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Svensk sammanfattning

Denna C-uppsats i sociologi avser att beskriva och analysera hur 

familjeåterföreningsprocessen har upplevts via Röda Korsets kunder. Anledningen till att 

denna C-uppsats kom att handla om familjeåterförening var för att det är ett ämne som är 

oerhört intressant och angeläget. Dessutom känns det väldigt aktuellt då det är under 

utredning att nya lagförslag gällande återförening av familjer som har flyttat till Sverige 

pågår. Statsminister Fredrik Reinfeldt och migrationsminister Tobias Billström anser att det 

ska införas försörjningskrav som ett levnadsvillkor för att anhöriga ska få invandra till 

Sverige.

Bakgrunden till detta examensarbete startade med att Röda Korset ville göra en analys bland 

de personer som fått hjälp med efterforskning och familjeåterförening via Röda Korset. De 

ville genom denna undersökning få fram vilken typ av hjälp och stöd deras kunder önskar få 

av Röda Korset? Hur har den hjälp de fått från Röda Korset upplevts? Vad kan förbättras med 

mera? Vilken typ av hjälp och stöd förväntar sig personer som kommer till Röda Korset? Vad 

kan Röda Korset göra utifrån lagstiftning och den funktion de har i samhället?

En analys kommer att genomföras av familjens betydelse för människan relaterat till de 

sociologiska och socialpsykologiska teorier som finns kring familjen. Personliga intervjuer 

har genomförts med sju stycken personer som fått hjälp med familjeåterförening via Röda 

Korset i Luleå och denna uppsats bygger på dessa genomförda intervjuer. Intervjuerna har 

sedan sammanställts och analyserats.  Resultatet av uppsatsen avser att klarlägga hur 

människorna upplever hjälpen de fått från Röda Korset och de ger då även Röda Korset svar 

på hur de kan ta emot dessa personer desto bättre.

Resultatet av denna uppsats visar på att Röda Korset är en ytterst betydelsefull organisation.

Deras hjälp är i högsta grad uppskattad av de berörda personerna men Röda Korset skulle 

kunna förbättra deras synlighet i samhället och informationen kring regler och lagar rörande 

familjeåterföreningsprocessen.

Nyckelord: familjeåterförening, Röda Korset.
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Abstract 

This essay in sociology C intends to describe and analyse how the process with the family 

reunion has been experienced by the customers of the Red Cross. This essay is about an 

evaluation of family reunion. It is a topic that is enormously interesting and important. 

Furthermore it feels really right in time, because it is under investigation by the government 

that new proposed bills according reunions of families that have moved to Sweden is going 

on. Prime minister Fredrik Reinfedlt and the migration minister Tobias Billström are of the 

opinion that immigrants should have a job and a salary before their relatives arrive to Sweden.

The background to this dissertation started when the Red Cross wanted to do a analyze among 

the people that had got help with inquiry and family reunion by the Red Cross. By this 

investigation they wanted to get information about what kind of help and support their 

customers wish to get from the Red Cross. What experience do they have from the help of the 

Red Cross? What can be improved? What kind of help and support do the people expect when 

they come to the Red Cross? What can the Red Cross do from the legislation and the function 

they have in the society?

An analysis will be done about the meaning for the family related to the sociological and 

social psychological theories that is existing around  the family. Interviews have been done 

with seven people that got help with the family reunion from the Red Cross in Luleå and this 

essay is based on  these interviews. The interviews have been compiled and analyzed. The 

result of the essay hopes to be able to clarify how people experience the help they got from 

the Red Cross and that will also give the Red Cross a answer on how they can help people 

even better. 

The conclusion of this essay is that the Red Cross is a very important organization. Their help 

is extremely appreciated by the informants. The Red Cross can approve their visibility in the 

society and the information about the legislation around the family reunion process.

Keywords: family reunion, the Red Cross.
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Förord

Jag vill tacka alla personer som tagit sig tid att ställa upp i min studie och svara på personliga 

frågor. Dessa människor har helt frivilligt lämnat ut sig och pratat om svåra saker och det har 

varit oerhört värdefullt för min studie att få ta del av detta.

Jag vill även passa på att tacka min handledare på Röda Korset Lena Kandelin för all hjälp 

och stöd som hon bistått med under arbetets gång. Denna hjälp har varit oerhört givande.

Ett stort tack till Röda Korset i Luleå för att jag fick chansen att skriva denna C-uppsatsen i ett 

samarbete med er. 

Även ett stort tack till min handledare Elisabeth Berg på Luleå Tekniska Universitet för all 

återkoppling och alla tips och idéer under skrivprocessen. 
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1. Inledning

Varför det blev familjeåterförening som blev min C-uppsats i sociologi var för att det är ett 

ämne som är oerhört intressant och viktigt. Det känns även väldigt aktuellt då det är under 

utredning att nya lagförslag gällande återförening av familjer som har flyttat till Sverige 

pågår.

Bakgrunden till detta examensarbete var att Röda Korset ville göra en 

kund/klientundersökning bland de personer som fått hjälp med efterforskning och 

familjeåterförening via Röda Korset. De ville ta reda på vilken typ av hjälp och stöd 

kunder/klienter önskar få av Röda Korset? Hur upplever dessa personer den hjälp de fått från 

Röda Korset? Vad kan förbättras med mera? Vilken typ av hjälp och stöd förväntar sig 

personer som kommer till Röda Korset? Vad kan Röda Korset göra utifrån lagstiftning och 

den funktion de har i samhället? 

Statsminister Fredrik Reinfeldt och migrationsminister Tobias Billström vill att det ska 

införas försörjningskrav som ett levnadsvillkor för att anhöriga ska få invandra till Sverige. 

Denna nya riktlinje är med stöd av regeringen ett steg i arbetsmarknadspolitiken och ett 

tillvägagångssätt för att underlätta integrationen. Dock ska vissa undantag finnas angående 

försörjningskrav för vissa flyktingar och skyddsbehövande. Svenska Röda Korset har betonat 

hur betydande familjeåterförening är för integrationen i det svenska samhället. Men Röda 

Korsets generalsekreterare Christer Zettergren är mycket osäker till att blanda ihop 

sysselsättningspolitik med flyktingpolitik. (Internet 1)

Metoden är mot bakgrund av aktuella intervjuer med målgruppen att sammanställa materialet 

som sedan analyseras. Resultatet av undersökningen avser att beskriva hur individer upplever 

den hjälp de fått av Röda Korset och det i sin tur ger Röda Korset information om hur de kan 

bemöta dessa personer på ett bättre sätt.
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1.1 Familjeåterförening via Röda Korset

De har inte skrivits så mycket om familjeåterförening via Röda Korset tidigare och Röda 

Korset i Luleå har inte gjort någon undersökning inom det området förut vilket gör det extra 

intressant att undersöka.

Ur ett socialpsykologiskt perspektiv är det oerhört intressant och dessutom viktigt att belysa 

vikten av att ha sin familj nära, speciellt under svåra omständigheter då familjen faktiskt är 

det viktigaste stödet. Så det känns centralt att i denna uppsats betona familjens betydelse. 

Enligt den symboliska interaktionismen som kommer från Meads tänkande ses människan 

som en social individ och att ens själv skapas i den sociala interaktionen med andra.  

(Johansson, 2004) Enligt den symboliska interaktionismen kan människans själv delas upp i 

”Me” som innefattar självets livshistoria  och ”I” som är det handlande självet.

”Me” kan sammanfattas som hur andra förstår och tyder självet, alltså det egna självets 

uppfattning om sig själv.  Dessa andra är de signifikanta andra som finns för individen och är 

betydelsefulla i vårt liv. De kan exempelvis vara familjemedlemmar, släktingar och vänner. 

(Holmberg, 1993)

Utifrån ett sociologiskt perspektiv känns det också betydande att illustrera familjens betydelse 

vilket kan exemplifieras med de funktionalistiska synsätten som står för att familjen står för 

viktiga betydenheter för individen enligt Giddens (2003).  Detta synsätt står för att familjen är 

den primära institutionen i samhället och att familjen har en enormt viktig del vid 

socialiseringen. Giddens förklarar att det är vid socialiseringen som individen utvecklar både 

den sociala och personliga identiteten.

