFORMANTER 

Therese, 48 år, Individ- och Familjeomsorgens chef, 25 år i yrket 

Emelie, 27 år, socialsekreterare, 2 år i yrket 

Helena, 28 år, socialsekreterare, 3 år i yrket 

Carina, 52 år, socialsekreterare, 28 år i yrket 

Vasiliki, 38 år, socialsekreterare, 6 år i yrket. 

Alla informanter arbetar inom samma socialförvaltning i en liten kommun. Två av dem 

arbetar inom flyktingmottagning, två inom barn- och familjegruppen och en har varit chef för 

de andra. En av informanterna har invandrarbakgrund. Gemensamt för mina informanter är att 

de arbetar på samma arbetsplats samt att de utreder behov hos barn och vuxna enligt SoL.  

REDOVISNING FÖR INTERVJUER 

Den egna kulturella tillhörigheten och grundläggande värderingar 

I mina respondenters svar framkommer det med tydlighet att de inte har en gemensam 

definition av kultur, även om alla beskriver vikten av det förflutna och av traditioner. De 

uppfattar dock kultur som normskapande, både i stort, som inom etniska kulturer, och i smått, 

som på en arbetsplats. Kulturella normer styr beteendet inom grupper och reglerar vad som är 

tillåtet. Alla avvikelser markeras och ibland bestraffas. Helena sade:  

Det finns även en kultur på arbetsplatsen som är normskapande. Du får inte komma till 

en ny arbetsplats och göra som du själv vill utan du får gå efter vissa saker som redan 

finns. Man kan bli ifrågasatt om man inte gör som man förväntas att göra. 

Therese anser att ”kultur kan vara så himla mycket. Den beror på olika sammanhang. Kultur 

är där det finns en viss uppsättning av normer, traditioner, regler och föreställningar som 

binder oss ihop och som kan både vara uttalade och outtalade.” Hon tycker att den kultur som 

hon kan beteckna som sin egen, är i ständig utveckling och påverkas av situationer, 

sammanhang och möten. Den utvecklingen sker på en bas av värderingar som ”alla 
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människors lika värde, att vara så rättvis som möjligt, att ha respekt för alla, oavsett, mina 

andra värderingar.” Alla informanter gav likalydande svar om värdegrunder: rättvisetänkande, 

respekt för andra, allas lika värde var konstanta begrepp i deras svar. En annan aspekt i 

begreppet kultur är historia. De flesta av mina respondenter tycker att kultur är förknippad 

med den historiska samhällsutvecklingen och att den överförs mellan generationer.  

De yngre av mina informanter, Helena och Emelie, pratade om betydelsen av familj som källa 

för inlärning av normer och regler. De beskriver även att i en familj ligger fokus på olika 

individer. Man lär sina barn att de måste kunna klara sig själva i det vuxna livet. 

Familjesammanhållningen luckras upp efter att barnen flyttat hemifrån. Vasiliki lämnar en 

annan bild av familjens betydelse. Hon säger att hon har lärt sig att familjesammanhållningen 

skall upprätthållas och vårdas under hela livet:  

Det finns skillnad mellan min kultur och den svenska, främst när det gäller 

familjesammanhållning och att familjen alltid ska vara närvarande, att man tar hand om 

sina familjemedlemmar hela livet, att aldrig släppa taget om sina barn, det har jag alltid 

med mig och jag tror att jag kommer att fortsätta med det. 

Vasiliki pekar också på en annan aspekt i den kulturella utvecklingen: den nationella 

mentaliteten. Enligt Daun (2005) kan inte den svenska mentaliteten beskrivas av svenskar, 

utan det behövs folk ”utifrån”. Vasiliki, som är invandrare, beskriver svenskar:  

Svenskarna är inte så måna om sin kultur för att min upplevelse är att de flesta svenskar 

försöker anpassa sig till andras kulturer. De lägger åt sidan sina egna traditioner och 

försöker anpassa sig till andras traditioner.  

Formellt tycker svenskarna att det finns svenska kulturella normer som ska gälla i alla 

sammanhang. Men min upplevelse är att svenskarna anpassar sig till andra. Samtidigt 

kan de säga att det inte förstår och då accepterar de bara. Det är ju lättare att bara 

acceptera än att förstå, tror jag.  

Hon har även pratat om vikten av språket i definitionen av kultur, då det är själva grunden för 

kommunikation. Om vi använder begreppet kultur som en metafor för språk, kan vi se 

svårigheten i förståelsen mellan olika kulturer. Det är som två personer som i ett försök att 

kommunicera med varandra använder två olika språk.  

