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Abstract 

 
Syftet med studien var att få kunskap om hur ungdomar med utländsk bakgrund som har ett 

socialt avvikande beteende själva beskriver sin livssituation och vilka upplevelser de har haft 

hittills i sitt liv. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativ forskningsmetod och 

ungdomarna som ingick i undersökningen intervjuades enskilt. För att få en täckande bild av 

ungdomarnas livssituation delade jag upp den i familjesituation och boende, skolan, 

kamratrelationer och framtiden. Då min förförståelse var att ungdomars utländska bakgrund 

på olika sätt påverkar deras livssituation ville jag också veta hur deras utländska bakgrund har 

påverkat deras upplevelser av deras situation och vilka svårigheter kan finnas för ungdomar 

med utländsk bakgrund i det svenska samhället. Frågeställningarna besvarades av tre 

ungdomar vilket också innebär att studien hade ungdomsperspektiv. Ekologisk systemteori 

valdes för analys av resultatet då den förklarar hur man påverkas av det mänskliga samspelet 

och hur man påverkas av samhället. Det ekologiska perspektivet betonar helhet och 

sammanhang i barns uppväxt och utveckling. Med hänsyn till min hypotes om att anledningar 

till den aktuella problematiken finns på både individ och samhällsnivå har jag valt denna teori 

då den förklarar samspelet mellan individ och samhälle. De intervjuade ungdomarnas 

upplevelser skiljer sig från varandras och därmed även den problematik som de brottas med. 

Hemmiljön är en faktor som har påverkat två av de intervjuade ungdomars problematiska 

situation och som ungdomarna hade dåliga upplevelser av. Den tredje ungdomens 

problematik ligger enligt honom i hans egen val men han tror också att den miljö han omgavs 

av har påverkat hans liv. Det är svårt att dra några slutsatser då alla människor har en egen 

historia och egna erfarenheter. Det som jag ändå har kommit fram till i min studie är att de 

otillräckliga förutsättningarna som många människor med utländsk bakgrund har i Sverige 

påverkar ungdomarnas livsvillkor och hur de upplever sin livssituation. 
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1. Inledning 
 

Under utbildningens gång har ett intresse rörande ungdomar med socialt avvikande beteende 

väckts hos mig. Ungdomar som bråkar, stjäl och missbrukar, som är alldeles för högljudda 

och drar till sig uppmärksamhet när de är i skolan eller på stan. En del av de ungdomar har 

annan bakgrund än svensk, en del är födda i något annat land och en del har föräldrar som är 

födda i något annat land. Medias bild av ungdomar med utländsk bakgrund är ofta väldigt 

hård och fördömande vilket medför att många upplever dessa ungdomar som bråkstakar och 

ger de ansvaret för all ungdomsbrottslighet i Sverige. Då flera undersökningar faktiskt visar 

att ungdomar med utländsk bakgrund är överrepresenterade i den svenska 

ungdomsbrottsligheten har det väckt mitt intresse att undersöka hur dessa ungdomar själva 

upplever sin situation och vilka förklaringar till överrepresentationen kan finnas. Troligen 

finns flera skäl till det nämnda problemet både på samhälls- och individnivå. Några 

anledningar som jag tror kan förklara de höga siffrorna har att göra med det utanförskap som 

många familjer med utländsk bakgrund känner i samhället. Det försiggår en samhällsdebatt 

idag gällande den långsamma integrationen av invandrare i det svenska samhället och den 

uppenbara boendesegregationen i både små- och storstäderna. Det är dock viktigt att 

poängtera att ungdomar med utländsk bakgrund inte är en majoritet bland ungdomar som 

begår brott utan i förhållande till gruppens antal i befolkningen utgör de en ganska stor del av 

alla ungdomsbrottslingar.  