Det är en mänsklig rättighet att få leva med sin familj. Svenska Röda Korset verkar för att 

familjer som splittras på grund av flykt ska kunna återförenas så fort som möjligt. Enligt 

svensk lagstiftning är rätten att återförenas med sin familj avgränsad till att innefatta 

kärnfamiljen. Till kärnfamiljen räknas make eller maka och barn under 18 år. Det finns vissa 

undantag då andra anhöriga till familjen också kan få tillstånd att leva i Sverige. (Internet 2)

Inom familjeåterföreningsärendet finns något som heter efterforskning och detta är det första 

steget som sen kan leda till ansökan om familjeåterförening. Svenska Röda Korset hjälper 

varje år ungefär 300 människor att hitta anhöriga som splittrats från varandra av orsaker som 
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krig, konflikt eller naturkatastrof. Med stöd av internationell lagstiftning har släktingar som 

blivit splittrade rätt att få kunskap om vad som hänt anhöriga. Röda Korset letar efter anhöriga 

som saknas och fungerar som mellanhand vid personliga meddelanden, så kallade 

rödakorsmeddelanden.  Att sända ett meddelande eller att söka efter anhöriga är kostnadsfritt 

och genomförs av Internationella rödakorskommittén (ICRC) och nationella 

rödakorsföreningar som finns över hela världen. Det finns tre krav för att kunna få hjälp med 

efterforskning enligt Svenska Röda Korset hemsida: (Internet 3)

Efterforskning

Detta behövs för att vi ska kunna hjälpa till:

 du ska ha förlorat kontakten med den du söker i samband med krig, konflikt eller 

naturkatastrof 

 den som söker måste finnas utanför Sverige 

 du måste vara nära släkt med den du söker    (ibid.)

Röda korset är en politiskt och religiöst obunden organisation som hjälper människor i 

världen som är i kris. Röda Korset arbetar utifrån grundprinciperna humanitet, opartiskhet, 

neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. De är på plats och hjälper till 

då människor utsätts av krig och andra katastrofer. Röda Korset finns nästan i hela världen, 

det finns 185 föreningar. Deras arbete är humanitärt hjälparbete och de arbetar med 

utgångspunkten att mildra och förebygga mänskligt lidande. (Internet 4)

Enligt Röda Korset är det en human rättighet att få leva med sin familj och familjer som 

splittrats på grund av flykt kan få hjälp av Röda Korset att återförenas så fort som möjligt. 

Med stöd av svensk lag är denna återförening avgränsad till kärnfamiljen vilket räknas till 

make eller maka och barn under 18 år. Beroende på kan vissa undantag göras för andra nära 

anhöriga till familjen om det går att visa på ett beroendeförhållande. Svenska Röda Korset 

hjälper varje år mer än 400 familjer att förenas som splittras med anledning av krig, konflikt 

eller naturkatastrof. I familjeåterföreningsprocessen finns det tre viktiga delar som Röda 

Korset kan hjälpa till med. För de första informerar de om svensk lagstiftning och hur 

personen/personerna ska gå till väga för att ansöka om familjeåterförening. Det fungerar även 

som stöd i samröret med myndigheter och organisationer för att underlätta för familjen att 

återförenas. Röda Korset kan även hjälpa till med att organisera resan som ska ta kärnfamiljen 
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till Sverige. Om familjen i fråga inte själv har råd att betala för resan kan ekonomiskt bidrag 

sökas. Men en del av kostnaden måste personen/personerna stå för själva och resebidraget går 

ej att ansöka om i efterskott. (Internet 2)

1.2 Problemformulering

Det finns en problematik kring familjeåterförening som är mitt delsyfte som berörs nedan i 

syftet och det kan vara intressant att beskriva vad Röda Korset kan göra utifrån lagstiftningen 

och den roll de har i samhället när de ger stöd och hjälp. Kan Röda Korset bistå med hjälp 

enligt de förväntningar som finns? Vilken lagstiftning finns det runt dessa ärenden? Vad kan 

Röda Korset hjälpa till med? Vilka hinder kan uppstå och vilka möjligheter finns för de 

familjer som söker hjälp.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet blir att beskriva och analysera hur de som fått hjälp med familjeåterförenings ärenden 

har upplevt Röda Korsets insatser? Hur upplever de att deras möte med Röda Korset har 

fungerat? Ett delsyfte är även att skildra vad Röda Korset kan göra utifrån lagstiftning och den 

funktion de har i samhället. Utifrån dessa två syften finns sedan underfrågor vilka finns 

nedan. 

- Hur har de som fått hjälp med familjeåterförening upplevt detta?

- Hur upplever de att deras möte med Röda korset har fungerat?

- Vilka typ av hjälp och stöd förväntas av Röda korset?

- Hur har interaktionen upplevts mellan kunderna och Röda Korset?

- Vad kan Röda korset göra utifrån lagstiftningen och den roll de har i samhället?



10

1.4 Avgränsning 

Avgränsningen är fokus på de som fått hjälp med familjeåterföreningsärenden endast via 

Röda Korset i Luleå kommun. Familjeåterförening kommer att studeras på djupet så som det 

har upplevts via Röda korsets klienter. Förfrågan om deltagande skickades ut till alla klienter 

som via Röda korset hade fått hjälp med ärenden rörande familjeåterförening. Alla som 

tackade ja fick sen vara med och delta i personliga intervjuer. Studiens teoretiska referensram 

har kopplas mycket till familjens betydelse för att människan ska fungera som en fullt 

funktionsbar individ på alla plan.
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2. Teoriavsnitt och metod

I detta teoriavsnitt avser jag att klarlägga de aktuella teorierna. Jag valde att först beskriva hur 

viktig familjen är som en social enhet när kaosartade händelser inträffar. Det är olika 

katastrofer som mina informanter har gått igenom och som gjort att de flytt till Sverige. 

Familjens betydelse har väglett mig i mitt val av teorier och uppsatsen har fokus på 

familjeåterförening. 

Symboliskt interaktionism betonar vikten av att vi skapar oss själva i interaktionen med andra 

och då särskilt de signifikanta andra som oftast är familjen. När personen kommer ensam till 

ett nytt land så finns det inget som kan ersätta familjen för det är familjen som gör oss hela 

som människor. Funktionalismen är en av teorierna eftersom den står för att familjen bidrar 

till viktiga funktioner, vilket jag anser att den gör. Vissa invändningar finns dock nämligen att 

rollfördelningen i dagens samhälle inte alls ser ut som förr enligt ett funktionalistiskt synsätt.

Den sociala identitetsteorin är betydelsefull eftersom den visar på att vi skapar vår identitet 

utifrån de grupper vi ingår i och familjen är enligt min åsikt en av de viktigaste grupper som 

vi människor ingår i. Avsnittet om kultur, socialisation och identitet visar på den vikt som den 

kultur vi fostras i har för individens socialisation och förvärvning av normer och värderingar 

och detta skapar även människans identitet. 

Att familjen kan beskrivas som ett ideal tycker jag är väsentligt att ha med för att visa på dess 

betydelse att familjen står för en stark enighet. Som avslutning på teoriavsnittet tar jag upp lite 

om den invandrarpolitik som pågår och om begreppen inkludering och exkludering.

2.1 Familjen som social enhet

Angel och Hjern (1992) anser att den egna familjen är det viktigaste stödet när kriser uppstår.  

I familjen bejakar medlemmarna varandra och det finns en trygghet att inom familjen känns 

det som hemma även om familjen lever i ett nytt land enligt Angel och Hjern. När människor 

flyr till ett nytt land är det sociala nätverket kvar hemma och därför är familjen extra viktig 

som social enhet i det nya landet och familjen är det sociala kosmoset för individerna vilket 

Angel och Hjern poängterar. Vidare betonar Angel och Hjern att det är extra viktigt för barn 

att ha sin familj nära när flykt har skett till ett nytt land och traumatiska upplevelser har hänt. 

När ett trauma har ägt rum behövs föräldrarnas stöd för att barnet ska kunna bearbeta det som 
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inträffat anser Angel och Hjern. De menar även på att de är inom familjen som vi lättast 

upptäcker om någon av familjemedlemmarna, särskilt då barnen, mår dåligt.