Under intervjuerna noterade jag att dem jag pratade med inte kände sig helt bekväma med 

frågorna om deras kultur. De visade en viss förvåning över både frågorna och sina egna svar 
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och uttryckte, att de inte brukar reflektera över de kulturella normerna och, ännu mindre, att 

ifrågasätta dem.  De är självklara och ofta åtföljs utan att tänka efter. Först i möten med andra 

tankar och värderingar blir vi uppmärksamma på, att det finns andra kulturella system, som 

genom att gå igenom en likadan utvecklingsprocess som vår egen, har kommit fram till 

annorlunda slutsatser och skapat annorlunda värderingar. Asplund (1987) hävdar, att 

individens kulturella sammanhang inte existerar utan ett annat kulturellt sammanhang. Först 

när vi kommer i kontakt med föreställningar olika våra egna, då börjar vi reflektera över dem, 

för att återställa ordningen i vår tillvaro. Jag tycker att mina informanter illustrerar detta på ett 

tydligt sätt. 

Egna erfarenheter av andra kulturer 

Alla mina respondenter var eniga i sina beskrivningar/definitioner av kultur på en punkt: att 

kultur och värderingar kopplade till den överförs mellan generationer. Därför blev jag nyfiken 

på deras föräldrars och deras egna erfarenheter av privat umgänge med personer med 

ursprung i andra kulturer och hur det har påverkat deras värdesystem.  

I Helenas föräldrars umgängeskrets ingick familjer med barn adopterade från Kina och 

Colombia. Själv säger hon att hon umgås med personer med utländsk bakgrund ”jättemycket. 

De kommer från Libanon, Albanien/Kosovo, Chile, Palestina, Polen.” Hon berättar att en nära 

kontakt med en libanesisk familj har gjort att hon omprövat visa delar av sitt värdesystem. 

Hon har kommit fram till att familjen är mycket viktig och att man ska vända sig till sina 

närmaste i första hand när man behöver hjälp. Däremot, att alla ”familjeangelägenheter ska 

stanna inom familjen, tycker /hon/ är destruktivt”. 

Thereses pappa var sjökapten och hans besättningar var ofta internationella. Hon vet inte hur 

eller om det påverkade föräldrarnas värdesystem. I hennes egen umgängeskrets finns personer 

från länder som Egypten, Norge, Iran och Irak. Hon tycker inte att hennes värdesystem 

påverkats av de kontakterna. Hon säger att hon har pratat mycket om hedersbegrepp med sina 

vänner och att hon har lärt sig mycket om det. Hon säger: ”jag har inte ändrat mina 

värderingar men ökat min kunskap och förståelse, medvetenhet om olika system”. 

Emelies familj umgicks med familjer från bl. a. Jugoslavien och Burkina Faso. Det påverkade 

dem främst i inställningen till personer med annan kulturell bakgrund, att de blev vana vid 

dem och betraktar deras närvaro i samhället som naturlig. I Emelies umgängeskrets ingår inte 

vänner som härstammar från andra kulturer. 
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Carina säger: ” min pappa jobbade på Volvo och invandrare var en del av vardagen när jag 

växte upp”. De var även självklara i skolan och Carina reflekterade aldrig över de eventuella 

olikheterna. Hon tror inte att föräldrars värdesystem påverkades av umgänge med Jugoslaver. 

Idag umgås Carina med vänner från Ungern. Hon säger att hon är påverkad av deras 

matkultur. 

Vasiliki säger att hon har bott i Sverige i 22 år och hon har aldrig haft nära umgänge med 

svenskar. Hennes barn har svenska kompisar men familjerna har aldrig umgåtts. Hon säger: 

”jag har inga relationer med svenskar. Det går inte att ha samma relation med dem som med 

greker eller andra invandrare. Svenskarna är för slutna för det.”   

Mina informanters personliga erfarenheter av icke svenska kulturer kan ha betydelse för deras 

arbete med familjer från andra länder, eftersom de visar öppenhet och nyfikenhet för dessa 

familjers livsberättelser. De använder inte ordet annorlunda i betydelsen som konstigt och 

som måste korrigeras utan som annorlunda som man kan se som en annan väg för att uppnå 

samma mål. 

