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Abstract 
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Title: Seven foreign parents experience of teenage period in Sweden. [Translated 

title]  

Supervisor: Mikael Sandgren                                      

Assessor: Weddig Runquist 

 

The aim of this study was to get a deeper understanding of the experiences that 

parents in Sweden with foreign background have had. These people are in a social 

vulnerable situation and their experience of the authorities in Northwestern Skåne 

and of the parenthood regarding their teenagers was also of interest. To conduct 

our study we used qualitative interviews. Seven immigrant parents with teenage 

children were interviewed. We chose to use the "established and outsiders" as a 

theoretical basis. The theory is based on how relationships between individuals 

living in the same place can differ. We decided to focus on the group "outsiders", 

since we find similarities between this group and our respondents. The 

respondents in our study do not have a common background but they do have 

similar social and cultural setting. Therefore it may be difficult for them to fully 

identify themselves with the Swedish community. The respondents are in a socio-

economic position of vulnerability, which to some extent contributes to their 

owerall position in society.   

 

Key words: parenthood, teenager, relationships, culture, integration, immigration, 

authorities 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Mikael Sandgren för vägledning och ett 

helhjärtat samarbete. Vi vill också tacka våra intervjupersoner som har deltagit i 

vår studie och delat med sig av spännande erfarenheter. Ett stort tack till den 

dagliga verksamheten som gjorde det möjligt för oss att genomföra vår studie. Sist 

men inte minst, så vill vi tacka varandra och våra familjer som har stöttat oss 

under denna tid.  
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1. Inledning  

 

Att flytta till ett nytt land kan vara omtumlande på många sätt. De människor som 

gör det kan behöva konfronteras med vissa förändringar. Förändringarna handlar 

om exempelvis det nya landet och dess kultur samt etniska skillnader. Vidare kan 

människor som flyttar till ett nytt land ha varit vana vid en viss samhällsnivå och 

levt under vissa socioekonomiska omständigheter. De kan också vara välutbildade 

och haft arbeten de trivts med. När de kommer till det nya landet kan de komma 

att ställas inför helt andra förutsättningar (Kristal-Andersson, 2001:79). Dessa 

förändringar kan emellertid se olika ut, beroende på vilka livsförhållanden som 

råder i immigrantens liv. 

 

Idag har vi kunskap om att flytt till ett nytt land medför olika konsekvenser för 

individer och deras familjer. En konsekvens kan handla om förändringar i 

familjestrukturer, vilka i sin tur kan bottna i kulturella skillnader mellan 

ursprungslandet och mottagarlandet (Darvishpour, 2004:18). Vidare skriver Angel 

och Hjern (1992:113) om vissa kulturella skillnader gällande barnuppfostran, 

vilka kan förekomma bland familjer som har flyttat till Sverige. En av dessa 

handlar om utländska föräldrars syn på sina egna tonåringar och tonåringar i 

Sverige. Dessa föräldrar kan betrakta svenska ungdomar som ett hot, då de enligt 

författarna ses som orsaken till att föräldrarnas kontroll över barnen minskas. 

Utländska föräldrar kan exempelvis ha en tanke om att tonåringar i Sverige frigör 

sig för snabbt och har alltför stor sexuell frihet. Vidare presenterar författarna en 

annan kulturell skillnad som kan uppstå gällande barnuppfostran. Den handlar om 

att föräldrar med utländsk bakgrund kan uppleva att barn i Sverige har alldeles för 

lite respekt för vuxna. Dessa barn upplevs ha aggressiv attityd mot sina föräldrar 

samt far- och morföräldrar. Dessutom kan föräldrar med utländsk bakgrund anse 

att deras syn på familjekonstellationen är något som inte överensstämmer med den 

syn svenskar har.   

 

Beroende på vilken kultur man har växt upp i, kan definitionen av att vara en god 

förälder variera. I Sverige kan utländska föräldrar uppleva svårigheter när de 

uppfostrar sina barn, då de saknar förståelse för vilka förväntningar myndigheter 



7 
 

har på dem och för hur de ska leva upp till myndigheternas definition av att vara 

en god förälder (Almqvist & Broberg, 2000:138). Det är viktigt för myndigheter 

att förstå hur föräldrar med utländsk bakgrund tänker. Förutsättningar som krävs 

för att myndigheter ska kunna förstå familjer med utländsk bakgrund är att de har 

kunskap om, förståelse för och öppenhet gentemot olika kulturer (Socialstyrelsen, 

2010:45). Ingrid Sahlin och Nora Machado (2008:176) skriver om fenomenet 

social exklusion vilket innebär att vissa samhällsgrupper saknar sociala rättigheter 

och materiella resurser. Begreppet kan även användas för att förstå 

bakomliggande faktorer till varför individer eller grupper inte får möjlighet att ta 

del av ekonomiska och sociala tillgångar. Individer med utländsk bakgrund tillhör 

en grupp som marginaliseras i samhället, vilket riskerar leda till att bland annat 

exkludering legitimeras och att stigmarelationer normaliseras (ibid:177-178).  

 

Att inte vara integrerad i det svenska samhället kan skapa svårigheter för 

utländska föräldrar i Sverige, i synnerhet när det handlar om att vara en förebild 

för sina barn. Detta beror på att dessa föräldrar generellt sett inte har kunskap om 

och förståelse för hur man lever i det samhälle som man har flyttat till. 

Föräldrarna har sina egna erfarenheter samt sin egen kultur som de vänder sig till 

för att förstå och tolka sin omvärld (Alfakir, 2004:35). Vidare skriver Almqvist 

och Broberg (2000:139) om tonårstiden och beskriver denna period som en svår 

och komplicerad tid för ungdomar samt deras föräldrar. Föräldrar förväntar sig 

kanske att deras barn fortsätter att lyssna på och leva i familjen, samtidigt som 

vänner och samhället kan uppmana dem att bryta upp och leva sitt eget liv som 

tonåringar i Sverige gör. Generellt sett upplevs tonårstiden som en problematisk 

tid för många ungdomar som har immigrerat, då de kan ha motstridiga 

förväntningar på sig. Medan utländska föräldrar i Sverige ofta möter svårigheter 

när de ska anpassa sig till en ny kultur och med de nya normer, anpassar sig 

barnen i vissa fall snabbare. Det är även vanligt att det uppstår situationer där 

barnen får medverka till att föräldrarna integreras i det nya samhället. Detta 

skapar spänningar och konflikter, då maktbalansen och maktstrukturen med tiden 

kan förändras inom familjen (Darvishpour, 2004:78). Socialstyrelsen (2010:30) 

menar att motsättningar kan ske när barn eller unga personer har olika åsikter i 

relation till sina föräldrar vad gäller frågan om de unga ska följa sin tradition och 

kultur eller om de ska anpassa sig efter svenska traditioner och svensk kultur. När 
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utländska föräldrar i Sverige upplever att de inte längre är lika delaktiga och får 

inflytande över familjekonflikter och förändringar som sker, kan känslor som 

maktlöshet uppstå. Detta kan i sin tur bidra till en kulturkrock mellan föräldrar 

och barn. Medan föräldrarna förväntar sig att deras barn anpassar sig efter 

familjens normer och principer brukar det existera andra, generellt sett, 

motstridiga krav från samhällets sida (Darvishpour, 2004:166).  

 

Avslutningsvis kan familjens relation till det övriga samhället genomgå en 

förändring. Föräldrar som har flyttat till Sverige kan uppleva att deras 

föräldraauktoritet försvagas i kontakten med omgivningen och myndigheter. 

Sådana upplevelser kan göra föräldrar osäkra på hur de bör hantera sin 

föräldraroll. (Socialstyrelsen, 2010:30). Detta kan bero på en rad olika faktorer 

som integrationsprocesser, kulturella skillnader och ekonomiska aspekter. Den 

press som kan uppkomma från majoritetssamhället riskerar att bidra till ökad 

polarisering inom familjen samt skapa en problematisk situation för föräldrarna 

(ibid).  

1.1 Syfte 

Syftet är att förstå erfarenheter som föräldrar med en utländsk bakgrund och i en 

socioekonomiskt utsatt situation i Sverige, har av sitt föräldraskap i relation till 

sina barn samt i förhållande till lokala myndigheter i nordvästra Skåne. 

1.2 Frågeställningar 

1. Vilka erfarenheter upplever föräldrarna att de har av integrationsprocessen 

i relation till sina barn? 

2. Vilka erfarenheter har föräldrarna av kulturella skillnaders påverkan på 

föräldraskapet? 

3. Vilka erfarenheter har föräldrarna av svenska myndigheter som de har 

kommit i kontakt med i samband med sina barn?  

4. På vilket sätt upplever föräldrarna att den ekonomiska aspekten påverkar 

föräldraskapet? 
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2. Kunskapsläget  

 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som belyser uppsatsens 

forskningsområde utifrån främst studier samt en rapport. Den tidigare forskningen 

innehar resultat som går att koppla till vårt syfte. Vi har valt att formulera tre 

rubriker, där dessa handlar om integrationens påverkan på tonårsperioden, 

myndighetskontakt och arbetssituation för individer med utländsk bakgrund i 

Sverige. Under den första rubriken redovisas studier som handlar om 

tonårsperioden utifrån barns och föräldrars egna samt gemensamma erfarenheter. 

Vidare presenteras hur individer med utländsk bakgrund kan uppleva deras 

kontakt med myndigheter såsom socialtjänst och skola. Dessa myndigheter är 

relevanta att fokusera på, då våra respondenter berättade om sina erfarenheter av 

kontakten till främst skola och socialtjänst. Därefter redogör vi för 

arbetssituationen för individer med utländsk bakgrund i Sverige. Denna 

information anser vi vara intressant eftersom den kan betraktas som 

bakgrundsinformation till våra respondenters situation.      

2.1 Integration till ett nytt land påverkan på tonårsperioden 

Fran Markowitz har i sin studie, “Family Dynamics and the Teenage Immigrant: 

Creating the Self through the Parents' Image”, intervjuat tonåringar med ursprung 

från Sovjetunionen som flyttade till USA under 1970-talet. Markowitz kom fram 

till att flera av tonåringarna hanterade integrationen och övergången till 

tonårsperioden utan större svårigheter. Mjuka övergångar var utmärkande bland 

unga som hade stödjande föräldrar, som förklarade för och lyssnade på dem. 

Tonåringarna berättade under intervjuerna om sådant som de fick uppleva i 

samband med familjens flytt till USA. Tonåringarna menade att de fick ett ökat 

ansvar samt att en rollförändring uppstod inom familjen. Flera av tonåringarnas 

föräldrar arbetade inte och var i behov av att studera för att lära sig det nya 

språket. Detta bidrog till att de unga ansvarade för matlagning, städning, 

omvårdnaden för yngre syskon med mera. Trots denna situation visade flera 

tonåringar stor tacksamhet gentemot sina föräldrar, då deras föräldrar hade valt att 

immigrera för deras bästa. Detta kan betraktas som en förklaring till att flera av 

föräldrarna fick sina önskningar uppfyllda, då barnen lät dem få mycket 

inflytande kring exempelvis personliga beslut. 
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Katrin Goldstein-Kyaga och Maria Borgström (2009:7) utförde en studie där de 

intervjuade familjer i Argentina och Brasilien med judiska, latinamerikanska samt 

irakiska rötter. De ville främst undersöka hur globalisering påverkar individers 

identitet. Goldstein-Kyaga och Borgström (2009:39) skriver att flera av 

föräldrarna som hade lämnat sina hemländer, upplevde deras kontakt med 

samhället som bristfällig. Resultatet visar att individer som flyttar till ett nytt land 

betraktar kulturella koder som en viktig aspekt för att kunna hantera och bli en del 

av den kulturella mångfalden. Behärskning av flera koder är betydelsefullt, både 

rent språkligt men även i en vidare bemärkelse (ibid:53).  

 

Hedvig Ekerwald (2004:5) genomförde en studie, där hon intervjuade flickor och 

föräldrar som har upplevt svårigheter i deras relationer till sina närmaste i 

samband med flytt. En av tonåringarna som intervjuades berättade om sin 

tonårstid som en väldigt tuff period. Hon förklarade att hennes pappa hade en 

ständig oro över att hans dotter skulle uppföra sig på ett sätt som han inte hade 

accepterat. Det forskarna bland annat kom fram till av respondentens berättelse, är 

att denne till exempel inte fick leva ett ungdomsliv som andra tonåringar 

(ibid:59). Vidare menar samma tonåring att föräldrarna hade en rädsla över att 

deras kultur samt tradition inte skulle följas, då de levde i ett främmande land och 

samhälle (ibid:60). 