Charles Figley som arbetar som familjeterapeut i USA har upprättat en förteckning över de 

beståndsdelar som karakteriserar en familj i kris som fungerar bra. Denna förteckning 

fungerar bra för flyktingfamiljer som är nya i ett land. Han räknar upp 10 viktiga punkter 

enligt följande: (Angel och Hjern, 1992)

1. förmåga att identifiera det som utlöst krisen

2. att man ser krisen som hela familjens problem och inte bara en eller två individers 

problem

3. att hellre leta lösningar på problem än att leta syndabockar

4. att vara tolerant mot varandra inom familjen

5. att tydligt visa medkänsla för den/dem i familjen som har det svårt

6. öppen och klar kommunikation mellan familjemedlemmarna

7. känsla av samhörighet inom familjen

8. förmåga/tillåtelse att byta roller inom familjen

9. att inte vara rädd att utnyttja hjälp utanför familjen

10. avsaknad av våld och missbruk inom familjen. (Angel och Hjern, 1992) 

2.2 Symbolisk interaktionism

Den symboliska interaktionismen, utvecklad av George Herbert Mead, beskriver ämnen som 

handlar om förändringar och socialt samspel. Denna teori ställer i centrum nuets inflytande på 

de förflutna och hur människan omskapar sin historia och ger liv åt nya beskrivningar om sig 

själv och andra signifikanta personer i individens liv. (Johansson, 2004) 

De signifikanta personerna står för de människor i individens liv som är de mest 

betydelsefulla och dessa är ofta familj, släkt och vänner. I symboliskt interaktionism framhålls 

hur centrala andra personer är för ens själv och inom sociologiskt synsätt fokuseras det mer på 

gruppnivå än individnivå.  (Holmberg, 1993) Den symboliska interaktionismen beskriver 

självet i två delar, ”Me” och ”I”. Den första delen står för självets livshistoria och den andra 

delen som det handlande självet. ”Me” innebär betydelsen av att andra förstår och tyder 
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självet, det egna självets uppfattning om sig själv. (Holmberg, 1993) Den fallenhet som 

människan har att se sig själv utifrån andras uppfattning är den viktigaste kvalifikationen för 

skapandet av självet enligt Mead. (Johansson, 2004)

Enligt Mead utvecklas jaget till att bli medvetet i den sociala processen. Det är först i 

interaktion med andra som vi kan bekräfta oss själva med stöd av Mead. Barnets hela 

kognitiva skicklighet att sätta struktur och innebörd på sin tillvaro är konstruerad på alla 

relationer som individen ingår i. Meads uppfattning är att utvecklingen av vår identitet och att 

skapa en egen personlighet gör att vi behöver ett nära umgänge med de signifikanta 

personerna i våra liv. ( Månson, 2003) 

2.3 Funktionalism

Funktionalisterna menar att familjen är den grundläggande institutionen i samhället och 

familjen har en oerhört viktig del vid socialiseringen. Det är vid socialisationen som 

människan utvecklar sin identitet, både den sociala och den personliga identiteten. (Giddens, 

2003). 

Det funktionalistiska synsättet inom sociologin enligt Giddens (2003) beskriver samhället 

som ett montage av sociala inrättningar och dessa motsvarar särskilda livsyttringar som 

säkerställer sammanhang och enighet. Denna uppfattning inom sociologin anser att familjen 

står för fler viktiga värden som hjälper till att uppfylla samhällets elementära behov och 

bevara den sociala ordningen. Den funktionalistiska traditionens sociologer menar på att 

kärnfamiljen i det moderna samhället vi lever i idag fyller vissa specialiserade funktioner. 

Industrialiseringens utveckling har enligt funktionalisterna gjort att familjens som ekonomisk 

enhet har minskat men står för fortplantning, barnuppfostran och socialisation.

Den amerikanske sociologen Talscott Parsons anser att familjen står för två viktiga 

funktioner, nämligen den primära socialisationen och personlighetsdaning. Enligt honom är 

funktionen primär socialisation den utvecklingsgång som sker när barnen införlivar 

samhällets kulturella normer. Denna socialisation anser Parsons verkar under de första åren i 

en människans liv och på grund av det är familjen den betydelsefullaste platsen när 

människan ska utveckla sin personlighet. (Giddens, 2003)
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Med personlighetsdaning menar Parsons den stabilisering som familjen bidrar till genom att 

vara ett känslomässigt stöd till de vuxna i familjen. När en vuxen person ingår äktenskap är 

det en slags organisation som ger stöd till de vuxna personligheterna att fortsätta att vara 

friska och normala enligt honom. Familjens funktion i det industrialiserade samhället anses 

vara utslagsgivande för att människan ska fungera och ha en fortsatt stadigvarande 

personlighet. (Giddens, 2003)

Varför det anses vara så att den egna familjen är så viktig beror på att kärnfamiljen ofta i dag 

inte har samma nära förhållande till andra släktingar resonerar Parsons. Parsons menar på att 

kärnfamiljen som helhet tillsammans skickligast kan sköta de nya behoven som uppkommer i 

det industrialiserade samhället.

Det som kan kritiseras utifrån Parsons teori är enligt Giddens (2003) att i den traditionella 

familjen fanns det en rollspecialisering i kärnfamiljen där mannen var den som var 

familjeförsörjaren och kvinnan hade sin roll i hemmet. Kritik har uppkommit mot 

funktionalisterna även när det gäller detta att familjen uppfyller vissa funktioner säger 

Giddens. Teoretikerna underskattar då andra institutioners funktioner så som skola, 

myndigheter och media menar Giddens. De finns också andra familjeformer idag än 

kärnfamiljens traditionella form påpekar Giddens. 

2.4 Social identitetsteori

En annan teori inom sociologi som är viktig för att belysa familjens betydelse för människan 

är den sociala identitetsteorin som Augustsson (2005) skriver om och resonemanget kring att 

vem jag är och min identitet formas via min grupptillhörighet. Det finns två olika typer av 

identitet enligt honom. Personlig identitet är de kvaliteter och utmärkande hos oss som är 

väldigt individuellt anser Augustsson. Med social identitet menar Augustsson människans 

självbegrepp som kommer från den insikt som existerar om det egna medlemskapet i en social 

gruppering tillsammans med betydelsen och den emotionella vikten av det tillträdet. Vidare 

menar Augustsson på att när en individ är medlem i en grupp oberoende av om det är positivt 

eller negativt så är det medlemskapet i gruppen som understödjer den förevisning om hur 

individen uppfattar sig själv. Social identitetsteori består av tre viktiga dimensioner med stöd 

av Augustsson, dessa är social kategorisering, social jämförelse och social identitet. Dessa 
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begrepp resonerar han kring. Social kategorisering innebär den utvecklingsgång som 

människan använder i avsikt att indela och göra sin sociala omvärld enklare skriver 

Augustsson (2005).  Med social jämförelse menar han det förlopp som människan brukar för 

att jämställa förhållandet mellan individer som medlemmar i en eller flera specifika grupper. 

Den sista dimensionen, social identitet, står enligt Augustsson för den del av individens 

självbegrepp som härstammar från de vetande som han eller hon har om sitt medlemskap i en 

social grupp eller grupper. Detta tillsammans med dess känslomässiga betydelse, avslutar 

Augustsson. 

2.5 Kultur, socialisation och identitet.

Med kulturbegreppet åsyftas den livsstil som medborgarna i ett samhälle exponerar, de 

aspekter av samhället som är inlärda, inte nedärvda enligt Giddens (2003). Vidare 

argumenterar Giddens att kultur inbegriper konst och litteratur men likaledes klädsel, 

traditioner, värderingar, normer samt religiösa ceremonier och likartat. Värderingar består av 

abstrakta idéer som bestämmer vad som betraktas vara betydelsefullt, värdefullt och önskvärt 

inom en viss kultur och normer utgör de regler för beteendet som speglar kulturens 

värderingar säger Giddens. Normer och värderingar fungerar gemensamt och formar hur 

medlemmarna i en kultur uppträder i sin miljö, de är förankrade men kan ändå förändras över 

tid med stöd av Giddens. Det är via socialisationen människor lär sig sin kultur det vill säga 

den process där barn via kontakt med andra människor successivt blir medvetna individer 

samt skaffar sig kunskap och färdigheter som passar in i en viss kultur vilket Giddens betonar. 