Möten mellan olika värdesystem inom socialt arbete 

Arbete som socialsekreterare är svårt och komplicerat och kräver flexibilitet i tankegångar 

samtidigt som det är strikt reglerat i lagstiftningen. Den kulturella bakgrunden hos 

socialsekreterare har stor betydelse för hur de utför sina arbetsuppgifter. Alla mina 

informanter, förutom en, uppgav att deras främsta kulturella grundstenar är respekt för andra 

människor och att alla är jämlika. Helena beskrev det som frånvaro av ”maktobalans”. Carina 

uttryckte att, enligt henne, finns egentligen inte så stora skillnader i värdesystem mellan olika 

kulturer. För att inse det behöver vi kommunicera bättre, varför det är ytterst viktigt att ha ett 

gemensamt språk. Respondenterna uttrycker ambivalens i förhållningssättet till de skillnader 

som de uppmärksammar under möten med klienter från andra kulturer och hur det påverkar 

deras arbete. För att inte förlora innebörden i deras berättelser, använder jag långa citat i 

följande avsnitt. 

Alla mina respondenter betonar, att olika värdesystem mellan socialsekreterare och klienter 

förekommer inte enbart i möten med familjerna med utländsk bakgrund. De är även eniga i 

uppfattningen att de flesta möten leder till utveckling av den egna föreställningsvärlden. 

Helena säger:   
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Jag tycker att alla samtal som jag har och där det finns andra kulturella värderingar eller 

normer skiljer sig från mina är en tillgång. Det är spännande, man lär sig nya saker, 

man vidgar sina vyer. Det gör mitt arbete mer spännande och roligt. Man lär sig att 

reflektera mer innan man fattar beslut. Det finns på något sätt ingen sanning, det kanske 

finns i och för sig, men det finns kanske många olika sanningar. Ibland kan man 

använda det i sitt arbete, ibland gör man det inte, även om man skulle kunna göra det. 

Jag tror inte att mina kollegor alltid delar min förmåga att använda sig av nya 

kunskaper. 

Samtidigt tycker hon att hon ibland kan bli frustrerad av att andra inte ser saker som hon 

tycker är självklara och givna i det svenska samhället. Hon berättar:  

Jag hade ett ärende där mamman blev slagen av sin man inför barnen. Och för henne 

var det, ja, naturligt att hennes man gjorde så mot henne. Och hon kunde inte förstå att i 

Sverige får man inte slå en annan människa. Det minns jag att det blev problematiskt 

för mig då hon var så himla, himla långt borta från var jag var, så att säga. Vi gick 

genom svensk lagstiftning, vi gick genom vad man får och inte får göra, vi gick genom 

i princip grunderna för allting. Jag menar, dels att det inte är tillåtet att slå annan, dels 

vad socialtjänsten kan göra om hon skulle bli slagen, var kunde hon vända sig till och 

vad socialtjänsten skulle kunna hjälpa henne med, alltså mycket sånt, grunderna. Hon 

ansåg inte själv att hon behövde hjälp, så det var ju särskilt svårt. Men jag tror att vi 

fick en bra kontakt med henne ändå för att hon sa sen att hon vet var hon skulle vända 

sig om hon behövde hjälp. 

Emelie, som arbetar uteslutande med flyktingar, säger att det inte är lätt att se barnets bästa 

utan att krocka med uppfattningar om värderingar.  

”Oftast är det utifrån att man har olika syn på barnuppfostran, att det inte är olagligt att 

använda barnaga, till exempel, att det förekommer våld som bestraffningsmetoder, och 

det ser man att det inte är barnets bästa utifrån vårt sätt och inte familjens. Familjen gör 

allt utifrån sin uppfattning av barnets bästa. Det är svårt att ta ställning till. Den synen 

som vi har utifrån vår kultur ger oss övertygelse att vårt sätt att se på barns uppfostran 

och som gäller här och nu är det rätta och familjer som man möter tycker att deras sätt 

är det normala och det rätta, så det är ganska svårt men nu har familjen kommit till 

Sverige och det gäller vissa lagar och regler och då måste man förhålla sig till dem, 

samtidigt måste man ha förståelse för att den här familjen har ett annat sätt som de 

tycker är helt, helt normalt” 

Carina säger om kulturmöten så här:  
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”Alltså vi måste ju tala om vad som gäller i Sverige, självklart. Som man tänker på det 

med aga till exempel som i visa kulturer inte är förbjuden så måste man tala om det och 

betona att den svenska lagen måste gälla.  