2.2 Kontakt mellan myndigheter och individer med utländsk 

bakgrund 

I en rapport från Socialstyrelsen (2010:34) förs en diskussion om att föräldrar med 

utländsk bakgrund generellt sett upplever det som besvärligt att förstå regelverket 

i Sverige och olika myndigheters roll. På grund av detta kan det bli svårt att 

motivera dem att acceptera stödinsatser som socialtjänsten erbjuder. Brist på 

förtroende gentemot myndigheter är något som kan vara förekommande bland 

människor med utländsk bakgrund i Sverige. Detta kan förklaras genom tidigare 

erfarenheter av kontakt med myndigheter i hemlandet (ibid:35). Dinesen 

(2012:274) nämner att förtroendet till det nya samhället påverkas av tidigare 

upplevelser från ursprungslandet. Skapandet av förtroende är något som kräver 

socialisering i samhället (ibid:275).  
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Carlos F. Diaz (2013:286) skriver om Judith Bernhard som är en kanadensisk 

forskare och som har arbetat med familjer med utländskt bakgrund och diskuterar 

konsekvenser av invandring. Bernhard betonar att föräldrar med utländsk 

bakgrund och deras familjer bör värderas och få befogenheter av det samhälle de 

lever i. Bernhard menar att det kan uppstå hinder för individer som inte väljer att 

anpassa sig till det nya landet. Okunnighet är en faktor som kan skapa svårigheter 

för inblandade parter. När samhället ignorerar problem som invandrafamiljer 

möter, leder det till misslyckande med att ge dem lämpligt stöd och kunskap. 

Bernhard menar att skola är en myndighet som ofta inte fokuserar på det språk 

och kultur som individer med utländsk bakgrund bär med sig sedan tidigare. Detta 

resulterar i brist på kunskap. Det är viktigt att yrkesverksamma inom olika 

myndigheter förklarar de alternativ och möjligheter som finns samt låter individer 

med utländsk bakgrund få valmöjlighet kring olika aspekter i vardagslivet (ibid).  

2.3 Arbetssituation för individer med utländsk bakgrund i Sverige 

Franzén (1997:29) nämner det marknadsekonomiska intresset samt behovet av 

arbetskraft som började i Sverige på 1960-talet. Detta var en faktor som 

uppmuntrade invandring. Men individer med utländsk bakgrund fick generellt sett 

arbeten som låg under deras kompetens, där de stannade kvar i dessa mer än 

övriga befolkningen. Ekberg och Andersson (1995:9) skriver i sin artikel att redan 

under 1980-talet fick individer med utländsk bakgrund handskas med svårigheter 

vid integrering till arbetsmarknaden i Sverige. Ekberg och Andersson diskuterar 

försämringen kring arbetsmöjligheter för individer med utländsk bakgrund samt 

förklarar möjliga orsaker med tre olika teorier. Den första förklaringen innebär att 

det råder en integrationspolitisk strävan i Sverige, om att individer med utländsk 

bakgrund samt majoritetsbefolkningen ska integreras på arbetsmarknaden på 

samma sätt. Den andra teorin handlar om att kompetens bland individer som 

flyttar till Sverige har ökat, vilket bidrar till konkurrens. Den sista förklaringen 

som presenteras innebär att det under slutet av 1980-talet uppstod minskad 

arbetskraft inom flera områden på arbetsmarknaden. Men trots detta fanns det 

flera individer med utländsk bakgrund som inte fick ett arbete, vilket var något 

som de som hade bott i Sverige under en längre period även upplevde (ibid). Att 

vara arbetslös kan medföra olika konsekvenser för individer. 
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Arbetsmarknadssituationen är en aspekt som kan ha inverkan på om behov av 

ekonomiskt bistånd föreligger. I Sverige är de flesta individer som behöver 

ekonomiskt bistånd arbetslösa (Socialstyrelsen, 2012:9).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

Vi har valt att använda oss av etablerade och outsiders av Nobert Elias och John 

L. Scotson som teoretisk utgångspunkt för vår uppsats. I boken Etablerade och 

outsiders (1999) fördjupar sig sociologerna Elias och Scotson kring frågor som 

handlar om gemenskap samt exkludering. Deras studie utgick från tre 

bostadsområden, där det i ett av bostadsområdena tycktes förekomma mer 

ungdomskriminalitet än i de andra. Sociologerna märkte att skillnaderna mellan 

områdena kunde förstås genom deras interna organisation, kring deras varierande 

utsträckning av social sammanhållning. De förklarade de rådande skillnaderna 

mellan bostadsområdena, genom att de grupper som utmärkte respektive område, 

hade olika resurser samt potential till integration och gemenskap mellan gruppens 

medlemmar (Elias & Scotson, 1999:9).  

 

Teorin etablerade och outsiders är passande att använda i vår studie. Teorin hand-

lar om relationer mellan individer som lever på samma plats, vilket kan relateras 

till våra respondenter och övriga befolkningen som bor tillsammans i ett område. 

Vi har fokuserat på gruppen “outsiders”, då vi finner likheter mellan denna grupp 

och våra respondenter. Avgörande för outsiders position är vilken bakgrund de 

inte har. Våra respondenter är inte födda i Sverige, utan har som gruppen outsi-

ders anlänt till ett nytt område. De har inte en gemensam historia, med liknande 

social samt kulturell bakgrund. Det kan ha varit svårt för dem att helt kunna iden-

tifiera sig med en gemenskap. Däremot har våra respondenter en annan kultur och 

skild bakgrund från de etablerade, vilket inte var poängen för outsiders i Elias och 

Scotsons studie.  

 

I analysavsnittet har vi använt oss av Steven Loyals (2011) artikel A land of a 

hundred thousand welcomes? Understanding established and outsiders relations 

in Ireland. Vi uppfattar vissa delar av Loyals artikel som relevanta för vår studie 

då hans exempel stärkter våra respondenter utsagor och de jämförelser som vi gör 

i analysen. Artikeln har varit som en brobyggare mellan Elias och Scotsons teori 

och våra respondenters erfarenheter. 
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3.1 Etablerade och outsiders  

Elias och Scotsons presenterar en studie som påvisar tydliga gränser mellan en 

väletablerad grupp samt en nyare grupp av människor, där nykomlingarna betrak-

tades som outsiders av de etablerade. Individer slöt sig till den etablerade gruppen 

och såg outsiders som en grupp mindre betydelsefulla människor (1999:27). Den 

makt som de etablerad hade, orsakades av deras förmåga att skapa sammanhåll-

ning samt kontrollera den sociala styrningens mekanismer. Resultat från studien 

menar att förmåga till sammanhållning är grunden för en grupps möjlighet till 

auktoritet och makt. Sammanhållning är något som skapas av minnen, gemen-

samma värderingar, på långvarigt nära vänskap samt fiendskap. Denna praxisba-

serade, naturliga samt outtalade kombination av sammanhållning och interaktion 

är det som framkallar maktförhållanden mellan etablerade och outsiders (ibid:10). 

Det är därmed maktrelationen som resulterar i kulturella skillnader mellan grup-

perna. Integration var en annan faktor som bidrog till den etablerade gruppens 

makt. De hade levt i området under två eller tre generationer, medan den andra 

gruppen var nykomlingar (ibid:34). Vidare menar sociologerna att när en medlem 

i en grupp ser ner på en medlem i en annan grupp, beror det inte på den enskilda 

outsiderns individuella personlighet eller kvaliteter. Istället handlar det om att 

denne outsider är medlem i en nedvärderad grupp eller kategori, vilket resulterar i 

att samtliga medlemmar i gruppen anses som skilda från samt mindervärdiga den 

andra gruppen (ibid:17). Nykomlingarna accepterade tillhörandet av en mindre 

uppskattad samt respekterad grupp (ibid:28). Utestängning och stigmatisering var 

sådant som outsiders fick vara med om (ibid:30).  

 

Med stigmatisering menar Elias och Scotson (ibid:32), att medlemmar i en grupp 

ser ner på en annan grupps medlemmar, på grund av att de tillhör en grupp som 

anses underlägsna samt kollektivt skilda från den egna gruppen. Respondenterna i 

vår studie kan betraktas befinna sig i en socioekonomisk utsatt situation, vilket 

ökar risken för utsatthet i samhället. Socioekonomi är en faktor som kan mätas 

med olika mått på social ställning i samhället, exempelvis genom utbildningsgrad 

eller socioekonomisk gruppering utifrån arbete. Individer med en svag social 

position har generellt sett mindre bra levnadsvillkor och levnadsvanor samt hälsa, 

större dödlighet och lever kortare tid än individer med hög social position. De 
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mest centrala hälsoriskerna kan betraktas hos individer som befinner utanför 

arbetsmarknaden (Region Skåne, 2013:184). Vidare menar Elias och Scotson att 

de etablerade strävar efter att åstadkomma känslor som skam bland outsiders, då 

dessa enligt de etablerade inte lever upp till samhällets normer (ibid:37). Indivi-

ders självbild och självrespekt påverkas av vad andra individer tycker om denne 

(ibid:52). Barn till outsiders påverkades också av omständigheterna. Ungdomar 

som betraktades som outsiders hade en negativ och motsägelsefull självbild. De 

var sårbara samt hade en osäker självkänsla. Detta kan förklaras genom att deras 

föräldrar inte hade särskilt stabila positioner i samhället (ibid:179).  
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4.  Metod och metodologiska överväganden 

I detta kapitel kommer vi att först redogöra för vårt metodval, där vi för en diskus-

sion kring olika förtjänster samt begränsningar som kan tänkas finnas med meto-

den. Sedan presenterar vi ett avsnitt om urval, population samt generaliserbarhet. 

Därefter följer arbetsfördelning och genomförandet av intervjuerna samt bearbet-

ningen av det samlade materialet. Sedan diskuteras samt problematiseras forsk-

ningsetiskaprinciper. Avslutningsvis presenteras vår förförståelse samt metodens 

tillförlitlighet.  

4.1 Kvalitativ metod 

Vi har inspirerats av det hermeneutiska perspektivet för att skapa en bredare för-

ståelse samt tolkning av vår empiri. Hermeneutik är ett synsätt som från början 

skapades för tolkning eller förståelse av texter. Det som ligger till grund för detta 

synsätt är att när en viss person analyserar en text, ska denne sträva efter att nå 

textens mening genom det perspektiv som upphovsmannen haft från början (Bry-

man, 2011:507). Med det hermeneutiska perspektivet strävar man efter att uppnå 

förståelse för människors handlingar och förklara deras beteenden. Det går även 

att anse att den hermeneutiska synen inbegriper en mer empatisk förståelse av 

individers beteenden samt handlingar, istället för att fokusera på de krafter som 

orsakar dessa (ibid:32). Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod, där vi 

strävade efter att få en ökad förståelse över föräldrar med utländsk bakgrunds 

erfarenheter av att ha barn i tonårsåldern i Sverige. Vi var intresserade av att 

förstå respondenters tankar och erfarenheter kring det valda ämnet mer djup-

gående. Den kvalitativa metoden har en tolkningsinriktad utgångspunkt, där det 

viktiga är att förstå den sociala verkligheten utifrån hur olika individer i en viss 

miljö väljer att tolka denna (ibid:341). Vi valde att använda oss av den kvalitativa 

metoden för att vi önskade att få en bredare förståelse för våra respondenters 

erfarenheter. Genomförändet av intervjuer gynnade oss då våra respondenter har 

fått möjlighet att utveckla sina svar. Den kvalitativa metoden var därmed lämplig 

att använda, eftersom sådant som vi ville utföra är utmärkande för denna metod 

och skapade oss därmed möjligheter (Trost, 2005:14). 
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4.2 Semistrukturerad intervju   

Vi använde oss av semistrukturerad intervjumetod, där vi hade förberett ett visst 

antal ämnen med lika många frågor kring varje tema. Vår intervjuguide finns 

längst bak i dokumentet (se bilaga 2). Den semistrukturerade metoden anser vi 

vara relevant för vår studie, då en analys och diskussion av vår empiri har kunnat 

göras mycket tydligt och effektivt. Detta för att de olika teman som vi hade 

förberett inför varje intervju, mynnade ut i studiens resultat under analysdelen. 