 

Det är av stor vikt att i socialt arbete med ungdomar ha den kunskap som jag genom den här 

studien har som mål att få fram. Att förstå hur ungdomarna själva ser på sin situation utifrån 

deras perspektiv kan öppna nya vägar för förändring och framtid. Kunskapen om vilka 

orsaker som kan finnas bakom det problematiska beteendet kan förklara det obegripliga och 

på så sätt ge nya möjligheter för både ungdomen och socialarbetaren.     

 

1.1 Begreppsförklaringar 
 

Socialt avvikande beteende: När en individ bryter mot de normer som samhället kräver att vi 

följer (Meeeuwisse & Swärd, 2002). 

 

 3



Ungdom: Livsfas mellan barndom och vuxenhet som inte kan avgränsas entydigt 

åldersmässigt. En fysiologisk avgränsning innefattar perioden då individen genomgår 

puberteten vid 13-14 års ålder. Mellan ungefär 11 års ålder och ungefär 20 års ålder äger den 

känslomässiga eller psykologiska perioden rum då  individen utvecklar sin självidentitet. En 

tredje avgränsning görs utifrån sociala kriterier då ungdomen under den perioden frigör sig 

från sin familj och växer in i en gemenskap med jämnåriga (Estrada, 1999). 

 

Ungdomar med utländsk bakgrund: Ungdomar födda utanför Sverige eller ungdomar som har 

minst en förälder född utanför Sverige.  

 

 

2. Problemformulering 
 

Ganska hög andel av alla ungdomar som har dömts till LSU (Lagen om sluten ungdomsvård) 

och till överlämnande till vård inom socialtjänsten är ungdomar med utländsk bakgrund. 

Ahmadi (2003) skriver att 62 % av de LSU dömda under åren 1999-2001 och 45 % av dem 

som dömts till vård inom socialtjänsten år 2000 var ungdomar med utländsk bakgrund med en 

eller båda föräldrar födda utomlands. Dessa siffror visar att ungdomar med utländsk bakgrund 

är överrepresenterade bland LSU dömda och bland ungdomar dömda till vård inom 

socialtjänsten. I förhållande till gruppens antal i befolkningen är det en ganska hög siffra men 

det är viktigt att betona att invandrarungdomar inte begår majoriteten av de totala lagförda 

brotten skriver Pettersson (2001). Jag anser att massmediernas bild av ”invandrare” och 

”invandrarungdomar” i Sverige ofta är sned och negativ vilket gör att många kan tolka 

ovanstående siffror fel och det kan uppstå ett ännu högre gap mellan majoritetsbefolkningen 

och etniska minoriteter.    

 

Jag är medveten om att det finns en risk att på grund av valt ämne än en gång framställa 

människor med utländsk bakgrund som problematiska och avvikande medborgare. Men då 

ovanstående siffror faktiskt visar en överrepresentation av ungdomar med utländsk bakgrund i 

ungdomsbrottslighet i Sverige, har jag ett intresse att undersöka området och hitta förklaringar 

till problemet. Jag är intresserad av att titta närmare på frågorna som rör ungdomar med 

utländsk bakgrund som har ett socialt avvikande beteende. Ahmadi (1998) menar att en av 

orsakerna till att många ungdomar med utländsk bakgrund inte kommer in i det svenska 
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samhället är svårigheter när man tvingas konstruera en ny identitet. Annat som kan påverka 

menar Ahmadi (1998) är ungdomskulturen, migrationsprocessen och jaguppfattningens 

betydelse för hur man tolkar sin omvärld.  

 

Det återstår för mig att undersöka dessa orsaker djupare och framförallt få kunskap om hur 

ungdomarna själva upplever sin situation. 

 

3. Syfte  
 

Syftet med den här studien är att få kunskap om hur ungdomar med utländsk bakgrund som 

har ett socialt avvikandebeteende själva beskriver sin livssituation och vilka upplevelser de 

har haft hittills i sitt liv.  

 

4. Frågeställningar 
 

1. Hur upplever ungdomar med utländsk bakgrund som har ett socialt avvikande 

beteende sin situation i Sverige? 

o Vad kan ha bidragit till ungdomarnas avvikande beteende? 

o Hur upplever ungdomarna sin situation? 

o Hur ser ungdomarna på sin framtid? 