Visst det kan bli frustrerande men samtidigt så måste man lyssna. Det får mig inte att 

hindra att lyssna på deras syn på det hela, så att säga. Jag måste försöka ta in deras 

kultur. Sen kan jag kanske lära mig någonting eller förstå, det kan ta tid. Men jag kan ju 

inte säga att asch, du är från Afghanistan och därför gör du så, det kan jag inte göra. Jag 

hoppas att jag kan hålla fokus på just det barnet och att jag kan hålla mina egna 

värderingar borta. Visst, man är ju själv en mamma och man tycker och tänker som sån, 

men i min profession kan jag inte gå på mina egna känslor så. Men visst, visst… man 

får ju tänka till vad är det jag håller på med, tycker jag.  Jaa, jag hoppas verkligen att 

jag fungerar så och inte kör över folk. Det vore hemskt. Det med makt, jag tycker att vi 

ska uträtta jobb tillsammans med dem vi utreder … visst det förekommer visa ärenden 

där det finns våld och då måste man liksom bestämma över huvudet på familjen 

ibland… ja… annars…” 

Både Emelie och Carina visar tydlig ambivalens i sin inställning till vad som är tillåtet och 

den frustration den väcker. Carina nämner makt som en socialsekreterare har i förhållande till 

klienterna. Även Helena är medveten om, att klienterna ofta hamnar i underläge i förhållande 

till den utredande socialsekreteraren och hon reflekterar över vikten av att vara uppmärksam 

på frågan. Hon säger:  

”Det är klart att man blir lite… inte rädd, det är fel ord … man blir lite fundersam … 

jag vet inte riktigt egentligen … så blir det ju ofta egentligen. Jag upplever mig själv 

som jag är rätt flexibel. Det är klart att man funderar men man är ju påverkad av sin 

bakgrund också. Jag sitter ju i den position som jag kan bestämma vissa saker, då är det 

ju så att det värdesystem som jag har vinner, eller socialtjänstens värdesystem, fast, det 

är klart, jag skulle aldrig kunna ta ett beslut som jag själv inte kan stå för. Så är det ju. 

Sen är man inte alltid 100 % till freds med besluten, man måste se till lagen, men det är 

inte alltid det stämmer överens med en. Men kombination av mitt värdesystem och 

deras är alltid det bästa 

Om man ser på det att vissa föräldrar slår sina barn – för mig är det alltid ett brott, MEN 

det är inte säkert att man ser på samma sätt utifrån olika fall och tycker att det är brott, 

jag tror att man lägger in olika värderingar från fall till fall, tror jag. Men, för mig är det 

ett brott även om det inte alltid leder till polisanmälan.”  
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FIKTIVT ÄRENDE 

För att bättre förstå mina informanters resonemang, har jag bett dem göra en snabb 

bedömning av en fiktiv anmälan gällande observationer gjorda av förskolepersonalen på ett 

fritidshem: 

Personalen berättar om en pappa som varje dag kommer och hämtar sina tre 

söner och varje gång slår dem vid sin ankomst. Han kommer in i lokalen, leende 

söker sina söner med blicken, går fram till var och en av dem och slår dem lätt 

över huvudet. Ingen av pojkarna reagerar på slaget annat än att de ser väldigt 

nöjda ut och de kastar sig i sin pappas famn.  

Jag har frågat mina informanter om deras första reaktion. Alla svarade att det inte var ok att 

slå sina barn. De sade att det är ett brott utifrån den svenska lagstiftningen och denne pappas 

ursprung inte hade betydelse i sammanhanget. Ingen av dem skulle dock göra en 

polisanmälan då de inte kunde se att barnen for illa av ”slagen”. Mina informanter var även 

eniga om sättet på vilket de skulle handlägga ärendet: de skulle kalla föräldrarna till ett möte 

där man skulle prata om de iakttagelser som förskolepersonalen gjorde och hur pappans 

beteende uppfattades. Alla de intervjuade skulle upplysa pojkarnas föräldrar om de lagar som 

gäller i Sverige. Enligt mitt scenario nr 1 skulle pappan förklara att det är hans traditionella 

sätt att bekräfta barnen och visa, för både dem och för omgivningen, att han är deras far och 

att han är stolt över dem. Enligt alla mina informanter skulle denna förklaring leda till 

upplysning om olika former och olika sätt att visa sina barn kärlek i syfte att pappan ändrade 

det sättet han praktiserade hittills. Therese sade: ”Målsättningen blir att pappan ändrar sitt sätt 

att uppfostra sin son till det svenska sättet, tycker jag. Eftersom vi har så pass stark 

lagstiftning som säger att det inte är ok.” 

Scenario nr 2 innehöll pappans ändring av sina vanor och att han slutade med att slå sina barn 

vid ankomsten till förskolan. Resultatet blev att barnen blev ledsna och håglösa. I samtal med 

en socialsekreterare framkom, att pojkarna inte längre trodde att de var älskade av sin pappa 

för att han inte visar det för dem på det sätt, som de var vana vid. Mina informanter, förutom 

en, upplevde detta scenario som ett dilemma. Pojkarna skulle dock få barnsamtal och upplysas 

om de seder och bruk som förekommer i Sverige. Therese var mest säker i sin bedömning. 