Med semistrukturerade intervjuer menas att intervjuaren har förberett ett visst 

antal teman, som brukar kallas för en intervjuguide, där respondenten har frihet att 

kunna forma svaren på det sätt denne önskar. De frågor som förberetts behöver 

inte ställas i den turordning som har formats i intervjuguiden (Bryman, 2011:415). 

När vi var klara med samtliga intervjuer transkriberade vi det empiriska material 

som vi hade samlat in. Detta i sin tur krävde ett tolkningsarbete, där det 

hermeneutiska perspektivet var till stor hjälp.  

 

Användning av semistrukturerade intervjuer kan även medföra vissa begräns-

ningar. De eventuella begränsningar som hade kunnat uppstå var att diskussioner 

med respondenter skulle ha börjat dra sig åt ett oplanerat håll. May (2013:163) 

skriver om sådana situationer och menar att när detta sker ska man försöka vara 

mottaglig för det respondenterna säger samt acceptera deras sätt att förklara sin 

situation. När liknande situationer uppstod för oss, hade vi oftast studiens syfte 

och frågeställningar i åtanke, för att kunna återgå till ämnet. Då vi var två inter-

vjuare, diskuterade vi betydelsen av att samtliga respondenter skulle få tillräckligt 

med utrymme för att kunna uttrycka sig. Vår metod förespråkar detta, då den 

menar att respondenter ska få möjlighet att uttrycka sig med egna termer (ibid). 

Att vara två forskare som håller i en intervju kan medföra ett överläge samt en 

maktposition och bidra det kan i sin tur bidra till olika känslor hos deltagarna. Vi 

diskuterade om underlägsenhet eller osäkerhet skulle ha kunnat uppstå hos 

respondenterna. Föräldrarna kan ha upplevt deras föräldraskap som otillräcklig 

eller mindre bra när de svarade på våra frågor. Trost (2005:49) menar att en 

respondent kan uppleva ett underläge under en intervju. Detta har vi varit 

medvetna om och anser trots detta att det gynnade oss att vara två intervjuare. En 

av oss lyssnade mer noggrant på det respondenten berättade, medan den andre 
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observerade kroppsspråk, tonläge, mimer med mera. En helhetsbild av varje 

intervju skapades, där vi samtidigt fick möjlighet att stödja samt komplettera 

varandra. 

4.3 Metodologiska reflektioner 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie, då vi ville få en djupare förståelse av 

de erfarenheter som föräldrar med utländsk bakgrund, som befinner sig i en so-

cialt utsatt situation har samt hur de utövar sitt föräldraskap i mötet med sina barn 

respektive svenska myndighetsföreträdare. Efter att ha läst tidigare forskning 

kring ämnet blev vi intresserade av att undersöka hur “problematiskt” tonårs-

perioden egentligen kan tänkas vara samt hur föräldraskap anpassas efter det. 

Upplever föräldrar enbart problem och smärta genom tonårsperioden? Var 

missförstånd, rebelliska fasoner och arga föräldrar allt tonåren hade att erbjuda?  

Vi tänker att en kvantitativ studie hade kunnat vara ett alternativ, om man ytligt 

eller generellt hade velat beröra de områdena som vi har valt att bygga upp vår 

uppsats kring. Genom en kvalitativ studie har vi kunnat få djupare och mer 

detaljerade utsagor av respondenter, som bär med sig betydande erfarenheter för 

vår studie. Vi har utgått från vår intervjuguide och ställt följdfrågor vilket har 

bidragit till att vi har fått djupgående och adekvata utsagor. Detta hade vi inte 

kunnat göra om vi hade valt att till exempel utföra en enkätundersökning. För-

modligen hade vi inte kunnat få en djupare förståelse av de historier som res-

pondenterna valde att dela med sig av under intervjuerna.  

Något som vi kan betrakta som en brist i arbetet, är vårt urval av respondenter. Vi 

valde att intervjua deltagare i en daglig verksamhet, som är ämnad för individer 

som befinner sig i en socioekonomisk kris samt går på försörjningsstöd eller 

liknande bidrag. Valet var baserat på etnicitet, dock uteslöt vi tanken om att det 

skulle kunna finnas respondenter som inte talar svenska. Ett fåtal av våra respon-

denter hade bristande kunskaper i det svenska språket och valde att besvara våra 

frågor på arabiska respektive engelska. En av oss uppsatsskrivare talar god ara-

biska och engelska. Omständigheten hade kunnat vara problematisk om ingen av 

oss innehar någon av dessa språkkunskaper.  
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4.4 Urval, population och generaliserbarhet  

Ett målinriktat urval har använts för denna uppsats, då vi hade i syfte att intervjua 

föräldrar med utländsk bakgrund som var relevanta för vårt syfte och våra fråge-

ställningar. Med målinriktat urval menas att det vid tillvägagångssättet finns en 

strategi, där man försöker göra en koppling mellan studien syfte samt urval. På så 

sätt skapar en forskare sitt urval utifrån en strävan om att kunna intervjua män-

niskor som är lämpliga för arbetet (Bryman, 2011:434). Vi kontaktade en daglig 

verksamhet i Nordvästra Skåne som arbetar med bland annat utländska föräldrar 

som befinner sig i en social utsatt situation. Med social utsatt situation syftar vi på 

arbetslöshet samt språksvårigheter. Den dagliga verksamheten går under ramen 

för myndighetsutövning, vilket har gjort att vi har reflekterat över konsekvenser 

samt hur vi kan hantera dessa på bästa sätt. Den dagliga verksamhet drivs av 

kommunen vilket skulle kunna medföra att respondenterna begränsar sina svar 

kring frågor om myndighetskontakt, då de inte vill uttrycka ett missnöje som 

sedan kan påverka dem. En av uppsatsskrivarna har en bekant som arbetar i denna 

verksamhet och som kan erbjuda oss tillgång till ett samtalsrum. Vi skickade ut ett 

introduktionsbrev till den dagliga verksamheten där vi informerade om vår studie 

samt möjlighet att anmäla sig (se bilaga1).  

 

Vi intervjuade endast föräldrar som har eller har haft barn i tonsårsperioden. 

Samtliga respondenter var kvinnor vilket inte var vår ambition i början. Den 

grupp av föräldrar som vi fick träffa för intervjuer bestod av endast kvinnor. Att 

inga manliga respondenter deltog i vår studie, ser vi dock inte som ett hinder 

eftersom kön inte har varit en betydande faktor för oss. Sju intervjuer genom-

fördes, vilket gör att materialet endast går att generalisera till respondenterna 

själva och inte till andra utländska föräldrar i Sverige. I början var vi osäkra på 

hur många intervjuer vi skulle genomföra och läste om en diskussion kring detta i 

Bryman. Bryman (2011:436) skriver att det kan vara oklart att kunna avgöra hur 

många respondenter som bör intervjuas, för att den teoretiska mättnaden ska 

uppnås. När den teoretiska mättnaden har uppnåtts behöver intervjuaren inte 

genomföra fler intervjuer. Vi har varit intresserade av varje respondents egna 

erfarenheter av tonårsperioden och anser att antalet genomförda intervjuer inte har 

varit särskilt betydande för oss. Vi har strävat efter att förstå föräldrarnas 
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erfarenheter, vilket har varit orsaken till att begreppet teoretisk mättnad har 

hamnat i skymundan.  

4.5 Intervjuguide och genomförandet av intervjuerna 

Inför intervjuerna förberedde vi en intervjuguide. Vi hade formulerat fyra öppna 

frågor kring olika centrala teman för vår studie. Dessa teman handlade om 

integration, myndighetskontakt, föräldraskap och ekonomiska aspekter. Under 

intervjuerna lyssnade vi aktivt på det respondenterna berättade och formulerade 

relevanta följdfrågor beroende på vilka svar vi fick.  

 

Med intervjuguide menas en strukturerad lista över de intervjufrågor som ska 

diskuteras samt beröras i en semistrukturerad intervju. Det viktiga är att frågorna 

leder till att forskare anser att de får tillräckligt med information kring hur respon-

denterna upplever sin värld samt till liv (Bryman, 2011:419). Antalet föräldrar 

som intervjuades blev sju, där nästan alla samtal varade mellan 30 till 60 minuter. 

En intervju pågick endast i 13 minuter, då respondenten gav oss korta svar som 

denne inte ville utveckla vidare. Vi försökte ställa öppna- samt följdfrågor, men 

detta ändrade inte på situationen. Respondenten delade med sig av intressanta 

synpunkter som vi, trots intervjuns korta längd, har presenterat i analysen. Vi 

genomförde våra intervjuer i ett samtalsrum i en daglig verksamhet i nordvästra 

Skåne. Detta rum var en aning avskilt från verksamheten och förberedelser gjor-

des för att hindra eventuella störningar under varje intervju. Innan intervjuerna 

påbörjades informerade vi om tystnadsplikt samt etiska principer, sedan bad vi om 

tillåtelse för att spela in intervjuerna via mobiltelefon. Samtycke är ett viktigt 

begrepp i vår studie, då det skapar ett ömsesidigt förtroende mellan intervjuare 

och deltagare (Öberg, 2011:65). Vi spelade in varje intervju för att kunna göra 

genomtänkta tolkningar efter våra samtal med respondenterna. Liknande frågor 

ställdes till alla respondenter, där våra följdfrågor kunde variera. Under inter-

vjuerna uppstod sådant som vi inte hade planerat. Två av våra respondenter ville 

prata arabiska och en respondent på engelska under deras intervjuer. En av fors-

karna kan arabiska och fick översätta åt den andra forskaren under intervjun samt 

ansvara för transkriberingen av dessa. Att vissa av våra respondenter valde att 

prata arabiska samt engelska har skapat oss positiva reflektioner. Vi anser att det 

tyder på att vi har förmedlat ett förtroende till respondenterna, som gör att de kan 
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prata om sina språksvårigheter samt välja att tala det språk som de är mer 

bekväma med.  

4.6 Materialsökning 

När vi har arbetat med vår studie har vi använt oss av olika sökmotorer och 

begrepp. Nedan följer de tillvägagångsätt som skett under processensgång. För att 

hitta relevant litteratur och artiklar kring tidigare forskning och för uppsatsen i 

helhet, använde vi oss av sökmotorerna Google, Lubsearch, Lovisa och Libris. 

Vid sökningar i Libris blev vi ofta hänvisade till databasen Lovisa, där vi ofta 

lyckades hitta den litteratur som vi var ute efter. Genom sökmotorn Lovisa fann vi 

de böcker som har använts i vårt arbete. Via Google och Lubsearch fann vi 

relevanta och intressanta artiklar samt rapporter. Artiklarna har varit på både 

svenska och internationella, där dessa har handlat om studiens forskningsfråga. Vi 

valde att endast använda artiklar som är vetenskapligt granskade, med andra ord 

peer rewieved. På så sätt begränsade vi antalet träffar. Vi valde att fokusera på om 

vår undersöknings nyckelord motsvarade med exempelvis andra undersökningars 

namn, tillvägagångssätt samt sammanfattningar. Vi försökte även utgå från hur 

lika dessa studier var med vår egna. Anledningen till detta var främst för att vi 

ville föra intressanta och givande diskussioner samt jämförelser senare i arbetet. 

De flesta rapporter som har använts är tagna från Socialstyrelsen eftersom vi i 

dessa fann material som var passande för vår studie. De begrepp som vi har 

använt oss av när vi sökt genom Lubsearch är följande: parenthood immigrants 

teenagers, parents immigrants society teenagers, parenthood teenagers, parents 

teenagers, parents relation teenagers, parents relation authorities, teenagers 

parents foreign background, parenthood immigrant society, establish outsiders, 

immigrants authorities, parents immigrants school.    

4.7 Bearbetning och analys  

Intervjuerna som genomfördes spelades in via mobiltelefon, där vi efter varje 

intervju skickade en kopia av samtalen till varandra. Efter att vi hade haft våra 

intervjuer började vi transkribera materialet. Vi valde att transkribera vårt material 

så fort som möjligt för att minnas viktiga detaljer som uppstod under intervjuerna. 