Socialisationen anser Giddens är det som förenar generationer med varandra och är en 

livslång process där människors beteende formas av det sociala samspelet. Därför är den 

kulturella miljön som vi människor fostras i en påverkande faktor på hur vi sen beter oss och 

hur vår identitet och individualitet gestaltas menar Giddens.

2.6 Familjen som ett ideal

Det finns enligt Björnberg och Bäck-Wiklund (1990) många myter om familjen. Men de 

fastställer att familjen vidrör vid bedömningarna sammanhållning och gemenskap inom 

familjen och släkten och att det är förändringarna i samhället som rivit ned dem. De diskuterar 

vidare att dessa uppskattningar går att finna även hos Tönnies som pratar om Gemeinschaft 
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och Gesellschaft. De idéer som han utvecklade förenades främst till lokalsamhället och 

grannskapet men idealet var avhämtat från gemenskapen i familjen. Björnberg och Bäck-

Wiklund markerar att saknaden av gemenskap och sammanhållning går som en röd tråd 

genom den sociologiska litteraturen.  (Björnberg och Bäck-Wiklund,1990)

Även föräldraauktoriteten framhävs som ett familjeideal och detta har studerats av Jonas 

Frykman. Frykman menar på att det är i familjen som barnen utvecklar förmågan att urskilja

det sociala landskapet. Det sociala landskapet definierar han som grundstrukturer och enkla 

principer för vad de lär sig och hur de ska hantera relationer. (ibid.)

Inom politiska sammanhang har det funnits diskussioner om det ska ske ett bevarande eller en 

förändring av familjens betydelse vilket Björnberg och Bäck-Wiklund (1990) tar upp. Den 

radikala ideologin framhåller att familjens roller har avtagit medan den konservativa 

poängterar dess positiva sidor för den enskilda individen och för samhället enligt Björnberg 

och Bäck-Wiklund. Vidare resonerar författarna att denna ideologi har traditionen och inlärda 

mönster en grundläggande del när det gäller föräldraansvaret. De menar på att familjens 

sammanhållning och föräldrarnas auktoritet har en stor betydelse. Varför de har så pass stor 

betydelse är för att de ger skydd inför missanpassade eller kriminella samband som barn kan 

tänkas hamna i. Att se samhället som en helhet är också något som det konservativa 

tankesättet anser vara av stor vikt. Denna teoribildning inom familjesociologin sammanbinds 

med funktionalistisk teori. En som varit väldigt insatt inom familjesociologin är Parsons som 

resonerar kring de funktioner som han anser att den ideala familjen står för. De är framförallt, 

ekonomi, prestige, statusöverförande, utbildning, skydd, religion, fritid, känslomässig kontakt 

och reproduktion. (ibid.)

2.7 Invandrarpolitiken och dess inkludering och exkludering

Carl-Ulrik Schierup (2006) diskuterar kring den nya integrations- och mångfaldspolitiken som 

är i EU: s ledning där mittpunkten gäller den nya betydelsen rörande de viktiga 

föreställningarna om social exkludering och inkludering. Under 1990-talet i EU: s 

fattigdomsprogram blev social exkludering angett som ett beskuret medborgarskap fortsätter 

Schierup. Han förklarar detta med att vissa grupper som lever i en situation där de metodiskt 

eller oupphörligen förnekas det lägsta värdet av sociala, kulturella, ekonomiska och politiska 
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privilegier, hjälpmedel och möjligheter som i samhället betraktas som oumbärliga för att som 

människa kunna leva ett socialt skaplig liv. Denna beskrivning är identisk med betydelsen av 

ord som marginalisering, fattigdom och segregation enligt Schierup. (2006) Han menar på att 

det idag inom EU existerar sådana anordningar som gör att främst invandrande och nya 

etniska minoriteter drabbas.  

Han anser därför att fattigdom och social exkludering idag innefattar tydliga drag av 

etnifiering och rasifiering. Men fortsätter Schierup (2006) om vi jämför med i början av 1990-

talet och idag så har orden social exkludering och motsatsen social inkludering fått en annan 

innebörd inom EU: s politik. Förr innebar betydelsen huruvida delaktig eller inte individen 

var i samhället medan det i dag handlar mer om exkludering från eller in i lönearbetet 

poängterar Schierup. Vidare resonerar han att detta skapar svårigheter hur välfärdsstaten ska 

vara eller inte vara med i den sociala gemenskapen och det skapar även konsekvenser för 

storstadspolitiken. 

Han anser att med EU: s innevarande integrationspolitik som även finns i Sverige blir det allt 

mindre berättigat att befinna sig utanför lönearbetet. Traditionella omfördelningsfrågor 

tillbakavisas från den politiska dagordningen och även det samhälleliga ansvaret för varje 

medborgares rätt till tillräcklig välgång försvagas resonerar Schierup (2006) vidare. Han 

fortsätter med att säga att denna politik också kan bidra med att stigmatisera arbetslösa och 

bidragsberoende invånare med invandrarbakgrund. 
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2.8 Metod

Denna studie är kvalitativ då den baseras på intervjuer. Varför valet blev kvalitativ metod var 

för att verkligen få fram informationen mera djupgående. Detta skulle ha blivit svårt att få 

med exempelvis enkäter då det antagligen inte skulle visa på samma djup i svaren. Så för att 

verkligen kunna ta reda på hur dessa människor upplevt hjälpen från Röda Korset kändes det 

värdefullt med personliga intervjuer med var och en. Vissa frågor var ibland svåra för de 

intervjuade att svara på och detta går inte att försöka tvinga fram ur en etisk synpunkt. 

Intervjumaterialet består av sju stycken personer som blivit intervjuade. Vissa intervjuer är 

bandade och vid några har endast anteckningar förts då vissa av intervju personerna önskat 

det. Vid en del av intervjuerna förekommer tolk. Detta material har sedan tematiserats och 

analyserats och relaterats till teorier. Resultatet består av sju stycken genomförda intervjuer 

varav sex är män och en är en kvinna i åldrarna 18-58 år. Fyra av intervjuer bandades och vid 

tre stycken fördes anteckningar då detta önskades av informanterna då dessa personer inte 

ville bli bandade. Vid fyra intervjuer användes tolk varav de vid tre tillfällen var telefontolk 

och en gång fysisk tolk.

Förhoppningen innan intervjuerna var att kunna banda alla intervjuerna då anteckningar under 

intervjun skulle vara störande och distraherande och även försämra validiteten. Men eftersom 

att detta var frivilligt var det inget som var självklart. Försökte betona vikten av att få spela in 

intervjuerna för studien och att bandet sedan skulle kasseras. Genomförandet av intervjuerna 

var någorlunda strukturerade och gick efter en intervjumall då tidigare vana av att genomföra 

intervjuer var rätt så liten. 

Inläsning av ämnet familjeåterförening skedde innan som förberedelse för att ha en 

förförståelse och fick även bakgrundsinformation av handledare Lena Kandelin på Röda 

korset för att få en djupare förståelse innan intervjuerna.

Tolk användes i några av intervjuerna detta kan ha påverkat validiteten vilket då blir en tredje 

länk som kan påverka vad som kommer fram i svaren.

Lena Kandelin från Röda Korset satt med under alla intervjuer vilket skapade ett förtroende 

mellan dem som deltog och jag som intervjuade. Detta eftersom att de visste vem hon var sen 
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tidigare och det var även ett stöd för min del då det i vissa fall dök upp frågor kring deras 

ärenden som inte jag hade kunnat svara på. Det som kan ha påverkat negativt med hennes 

närvaro är att alla informanter svarade ganska så politiskt korrekt på frågorna jag ställde under 

intervjuerna. Det är inte säkert att svaren hade varit desamma om endast jag och ingen från 

Röda Korset deltagit under intervjuerna. Kan ha varit så att mina informanter inte ville stöta 

sig med Röda Korset på grund av den hjälp de fått eller vill få. Men detta är inget som jag kan 

veta utan bara spekulationer på vad som kan ha påverkat resultatet.

Etik

Under mina intervjuer arbetade jag utifrån etiska principer. Enligt Widerberg (2002) är det 

grundläggande att inte försöka följa upp eller driva på de frågor som är känsliga eller sårbara 

ämnen för informanten även om det kan strida mot forskningens övertygelse. Jag som 

intervjuade var även helt ärligt mot mina informanter om uppsatsens syfte och hur 

intervjuerna sen skulle användas och var försiktig när jag märkte att vissa frågor var jobbiga 

för informanterna att svara på. 