”Samtidigt som alla i familjen tycker att det är en tradition eller en norm hos dem. Och det är 

inte ok och det är någonting som man måste resonera om.” Med andra ord, skulle familjen få 

hjälp med någon form av omskolning i sina uppfostringsmetoder, även om man inte kunde 
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påvisa att deras egna var skadliga för barnen. Detta är en illustration till Dauns (2005) teori 

om den hos myndigheterna rådande uppfattningen om den egna kulturs överlägsenhet i 

förhållande till andra kulturer. Samtidigt får man inte glömma att en av socialtjänstens främsta 

uppgifter är att skydda barn och se till att de växer upp i miljöer utan våld, rädsla och förtryck. 

Mina informanters svar ger uttryck för den osäkerhet som kan uppkomma i 

utredningssammanhang då deras värdesystem hamnar i konflikt med andra system, som inte 

går att stödja i den svenska lagstiftningen. Som Vasiliki uttryckte det, det är lättare att 

acceptera än att förstå, är det ibland lättare att hänvisa till lagen än att stanna till och reflektera 

över och/eller ompröva sina egna värderingar.  

Alla utredningar enligt 11kap 1 § SoL kräver en bedömning av vad som är bäst för det utredda 

barnet. Den bedömningen görs av den utredande socialsekreteraren. Hur viktigt är familjens 

kulturtillhörighet i detta sammanhang då? Mina respondenter var helt eniga i sin uppfattning 

om att barnets ursprungskultur spelar en viktig roll dels i dess utveckling, dels i hur dess bästa 

framställs och uppfattas. Samtidigt betonar respondenterna att alla familjer skall behandlas på 

lika villkor. Denna dubbelhet noterar jag som genomgående i alla mina intervjuer. Å ena sida 

den svenska lagstiftningen och det svenska ”sättet” som betraktas som bäst, å andra sidan 

respekt för allas jämlikhet, vikten av att ha en egen kultur och rätten till en egen 

världsuppfattning. Mina respondenter svävade lite i sina svar om vikten av den kulturella 

tillhörigheten i bedömningar av barnets bästa. Egentligen tycker de att barnets bästa borde 

vara oberoende av kulturen. Helena säger: ”barnets bästa ska inte vara beroende på familjens 

kulturtillhörighet. Alla barn ska behandlas på likvärdigt sätt och kulturen ska egentligen inte 

spela någon roll. Samtidigt som den kulturella tillhörigheten är viktig för barnets utveckling.” 

Carina säger: ”Den är barnets… det känner igen sig och det känner sig tryggt i den, så det är 

klart att den har ett värde.” Emelie tillägger: ” kultur är viktig för utveckling, identitet, ja, att 

man har den. Det är nödvändigt och viktigt att ha kultur.” Två teser som båda är sanna, men 

som ändå kan lätt komma på kollisionskurs med varandra. Carina uttrycker det som alla 

socialsekreterare skulle kunna skriva under: ”Jag hoppas att man kan se barnet oavsett vad det 

har för kultur. Att man ser till att det har det bra hos sina föräldrar.”  
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ANALYS OCH RESULTAT 

Mina respondenters svar gällande definition av kultur bekräftar den definition som Eriksen 

(1993) formulerat och som säger att kultur är en livslång process i ständig förändring. De 

anser att kulturen "får” man på något sätt genom uppfostran och familjens kulturella arv som 

överförs från generation till generation. Samtidigt fyller man på de kulturella inslagen under 

livets gång, genom att hamna i olika sammanhang. Detta illustrerar Asplunds (1987) 

processbeskrivning av uppkomst av social responsivitet, som jag i min tolkning ser som en 

kedja av möten som en kultur byggs av. Mina informanter är medvetna om den egna kulturen 

samtidigt som de betraktar den som någonting man inte behöver reflektera över, utan att den 

finns där som en orubblig självklarhet. Lika kluven inställning har mina respondenter till den 

påverkan som den egna kulturen har på deras världssyn: å ena sidan uttrycker de förståelse för 

att folk kan ha olika referensramar, å andra sidan finns det gränser för hur långt de är villiga 

att sträcka sig i sin förståelse utan att ifrågasätta dess riktighet. Trots de ambitiösa 

värdegrunder som jämlikhet och rättvisetänkande, uppstår mindre och större kollisioner 

mellan det svenska och andra kulturella system. Utifrån socialsekreterarens perspektiv verkar 

de största skillnaderna mellan olika kulturer ligga i barnuppfostringsmetoderna samt i olika 

former av relationer mellan familjerna och samhället. Vissa av olikheterna är illegitima eller 

ej acceptabla utifrån den svenska lagstiftningen, t.ex. bestraffning i form av fysiskt våld riktat 

mot barnet. Andra är legitima, t.ex. inblandning av andra släktmedlemmar alternativt andra 

vuxna i familjens angelägenheter, dock ej fullt acceptabla då de inte ingår i den svenska 

”modellen”. I mötena mellan klienten och socialsekreteraren sammanträffar dessa olikheter. 