Vi transkriberade ungefär lika många intervjuer var och sedan läste vi varandras 

transkriberingar medan vi lyssnade på ljudinspelningarna. Att transkribera efter 
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intervjuer skapar fördelar eftersom man behåller respondenternas ordalag samt 

sätt att formulera sig (Bryman, 2011:429). Vidare uppkom en aspekt som skapade 

reflektioner under transkriberingen. Först valde vi att skriva ner allt som inter-

vjupersonerna berättade men insåg efter att ha läst i Bryman (ibid:431) att detta 

inte är ett krav. Vi valde att transkribera all material från samtliga intervjuer och 

inser efterhand att detta var rätt gjort. En av våra respondenter hade en tendens att 

prata om sådant som inte var särskilt relevant för vår studie, där vi efter intervjun 

funderade över hur vi skulle kunna använda informationen i analysen. När vi var 

klara med transkriberingen av denna intervju, insåg vi att respondenten hade delat 

med sig av intressanta aspekter gällande tonårsperioden vilket vi inte hade 

reflekterat över under samtalet. Vi anser att det är av fördel att transkribera all 

material, då man genom att endast lyssna under en intervju, kan missa viktiga 

aspekter. Efter att ha transkriberat upptäckte vi sådant som vi annars hade kunnat 

förbise.   

 

Under intervjuerna pratade respondenterna inte alltid i hela meningar och de 

upprepade sig ofta. Ibland kunde intervjupersonerna enligt oss uttrycka sig på ett 

sätt som hade kunnat skapa svårigheter för läsarna att hänga med. Vi har utfört 

vissa redigeringar i de citat som har använts under analysdelen, utan att förändra 

innehållet, med strävan att underlätta för läsarna. Bryman (2011:431) menar att 

förändringar samt redigering kan ske, men innebörden ska inte påverkas. Det är 

därmed av betydelse att den skrivna texten är så lik som möjligt det responden-

terna berättade. Efter att all material hade transkriberats använde vi oss av kod-

ning. Vi läste igenom vårt material och markerade sådant som ansågs vara rele-

vant för vår studie. Därefter fann vi olika mönster, som vi sedan valde att katego-

risera i några teman. Dessa teman har använts som underrubriker i analysen. Vi 

valde dessa teman eftersom de tydligt gick att finna under bearbetning av samtliga 

intervjuer.  De var även intressanta och passande för vår studie. Att koda betyder 

att man framställer ett index eller en lista av termer, som medverkar till den 

tolkning samt den teoretisering som utförs på basis av data. Processen innebär att 

man först läser igenom materialet och efter läsningen noterar sådant som tycktes 

vara intressant. Därefter kan nyckelord som intervjupersonerna använde under 

intervjuerna, bidra till att olika teman synliggörs i materialet (ibid:525).  
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4.8 Forskningsetiska principer och vår roll som forskare  

Att tänka på olika etiska principer före, under samt efter genomförandet av 

intervjuerna har varit av stor betydelse. Öberg (2011:64) skriver att forskningsetik 

är viktigt att tänka på, då det är en faktor som bidrar till skapandet av en god 

relation mellan intervjuade och intervjuaren. Sådant som kan resultera i en god 

kontakt kan till exempel vara intervjuarens empatiska förmåga att visa förståelse 

samt lyssna till respondenterna. De grundläggande etiska principerna handlar om 

information, konfindentialitet, samtycke samt nyttjande för respondenterna som 

deltar i studien (Vetenskapsrådet, u.å.). Vi tänkte på dessa krav före, under samt 

efter varje intervju. När vi formulerade vårt introduktionsbrev var vi noggranna 

med att nämna information om vår studie, där vi till exempel skrev syftet med 

arbetet. Vi informerade respondenterna om att deltagandet av studien var frivilligt 

samt att det fanns möjlighet att hoppa av undersökningen när de ville. Detta kallas 

för informationskrav och innebär att forskaren ska meddela inblandade personer 

kring deras roll samt vilka villkor som råder för deras deltagande i studien. 

Forskaren ska meddela respondenten att deltagandet är frivilligt samt att denne 

har rätt att upphöra sitt deltagande (ibid). För att säkra respondenter om att deras 

deltagande skulle innebära full sekretess valde vi att boka ett mindre samtalsrum 

avskilt ifrån den verkliga verksamheten för att på så sätt inte riskera att 

respondenterna känner sig iakttagna eller liknande.  

 

Innan vi påbörjade varje intervju, framförde vi en kort presentation om vilka 

rättigheter respondenterna har vid medverkan av vår studie. Vi började med att 

träffa våra respondenter, där alla var intresserade och såg framemot att få vara 

deltagare. Detta var något som märktes, då flera respondenter var engagerade 

samt gav oss olika alternativ till passande intervjutillfällen. Detta handlar om 

samtyckeskravet som innebär att de personer som är deltagare själva ska få 

bestämma om de vill vara med i studien (Vetenskapsrådet, u.å.). Vi har behandlat 

alla uppgifter med konfidentialitet, där inga namn och ålder på respondentera 

kommer att kunna identifieras i uppsatsen. Konfidentialitetskravet betyder att 

uppgifter kring respondenter som deltar i studien ska hanteras med försiktighet. 

Alla uppgifter som forskaren har fått från respondenten ska noteras, förvaras samt 

avrapporteras på ett sådant sätt att andra individer inte kan identifiera responden-
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ten (ibid). Den sista etiska principen som ska presenteras är nyttjandekravet. Vi 

har varit ärliga mot våra respondenter, där någon form av bedrägeri, lögner eller 

hemlighållande av information inte fick uppstå. Av främst etiska skäl var det 

viktigt att endast arbeta med material som hade spelats in. Nyttjandekravet 

handlar om att information samt uppgifter som respondenterna lämnar till oss, 

endast ska användas för det vi hade i avsikt (ibid).  

4.9 Förförståelse 

Innan vi diskuterar metodens tillförlitlighet vill vi reflektera över vår egen 

förförståelse. Vi tror att det som forskare kan det vara svårt att vara fullständigt 

objektiv, då vi som individer enligt oss brukar vara påverkade av olika 

uppfattningar, erfarenheter och förställningar. En kritik som brukar riktas åt 

kvalitativ forskning handlar om att den är mycket subjektiv. Kritiken innebär att 

resultat från den kvalitativa studien många gånger grundar sig på forskarnas 

osystematiska tolkningar om vad som är centralt och väsentligt (Bryman, 

2011:368). Vi har tänkt på hur våra erfarenheter från sedan tidigare kan påverka 

vårt arbete. Vi har ursprung från Mellanöstern och lever under vissa situationer 

med dubbla kulturer. Detta är en aspekt som skulle kunnat påverka utförandet av 

vår studie. Intervjuerna skulle ha kunnat riktas åt ett håll, då vi själva kan ha 

erfarenheter samt tankar om att ett visst område är mer intressant och spännande 

att fördjupa sig inom. För att kunna vara så neutral som möjligt, har vi haft sådana 

reflektioner i åtanke och ständigt behållit ett kritiskt tänkande under uppsatsskri-

vandet. Med kritiskt tänkande menas att vi bland annat har läst igenom varje me-

ning en andra gång för att hindra eventuella förutfattade meningar. Under samt-

liga intervjuer ställdes följdfrågor, där hanteringen var dessa var något som vi 

diskuterade innan genomförandet av samtalen. Vi bestämde att tystad som skulle 

kunna uppstå under intervjuer inte skulle betraktas som stress- eller problemska-

pande faktor, utan istället som en möjlighet. Med en sådan inställning hade vi 

möjlighet att formulera genomtänkta följdfrågor med försiktighet.  

4.10 Metodens tillförlitlighet 

Det finns diskussioner om huruvida validitet och reliabilitet är relevanta begrepp 

inom kvalitativ forskning. Bryman (2011:352-353) skriver om Lincoln och Gubas 

sätt att bedöma samt värdera kvalitativ forskning, där de har presenterat för hur 
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man kan bedöma kvalitativ forskning genom begreppet tillförlitlighet. Tillför-

litlighet inbegriper bland annat fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att stärka samt konfirmera arbetet.  

 

För att kunna åstadkomma trovärdighet i sina resultat, gäller det att forskare 

säkerställer att studien har genomförts i enlighet med de kriterier som finns samt 

att respondenter har fått information om resultaten, så att de kan bekräfta att 

forskaren har gjort rätta tolkningar (ibid:355). Vi har stärkt trovärdigheten i vårt 

arbete genom att utföra studien i överenskommelse med de regler som vi har 

framfört. Under samt efter varje intervju, sammanfattade vi kort respondenternas 

uttalanden, för att vara säkra på att feltolkningar eller missförstånd inte hade skett. 

Trovärdighet är en aspekt som vi har reflekterat över. Vi genomförde våra 

intervjuer i en daglig verksamhet som hjälper samt stödjer individer som befinner 

sig i olika utsatta situationer. Intervjuplatsen samt den beroendesituation som 

enligt oss existerar för respondenterna, kan ha påverkat deras uttalanden. Det 

behöver inte vara på det sättet, men all material har trots det behandlas med 

försiktighet och en kritisk inställning. Vi tänker att överförbarhet påverkas mycket 

av vilket sammanhang man befinner sig i. Att läsa en hel del och skapa en 

förståelse kring vad tidigare forskning visar gällande vårt val av område, har 

skapat oss en bild av studiens överförbarhet till andra miljöer. Överförbarhet 

innebär att man gör fylliga redogörelser samt beskrivningar, för att andra 

individer ska kunna avgöra om resultatet går att överförbara till en annan miljö 

(ibid). Vi har läst igenom vårt arbete tillsammans och sedan var för sig, för att 

bekräfta för oss själva att alla faser har redovisats. För att öka pålitligheten i vårt 

arbete har vi bett familjemedlemmar och vänner granska vår uppsats. De gav oss 

synpunkter på sådant som kan förbättras samt saknades i våra redovisningar. 

Pålitlighet innebär att forskare bär på ett granskande synsätt, där de gör en 

fullständig samt tillgänglig beskrivning av alla stadium av forskningsprocessen 

(ibid). Det sista delkriteriet i tillförlitlighet är möjlighet att styrka och konfirmera. 

En diskussion kring detta kriterium har redan framförts vid främst presentation av 

vår förförståelse. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren är 

medveten om att det inte går att utgå från en objektiv syn i samhällelig forskning 

och därför strävar efter att säkerställa att denne har handlat i god tro. På så sätt ska 

forskaren hindra att personliga värderingar eller teoretisk inriktning har fått en 
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inverkan på genomförandet samt slutsatserna (ibid). Validitet i kvalitativ forsk-

ning innebär huruvida man som forskare har undersökt det man hade i avsikt att 

undersöka (ibid:352). För att åstadkomma hög validitet hade vi alltid vårt syfte 

och våra frågeställningar i åtanke. Detta för att alltid ha vårt valda ämne i fokus. 

Dessutom anser vi att validiteten i vårt arbete har stärkts ytterligare genom att vi 

har varit kritiska och reflekterande under skrivprocessen. Vår intervjuguide, teori 

och tidigare forskning har skapats och använts med noggrannhet. Vi ställde följd-

frågor då vi under samtliga intervjuer upplevde att vi inte fick tillräckliga svar. På 

så sätt anser vi att vi har lyckats få tydliga utsagor som stärker tillförlitligheten 

samt minska risken för eventuella missförstånd som hade kunnat orsakas av våra 

subjektiva resonemang. 

 

4.11 Arbetsfördelning  

Första veckorna under vårt uppsatsskrivande har vi träffats i princip varje dag och 

samlade material för att påbörja skrivandet. Amira har ansvarat för att söka och 

sammanställa relevant material för vår studie, medan Meryem har ansvarat för 

större delen av skrivandet. Vi diskuterade och formulerade våra texter gemen-

samt, förutom abstract som Amira själv har skrivit. Vi närvarade båda under 

intervjuerna och transkriberat större delen av empirin var för sig. Amira transkri-

berade intervjuerna som var på arabiska. Vi har diskuterat och analyserat största 

delen av vårt material tillsammans. Därefter har vi gått igenom arbetet några 

gånger, både tillsammans och var för sig, för att få materialet samt språket 

enhetligt. Vi är nöjda med vårt samarbete och har inte upplevt några svårigheter 

under uppsatsskrivandet. 
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5. Resultat och analys     

I detta kapitel har vi fyra olika delar, där vi i det första kapitlet redovisar 

undersökningens respondenter. Därefter kommer vi att presenterar de teman som 

vi har valt att lyfta från vår empiri som vi har samlat och analyserat. Slutligen 

kommer vi att avsluta med det tredje och fjärde stycket med föräldrarnas 

erfarenheter kring begreppen frigörelse, utanförskap, levnadssätt samt 

arbetssituation. Resultatet har via materialbearbetning format de huvudfrågor som 

vi har redogjort för i analysen. Med utgångspunkt från vår teori och 

frågeställningar har vi skapat dessa teman, som har varit utgångspunkter för vår 

intervjuguide. När vi har gått igenom respondenternas utsagor, har vi likställt 

nyanser av teman som vi har formulerat. Tydliga och intressanta mönster för vår 

studie visade sig relativt tidigt. Med hjälp av teorin har vi analyserat och utformat 

våra teman. Nedan redogörs korta presentationer av våra respondenter. Vi har valt 

att ändra på våra respondenters namn för att behålla anonymitet samt dölja deras 

identitet. 