 

2. På vilket sätt har ungdomarnas utländska bakgrund påverkat deras livssituation? 

 

3. Vilka förklaringar har ungdomarna själva till överrepresentationen av ungdomar 

med utländsk bakgrund inom ungdomsbrottsligheten?  

 

4. Vilka svårigheter kan finnas för ungdomar med utländsk bakgrund med att leva i 

Sverige? 
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5. Tidigare forskning 
 

5.1 Ungdomars livsvillkor 
 

I en artikel om ungdomars livsvillkor skriver Sjöblom (2003) att det är vanligt att i den 

allmänna debatten förknippa ungdomstiden med problem av olika slag. Sjöblom skiljer 

mellan begreppen ungdomsproblem och ungdomars problem. Ungdomsproblem kan innebära 

att skulden läggs på ungdomarna och att det är deras problem och inte samhällets. 

Ungdomars problem däremot, syftar på hur ungdomar själva upplever sin situation och sitt 

livssammanhang och ungdomen själv definierar vad som är problematiskt (a.a.). 

 

Ungdomstiden har blivit allt längre och allt fler ungdomar befinner sig i en mellanställning 

mellan barndom och vuxenlivet. Konflikter som uppstår mellan ungdomslivet och 

familjelivet kan vara konsekvensen av den förlängda ungdomstiden. Olika familjer har också 

olika förmåga att stödja ungdomen i transitionsprocessen att gå från barn till ungdom till 

vuxen. Föräldrars sociala och ekonomiska bakgrund påverkar också ungdomars livsvillkor. 

Ungdomar till ensamstående föräldrar och ungdomar vars båda föräldrar är födda utomlands 

är särskilt utsatta. Gemensamt för båda grupperna är att de har svag hushållsekonomi, sämre 

boende, oftare negativa hälsorelaterade vanor, mer problematisk närmiljö och därmed också 

högre andel problem som förknippas med otrygghet (a.a.). 

 

Då många människor med annan etnisk bakgrund än svensk står utanför samhället, visar det 

på en misslyckad integration. Svaga ekonomiska resurser, arbetslöshet och segregation ökar 

risken att man utvecklar ett liv i utkanten av samhället. Detta kan yttra sig i många sociala 

problem som i hög grad kan drabba ungdomar. Fyra av tio barn med utländsk bakgrund levde 

år 2000 i fattigdom jämfört med var tionde barn med svensk bakgrund (a.a.). 

 

Utrikes födda ungdomar är överrepresenterade i socialtjänstens arbete. Det var sju gånger 

vanligare att en utrikes född ungdom blev omhändertagen jämfört med en ungdom med 

svensk bakgrund. Flickor med utländsk bakgrund som blir kända av socialtjänsten har oftare 

relationsproblem och psykiska problem än pojkarna. Även vid rymningar hemifrån har 

ungdomar med utländsk bakgrund varit överrepresenterade där det var dubbelt så vanligt att 

flickor rymde och kastades ut hemifrån. Familjebakgrunden präglades av en hög 
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konfliktnivå, våld, relationsproblem och ett auktoritärt uppfostringsmönster. Ungdomarnas 

egna problem präglades av svårigheter i skolan, missburk, rymning, utespring, sexuellt 

utagerande beteende och prostitution (a.a.). 