Reliabilitet och validitet

Vad gäller reliabiliteten och validiteten så anser Widerberg (2002) att dessa begrepp inte 

passar så bra in i kvalitativ forskning. Hon resonerar vidare att reliabilitet avser att upprepade 

mätningar ska få samma resultat och att validitet innebär att det sker en mätning av det som 

ämnas mätas. Widerberg menar på att målet för forskaren inte är att vara utbytbar (reliabilitet) 

eller att vi redan innan har bestämt vad som ska bedömas vilket avser validitet. Men 

poängterar hon att likaväl som den kvantitativa forskaren så måste den kvalitativa forskaren 

vara objektiv och trovärdig. Detta anser jag att jag varit i denna C-uppsats genom att styrka 

och ge en redogörelse för hur jag gått till väga under arbetets gång och varför jag gjort de val 

och utläggningar jag gjort.

Analys av materialet

Det första steget i analysen med stöd av Widerberg (2002) handlar om att sortera sitt 

råmaterial. Först av allt efter att jag genomfört intervjuerna var att skriva ner dem ord för ord. 

De bandade intervjuerna lyssnade jag igenom flera gånger och skrev ner exakt de som sades. 

De intervjuer där anteckningar förts blev ordentligt renskrivna.  Det finns olika 

tillvägagångssätt att använda sig av och jag använde mig av olika teman som jag fann i de 

utskrivna och bearbetande intervjuerna.
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Widerberg (2002) nämner att när analys utifrån teman sker så är det mest rekommenderade 

sättet det empirinära förhållningssättet. Med detta menas att teman hämtas från det empiriska 

materialet och dessa exemplifieras sedan med citat från intervjuerna. Jag har använt mig av 

detta förhållningssätt i min analys. Men som Widerberg påpekar så kan det empirinära 

förhållningssättet kombineras med det teorinära förhållningssättet och det har även jag gjort i 

min studie genom att knyta an citaten och de mina informanter sagt med teoretiska perspektiv. 

Widerberg menar att genom att ha med det teorinära förhållningssättet hjälper det till att 

analysera och filtrera materialet genom de teoretiska perspektiven och det intresse som 

författaren har. 

Mina teman bygger på de frågeställningar som ingår i mitt syfte om vilka uppfattningar och 

upplevelser som informanterna har av hjälpen från Röda Korset. Men även de teoretiska 

perspektiven som finns med i min uppsats som familjen som social enhet, symbolisk 

interaktionism, funktionalism, social identitetsteori, kultur, socialisation och identitet, och 

familjen som ett ideal fanns med i bakgrunden. 

En svårighet som jag stött på under mitt arbete och i intervjuerna jag genomförde är att alla 

informanterna mer eller mindre hade vissa svårigheter med att förstå det svenska språket fullt 

ut. Detta är helt förståligt eftersom att svenskan kanske är deras andra språk eller tredje eller 

fjärde språk. Men det påverkar dock hur det svarar på mina frågor. Ibland så är svaren ganska 

så enkla och det är inte alltid de förstått vad jag menat när jag ställt en fråga.
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3. Resultat. Analys av de kvalitativa intervjuerna.

I följande avsnitt presenteras den empiriska delen av uppsatsen. Denna analys består av 

kvalitativ data som utgörs av de intervjuer som genomförts. Dessutom har det utkristalliserats 

teman från intervjuerna vilka utgör rubrikerna nedan. 

3.1 Lite kort bakgrund om varje informant. 

Informant nummer 1 är en äldre man från Iran som lever med sin ”kärnfamilj” här i Sverige 

och som vill återförenas med sin bror som är kvar i flyktingläger i Irak. Här finns en 

problematik då hans bror eftersom han är äldre inte räknas till kärnfamiljen enligt svensk 

lagstiftning. Det kan bli svårt att få igenom en familjeåterförening om det inte går att visa på 

ett beroendeförhållande dem emellan då det är den relationen som bedöms.

Informant nummer 2 är en äldre man från Nepal som har kvar sin fru och dotter i hemlandet 

och vill få hjälp av Röda Korset att få hit dem till Sverige. Han lever idag ensam här.

Informant nummer 3 är en yngre kvinna från Somalia som lever med sina barn i Sverige. Hon 

har fått hjälp av Röda Korset tidigare för att få hit sina barn. Hon vill i dagens läge ha hjälp 

med att även få hit sin man som är kvar i Somalia och sin mamma som är i ett grannland till 

Somalia.

Informant nummer 4 är en yngre man från Iran som lever med sin gravida fru i Sverige. Har 

fått hjälp av Röda Korset att återförenas med sin bror och vill även ha hjälp att få hit två av 

sina systrar. En av systrarna lever idag i Turkiet och den andra på gränsen mellan Jordanien 

och Iran.

Informant nummer 5 är en man från Iran som lever med sin familj här i Sverige men har en 

son kvar som är i flyktingläger i Irak som han vill ha hjälp med att få hit till Sverige.

Informant nummer 6 är en man från Iran som lever med sin familj här i Sverige och är nöjd 

med sin situation och har inte någon han vill återförenas med. 

Informant nummer 7 är en ung kille från Burma som vill ha hjälp med att återförenas med sin 

bror. Han lever ensam i Sverige idag.
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3.2 Upplevelsen av Röda Korset och hjälpen

I intervjuerna framgår det att alla informanterna känner ett stort förtroende för Röda Korset 

och värderar hjälpen de fått oerhört mycket. Alla informanterna ger uttryck åt att de litar på 

Röda Korset till 100 % och att de vet att de kan berätta vad som helst utan att det sprids 

vidare. Alla som blev intervjuade anser att Röda Korset är professionella och har varit 

tillmötesgående och hjälpsamma mot dem när de behövt hjälp.  Flera av dem ser Röda Korset 

som det första hoppet när de söker hjälp.

Vissa av personerna har redan återförenats med sin familj men alla har inte kommit lika långt 

i hjälp processen då en del inte återförenats än med deras anhöriga. Men de anser ändå att 

Röda Korset gör så gott de kan och de lever på hoppet att de snart ska kunna få hjälp med 

familjeåterföreningsprocessen. När de intervjuade får frågan om vad Röda Korset kan 

förbättra tycker de flesta av informanterna att Röda Korset redan är så bra att det inte behöver 

ändra på sig. En informant utrycker sig så här:

Röda Korset hjälper alla människor redan behöver ej bli bättre.

En annan informant säger som svar på samma fråga:

Bättre blir det inte för de gör allt.

Men en sak som nämns är att det skulle vara bra om Röda Korset kunde informera mer om 

lagstiftning runt familjeåterförening då det kan vara svårt och krångligt att förstå vad som 

gäller i svensk lagstiftning. Speciellt när människorna kommer till ett nytt land och det är 

massor av nya regler som gäller och mycket ny information och de inte alltid vet hur de ska 

gå tillväga. En av de intervjuade uttalar sig om att han skulle vilja att Röda Korset kunde 

följa med till migrationsverket och hjälpa honom att kolla upp hans situation. Han tycker att 

det skulle underlätta om Röda Korset följde med honom då det är svårt för han att förstå 

språket.

En informant säger att alla inte förstår att Röda Korset kan hjälpa.

Ja det är bra att Röda Korset…ehh hjälper dom invandare som 

behöver hjälp och dom har många problem…och dom Röda Korset 
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kan hjälpa dom. Men många förstår inte att Röda Korset kan 

hjälpa dom.

Så det som Röda Korset skulle kunna förbättra är att bli mer synliga för de som behöver hjälp 

och informera och vara ännu mera aktiva med vad de jobbar med och vilka som kan söka 

hjälp och vad de kan söka hjälp för. Detta för att fler människor ska söka sig till Röda Korset 

då det idag kan finnas människor som inte vet att Röda Korset finns för dem. 

Angående hur länge de jag intervjuat tycker att de fått vänta eller stå i kö innan de fått hjälp 

och fått ett första möte med någon på Röda Korset är lite olika. En del anser att kötiden är 

lång medan vissa tycker att det nästan fått hjälp på en gång. En del har fått hjälp redan efter 

bara en vecka samtidigt som vissa fått vänta någon månad eller mer. 