5.1 Presentation av respondenter 

Fatma: Fatma kommer ursprungligen från Irak och arbetade som språklärare i 

hennes hemland. Hon bott i Sverige i 8 år och har två barn i tonåren, som är 16 

och 21 år gamla.  

Leyla: Leyla kommer ursprungligen från Libanon och har bott i Sverige i 4 år. 

Hon har tre tonåringar i åldrarna 14, 18 och 20.  

Lina: Lina kommer ursprungligen från USA och är gift med en man som har 

ursprung från Libanon. Idag är Lina en muslimsk konvertit. Lina är född och 

uppväxt i USA, men flyttade till Libanon efter att hon hade gift sig. Där levde 

Lina tillsammans med hennes familj i 8-9 år. Hon flyttade till Sverige för två år 

sedan och har två tonåringar i åldrarna 14 och 15.  

Maryam: Maryam kommer ursprungligen från Libanon och har bott i Sverige i 

27 år. Hon har två barn som är 28 och 20 år gamla. 

Sonya: Sonya kommer ursprungligen från Bosnien och är utbildad arkitekt. Hon 

har tidigare bott i Sverige i 15 år och bestämde sig för att återvända till Bosnien. 
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För några månader sedan valde Sonya att flytta tillbaka till Sverige med sin 14-

åriga dotter.   

Maya: Maya kommer ursprungligen från Rumänien och har bott i Sverige sedan 

hon var 4 år gammal. Hon har en son som är 19 år gammal. 

Jiyan: Jiyan kommer ursprungligen från Irak och bott i Sverige i 20 år. Hon har 

två tonåringar som är 14 och 16 år gamla.  

5.2 Presentation av teman 

När empirin analyserades fann vi fyra teman som nämndes under samtliga 

respondenters intervjuer. Dessa är som tidigare nämnts utanförskap, frigörelse, 

levnadssätt samt arbetssituation. I överlag gav respondenterna svar som kan 

relateras till varandra, där de ibland talade om skilda perspektiv kring ett tema. 

Det är möjligt att vi genom att ha formulerat fyra teman kan ha missat information 

från våra respondenters utsagor. Däremot var det dessa teman som dominerade 

under samtliga intervjuer och vi anser dessutom att dessa är relevanta för vårt 

syfte. Vi valde att formulera två underrubriker till varje huvudtema. Med strävan 

att redovisa samt analysera så mycket som möjligt av vår empiri, upplever att vi 

har lyckats fånga olika intressanta delar från varje intervju.   

5.3 Utanförskap 

5.3.1 Relation och till det svenska samhället  

Under samtliga intervjuer pratade respondenterna om deras relation till det 

svenska samhället. De flesta av respondenterna delade med sig av erfarenheter 

kring utanförskap under perioden då deras barn befinner eller befann sig i tonåren. 

En av respondenterna berättade att hon betraktar sig själv som svensk, men att 

hennes efternamn påverkar samhällets syn på henne. Vidare berättade hon en 

händelse som hennes tonåring hade fått vara med om.    

Maya: Ne, jag är inte född här. Ehh det är hur ska man säga det, det är blandat 

jag ser mig som svenska men är född i Rumänien. Folk ser mig som svensk 

tills dem ser mitt efternamn, min son ser sig som svensk tills det var en som 

hörde hans efternamn och ska vi se här när han var 16 år hörde han ordet blatte 

för första gången när det handlade om honom. Han blev jättechockad.  
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Maya menade att en svårighet som hon har mött under barnets tonårsperiod, är att 

omgivningen har betraktat henne samt hennes son som icke svenskar. Elias och 

Scotson skriver att vissa begrepp kan användas för att stigmatisera andra grupper 

och att detta är förekommande i relationen mellan etablerade och outsiders (Elias 

& Scotson, 1999:37). Loyal (2011:7) diskuterar liknande resonemang i sin artikel. 

Diskussioner förs kring hur individer blir behandlade och klassade som outsiders 

på grund av deras etniska bakgrund, klass och/eller kön. Vidare menar Elias och 

Scotson (1999:37) att de etablerade kan kalla outsiders för olika termer, då 

förödmjukelse samt känslor som skam vill åstadkommas bland dem. Mayas son 

blev kallad för blatte, vilket kan tolkas som att upplevelser om att han är 

avvikande eller tillhör ett utanförskap ville framkallas hos honom. Vidare menar 

Elias och Scotson (1999:37) att termer sägs i syfte för att påminna outsiders att de 

inte lever upp till den etablerade gruppens normer. I denna situation innebär det 

att vara “blatte”, något som betraktas som avvikande. Vi tolkar det som att Maya 

upplevde att hennes bakgrund, i vissa fall, hade skapat svårigheter vid utövandet 

av ett föräldraskap.      

5.3.2 Relation till myndighetsutövare 

Känslor av utanförskap var något som förklarades av respondenterna i deras 

kontakt med myndigheter angående deras barn. Det Leyla beskrev handlar om 

sådant som hennes dotter hade fått uppleva under tonåren i relationen med sina 

lärare. Leyla menade att hennes dotters lärare blev chockade över att dottern inte 

bar sjal, då lärarna enligt henne hade en tanke om att alla muslimer måste använda 

sjal. Hennes dotter hade, som vi har uppfattat det, blivit irriterad över att behöva 

förklara att användandet av sjal är något som är upp till henne samt att hennes 

familj respekterar hennes val.  

Leyla: Jag hörde denna uttryck många gånger… Mina barn beskriva till deras 

lärare eh.. du du har inte sjal på sig till min lilla eh.. flicka. Hon sa det är inte 

obligatoriskt i min familj även om min syster har sjal men min mamma har 

inte. Det är frivilligt, om man vill så man kan ha sjal på sig om man vill inte 

det är frivilligt. Så de chockad lärare, nej jag vet att alla muslimer det är 

obligatoriskt till dem att ha sjal på på sig. Hon sa inte i min familj. Det är 

sådana små små saker gör stora skillnader i familjen. 
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Spänningar och konflikter kan uppstå mellan etablerade och outsiders, då det 

uppstår ett “vi och dem” tänk. Elias och Scotson menar (1999:49) att man 

betraktar en grupp av individer som tillhörande av en grupp som är avlägsen från 

den egna gruppen (jfr Carlos F. Diaz, 2013:286). Detta är något som Loyal 

(2011:8) nämner, där han menar att individer väljer att skilja på människors värde, 

om de skiljer sig från de själva gällande bland annat kulturella värderingar eller 

hudfärg. Elias menar att dessa går under den bredare och mer valida gruppen som 

har ett behov av att dominera och diskriminera. De strävar efter maktskillnad 

mellan de “etablerade” och “icke - etablerade” (ibid). Det vi kan tolka från Leylas 

uttalande är att lärarna reagerade på att dottern inte bar sjal, eftersom hon tillhörde 

en “grupp” där bärandet av sjal kan betraktas som ett måste. Leyla förmedlade en 

tanke om att en “vi och dom”- situation uppstod i kontakten mellan hennes dotter, 

som behövde förklara sin situation, samt hennes lärare. Detta är ett typiskt vapen 

på hur de “etablerade” håller “outsiders” på sin plats. På så sätt ger de “outsiders” 

en känsla av exklusion och utanförskap från samhället (ibid).  

Vidare berättade Fatma, Jiyan och Sonya om den hjälp de hade fått från 

myndigheter då deras barn var under tonåren. Fatma och Jiyan berättade om att de 

vill arbeta under perioden då deras barn befann sig i tonåren, men att de inte har 

fått det stöd de har behövt från myndigheter. Vi tolkade det som att 

respondenterna inte hade velat stå utanför arbetsmarknaden, utan snarare ha varit 

en del av den. Respondenterna framförde missnöje till det stöd och alternativa 

aktiviteter de hade fått presenterat för sig.  

Fatma: Vi har inte fått den hjälpen vi behöver för att hitta arbete men inte 

heller fått den chansen.  

Jiyan: Jag har bara haft praktik och vikariat. När jag ringer till min praktik idag 

så säger de att de inte har som regel att automatiskt anställa efter praktik så det 

är synd. Jag vet dock inte varför. Där jag bodde förr har jag haft vikariat men 

inget mer. Jag har försökt att hitta många jobb men lyckas tyvärr inte. Jag får 

heller inte den hjälpen av arbetsförmedlingen som jag behövt. Det enda de 

erbjuder är praktik hela tiden. Min man arbetar heller inte med tanke på att han 

blivit skottskadad och får heller ingen a-kassa eller liknande, därför blev vi 

vidareskickade till socialen. 
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Fatma och Jiyans uttalanden visar att de hade försökt att etablera sig på 

arbetsmarknaden men att de hade misslyckats med detta (jfr Ekberg och 

Andersson, 1995:9). Elias och Scotson nämner situationer som individer som 

flyttar till ett nytt område kan uppleva. Nykomlingarna i deras studie betraktade 

inte sig själva som avvikande från befolkningen som redan bodde där. De 

ansträngde sig för att etablera kontakt med några av dem, vilket är vanligt då man 

flyttar till ett nytt område. Detta blev något som avvisades och nykomlingarna 

fick inte det bemötande som de hade tänk sig (Elias & Scotson, 1999:49). 

Respondenternas erfarenhet kan relateras till Elias och Scotsons studie, då de 

under intervjun berättade att de ville börja arbeta, något som många redan gör i 

Sverige. Vi förstår det som att de i början hade en positiv inställning till att de 

skulle få ett arbete med hjälp från myndigheter. När det efter en tid inte blev som 

de hade tänkt sig, valde de att acceptera situationen som arbetslösa.  

Sonya beskrev hennes tankar i kontakten med vissa myndigheter. Hon menade att 

hon kunde uppleva det som pinsamt och fel att behöva deras hjälp. Därefter 

förändrades hennes tankar kring detta, då vi tolkar det som att Sonya betraktade 

sig själv som avvikande från flera andra, då hon tillhörde en hjälpbehövande 

grupp. Genom att ställa sitt barns bästa främst, förklarade Sonya att hon med tiden 

insåg att om hon var ärlig mot myndigheter, kunde hon få den hjälp hon behövde. 

Sonya: I början det kändes hemskt att jag behövde sådan hjälp. Men man 

börjar tänka så, det är inte mitt fel, du ska strunta i vad du är, vad du har gjort 

nu gäller det ditt barn. Du ska göra allt som är bra för barnet. Så man träffade 

olika människor. Man ska tänka de gör sitt jobb om man känner att de ibland 

frågar känsliga frågor, då måste de fråga. Det är bara att bli ärlig.  

I början var Sonya osäker kring att be om hjälp från myndigheter, vilket kan 

förklaras genom Elias och Scotsons teori. De menar att individer vid vissa 

situationer kan uppleva mänskligt underlägsenhet. När outsiders upplever till 

exempel fattigdom eller låg levnadsstandard kan de bland annat betrakta sig själva 

som utsatta, då de är beroende av de överlägsnas beslut samt order (ibid:38). 

Sonya berättade att hon ibland hade behövt besvara på känsliga frågor, som kan 

ha varit jobbiga att ge information om. Men det faktum att hon var beroende av 
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hjälp, gjorde att hon försökte dämpa sina tankar. Hon påminde sig själv om att 

myndigheter endast utförde sitt arbete.  

5.4 Frigörelse 

5.4.1 Tonåringarnas frigörelse från föräldrarna 
 
Diskussioner kring frigörelse uppkom under de flesta intervjuerna. I takt med att 

respondenternas barn började bli äldre, upplevde flera av dem att barnen ville ha 

mer frihet än vad föräldrarna önskade. Frigörelse är en aspekt som vi utifrån 

samtliga intervjuer tolkar som ett ämne som hade skapat mest spänningar samt 

konflikter i relationen mellan tonåringarna och föräldrarna. Att finna strategier har 

varit ett sätt att hantera till exempel rädslor kring minskat kontroll över barnen 

bland våra respondenter.                                           

Lina: Like sometimes we don´t know what to do. So he talk to his mother, I 

talk to my parents, get advice. We don´t talk to friends, only family who have 

kids in our age. We will talk with them and... 