 
Sjöblom menar att det finns skillnader mellan olika grupper av ungdomar vad gäller 

livsvillkor, en strukturell ordning där social klass, kön och etnicitet blir markörer för olika 

livschanser och risker för social utsatthet. Att växa upp i en resurssvag familj, att leva med en 

ensamstående mamma, vara flicka eller pojke, eller att ha en annan etnisk bakgrund än 

svensk är faktorer som skapar olika risker och ojämlika välfärdsförhållanden för ungdomar 

(a.a.). Även Tursunovic (2004) menar att invandrarbarns- och ungdomars framtid i Sverige 

beror på flera samverkande faktorer som föräldrarnas klassbakgrund, utbildningsnivå, hälsa, 

religion och boendesituation. Han menar att barn till högutbildade föräldrar som kommer 

från en storstad har ett bättre utgångsläge för livet i ett urbaniserat samhälle än barn till 

lågutbildade föräldrar som kommer från landsbygden. Darvishpour enligt Tursunovic (2004) 

menar att i många invandrarfamiljer tenderar männen att leva i gårdagen, kvinnor i nuet 

medan barnen är orienterade mot framtiden. Familjemedlemmarna får olika uppfattningar om 

det svenska samhället och dess möjligheter vilket kan leda till besvärliga konflikter inom 

familjen (a.a.). 

 

5.2 Brottslighet bland ungdomar med utländsk bakgrund 
 

Ungdomar med utländsk bakgrund är något överrepresenterade i kriminalitetsstatistiken 

jämfört med svenska ungdomar. De har i större utsträckning allvarligare sociala problem, de 

är mer utsatta för våld, har fler hälsoproblem, de har svagare ställning på arbetsmarknaden 

och upplever diskriminering. Dessa problem är de flesta invandrarnas verklighet och kan 

troligen förklara förekomsten av brottslighet hos invandrarungdomar menar Ahmadi (2003).  

 

Även Pettersson (2001) skriver om överrepresentationen av ungdomar med utländsk 

bakgrund i ungdomsbrottsligheten. Hon anser dock att det är orimligt att behandla alla 

invandrare som en enhetlig grupp. Hon menar att andelen lagförda brott kan skilja sig mellan 

olika grupper av invandrare. Det finns skillnader mellan olika grupper av invandrare vad 

gäller skälen till att man har flyttat till Sverige, skillnader i socioekonomisk, kulturell eller 

religiös bakgrund. Dessa faktorer påverkar gruppens förutsättningar och levnadsförhållanden 
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i Sverige vilket gör att vissa grupper inte alls är överrepresenterade medan andra har en stark 

överrepresentation i brottslighet (a.a.). 

 

Sarnecki (1995) menar att faktumet att de flesta brott i Sverige begås av svenskar glöms bort 

när frågan om utlänningars brottslighet diskuteras. Det är inte säkert att brott begångna av 

svenskar kommer till polisens kännedom i samma utsträckning som brott begångna av 

utlänningar. På grund av deras bristande kulturkunskaper och andra faktorer upptäcks och 

anmäls utlänningarnas brott oftare. Detta kan innebära att de faktiska skillnaderna mellan 

utlänningarnas och svenskarnas brottslighet är mindre än vad som framgår av den officiella 

statistiken (a.a.). 

 

5.3 Faktorer som har betydelse för ungas brottsbenägenhet 
 

Hirschis enligt Ring (2001) menar att risken för brott ökar när individens sociala band till det 

konventionella samhället försvagas. Följande faktorer verkar dämpande på individens 

naturliga impulser att begå brott: Anknytning; nära och varma relationer till andra, Åtagande; 

frivilligt åtagande och strävan att nå mål i fråga om samhällelig framgång, Involvering; 

tidsmässig upptagenhet med konventionella aktiviteter, Övertygelse; inre övertygelse om att 

det är moraliskt viktigt att följa samhällets regler. Har man mycket att förlora på att bryta mot 

lagen ur antingen social, instrumentell eller samvetsmässig synvinkel är sannolikheten 

mindre att man begår brott än om man har lite att förlora. Enligt Hirschis teori kan starka 

sociala band inte orsaka antisocialt beteende. Det finns också skillnader mellan olika 

personers brottsbenägenhet beroende på grad av självkontroll. Personer med låg självkontroll 

utmärks av att vara impulsiva, okänsliga, risktagande, har låg tolerans till frustration. 