Enligt Asplunds teori om social responsivitet, skulle det kunna leda till en revidering av båda 

sidors uppfattningar men den svenska modellen av barnuppfostran ifrågasätts sällan. Det 

uppstår en situation där familjen med utländsk kulturell bakgrund blir helt utlämnad till den 

enskilde socialsekreterarens preferenser. Den asociala responslösheten riskerar att bli ett 

faktum.  

I allt socialt arbete, där möten mellan representanter för olika kulturer ingår, förekommer 

situationer där värdesystem inte är förenliga med varandra. Mina informanter bekräftade min 

uppfattning om att man då använder sig av lagen som avgörande argument, vilket innebär att 

en maktobalans uppstår och myndigheten (i detta fall socialtjänsten) får övertaget. Detta 

övertag är inte lätt, om ens möjligt, för en icke svensk att övervinna. Mina respondenter visar 

ambition att vilja utveckla kommunikationen med sina klienter samtidigt som de inte får eller 

ger sig tid för att genomföra sina avsikter. Mötena leder sällan till ömsesidig förståelse och 
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kompromisser och man utövar myndighetsmakt med hänvisning till lagen. Den svenska 

lagstiftningen spelar en mycket viktig roll i socialtjänstens arbete. Även om de flesta svenska 

lagar är så kallade ramlagar, regleras offentliga verksamheter ganska strängt av dem. 

Schiratzki (2005) redovisar bristen på tydlighet i lagtexter gällande barns rättigheter. Det 

öppna konceptet innebär att hänsyn till barnens kulturtillhörighet skall tas med vid bedömning 

av barnets bästa. Detta i sig förutsätter, att det finns väsentliga skillnader mellan den svenska 

och andra kulturer, som har betydelse i sammanhanget. Alla mina respondenter har uttryckt 

övertygelse om att familjens kulturtillhörighet är av mycket stor betydelse för barnets 

utveckling och därmed måste den vägas in i bedömningar av barns bästa. Samtidigt säger de, 

att lagen väger tyngst och att det finns alternativa sätt till klienternas levnadssätt. Asplund 

(1987) beskriver processen när den sociala responsiviteten uppstår som ett samspel mellan 

parter, som båda är införstådda och medvetna om regler och som har jämförbara 

referensramar. Denna förutsättning är inte uppfylld i möten mellan en svensk myndighet, som 

socialtjänsten, och en klient/familj, som kommer från ett land där andra kulturella villkor 

råder. Gränsen mellan vi (socialsekreterare) och de (klienter) kan vara svårt att sudda bort. 

Dessutom möter klienterna ofta dubbla budskap: å ena sidan uppmanas de att behålla sina 

ursprungskulturer, å andra sidan bedöms deras sätt att leva icke förenligt med det svenska, 

som, i sin tur, bedöms som överlägset och eftersträvansvärt.  

Enligt Daun (2005) tenderar svenskarna att anse sin egen utveckling, som jämställs med 

kultur, vara mer avancerad och mer civiliserad än i många andra länder. Samtidigt är det svårt 

att få en entydig definition av vad som anses vara äkta svenskt. En del i den svenska 

mentaliteten (Daun 2005) är att kategorisera och släta över, en annan att inte blanda ihop det 

privata och det offentliga, ytterligare en är att inte blanda in känslor i beslutsfattande. Denna 

mentalitet i kombination med lagstiftning som är otydlig mellan det verbalt förmedlade och 

det underförstådda budskapet, förekommer även inom myndigheter, som socialtjänsten. Det 

påverkar starkt bedömningsförmågan i utredningssammanhang. Jag, som socialsekreterare, 

beklagar detta djupt, men kan dessvärre inte presentera några lösningar. Kanske om vi inom 

socialtjänsten skulle kunna förmå oss att utgå från att alla föräldrar vill sina barns bästa och 

att de finns olika vägar dit och olika verktyg att använda. 