Lina och hennes man valde att tala med deras föräldrar i hemlandet, då de 

upplevde osäkerhet kring hur de borde hantera vissa situationer som deras 

tonåringar hade orsakat. Elias och Scotson (1999:30) diskuterar begreppet 

sammanhållning bland nykomlingarna i deras studie. De menar att 

nykomlingarna, det vill säga outsiders, betraktade sig själva som främlingar i 

relation till den gamla befolkningen samt även andra nykomlingar. Vi förstod det 

som om att Lina och hennes man hade upplevt att de inte hade kunnat få rätt stöd 

och råd från individer i deras omgivning. Att prata med andra tonårsföräldrar hade 

inte heller varit ett tillvägagångssätt för (jfr Goldstein-Kyaga & Borgström 

(2009:39). Nykomlingarnas relation påverkas även av att de inte har ett 

gemensamt förflutet (Elias & Scotson, 1999:50). Känsla av främlingskap samt 

brist på sammanhållning, som Elias och Scotson nämner, kan möjliggöra en 

förståelse över hur respondenten valde att hantera sin situation. Vidare delade 

Lina med av sina tankar kring svårigheter som hon och hennes man hade fått möta 

nyligen samt vilka de skulle kunna möta i framtiden. Respondenten verkade enligt 

oss frukta över att hennes barn kommer att vilja få ökad frihet efter en tid.   

Lina: We talk about this with struggles we wonder how it would be for them 

when they move out and we are not with them all the time because we can´t 
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say no… When they are adult and ready to move. Well, I hope that my 

daughters will stay with us until they get married. My son, if he choose to 

move out before he has married, then I can´t say no. Here I can´t legally say no 

if my daughters want to move out, I hope she wants to stay…  

Elias och Scotson (1999:51-52) menar att den grupp som en individ tillhör i 

samhället, påverkar dennes känslor samt beteende. Om individen väljer att agera 

på ett sätt som går emot gruppens normer, finns det en risk att dennes 

medlemsposition kring till exempel status inom gruppen försvagas. Detta kan 

bidra till att individen blir utsatt för rykten eller öppen stigmatisering inom 

gruppen. Det sätt som Lina valde att tänka på kan enligt oss relateras till Elias och 

Scotsons teori. Respondenten menade att hon egentligen inte ville tillåta sina barn 

att flytta hemifrån, men att hon på grund av de lagarna som råder i Sverige 

kommer att behöva acceptera barnens val. Vi tolkar Linas situation som en form 

av maktlöshet och strävan efter att undvika att göra något som kan betraktas som 

oacceptabelt av samhället. Lina verkade osäker kring hur hennes tonåringar 

kommer att agera efter en tid, vilket var något som skiljde sig från respondenten 

Leylas och Jiyans situation. Leyla och Jiyan berättade att de hade lyckats skapa en 

relation med sina tonåringar, där de inte upplevde till exempel rädslor inför 

barnens frigörelse.  

Leyla: Nej… Mina barn vet gränsen för dem, vad är att jag kan låta att den som 

jag inte vill de göra de vet deras gränser. Vi kommer sitta med varandra och 

diskutera hela situationer, ibland vi beskriver hela dagen vad de har hänt med 

oss eh.. i skolan i jobbet vad som helst. Så det blir ganska lättare för mig att 

kontrollera attityd, deras problem, därför de kommer och diskuterar problemet 

eller situationen med mig. Så inte problem.  

Jiyan: Alla mina barn kommer och berättar saker till mig som ingen annan vet. 

Deras hemligheter hos mig är fler än hos deras far till och med. Jag har aldrig 

upplevt stora problem med dem. Jag försöker ge dem mycket utrymme för att 

dem ska kunna utvecklas själva. 

Relationen mellan outsiders och deras barn är något som beskrivs av Elias och 

Scotson (1999:168-169) studie. De menar att för nykomlingar i samhället, 

ansvarade den enskilda familjen för skapandet av normer för barnen. Dessa 
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normer skiljde sig från grannfamiljernas normer. I och med att det inte existerade 

ett gemensamt socialt tryck i form av liknande vanor samt normer inom olika 

familjer, ökade risken för störningar. Leyla och Jiyan verkade ha skapat sina 

normer samt vanor inom sina familjer, som gjorde det möjligt för dem att vara 

säkra på sina föräldrapositioner. Med hjälp av dessa strategier förklarade de att de 

hade kunnat kontrollera tonåringarnas attityd samt problem (jfr Markowitz). 

Outsiders riskerade som tidigare nämnts att uppleva störningar inom familjen, då 

de inte hade gemensamma normer med grannfamiljer (Elias & Scotson, 1999-

168-169). Detta är något som Leyla och Jiyan inte hade erfarenheter av och 

verkade till skillnad från outsiders, vara nöjda över deras egna vanor samt normer.  

5.4.2 Tonåringarnas frigörelse i det svenska samhället  

Frigörelse har som tidigare nämnts varit ett centralt ämne under de flesta 

genomförda intervjuer. I förra avsnittet presenterades tonåringarnas frigörelse från 

föräldrarna, där respondenterna delade med sig av intressanta tankar. I detta 

avsnitt kommer vi att diskutera föräldrarnas åsikt om det svenska samhällets 

påverkan på tonåringarnas frigörelse. Fatma berättade om vad tonåringar i det 

svenska samhället får lov att göra och hur detta skiljde sig från vad tonåringar i 

hennes hemland fick lov att göra.  

Fatma: Mmm.. eh… Jag ser här att när ungdomar, de är alltid bor själva, inte 

tillsammans med föräldrar. Det går inte i hemlandet… 

Under intervjun förmedlade Fatma en känsla av att hon var missnöjd över att 

ungdomar i det svenska samhället hade möjlighet att bo utan sina föräldrar. Barn 

till outsiders, hade i Elias och Scotsons studie (1999:179), en negativ och 

motsägelsefull självbild. De var även mycket sårbara samt var osäkra i sina 

känslor om sig själva. Ungdomarna hade till exempel svårt för att skapa goda 

relationer med andra individer utanför familjen. Enligt oss hade Fatma en negativ 

syn på att ungdomar i Sverige får lov att bo själva. Det som bidrog till Fatmas 

inställning, kan vara att respondenten upplevde att hennes barn inte var redo att bo 

utan sina föräldrar. När barn till outsiders försökte gå sin egen väg samt skapa en 

egen identitet skild från familjens, var de under denna tid mycket sårbara. 

Anledningen till detta var att de hade tillhört och fortfarande tillhörde gruppen 

outsiders (ibid). Fatma kan ha upplevt osäkerhet inför hur hennes barn hade 
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hanterat olika situationer, då hon och hennes man inte alltid hade kunnat finnas 

för med dem. En annan respondent delade med sig av sina erfarenheter kring hur 

hennes vänner i Sverige förhöll sig till sina tonåringar. Precis som Fatma delade 

hon med sig av en händelse som hade fått henne att reagera på hur det kan se ut i 

det svenska samhället.  

Sonya: Jag har märkt att hos mina svenska kompisar som också har tonåringar. 

Barnen säger bara, hejdå mamma jag går. Jag frågar de varför frågar ni inte var 

ska de? De säger de är 15 år, ska vi fråga. Javisst? Man ska veta var de går 

eller vilka människor de träffar. 

Sonya visade en tydlig reaktion på hennes vänners sätt att tänka kring uppfostran 

av deras tonåringar. Hennes svenska kompisar kände inget behov av att fråga vart 

deras barn tänkte gå när de lämnade hemmet. Individer som tillhör gruppen 

etablerade har utvecklat en relation till det övriga samhället, som påverkas av att 

de tillsammans med andra generationer har genomgått en grupprocess (Elias & 

Scotson, 1999:50). Sonyas vänner kan ha ansett att de har tillräckligt med 

erfarenheter kring det svenska samhället, vilket bidrog till att de var mer lugna när 

deras tonåringar gick ut. Till skillnad från Sonya, som inte har levt i Sverige så 

länge, upplevde hon inte liknande sammanhållning med samhället. Hon valde av 

den anledningen att hantera situationer under tonårsperioden på ett sätt som 

skiljde sig från hennes svenska vänner.  

5.5 Levnadssätt    

5.5.1 Kultur, tradition och religion     

Kultur, tradition och religion är tre begrepp som vi har valt att använda som 

underbegrepp till levnadssätt. När vi bad våra respondenter att berätta om deras 

relation med sina barn under tonårsperioden, märkte vi att dessa tre begrepp hade 

fått stor påverkan på hur deras relation till barnen hade formats. Många av 

respondenterna valde att berätta om sina erfarenheter kring deras relation med 

sina föräldrar och drog olika slutsatser för hur dessa såg ut.  

Leyla: Ja, eh… jag kunde inte diskutera mina problem med mina föräldrar. Inte 

alls, faktiskt. Så finns mycket gränser så de religiös förbjudet, de är tradition 

förbjudet, de är om om du ska göra så folk ska berätta om dig sådana saker, så 
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sätta gränsen i mitt hemland så är det. Men även om jag varit i Libanon och vi 

bodde där för länge länge sen och jag bestämt mig när jag fick barn jag ska inte 

göra så. Den här, är fel systemet faktiskt. 

Leyla berättade för oss hur hennes relation såg ut med sina föräldrar i hemlandet. 

Hon menade att religion och tradition var aspekter som påverkade hennes 

tonårsperiod. Under sin tonårsperiod levde Leyla i Libanon med ursprung från 

Palestina. Det vi kan analysera från Leylas uttalande är att hon inte fick göra vissa 

saker som tonåring, då andra skulle ha pratat illa om henne. Detta är något som 

Elias och Scotson kan anses bekräfta, där de utifrån slutsatser från deras studie, 

menar att de etablerade i ett samhälle väljer att föra vidare allt negativt de hör om 

outsiders (1999:152). Vidare menade Leyla att trots att hon hade fått växa upp 

med vissa regler under sin tonårstid, ville hon inte att hennes barn skulle genomgå 

liknande upplevelser. Hon förklarade att det system hon har erfarenheter av, var 

uppbyggt på fel sätt och att hon därför hade bestämt sig för att utöva ett 

föräldraskap som skiljde sig från hennes föräldrars.  

Lina valde att lyfta kulturella skillnader kring uppfostran, som enligt henne fanns 

mellan Sverige och hennes hemland. Under intervjun tolkade vi det som att 

respondenten hade svårt för att anpassa sig till hur vissa saker fungerar i 

Sverige.    

Lina: Vi vet om att det finns regler föräldrar ska inte slå sina barn tror jag. Det 

är lite konstigt för mig, för när jag var liten innan jag var muslim, min mamma 

och pappa när jag inte ville lyssna till dem vad de säger, tre gånger om de säger 

jag måste stoppa, jag fortfarande göra samma sak, de slå på rumpan. Inte så 

hårt men de säger till exempel min lärare SFI dem säger till oss, nej du ska inte 

göra den i Sverige. Och kultur är lite konstigt för mig också… Att de säger alla 

har rätt… Jag tänker att mina barn kan göra allt de vill när de vill och jag ska 

inte säga någonting… 

Lina förklarade att det i hennes hemland betraktas som “normalt” att aga sina barn 

i uppfostringssyfte samt att hon ställde sig kritisk till det tänkande som råder i 

Sverige gällande barnens rätt (jfr Socialstyrelsen, 2010:34). Vi tolkar det som att 

respondenten upplevde att hon inte hade möjlighet att helt kunna uppfostra sina 

barn på det sätt som hon önskade. Vidare förstår vi det som att Lina upplevde det 
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som mindre bra, att hennes lärare hade rätt att uttala sig kring det hon fick samt 

inte fick lov att göra vid uppfostran av sina barn. Vi upplevde under intervjun att 

Lina tyckte att det var en aning besvärligt att berätta om detta. En outsider kan 

känna skam, då denne inte lever upp till den etablerade gruppens normer. 

Outsidern har inte förmåga att säga ifrån på grund av den ojämna maktbalansen 

och har därför svårt för att få en etablerad att uppleva känslor som skam (Elias & 

Scotson, 1999:37). Det Elias och Scotson skriver om går att enligt oss finna hos 

Lina. När hennes lärare förklarade för henne att hon inte fick utföra vissa 

handlingar gentemot sina barn, hade hon inte sagt ifrån utan valt att acceptera 

situationen. Respondentens agerande kan ha berott på att hon intog en outsider 

position i förhållande till lärarna och hade på så sätt inte den maktposition som 

dessa hade. Vidare berättade Lina om kulturella skillnader mellan Sverige samt 

Libanon. Hon delade med sig av en händelse som fick henne att ångra flytten till 

Sverige.           