Antilegalt inflytande kan påverka den unges inställning så att han/hon i ökad utsträckning 

definierar vissa situationer som lämpliga att bryta mot lagen. Även socioekonomisk utsatthet 

hos föräldrar kan pga. svårigheter att på legal väg uppnå framgång leda till brott. Ring (2001) 

menar att riskfaktorerna för brottsbenägenhet har ett samband. Försvagade band till föräldrar 

och skola tendrar att leda till umgänge med brottsliga kamrater vilket i sin tur är starkt 

kopplat till brott (a.a.). 
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5.3.1 Sociala faktorer 

 
Sarnecki (1995) menar att flera sociala faktorer förutom brottsligheten särskiljer utlänningar i 

Sverige från majoritetsbefolkningen. Utlänningar har sämre hälsa, större arbetslöshet, sämre 

boendestandard och lever oftare i fattigdom. Detta visar att utlänningarna i Sverige lever i 

underklassen och det typiska för underklassen är att dess medlemmar också är mer 

brottsbenägna. Stor del av utlänningar som begår brott här är barn till invandrare eller så 

kallade andra generationens invandrare. Sarnecki anser att det beror på att en del av 

invandrarungdomarna inte får den anknytning till samhället som är nödvändig för att den 

sociala kontrollen och deras egen självkontroll ska kunna fungera. Ungdomarna uppfattar sina 

möjligheter att klara sig bra i samhället sämre än sina svenska jämnårigas möjligheter. De 

upplever också att enda vägen till att uppnå respekt är att använda våld och enda stället där de 

kan bli accepterade är i det egna gänget. En bidragande orsak till att dessa ungdomar väljer att 

ställa sig utanför samhället är den främlingsfientlighet som de ibland faktiskt möter. Det finns 

en risk att problemet permanentas vilket kan leda till att vi i Sverige får en etnisk underklass 

lik underklassen som svarta utgör i USA. Ungdomars problem att anpassa sig i samhället 

beror delvis på faktumet att de är barn till invandrare. Frågan är hur det kommer att gå för 

deras barn när föräldrar som har problem ofta får problembarn. För att förebygga problemen 

är det viktigaste att skapa starka band mellan invandrarna, framförallt andragenerations 

invandrare, och det svenska samhället. Människor som känner sig som fullvärdiga 

medlemmar av ett samhälle och som är delaktiga i detta samhälle har sällan normer och 

värderingar som strider mot samhällets normer. För att få ett starkt band till samhället måste 

invandrarna som grupp få möjlighet att lämna underklassen (Sarnecki, 1995).  

 

Bildt & Aram (2004) skriver om invandrarungdomar som går i introduktionsklasser när de 

kommer till Sverige för att därefter gå vidare till vanlig gymnasieklass. Vid undersökningen 

möttes författarna av påståendet att eleverna inte verkade ha några framtidsplaner, något som 

vid intervjuerna med eleverna visades vara tvärtom. Många ungdomar hade funderat över sin 

framtid och hade höga ambitioner, en elev ville bli läkare, en annan polis, några ville bli 

lärare, psykolog och arkeolog. Eleverna i klassen var medvetna om vikten av att lära sig 

svenska och ansträngde sig för att lära sig språket fort. Lärarnas syn på elevernas framtida 

möjligheter motsvarade inte elevernas tankar. Flickan som drömde om att bli läkare ansågs av 

läraren passa till att sälja kläder och pojken som ville bli polis skulle bättre passa som 

discjockey pga. sin rastafrisyr som kunde utgöra svårigheter med polismössan. Läraren hade 
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inga tankar kring framtidsyrket för pojken som ville bli lärare, hon kommenterade istället 

hans brist för komplex pga. hans huvudskada. Eleverna beklagade sig över hur svårt det var 

för dem att få kontakt med svenska ungdomar och att de gärna ville ha svenska kompisar. 

Lärarnas uppfattning om problemet var att eleverna inte försökte ta kontakt själva och att 

deras ringa kunskaper om det svenska samhället berodde på deras bristande intresse.  