En del av informanterna har även varit i kontakt med Röda Korset innan det kom till Sverige 

och minns hur Röda Korset bistod med hjälp och stöd när de levde under svåra förhållanden i 

flyktingläger.

Jo sista halvåret Röda Korset hjälpte med barn, kläder, mat. Vi 

glömmer ej hjälpen från Röda Korset i flyktingläger.

  Vi aldrig glömmer inte Röda Korset från den dåliga situationen 

i ingenmansland mellan Jordanien och Irak.

Alla informanterna kan tänka sig att kontakta Röda Korset igen vilket visar på hur uppskattad 

Röda Korset som hjälporganisation faktiskt är och vilken fantastisk insats de gör i samhället 

och hela världen.

3.3 Första mötet.

Detta stycke avser att redogöra för hur den första kontakten med Röda Korset upplevdes och 

hur informanterna upplevde den första personen som hjälpte dem på Röda Korset.

En av informanterna beskriver hur han upplevde sitt första möte med Röda Korset:

Det var en kvinna… första gången hon kom sen jag berättat till 

henne om min situation så blev hon ledsen typ och sen hon 
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kramade mig och sa att det löser sig allt kommer att bli bra. Och 

dina syskon kommer hit och ni blir tillsammans igen. Det är 

bara det som man hoppas… så varje gång jag går dit de tar 

emot mig på en gång.

Alla upplever deras första möte positivt och att alla på Röda Korset är vänliga och 

hjälpsamma när de kommer och söker hjälp. De tycker att de varit bra personer och trevliga 

människor som förklarat bra och tillräckligt när de kommit till Röda Korset för första gången. 

En annan av informanterna berättar om det första mötet så här:

Ni lyssnade på mig och sa att ni skulle hjälpa mig. Jag mår bra 

av att någon lyssnar på mig och jag får prata.

Så uppfattningen om det första mötet hos Röda Korset är positivt hos alla informanterna. 

Denna uppfattning bidrar till att de fortsätter att komma till Röda Korset då de känner att de 

får ett vänligt mottagande och att det finns människor som lyssnar på dem och bryr sig. 

3.4 Hur arbetar Röda Korset?

Lena Kandelin som jobbar som flykting konsulent på Röda Korset sitter med på intervjuerna 

och förklarar vid ett av intervjutillfällena hur  de jobbar:

Alltså vi jobbar ju med flyktingar, flyktingar som kommer och söker 

asyl, kvotflyktingar som kanske splittras från sin familj, alltså ibland 

blir det ju så olyckligt att FN som ni blev uttagna av. Ibland splittras 

familjer för att kanske delar av familjen har blivit uttagna till Sverige 

och någon annan i familjen är kanske i Irak eller Jordanien och då 

splittras familjen och vi jobbar med att återta kontakten. Vi jobbar 

också med asylärenden och den processen.

Röda Korset anser sig vara självständiga som organisation men samarbetar och för en dialog 

med migrationsverket som tar besluten. Men Röda Korsets lojalitet ligger hos de utsatta 

flyktingarna och deras uppgift är att ge stöd och hjälp åt dem.

Som nämns tidigare i inledningen så finns de tre viktiga saker som Röda Korset kan bistå 

med när det gäller just familjeåterföreningsprocessen. För de första informerar de om svensk 
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lagstiftning och hur personen/personerna ska agera när det ska ansöka om 

familjeåterförening. Det är också ett stöd i samarbetet med myndigheter och organisationer 

för att skapa gynnsammare förutsättningar för familjen att återförenas. Röda Korset kan även 

ge hjälp med att planera resan som ska ta kärnfamiljen till Sverige. Om det skulle vara så att 

familjen det gäller inte själva har möjlighet att betala för resan kan ekonomiskt bidrag sökas. 

(Internet 2)

3.5 Vad förväntas av Röda Korset och vad kan det göra utifrån den 

svenska lagstiftningen?

De förväntningar som de flesta informanter haft när det sökt hjälp av Röda Korset är att de 

ska få hjälp med att återförenas med deras familjemedlemmar och i det flesta fallen så kan 

Röda Korset hjälpa till med den processen. Men problematiken finns när det gäller 

återförening med familjemedlemmar som inte räknas till kärnfamiljen enligt den svenska 

lagstiftningen. I sådana fall finns det inte så mycket som Röda Korset kan göra åt den 

situationen om inte den personen som söker om återföreningen kan visa på ett särskilt 

beroendeförhållande till den familjemedlemmen eller släktingen som de vill återförenas med. 

Men jag får intrycket att de informanter som är i den situationen ändå anser att Röda Korset 

gör så gott de kan enligt hur det svarar.

Jag tror att när det svarar att Röda Korset gör så gott de kan att informanterna menar att det 

är nöjda med Röda Korsets insatser men ibland vet jag inte vad de menar då det finns en 

svårighet med språket mer eller mindre i alla intervjuer som genomförs.

3.6 Familjeåterföreningens betydelse för människorna.

Alla 7 informanter som deltagit i studien beskriver hur viktigt familjeåterförening är för dem 

och att det inte skulle kunna tänka sig ett liv utan sin familj eller vissa familjemedlemmar. En 

av informanterna en ung man från Iran lever här med sin familj i Sverige men har två systrar 

som är kvar i Iran som han gärna vill återförenas med. När frågan ställs om vad 

familjeåterförening betyder för honom svarar han enligt följande:

För mig familjen är, det jätte viktigaste och vi, jag som kan inte typ 

leva utan mina syskon och det var oroliga och vi är uppvuxna så här.
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En annan äldre man från Iran har kvar en son som lever i flyktingläger i Irak och beskriver 

hur jobbigt det känns att de inte är återförenade:

Det är mitt barn, jag blir mycket glad om hela familjen och barn, 

tänker hela tiden på familj och barn. När barn ringer och gråter, 

dom är mycket ledsna. Tänker hela tiden på mitt barn, han har 

ingen i Irak.

Informanten som kommer från Nepal lever idag i Sverige samtidigt som hans fru och barn är 

kvar i hemlandet Nepal. Han säger:

Jag vill att ni hjälper mig att få hit min familj. Jag vill ha hjälp att 

få hit min dotter och fru. Familjeåterförening betyder mycket, jag 

skulle bli jätteglad om alla skulle komma hit.

En teori inom sociologi som är viktig för att illustrera familjens betydelse för individen är 

den sociala identitetsteorin av Augustsson (2005). Han anser att vem jag är och min identitet 

formas via min grupptillhörighet.

Den kvinnliga informanten lever idag med sina barn i Sverige och har redan fått hjälp av Röda 

Korset med att få hit barnen till Sverige och det var en lyckad familjeåterförening. När frågan 

kommer om vad familjeåterförening betyder för henne kommer ett känslomässigt svar:

Man kan inte ens beskriva känslan när jag inte träffat mina 

biologiska barn på länge. Det går inte att beskriva den 

känslan när man träffar sina biologiska barn igen.

Informanternas svar visar på att familjeåterförening är oerhört viktigt att det finns och alla 

värderar sin familj som det betydelsefullaste som de har och inte kan leva utan. Detta ger 

stöd för alla mina teorier om familjens betydelse som finns med i teoriavsnittet.

Angel och Hjern (1992) har åsikten att den egna familjen är det viktigaste stödet när kriser 

uppkommer.  I familjen bejakar medlemmarna varandra och det finns en säkerhet att inom 

familjen känns det som hemma även om familjen lever i ett nytt land med stöd av Angel och 

Hjern.



27

I den symboliska interaktionismen betonas vikten av att de signifikanta personerna står för de 

människor i individens liv som är de mest betydelsefulla och dessa är ofta familj, släkt och 

vänner. (Holmberg, 1993) Det funktionalistiska synsättet anser att familjen står för flera 

betydelsefulla värden vilket Giddens (2003) beskriver. Familjen tillförsäkrar sammanhang 

och enighet och fullgör samhällets elementära behov och bibehåller den sociala ordningen. 

Björnberg och Bäck-Wiklund (1990) skriver också om familjens betydelse och familjen 

beskrivs som ett ideal. Denna teori knyter an till det funktionalistiska synsättet och de 

fastställer att familjen berör värderingarna sammanhållning och gemenskap.