Lina: I think this is one of the things that is really hard for us, because we are 

Muslims and the Swedish culture is a little different. It´s not that you can´t be a 

Muslim here but I want my kids to grow up like when they went to the school 

in Lebanon. They would teach even deen in the school, now they don´t get any 

well I can’t say in humanity I think learning about different religions yeah but I 

guess now that they are getting older I want them to hold on to it. Her like 

when they go to school the kids, the another kids, that are not most of them are 

not Muslims. My daughter is the only one at the school who is wearing hijab. 

Sometimes she said to me that she wants to take it off and I feel like this I 

don´t like about living here. She feels like she needs to do that to fit in...  

Lina ansåg att hennes tonåring upplevde sig som avvikande från resterande elever 

i hennes skola. Denna upplevelse hade skapat tankar kring bärandet av slöja och 

Lina menade att hennes dotter kände att hon behövde ta av sig slöjan för att 

smälta in. De unga som tillhör outsidergruppen, hade i Elias och Scotsons 

(1999:174) studie svårt för att finna sina roller i samhället, då de inte passade in 

någon av rollerna. Den unga generationen av outsiders upplevde det som svårt att 

bli en del av den etablerade ordningens roller. Lina beskrev att hennes dotter 

under tonårsperioden, började bli påverkad av andra ungdomar i omgivningen.. 

Respondenten uttryckte sitt missnöje kring detta och vi tolkar det som att Lina 
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upplevde att hennes dotter egentligen ville behålla sin slöja (jfr Ekerwald, 

2004:5). Men för att smälta in och tillhöra gemenskapen i skolan, kände hon sig 

mer eller mindre tvungen till anpassa sig till normerna samt sluta bära slöja. 

Teorin om outsiders bekräftar därmed att sådana situationer kan uppstå bland till 

exempel barn till outsiders, då de kan sträva efter att bli en del av en större 

grupp.   

5.5.2 Hantering av förändringar 

Samtliga respondenter berättade om olika slags förändringar som de har fått 

uppleva i samband med flytten till Sverige. Vi kunde konstatera att 

respondenterna hanterade dessa förändringar på olika sätt. En respondent 

berättade om en händelse som hade fått henne att reagera när hon hade anlänt till 

Sverige.  

Fatma: Den störta skillnaden eller reaktionen som vi fick när vi kom hit var 

den öppna relationen mellan två könen. Den sexuella relationen som för den 

delen var väldigt öppen. Att man kysser någon på gatan med mera.   

Fatma talade om den öppna relationen som hon hade sett bland tonåringar i 

Sverige. Hon kände sig då främmande till samhället och dess normer, eftersom 

hon ännu inte hade varit integrerad. När en outsider inte har en hög grad av 

sammanhållning samt inte har hunnit lika långt i sin integrationsprocess som 

andra, kan denne uppleva en form av utestängning. Integrationsskillnaderna som 

råder mellan etablerade och outsiders, ger den etablerade gruppen en social 

position där dessa får mer inflytande i samhället (Elias & Scotson, 1999:31). Vi 

förstod det som att Fatmas reaktion på relationer i det svenska samhället, till stor 

del påverkades av att hon inte kände igen sig i det hon hade fått bevittna. Känslor 

som främlingskap kan därför ha uppstått hos respondenten, vilket kan förklaras 

genom att hon ännu inte var en del av det svenska samhället. En annan 

respondent, Leyla, menade att trots att vissa saker var förbjudet för henne som 

tonåring, valde hon att vara mer öppen för förändringar som hon hade fått möta i 

Sverige.  

Leyla: Ja, ja… Jag låter dem göra så många saker så det var förbjudet för mig. 

Jag försöka att den som min pappa förbjudet mig att göra att låta mina barn att 

göra. Det kommer automatiskt att man gör den här sak.. Till exempel det var 
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förbjudet för mig att åka utanför huset med kompisar, men jag låter mina barn 

att gå fika och hälsa varandra, bjud varandra till födelsedagar, till olika 

hädelser som de gör i skolan och utanför skolan samtidigt. (...) Man lära sig 

från mina föräldrar så att barnen ska växa upp på bättre synpunkt. 

Leyla gav oss exempel på sådant som hon inte hade fått lov att göra som tonåring 

och menade vidare att hon i dagsläget hade kunnat dra olika slutsatser kring 

hennes erfarenheter. Hennes tonåringar hade fått mer frihet och möjlighet att till 

exempel delta i aktiviteter, något som skiljde sig från vad hon har fått göra under 

sin tonårstid. Vi kan tolka det som att Leyla upplevde att det sätt som hon hade 

fått växa upp på, hade haft en inverkan på hennes situation idag. Om hon hade 

haft andra möjligheter, hade hon kanske klarat sig bättre i det svenska samhället. 

Utifrån Leylas uttalande förstår vi att social kontakt med andra var något som hon 

tyckte var viktigt för barnen under tonåren. Etablerade vill undvika social kontakt 

med outsiders så mycket som möjligt och strävar efter att föra outsiders samman 

(Elias & Scotson, 1999:28). Leyla kan ha erfarenheter av att det inte var lätt att 

etablera sig och lyckas skapa nya kontakter i det svenska samhället. Detta 

betraktar vi som en förklaring till att hon ville att hennes barn skulle umgås med 

andra, både i samt utanför skolan. Outsiders i Elias och Scotsons studie var inte 

särskilt engagerade samt uppmuntrande gentemot deras barns framgångar 

(ibid:169). Detta skiljer sig från samtliga av våra respondenters inställning, då de 

strävade efter att deras barn skulle ta sig framåt och bli självständiga.  

5.6 Arbetssituation 

5.6.1 Föräldraskapets påverkan av ekonomiska aspekter 

Enligt Socialtjänstlagen 1kap 1§ är varje människa som är under 18 år gammal ett 

barn. Det finns ingen definition av ungdom eller unga i socialtjänstlagen. Däremot 

står det i förarbetena att omsorgen om barn och unga varar upp till 21-årsåldern 

(Socialstyrelsen, 2009:3). Vi avgränsade tonårsåldern till 13-21 år. Diskussionen 

kring arbetssituationen för våra respondenter blev intensiv och klargjorde många 

funderingar vi hade haft kring deras levnadsförhållanden. Maya gav oss en klar 

bild av hur den ekonomiska aspekten hade påverkat utövandet av hennes 

föräldraskap.  
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Maya: Ekonomin är av en betydande faktor så vi alltid har haft dåligt med 

pengar och jag har alltid fått prioritera hela tiden. Vissa saker bör ett barn ha, 

för att smälta in. Man kan även fostra sina barn till att ”man behöver inte alltid 

ha det som alla andra har”. Du behöver inte ha just de märket på skorna du 

behöver inte ha en Ipad, du kan ta en surfplatta ifrån Elgiganten för 700 kronor. 

Eh... det tär på barn att alltid ha sämst grejer. Det tär på barn att alltid ha 

begagnat. För mig har det varit viktigt att han får en sådan fostran att han ska 

inte alltid ha allting i det senaste. Han ska inte alltid ha det bästa men ibland får 

man lov att önska sig saker och ibland ska man ha det man vill ha. (...) Där är 

ganska många sådana grejer som alla i klassen har. För de flesta barn i klassen 

har två föräldrar som sponsrar… 

Maya berättade att ekonomin hade varit en betydande faktor för henne under 

perioden då hon har haft ett barn i tonåren. Hon förklarade att vissa saker behöver 

barn få för att de ska kunna smälta in i sin omgivning. Maya valde att lyfta fram 

att hon under hela sonens uppväxt hade varit ensamstående, vilket var en aspekt 

som hade påverkat deras ekonomiska situation (jfr Socialstyrelsen, 2012:9). Elias 

och Scotson (1999:83) skriver om arbetssituationen bland outsiders i deras studie. 

De menar att outsiders fick mindre kvalificerade yrkesarbeten, där lönenivån inte 

var så särskilt hög. Precis som Elias och Scotsons slutsats, menade Maya att hon 

alltid hade haft svårt med ekonomin och behövt prioritera hela tiden. Detta kan 

därmed bero på att den grupp som hon tillhörde, skapade henne sådana 

omständigheter som respondenten beskrev.   

Maya: När dem läser ditt namn så tror dem att du är utländsk, dem vet inte att 

du bor i Sverige och pratar ren svenska utan det är superviktig att dina betyg 

visar att du är duktig. Jag tror att man blir dömd på förhand... 

Vidare berättade Maya att hon av egna erfarenheter hade fått en känsla om att man 

per automatik blev dömd utifrån sitt efternamn. Ovanstående exempel illustrerar 

enligt Loyal (2011:10) ett tydligt typiskt problem som individer med utländsk 

bakgrund stöter på i arbetslivet. Detta är en faktor som främjar individers position 

till att betraktas som outsiders. Maya förmedlade en känsla av besvikelse till oss 

och verkade väldigt övertygad om att hon hade blivit dömd på grund av sitt 

efternamn. Maya talar flytande svenska och ska man se till det normativa svenska 
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utseendet, det vill säga blåögd och blond, så ser hon till utseendet relativt 

“svensk” ut. Maya beskrev även sin son under intervjun, “min son ser svensk ut, 

han är ljus och har ljusa ögon”. I artikeln diskuterar man hur detta fortgår i 

generationer och hur “outsider” titeln följer en (ibid). Till skillnad från det Maya 

berättade tidigare, menade Leyla att den ekonomiska aspekten inte hade påverkat 

henne. Hon hade med hjälp av erfarenheter försökt att finna strategier för att 

hantera situationer.  

Leyla: Nej, även om det är lite pengar det påverkar inte mig. Jag passar mig, 

jag är duktig på ekonomi. När jag får mer än som jag behöver pengar så jag 

sparar faktiskt. Jag gjort den när jag var i Libanon även om jag ar tonåring det 

min mamma som lärde oss att göra, dela pengarna inte köpa på alla pengar. 

Måste eh... spara lite även om det är lite lite det gör en stor skillnaden, så jag 

följer hennes steg på den ekonomi eh... synpunkt man kan säga. Så när jag fick 

mycket pengar så jag sparar lite, när det blir utan pengar jag säger ta dem jag 

har sparat. Så blev inte så stor problem med pengarna mesta tiden om jag fick 

för lite så jag tar av som jag har sparat.  

Precis som Maya menade Leyla att hon under hennes barns tonårstid hade försökt 

prioritera så mycket som möjligt, för att hindra att den ekonomiska aspekten 

påverkade hennes föräldraskap negativt. Outsiders föddes in i en situation som var 

svår att ta sig ur. De var utstötta i samhället, vilket var en faktor som skulle kunna 

leda deras barn på samma väg (Elias & Scotson, 1999:181). Vi tolkade det som att 

Leyla upplevde en rädsla över att hennes tonåringar skulle känna att de är föddes 

in i en ond cirkel, där de behövde gå med på vissa omständigheter. Respondenten 

försökte spara pengar, vilket kan förklaras som att hon ville visa för sina barn att 

de hade det bra ekonomiskt och att även tonåringarna kommer att lyckas när de 

blir mer självständiga. 

5.6.2 Föräldrarnas erfarenheter av tonåringarnas syn på familjens ekonomi  

Under intervjuerna undrade vi hur tonåringarna hade upplevt familjens ekonomi 

samt hur aspekten kunde ha påverkat deras barn. Maya gav oss intressant och 

spännande information om hur hennes tonåring tänkte kring förälderns situation 

samt vad denne ville försöka motverka i framtiden.   
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Maya: Och han har eh... honom som person har det påverkat på så sätt att han 

kommer aldrig att bli ”socialfall” det är hans egna ord. När jag separerades 

ifrån tjejernas pappa så fick jag bo i en sociallägenhet under en viss tid innan 

jag hittade en ny lägenhet. Då flyttade han hem till farmor för han är inget 

socialfall. Väljer jag mitt liv som socialfall så kan jag ju bo i den lägenheten 

själv han ska inte bo där. Så han strävar efter mer, han strävar efter bättre. Han 

vet att han har ingen guldsked i munnen, han vet om att han kommer inte att 

ärva några pengar. Så han har själv kommit på att ska han komma att bli något 

i världen så måste han plugga. Han har valt den samhällslinjen och ska söka 

högskola för han ska tjäna mycket pengar.  