Jag kan konstatera att mina respondenter besvarade min fråga om deras medvetenhet kring 

den egna kulturtillhörigheten. Deras berättelser bekräftade förekomsten av en svensk 

mentalitet enligt Daun (2005). Däremot har jag inte fått uppfattningen, att det betraktas som 

ett problem. Snarare anses det vara ett naturligt inslag i socialtjänstens kultur. 
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En mycket intressant aspekt i min studie är frågan hur det kommer sig att de kulturella 

krockarna uppkommer, när mina respondenter så tydligt uttryckte sin öppenhet och förståelse 

för kulturella skillnader. I alla svar framkommer, att lagen väger tyngst vid bedömningar av 

riktigheten av barnuppfostran och därmed barnets bästa. Det argumentet går inte att 

ifrågasätta och det är inte heller min avsikt. De lagliga aspekterna av förhållningssättet till 

barnen är även det område inom vilket kulturerna verkar krocka, sett ur socialsekreterarnas 

perspektiv. Mina informanter har uttryckt avsaknad av kunskap om andra kulturer i 

bedömningar av barnens situation. Generellt inom socialtjänsten finns en tendens till att lära 

sig grunderna av utomnordiska kulturer för att kunna öka professionaliteten hos 

socialsekreterarrna. Jag ser ett problem med de nya kunskaperna, då de oftast framställs på 

basis av jämförelser och kontraster, vilket, enligt min mening, ökar risken för att gränserna 

mellan ”vi” och ”de” kommer att fördjupas om vi ständigt markerar skillnader mellan vår 

egen och andra kulturer. Eriksen (1999) säger: ”Generellt åberopar folk kulturella särdrag 

endast när de själva har något att vinna på det; annars kämpar de för att bli behandlade 

jämlikt.”
[29]

  Även detta noterade jag i samtal med mina respondenter: de tycker att alla ska 

behandlas lika och att alla ska ha lika förutsättningar, MEN att man måste ta hänsyn även till 

den kulturella tillhörigheten. Eriksen igen:  

Många medlemmar av minoriteter skulle föredra att inte ständigt gå omkring som 

minoritetsmedlemmar, men i samhällen som präglas av kulturrelativism och 

flerkulturell ideologi får de oavbrutet höra att de har en kultur och en tradition, och de 

får varsågoda vara stolta över den
[30]

  

I möten mellan individer och myndigheter kan en känsla av ”vi” och ”de” uppstå när viljan 

och/eller förmågan att förstå bakgrunden till eventuella skillnader saknas. Bara i en 

språkanvändning, när socialsekreteraren säger ’de, som kommer från…. förstår inte våra 

system att tänka, men de måste följa våra lagar’, ligger en risk för bristande kommunikation. 

Allt i vardagslivet kan inte regleras av lagar och förordningar. Det finns rutiner, 

beteendemönster och normer som är resultat av en kulturell samhällsutveckling. Enligt min 

uppfattning är familjelivet ett sådant område som mer styrs av traditioner och kulturella 

normer än av lagen. De många och utdragna vårdnadstvisterna är tydliga uttryck för det 

fenomenet, där meningsskiljaktigheter som kan hänvisas till lagparagrafer, hör till de enklare 
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att övervinna. Det som oftast utgör det största problemet är brist på kommunikation mellan 

föräldrarna gällande deras syn på t. ex barnuppfostran. Även i de situationerna uppkommer 

”vi” och ”de” uppdelning, fast båda partner härstammar från till synes samma kultur. Utifrån 

detta perspektiv förefaller det som om socialtjänstens utredningsarbete kring barn och familjer 

som tillhör andra kulturer, kräver ytterligare en dimension, kunskap och medvetenhet om 

både den egna och andra kulturer. Det är kanske därför den enskilde utredaren tar en enklare 

utväg ibland och stelt hänvisar till barnets bästa princip och till lagstiftning.  
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SLUTDISKUSSION 

Syftet med min studie var ett försök att hos mina informanter undersöka reflektioner kring 

kulturtillhörighet i kombination med bedömning av barns bästa i utredning enligt 11 kap 1 § 

SoL samt att bättre förstå vad som händer i möten mellan myndighetspersoner och klienter 

med rötter i utomnordiska kulturer. Jag ville även få en uppfattning om socialsekreterare är 

medvetna om sin egen kulturtillhörighet, dess påverkan på deras arbete samt hur de hanterar 

möten mellan olika värdesystem. Den bild jag har fått genom intervjuer med mina 

informanter visar, att de visst är medvetna om sin egen kultur, däremot verkar de inte se 

betydelsen av den i deras arbetsutövning. Mycket förenklat, säger de, att alla 

familjefunktioner, som inte strider mot den svenska lagen är acceptabla. Enligt mina 

erfarenheter tillskriver socialsekreterarna mycket stor vikt vid kulturellt betingade beteenden, 

som avviker mest från det svenska och allmängiltiga. Detta i sig behöver inte innebära att det 

är specifikt för Sverige och att svenskarna är mer kulturellt intoleranta mot andra kulturer än 

andra nationer. Xenofobiska föreställningar är nog ett mänskligt drag som inte styrs av 

statsgränser. Det kanske är så enkelt att det inte går att definiera alla de olika kulturer som 

befinner sig inom samma geografiska områden? Som Eriksen (1999) säger, det kanske är dags 

för lite ”kulturlöshet”? 