3.7 Hur ser de på framtiden i Sverige?

De flesta informanterna har en positiv syn på framtiden och tycker att Sverige är ett bra land 

att leva i med bra möjligheter. När frågan ställs om hur de intervjuade ser att de har möjlighet 

att skapa en framtid i Sverige med deras familjer svarar en av männen:

Ja naturligtvis, bra framtid i Sverige. Kan arbeta i Sverige, min fru 

är 30 år och hon kan arbeta. Hon är stark, jag älskar henne.

Han har dock inte återförenats med sin fru och sitt barn än men lever fortfarande med hoppet 

att de en dag ska komma till Sverige och han har en stark framtidstro.

En av de manliga informanterna anser att Sverige är ett bra land för sina barn att växa upp i 

och han säger i intervjun:

Ehh… jag tycker jag mina barn har en framtid i Sverige men vi 

kan inte… ehh fortsätta skolan och så och bli någonting men vi 

kan hjälpa dom bara. Jag vi kan hjälpa mina barn att de blir 

någonting i Sverige… jaa.

Utifrån de intervjuades svar om framtiden så anser alla att Sverige är ett bra land att leva i 

och att växa upp i för deras barn och de går att koppla samman med teorin om kultur, 

socialisation och identitet. Den kultur och livsstil som råder i Sverige uppfattas som bra för 

deras barns framtid och att de har chans att bli något bra. Med hjälp av socialisationen lär sig 

människorna sin kultur och blir medvetna individer anser Giddens (2003). Han anser att det 
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är via socialisationen som generationer sammanbinds och det är en process som pågår genom 

hela livet och formar människans beteende i det sociala samspelet. 
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4. Avslutande diskussion och slutsatser

Mitt syfte med denna C-uppsats var att beskriva och analysera hur de som fått hjälp med 

familjeåterförenings ärenden via Röda Korsets upplevt dessa insatser? Hur upplevde dessa 

människor att deras möte med Röda Korset hade fungerat? Ett del syfte i uppsatsen var även 

att återge vad Röda Korset kunde göra utifrån lagstiftning och den funktion de har i 

samhället. Uppsatsen är baserad på kvalitativa intervjuer och analysen relateras till 

sociologiska och socialpsykologiska teorier om familjens betydelse. 

Det har varit oerhört givande att skriva den här uppsatsen om familjeåterförening och jag har 

lärt mig mycket och starka känslor har väckts hos mig. Dessa informanter har pratat om svåra 

och känsliga delar i deras liv och det varit lärorikt att ta del av detta.

En svårighet med denna studie som visar sig i analysen och intervjuerna är informanternas 

språkförståelse. Alla informanterna har mer eller mindre vissa svårigheter med att förstå det 

svenska språket fullt ut. Detta har påverkat informanternas förståelse för vad jag menat med 

frågorna och även hur de sen har svarat. Ibland är svaren ganska enkla och det är inte alltid 

att de förstått vad jag menat när jag ställt en fråga. Detta bidrar till att jag inte kan vara helt 

säker på att jag fått fram all information helt rätt. För att förhindra denna svårighet skulle jag 

behövt intervjua informanterna på deras första språk. Svenskan är trots allt deras möjligtvis 

andra språk men kanske tredje eller fjärde språk. Även om tolk används i vissa fall blir det en 

tolkningsfråga om den rätta informationen kommit fram då tolken blir en tredje länk som 

också påverkar.

Sen måste jag poängtera att detta är en uppsats som skrivs på uppdrag åt Röda Korset och 

Lena Kandelin från Röda Korset satt med under de intervjuer som genomfördes. Frågan jag 

ställer mig är hur resultatet hade sett ut om Röda Korset ej varit uppdragsgivare och ingen 

från Röda Korset deltagit under intervjuerna. Detta måste finnas med i åtanke.  

Jag valde att använda mig av teorier som betonade familjens betydelse och tycker att denna 

vikt som familjen anses ha har framkommit i mina resultat. Teorierna som jag har haft med är:

familjen som social enhet, symbolisk interaktionism, funktionalism, social identitetsteori, 

kultur, socialisation och identitet, familjen som ett ideal och invandringspolitik.
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Denna undersökande analys visar på hur viktig Röda Korset som hjälporganisation i 

samhället är och att deras hjälp och insatser betyder obeskrivligt mycket för de människor 

som söker hjälp hos dem. Arbete med människor anser jag är de viktigaste och värdefullaste 

resurserna som ett samhälle och land kan satsa på. Utan våra nära och kära har vi ingenting 

men i gemenskapen med familjen har vi så mycket och kan utvecklas och leva som fullt 

funktionerande individer. Så jag vill lägga fram att de människor som fått hjälp av Röda 

Korset verkligen uppskattar deras hjälp något oerhört och att Röda Korset är en livsviktig 

organisation för människor runt om i världen. 

Som Björnberg och Bäck-Wiklund (1990) beskriver så är familjen ett viktigt ideal och inom 

familjen och släkten finns en stark sammanhållning och gemenskap. Inom politiken har de 

diskuterats om vi ska bevara familjens betydelse eller inte vilket Björnberg och Bäck-

Wiklund tar upp. Den radikala ideologin framhäver att familjens roller har minskat medan 

den konservativa markerar dess positiva sidor för den enskilda individen och för samhället i 

analogi med Björnberg och Bäck-Wiklund. Detta teoretiska synsätt inom familjesociologin 

sammanbinds med den funktionalistiska teorin. Parsons är en viktig förespråkare för denna 

teori och anser att den ideala familjen står för ekonomi, prestige, statusöverförande, 

utbildning, skydd, religion, fritid, känslomässig kontakt och reproduktion. 

Familjen är det viktigaste stödet och det framgår i mina intervjuer och informanternas 

uttalanden om vad familjeåterförening betyder för dem. Detta går att styrka med Angel och 

Hjerns (1992) uppfattningar att den egna familjen är det viktigaste stödet när kriser uppstår.  I 

familjen bekräftar vi varandra och det existerar en garanti att inom familjen känns det som 

hemma även om familjen lever i ett nytt land med stöd av Angel och Hjern.

Detta går att styrka med den symboliska interaktionismen som George Herbert Mead skriver 

om och hur människan förändrar sin historia och ger liv åt nya framställningar om sig själv 

och andra signifikanta personer i individens liv. (Johansson, 2004)

Alla informanter beskriver hur betydelsefull deras familj är för dem och att det inte kan tänka 

sig att leva utan sina familjemedlemmar. En av informanterna svarar om vad 

familjeåterförening betyder för honom enligt följande:
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För mig familjen är, det jätte viktigaste och vi, jag som kan inte typ 

leva utan mina syskon och det var oroliga och vi är uppvuxna så 

här.

Det är viktigt att påpeka att den grundläggande betydelsen av familjen fortfarande finns kvar i 

det nya samhällen vi lever i idag. Så möjligen att familjens form har ändrats och att det finns 

andra sociala institutioner som hjälper till med socialisationen i dagens samhällen men för den 

anledningen bör vi inte underskatta familjens betydelse. Som nämns i teoriavsnittet om 

funktionalism och Parsons tänkande så är familjen en av de viktigaste delarna när 

socialisationen sker och även om vi lever i ett modernt samhälle så står familjen för flera 

viktiga funktioner. En av mina informanter en kvinna uttrycker sig om hur det kändes när hon 

återförenades med sina barn efter en tid:

Man kan inte ens beskriva känslan när jag inte träffat mina 

biologiska barn på länge. Det går inte att beskriva den känslan när 

man träffar sina biologiska barn igen.

Som nämns redan i inledningen så vill vår nuvarande statsminister Fredrik Reinfeldt och 

migrationsminister Tobias Billström att det ska införas försörjningskrav som ett 

levnadsvillkor för att anhöriga ska få invandra till Sverige. Denna nya målsättning är med 

underlag av regeringen ett steg i arbetsmarknadspolitiken och ett tillvägagångssätt för att 

underlätta integrationen. Men jag anser att vi inte bara kan se det så förenklat. Denna C-

uppsats tycker jag bevisar på hur viktigt det är för integration i det svenska samhället att ha 

sin familj som ett stöd och leva med sin familj. Det går inte att enbart fokusera på det 

ekonomiska och den nya regeringen kanske borde tänka om. För att kunna underlätta 

integrationen måste människan kunna ha sin familj nära. Familjen är en stark enhet för 

individen som ger stöd och underlättar för människan i det nya samhället att integrera. Sen 

kan vi försöka se på hur vi ska få in människorna i arbetsmarknaden men det borde inte vara 

ett försörjningskrav för att familjen ska få komma till Sverige. Sverige är ett rikt land med 

många resurser och vi borde hjälpa de människor som har det svårt. 