Vi tolkar det som att Mayas son verkade missnöjd över moderns position i 

samhället. Sonen strävade efter att inte hamna i en situation som Maya befann sig 

i. Begreppet “socialfall” används av tonåringen med en negativ klang, vilket kan 

bero på vad begreppet förmedlar för bild i samhället. Elias och Scotson (1999:37) 

skriver att vissa termer kan användas i samhället för att påminna för outsiders att 

de inte lever upp till den redan etablerade gruppen normer. I detta fall kan Mayas 

son ha upplevt att vara ett “socialfall” som avvikande från normen, vilket därmed 

skulle ha kunnat skapa ytterligare ett avstånd från att tillhöra den etablerade 

gruppen. Ungdomar som var barn till outsiders hade svårt för att hantera vissa 

situationer, då deras familjer var instabila samt otrygga. De saknade stabila samt 

socialt acceptabla förebilder, vilket kan betraktas som kärnan till utvecklandet av 

en god självbild. Det var mycket besvärligt för ungdomar som kom från familjer 

som tillhörde gruppen outsiders, att undkomma sin outsiderposition (ibid:178). Vi 

kan betrakta det som att Mayas son saknade den förebild som han hade velat ha i 

sitt liv. Detta för att han inte ville hamna i Mayas situation och vi uppfattar det 

som att sonens far inte fanns med i bilden. Trots saknaden av en önskad förebild, 

strävade han efter att finna lösningar för att klara sig bättre. Respondenten menade 

att dennes tonåring tänker studera vidare för att åstadkomma en god ekonomi, 

vilket vi kan tolka som en väg för att distansera sig från gruppen outsiders. 
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6. Slutdiskussion 

 

Syftet med detta arbete var att förstå de erfarenheter som föräldrar med utländsk 

bakgrund, som befinner sig i en socialt utsatt situation har samt hur de utövar sitt 

föräldraskap i mötet med sina barn respektive svenska myndighetsföreträdare i 

nordvästra Skåne. I vår studie utgick vi från fyra frågeställningar. Vi ville förstå 

vilka erfarenheter föräldrarna upplever av integrationsprocessen i relation till sina 

barn. Därefter ville vi ta reda på vilka erfarenheter föräldrarna har av kulturella 

skillnaders påverkan på föräldraskapet. Vi var intresserade av att förstå 

föräldrarnas erfarenheter av svenska myndigheter som de har kommit i kontakt 

med i samband med sina barn. Avslutningsvis strävade vi efter att studera på 

vilket sätt föräldrarna upplever att den ekonomiska aspekten påverkar 

föräldraskapet. I detta avsnitt presenterar vi de slutsatser som vi har kommit fram 

till. Sista delen kommer att redogöra för förslag på vidare forskning. Vi har 

förstått att de föreställningar som framförs i den tidigare forskningen emellertid 

endast är förankrade i en begränsad grupp.                                      

 

Våra respondenter talar om svårigheter som de har fått konfronterats med i 

Sverige. Det handlar om språksvårigheter, anpassning efter svensk lagstiftning 

samt skillnader i barnuppfostran mellan respondenternas ursprungsländer och 

Sverige. De har även ställts inför vissa kulturella skillnader som exempelvis synen 

på frihet när det gäller tonåringarnas sociala liv, utbildning och fattande av egna 

beslut. Föräldrarna har kunnat ta sig igenom dessa svårigheter, då de har haft en 

god relation med sina tonåringar, en positiv inställning till framtiden samt har 

varit för en etablering i det svenska samhället. De har varit öppna för de kulturella 

skillnader, som enligt dem existerar mellan Sverige och deras ursprungsländer. En 

slutsats vi därmed kan dra är att så länge relationen mellan föräldrar och barn 

bygger på förståelse och öppenhet, behöver en integrationsprocess inte påverka 

dem negativt (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009:53). Däremot kan, som 

presenterats i analysavsnittet, tillhörandet av en outsidergrupp orsaka vissa 

konsekvenser som indirekt påverkar relationen.  
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Föräldrarna menar att de generellt sett har positiva erfarenheter av kontakten med 

svenska myndigheter, då de har fått den hjälp samt det stöd de har behövt. 

Däremot tycker några av våra deltagare att myndigheter inte har varit särskilt 

engagerade för att bistå dem att finna lämpliga och passande jobb på den öppna 

arbetsmarknaden. När vi fördjupade oss i den tidigare forskning som berör denna 

fråga, fick vi en uppfattning om att individer med utländsk bakgrund kan ha en 

problematisk relation till myndigheter (jfr från Socialstyrelsen, 2010:34). En 

förklaring till varför respondenternas uttalanden skiljer sig från tidigare 

forskningens, kan vara att våra intervjuer genomfördes i en verksamhet som går 

under myndighetsutövning. Föräldrarna får hjälp med att bli självförsörjande, då 

de anses befinna sig i en socioekonomiskt utsatt situation. En annan förklaring 

kan vara att föräldrarna överlag har negativa erfarenheter av myndighetskontakt 

med skola och sjukvård från sina hemländer (jfr Dinesen, 2012:274).   

Den ekonomiskt utsatta situationen har för vissa föräldrar varit en betydande 

faktor gällande barnuppfostran, då detta hade bidragit till att deras tonåringar nu 

är medvetna om vikten av egentjänade pengar. Tonåringarna har själva fått 

ansvara för sin ekonomi och för handhavandet av den. En del av respondenterna 

berättar att deras tonåringar har hjälpt föräldrarna med den ekonomiska 

situationen. Tonåringarna har nämligen själva arbetat parallellt med studierna, för 

att kunna bidra till familjens försörjning eftersom föräldrarna har varit arbetslösa. 

Samtliga våra respondenter är arbetslösa och detta kan bero på att de tillhör 

gruppen outsiders. Elias och Scotsons (1999:83) menar att individer som tillhör 

gruppen outsiders, har svårt att få ett jobb eller får bara mindre kvalificerade 

yrkesarbeten, där lönenivån inte är så hög. Vi har betraktat den tidigare 

forskningen som relevant, då den bekräftar delar av våra resultat (jfr Ekberg & 

Andersson, 1995:9). Samtliga våra respondenter har upplevt svårigheter vid 

etablering på arbetsmarknaden. De förklarar att deras arbetssituation har varit 

anledningen till att de har vänt sig till myndigheter för att kunna få ekonomiskt 

stöd. Vi kan därför konstatera att individer som har en utländsk bakgrund i 

Sverige, kan kategoriseras in i gruppen outsiders, vilket i sin tur ökar risken för 

arbetslöshet bland dem.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att beroende på hur stabil relationen mellan 

föräldrar och tonårsbarn är ser hanteringen av en integrationsprocess olika ut. 
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Med stabil relation syftar vi på att det råder viss trygghet samt förtroende mellan 

föräldrar och barn. Den stabila relationen fungerar som kärnan till ett lyckat första 

steg i ett nytt samhälle. Därefter får andra parter såsom myndigheter en betydande 

del för hur nästa steg i integrationsprocessen hanteras. Det andra steget handlar 

om den bild som familjen skapar av det nya samhället. Myndigheter såsom skola 

och socialtjänst bemötande gentemot främst föräldrar får en viktig roll under 

barnets tonårsperiod. Om föräldrarna upplever positiva erfarenheter med 

myndigheter, kan vi konstatera att tonårsperioden kan fungera utan större 

problem. Med detta menas inte att negativa erfarenheter bidrar till en mindre bra 

tonårsperiod för föräldrar och barn, dock kan sådana erfarenheter påverka 

relationen.      

6.1 Förslag på vidare forskning 

Under uppsatsskrivandet har flera nya funderingar väckts. En av de tankar som 

har dykt upp under och efter uppsatsskrivandet handlar om kontakten mellan 

myndigheter och individer med utländsk bakgrund. Den tidigare forskningen som 

vi har fördjupat oss i, redogör generellt sett för en negativ samt problematisk bild 

av kontakten. Vi anser dock att det finns brist på forskning med fokus på när 

relationen mellan svenska myndigheter och individer med utländsk bakgrund 

fungerar positivt. Det är därför betydelsefullt att forska vidare inom detta område, 

för att kunna hjälpa individer på bästa sätt samt kunna bidra till en utveckling av 

samhället. En annan aspekt som har visat vara central för relationen mellan 

föräldrar med utländsk bakgrund och tonåringar, är familj och släktingar i 

hemlandet. Det hade varit givande att få ta del av forskning som visar graden av 

inflytande, som individer som bor utomlands, har i relationen mellan föräldrar och 

barn i Sverige.  
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Bilaga1 Introduktionsbrev  

Förfrågan om medverkan i en intervjuundersökning 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hej, 

Vi är två tjejer vid namn Amira El Said och Meryem Veziroglu som just nu 

studerar sjätte terminen på Socionomprogrammet vid Lunds universitet. Vi söker 

deltagare med utländsk bakgrund som har eller har haft barn i tonåren i 

förhoppning om att ni vill vara en del av vår studie. Syftet med vår undersökning 

är att förstå hur föräldrar till ungdomar med utländsk bakgrund beskriver sina 

erfarenheter av att vara förälder i Sverige under barnens tonår. Deltagandet i vår 

studie innebär att du som deltagare kommer att intervjuas under ca 30-60 

minuter. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det 

inte kommer att framgå vem som har sagt vad i studien och personuppgifter 

behandlas med största sekretess. De enda som kommer att få ta del av materialet 

är vi som genomför studien, vår handledare och eventuellt en examinator. Dessa 

personer har alla skyldighet att behandla uppgifterna i intervjumaterialet 

konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 

din medverkan. Intervjumaterialet kommer att endast användas för denna uppsats 

och vid intresse finns det möjlighet att få ta del av det färdiga resultatet.  Vi 

beräknar vara klara med uppsatsen i början av juni månad. Studien genomförs 

som en del av vår utbildning vid Socialhögskolan vid Lunds universitet. Om du 

väljer att medverka i studien kommer vi att boka in en tid för intervju snarast 

möjligt på XX. Vi ser gärna att deltagarna anmäller sig till oss direkt senast 

måndag 150420. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via mail. 

 

Med vänliga hälsningar 

Amira El Said och Meryem Veziroglu 

Mailadress: X. eller X 

Handledare: Universitetslektor Mikael Sandgren 

Mailadress: X 
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Bilaga2 Intervjuguide  

Informera om: 

 Etiska principer 

 Inspelning av intervjun - telefon 

 Önskan om info kring respondentens kön, etnicitet, ålder, hur länge de har 

levt i Sverige samt barnets/barnens ålder 

 

Vi har utgått från följande frågeställningar: 

1. Hur har det varit att vara förälder till ett barn i tonåren i ett samhälle som 

du själv inte har fått växa upp i? 

2. Hur har din kontakt med svenska myndigheter sett ut, såsom till exempel 

skola, vård och socialtjänst gällande ditt barn? 

3. Hur har din relation med ditt barn sett ut under tonårsperioden? 

4. Har du någon gång upplevt att ekonomi har varit en faktor som har 

påverkat ditt föräldraskap? 

Utifrån dem har vi formulerat olika teman: 

Föräldraskap                                             

1. Upplever du några skillnader i jämförelse med föräldrar med svensk etnisk 

bakgrund gällande krav du har på dig? 

2. Hur skulle du beskriva din omvårdnad (närhet, kärlek, tillgänglighet) 

gentemot ditt/dina barn?    

3. Vilka eventuella motstridigheter har du upplevt med ditt barn under 

tonårsperioden? 

4. Hur upplever du din egen möjlighet att påverka ditt föräldraskap? 

 

Kultur 

1. Upplever du att dina kulturella värderingar har någon betydelse för barnets 

uppfostran? 

2. Upplever du att din kulturella bakgrund påverkar ditt barns sätt att förhålla 

sig till andra? 

3. Upplever du att din språkförmåga påverkar eller har påverkat relationen 

med ditt barn? 
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Integration 

1. Hur skulle du beskriva din anpassning till det svenska samhället?   

2. Vilka eventuella förväntningar har du upplevt gällande att skapa ett socialt 

nätverk för ditt barn? 

3. Upplever du att du har fått det stöd du har behövt från myndigheter 

gällande ditt/dina barn? 

 

Övrigt? 

Något respondenterna skulle vilja ta upp innan avslut. 

 