 

Elevernas sociala situation är besvärlig, framförallt förhållandet till föräldrar och släkten. 

Många barn kommer ensamma till Sverige eller med bara en förälder. En del bor i 

vardagsrummet hemma hos släktingar. Bristen på förståelse av den kontext dessa ungdomar 

lever i leder till misstolkningar av deras beteende och utveckling. Problem med 

språkinlärningen förklaras med bristande intresse för Sverige. Man ser inte till elevernas 

sociala förhållanden eller undervisningsmetoden som förklaring. Läraren skyller det mesta på 

elevernas bristande språkkunskaper men ser inte att många av ungdomarna talar flera språk 

sedan barnsben. Under undersökningen lade man märke till lärarens ensamhet som dessutom 

var mer än bara läraren för klassen. Läraren gör så gott hon kan men genom sin dåliga 

kulturkompetens och med så låga förväntningar på nyinvandrade elever, förlorar eleverna sina 

ambitioner och framtidsdrömmar (Bildt & Aram, 2004).     

 

5.3.2 Psykologiska faktorer 

 
Sjögren (2003) menar att kulturella faktorer i relation till identitetsbyggande ibland kan 

förklara en människas attityder och beteende.  

 
”Identitet formas utifrån individens egenskaper och handlingar, men också i samspel med 

omgivningens uppfattning av personen och den ”spegelbild” som skickas tillbaka samt det 

mottagande personen ger den” (Sjögren, 2003, s. 18). 

 

Människans syn på sig själv i relation till den omgivande världen utgör kärnan i 

identitetsbyggande och blir tidigt internaliserad. Identitetsbyggande pågår också enligt 

personliga livsbetingelser, den egna livshistorian och utifrån samhällsvillkor som råder. 

Marcus & Fischer enligt Sjögren (2003) menar att personbegreppet betecknar den 

internaliserade synen på jagets betydelse i relation till de andra och motsvarar grunden för 

individens handlingsmöjligheter och känslouttryck. Världsbilden som skapats utifrån 

personbegreppet styr våra livsavgörande val och det är vid dessa val som missförstånd och 
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konfrontationer kan uppstå. Kulturbegreppet har olika nivåer, mat och kläder exempelvis 

tillhör den mest ytliga, det är påtagliga men inte särskilt betydelsefulla skillnader. På den 

djupaste nivån ligger grundläggande värden och föreställningar. På den nivån placeras 

personbegreppet, den syns inte utåt men fastställer sättet att tolka världen omkring (a.a.). 

  

Lagerberg & Sundelin (2000) talar om tre distinkta personlighetstyper av barn: en 

välanpassad, en internaliserande (kontrollerad, hämmad, ängslig, försiktig) och en 

externaliserande (utagerande och impulsiv). Symtombilderna är välavgränsade men kan 

förekomma hos samma barn. Vissa barn är både blyga och aggressiva och löper särskilt stor 

risk för missbruk och kriminalitet. Uppförandestörda barn karakteriseras av varierande grad 

av aggressivitet, olydnad, lögnaktighet, stöld- och skadebenägenhet, skolsvårigheter, dålig 

anpassning och antisocialitet. Många som längre fram utvecklar kriminalitet kommer från 

denna grupp. Antalet antisociala beteenden i barndomen är en bättre prediktor än specifika 

barndomsbeteenden för antisocialitet i vuxen ålder (a.a.). 

 

Alkoholmissbruk anses förekomma hos ungefär en tiondel av svenska barnfamiljer och är 

den vanligaste orsaken för omhändertagande av barn. Problem som förekommer hos barn till 

missbrukare är: ADHD, depressivitet, ängslighet, oppositionellt beteende och 

uppförandestörningar. Riskerna förefaller vara störst om båda föräldrarna missbrukar. 