Carl-Ulrik Schierup (2006) diskuterar detta och anser att fattigdom och social exkludering 

idag innefattar påtagliga linjer av etnifiering och rasifiering. Tidigare innebar betydelsen om 

huruvida delaktig eller inte individen var i samhället, i dag handlar det mer om exkludering 

från eller in i lönearbetet markerar Schierup. 
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Arbetet med denna C-uppsats om familjeåterförening har väckt många tankar och idéer hos 

mig. Något nytt som skulle kunna komma fram ur detta examensarbete och utveckla nya 

frågeställningar skulle kunna vara att forska mer kring begreppet integration och kanske 

jämföra hur snart människan integrerar i samhället beroende på om personen lever med sin 

familj i Sverige eller inte. Skulle vara intressant att fördjupa sig i det för tror att de kan 

komma upp markanta skillnader beroende på om individen lever med sin familj eller inte och 

det kanske skulle kunna påverka politiken kring återförening och integration.

Som Giddens (2003) skriver när han diskuterar kultur, socialisation och identitet så är 

socialisationen den process där vi via kontakt med andra människor successivt blir medvetna 

individer och skaffar oss kunskap och färdigheter som passar in i en viss kultur. 

Socialisationen menar Giddens är det som binder samman generationer med varandra och är 

en livslång process där människors beteende formas av den sociala interaktionen.

Det jag kommit fram till med denna C-uppsats är att Röda Korsets insatser inom 

familjeåterförening är väldigt viktiga för de berörda människorna och familjens betydelse är 

fortfarande otroligt stark. Hjälpen från Röda Korset inom familjeåterföreningsprocessen har 

upplevts positivt och alla informanterna har en stark tilltro till Röda Korset. Alla de 

intervjuade personerna har inte kommit lika långt i återföreningsprocessen. Flera av dem har 

inte återförenats med deras familjer än men ärendet har uppmärksammats och Röda Korset 

jobbar på det. Jag får uppfattningen att de berörda informanterna vet att det kommer att ordna 

sig till slut och att Röda Korset verkligen kan hjälpa dem även om det kommer att ta tid 

innan återföreningen kan lyckas.  Alla informanterna upplever deras möte med Röda Korset 

och interaktionen som bra. Det anser att de som jobbar på Röda Korset har varit väldigt 

förstående och hjälpsamma när det kommit dit och sökt hjälp. Den hjälp och det stöd som 

förväntats när det sökt hjälp anser det har besvarats. Informanterna säger att den hjälp de vill 

ha är att återförenas med sin familj, det är det enda som betyder något. Dock i en del fall så 

har förväntningarna inte helt kunnat uppfyllas då återföreningar utanför kärnfamiljen är svåra 

att få igenom på grund av den lagstiftning som råder.

Det som jag utifrån denna undersökning fått fram som Röda Korset skulle kunna förbättra är 

att de skulle kunna bli ännu mer synliga i samhället och marknadsföra sig själva desto mer 

för att nå ut till fler människor. Det finns fortfarande de som inte känner till att de kan få 

hjälp av Röda Korset. En av informanterna säger enligt följande i en av intervjuerna:



33

Ja det är bra att Röda Korset… ehh hjälper dom invandare som 

behöver hjälp och dom har många problem… och dom Röda Korset 

kan hjälpa dom. Men många förstår inte att Röda Korset kan hjälpa 

dom.

Det har även framkommit ur intervjuerna att Röda Korset skulle kunna förbättra 

informationen kring regler och lagstiftning då många av informanterna påpekat att det är 

svårt att förstå vad som gäller i familjeåterföreningsprocessen. Men jag vill lyfta fram att alla 

informanter är väldigt tacksamma för all hjälp som Röda Korset har bistått med och de anser 

att Röda Korset gör allt de kan utifrån den roll de har som hjälporganisation i samhället och 

världen. Röda Korsets arbete uppskattas något oerhört av mina informanter. Familjen är det 

viktigaste vi har och hjälpen att återförenas med sin familj är därför ett livsviktigt arbete som 

Röda Korset utför.

Det går att bekräfta hur viktigt familjeåterförening är med alla teorier som jag har med om 

familjens starka betydelse. I symbolisk interaktionism nämns att de signifikanta personerna 

är de människor i individens liv som är de mest betydelsefulla och de är, familj, släkt och 

vänner. Dessa signifikanta personer är viktiga för att utveckla ens själv fullt ut. (Johansson, 

2004) 

Den sociala identitetsteorin inom sociologin belyser familjens betydelse för människan enligt 

Augustsson (2005) och han resonerar kring att vem jag är och min identitet formas via min 

grupptillhörighet. Augustsson nämner att när en individ är medlem i en grupp oberoende av 

om det är positivt eller negativt så är det medlemskapet i gruppen som stödjer den 

förevisning om hur individen uppfattar sig själv. Den sociala identitetsteorin är därför 

väsentlig eftersom den åskådliggör att vi skapar vår identitet utifrån de grupper vi ingår i och 

familjen är enligt min mening en av de viktigaste grupper som vi utgör en del av.

Vi bör därför bevara familjens viktiga betydelse och uppmärksamma Röda Korsets insatser 

inom familjeåterföreningsprocessen som utomordentligt betydelsefulla och poängtera att 

deras hjälp är i högsta grad uppskattad av de berörda personerna. 
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Bilagor 

Bifogar hur det första utskicket såg ut till informanterna. Efter utskicket genomförde Lena 

Kandelin också uppföljningssamtal och intervjutillfällena bokades in. Bifogar även 

intervjumallen jag utgick ifrån under intervjuerna.
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2008-02-18

Hej!

Du har tidigare fått hjälp av Röda Korset i Luleå. Jag skulle vilja veta om du 
upplever att du fått den hjälp du efterfrågade av Röda Korset? 

Jag kommer ringa dig inom 4 veckor för att fråga om du är intresserad. Hör 
gärna av dig om du har funderingar.

Med vänlig hälsning,

Lena Kandelin

Konsulent Flykt Region Norra Norrland
Svenska Röda Korset
Tel. 0920 – 237233
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Intervjumallen

Bakgrund

Vilket land kommer du ifrån?

Ålder?

Hur länge har du bott i Sverige?

Vad gjorde du innan du kom till Sverige?

Vad har du för sysselsättning idag?

Civilstånd, familj?

Varför kom du till Sverige?

Varför just Sverige?

Vilka förväntningar hade du på Sverige som land?

Varför kontaktade du Röda Korset i denna fråga?

Vem var det som hänvisade dig? Bekant?

Hur kontaktade du Röda Korset? Gick du in på Röda Korset eller ringde du? Hur upplevde du 
kontakten/ det första samtalet med Röda Korset?

Hur upplevde du hjälpen du fick?

Fick du någon hjälp?

Upplevde du att lagstiftningen var krånglig? 

Förstod du lagsystemet i Sverige? Eller känns lagstiftningen svår?

Fick du tillräckligt med information om ditt ärende? 

Upplevde du att hjälpen var professionell? 

Var Röda Korset tillmötesgående och hjälpsamma mot dig?

Kände du förtroende för Röda Korset?

Litade du på den du pratade med?  Uppfyllde Röda Korset sekretessen?
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Hur upplevde du att personen som hjälpte dig var?

Hur var väntetiden? Var den lång?

Visste du innan vad Röda Korset gjorde?

Hade du tillräckligt med information sen tidigare om vad Röda Korset gör?

Tycker du att Röda Korset har varit synligt nog för dig? Gjort reklam för sig?

Hur vill du leva i det svenska samhället?

Vad betyder familjeåterförening för dig?

Är din familj här i Sverige idag?

Hur har du upplevt hjälpen du hittills fått?

Ser du att du och din familj har möjlighet att skapa en framtid i Sverige?

Skulle du kunna tänka dig att kontakta Röda Korset igen? Varför?

Finns det något du tycker att Röda Korset kan förbättra?