Tacka fan för att offentligheten har börjar respektera andras tradition och kultur! Om 

kultur skall vara liktydigt med folklorisering och romantisering av en disig och mytisk 

urtid, museala ritualer och terroristiska gläfsanden om gränser och renhet, är det hög tid 

att någon slår ett slag för kulturlösheten. Politiska ledare som hävdar att de 

representerar ’folk’ bygger murar och piskar upp etniska motsättningar som deras 

anhängare inte anade fanns. De tvingar människor att uppföra sig i enlighet med stränga 

regler för att uppfylla de krav som ställs från deras ’egentliga, autentiska kultur’. 

Därmed får folk för sig att de måste ’ha en kultur’ för at ha ett meningsfullt liv, och 

strävar livet ur sig för att definiera ’sin identitet’, och när de så sticker ut huvudet 

genom stugdörren får de höra, av andra som redan har definierat sin, att deras kultur 

förvisso är tillräckligt autentisk men dessvärre mindervärdig.
[31]
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INTERVJUFRÅGOR 

 

 Hur gammal är Du? 

 Hur länge har Du arbetat inom socialtjänsten? 

 Hur definierar Du kultur? 

 Om vi utgår från att kultur är normskapande, hur skulle Du definiera Din egen kultur? 

 Hur definierar Du tolerans? 

 Hur definierar Du rasism? 

 Vilka kriterier använder Du för att bedöma barns bästa i en utredning enligt 11 kap 1 § 

SoL? 

 Vilket värde tillskriver DU det utredda barnets föräldrars kulturtillhörighet vid 

genomförandet av utredning enligt 11 kap 1 § SoL? 

 Hur vet Du, som utredare, att Ditt budskap kommit fram om det utredda barnets 

familjemedlemmar inte har samma modersmål som Du? 

 Berätta om ett möte där den kulturella tillhörigheten blev till framgång resp. problem 

för dig? 

 Gör en snabb förhandsbedömning av en fiktiv anmälan. 
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FIKTIVT ÄRENDE 

 

ANMÄLAN  

En fritidspedagog kontaktar socialtjänsten och gör en anmälan gällande tre pojkar i åldern 6, 7 

och 8 år. Fritidspedagogen är orolig för pojkarnas hemsituation utifrån deras pappas beteende 

vid hämtning på fritids. Hon beskriver, att pappan, som är den som oftast hämtar pojkarna, 

alltid slår dem vid sin ankomst. Han brukar gå in rummet där hans söner befinner sig, gå fram 

till dem och ge dem ett lätt slag över bakhuvudet. Pojkarna blir alltid mycket glada när de får 

se sin pappa och kastar sig skrattande i hans famn. Personalen på fritids har aldrig 

uppmärksammat några tecken på vanvård eller misshandel hos barnen. Personalen bedömer 

inte att pojkarna befinner sig i omedelbar fara. 

 Deras anmälan görs med hänvisning till lagen om förbud mot att använda våld mot barn. 

Personalen har aldrig tagit upp frågan med pappan eller med pojkarnas mamma. 

ÄRENDEGÅNG 

För att kunna göra bedömning om en utredning enligt 11 kap 1 § SoL av barnens situation är 

nödvändig, kallas föräldrar till samtal. De får ta del av anmälan och får lämna sina 

kommentarer. Pappan förklarar då, att beskrivningen av hans bemötande av barnen stämmer 

och att det är hans sätt att visa att han älskar och är stolt över sina söner. Han säger, att hans 

pappa gjorde så och hans farfar före honom. Det ingår i familjens kulturella ritualer. De slår 

aldrig barnen annars.  

Frågan till mina respondenter var hur de ställer sig till denna anmälan samt till pappans 

förklaring. Vidare skulle de ta ställning till två alternativ till reaktion från familjen: 

1. Pappan säger att han inte visste om att hans beteende uppfattas på det sättet och att han 

kommer att sluta med det. Resultatet blir att personalen på fritids uppfattar pojkarna 

som nedstämda och ledsna. När de pratar med barnen, säger pojkarna att de inte tror 

att deras pappa älskar dem längre och att han inte är stolt över dem. 

2. Pappan säger att han inte tänker ändra på sitt sätt att visa sina barn att han älskar dem 

och är stolt över dem. Han säger att det ingår i hans kultur, som han vill att hans söner 

för vidare till nästa generation. 
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