Kriminalitet hos föräldrar utgör en annan riskfaktor för uppförandeproblem hos barn och 

senare vuxenkriminalitet. Föräldrars bristfälliga uppfostringsmetoder och ärftliga 

komponenter kan spela roll i detta sammanhang (a.a.). 

 

5.3.3 Kriminalitet, klass och kön 

 
Cohen enligt Hilte (1996) menar att ungdomsbrottslighet och den kriminella subkulturen som 

fenomen förekommer huvudsakligen bland arbetarklassens unga män. Det finns dock vissa 

invändningar mot denna påstående då detta speglar endast antalet upptäckta brott. Även 

svensk forskning visar att det är tre gånger vanligare med brottsdebut under tonåren i lägre 

arbetarklass jämfört med övre medelklass. Kön är också en viktig variabel vad gäller 

kriminella handlingar. Pojkar och män begår mycket oftare brott än vad flickor och kvinnor 

gör. Cohens förklaring till detta är att barn idag i större utsträckning är med modern än med 

fadern vilket leder till att pojkar identifierar sig med modern och hennes emotionella roll. När 

pojkarna inser att kvinnorna är underlägsna männen känner de skam över att identifiera sig 
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med det feminina. Reaktionen på den feminina identifikationen blir ibland för stark och leder 

till ett antisocialt och destruktivt beteende som kan förklara varför pojkar är mer 

brottsbenägna än flickor. Pojkarna växer in i rollen som den råbarkade busen genom att 

exploatera handlingsmönster som traditionellt kopplas samman med en ohämmad 

maskulinitet. Grosser enligt Hilte (1996) förklarar brottsligheten utifrån könsrollsteorin och 

menar att pojkar deltar i brottslighet för att stöld betyder att våga ta risker, vilket är ett tecken 

på manlighet och förstärker den manliga rollen som familjeförsörjare. Kvinnor stjäl i mycket 

mindre utsträckning därför att stöld inte uttrycker kvinnors feminina kvaliteter. Kvinnors stöld 

är ett uttryck för deras sexuella natur, de vill äga saker som hjälper dem att bibehålla sin 

dragningskraft på män. Hilte (1996) menar att det socialkonstruktivistiska perspektivet är 

kritisk mot könsrollsteorierna då diskussion om förhållandet mellan könen i makttermer 

saknas. Inom det socialkonstruktivistiska perspektivet relativiseras könen och studeras som 

sociala och kulturella konstruktioner. 

 

5.3.4 Våld och ”invandrarkultur” 

 
Förekomsten av våld bland ungdomsgrupper med invandrarbakgrund förklaras ofta felaktigt 

med en främmande och annorlunda kultur, ”invandrarkulturen”. Ålund (1997) menar istället 

att det borde förklaras med diskriminering, segregation och stigmatisering som är en realitet 

för stora invandrargrupper. Relaterade uppväxt- och livsvillkor utgör kontexten för 

invandrarungdomars livserfarenheter, livschanser och livsstilar. Dessa är sociala fenomen 

och har inte med någon nedärvd kultur att göra (a.a.). 

  

Utanförskap kan skapa subkulturer som ger en känsla av identitet och förankring. Det är 

utanförskapet och underordningen som skapar bitterhet och gängbildningar. Hip-hop byxor, 

rastahår och nya språkliga uttryck förankrar men också åtskiljer. De kulturella markörerna 

förbinder splittrade unga människor i en livsstil som symboliserar protest och motmakt. 

Relationen mot omvärlden utformas inom ramen för ett ”vi mot dom”. Det är i detta 

sammanhang av identitet, förankring och subkulturella livsvillkor som våldshandlingar 

uppträder (a.a.). 
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5.3.5 Massmedias verklighet av Rinkeby 

 
Ålund (1997) skriver om Rinkeby, en multietnisk förort i Stockholm, som i media omtalas 

som ett hot. Språkföroreningar och de tuffaste värstingarna kommer därifrån, brukar man höra 

på TV.  
”Olika bilder av Rinkeby får i sin tur avgörande konsekvenser för såväl lokalsamhället som 

för enskilda Rinkebybors självbild och handlingsutrymme. Ungdomar anammar förhärskande 

föreställningar om hemmahörande i främmande kultur. Bildens makt får ofta självbekräftande 

följder i verkligheten” (Ålund, 1997, s.14). 
 

I ett program i TV 4 beskrivs Rinkeby som våldets säte och ghetto. Ålund menar att 

programmet förkrossade Rinkebybornas självbild. Skulden lades på Rinkebyborna och våldet 

kulturaliserades som invandrarkultur och därmed friade det från diskriminering av individer 

och segregering av deras samhälle. Rinkeby har framställts som värstingkrigarens säte, 

brottets mittpunkt, säte för asociala, faderslösa ungar från problematiska, utslagna eller 

traditionstyngda familjer. Ålund menar att Rinkeby inte är fri från konflikter men att media 

förmedlar en verklighet som gör alla till bråkmakare. Invandrare framstår i media som 

annorlunda, främmade, primitiva och våldsamma. Eftersom de inte är anpassade till 

förhållandena i Sverige är utanförskapet självförvållat. Diskrimineringen på arbets- och 

bostadsmarknaden framstår i media också som självförvållad pga. invandrarnas 

missanpassning i samhället (a.a.). 

 

 

6. Teoretiskt perspektiv 
 

För att analysera resultatet av undersökningen har jag valt att använda mig av ekologiskt 

systemteori som förklarar hur man påverkas av det mänskliga samspelet och hur man 

påverkas av samhället. 
 

6.1 Ekologisk systemteori 
 
Det finns två former av systemteori inom socialt arbete: generell systemteori och ekologisk 

systemteori. Den ekologiska systemteorin bygger på den generella systemteorin och beskriver 

hur man påverkas av det mänskliga samspelet och hur man påverkas av samhället. Enligt den 

s.k. livsmodellen anpassar sig människor hela tiden i ett pågående utbyte med flera olika delar 
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av omgivningen. Man förändrar och förändras av miljön och om man kan utvecklas av 

förändringen och få stöd av omgivningen inträffar en ömsesidig anpassning. Sociala problem 

som fattigdom, diskriminering och stämplingsprocesser minskar möjligheten till ömsesidig 

anpassning som är viktig för att överleva och utvecklas. Stress kan leda till problem när det 

gäller anpassningen eller överensstämmelsen mellan behov, förmåga och omgivning. Stress 

uppstår när olika transaktioner stör den adaptiva balansen och är följd av flera faktorer. 

Livsförändringar är en viktig faktor med t.ex. utvecklingsmässiga steg, förändringar av roll, 

status och livsrum. Miljötryck är en annan faktor med exempelvis orättvisa förutsättningar. 

Den tredje faktorn är relationsprocesser med exempelvis utnyttjande och inkonsekventa krav. 

Om stressande händelser ger upphov till faktisk stress eller inte beror på personliga och 

miljömässiga omständigheter och framförallt beror det av tolkningen av det som sker (Payne, 

2002).  

 

Barn och miljö påverkar varandra ömsesidigt, föräldrar uppfostrar sina barn men barn 

påverkar också sina föräldrar samtidigt som bägge parter formas av sina tidigare erfarenheter 

och av den miljö som omger dem. I förhållande till sin omgivning fungerar barnet som 

stimulus, processor och kompetent aktör. Barnet som stimulus beskriver vilka reaktioner 

barnet utlöser i sin omgivning genom sitt utseende och sitt sätt att bete sig. Barnet som 

processor beskriver hur det genom att fånga upp och bearbeta intryck och påverkningar 

konstruerar verkligheten så att den ger mening. Barnet som kompetent aktör innebär att barnet 

aktivt agerar i förhållande till sin omgivning, barnet som kan bemästra motgångar och kriser 

men också lösa viktiga utvecklingsuppgifter som hänger ihop med att fungera i familjen, i 

skolan och bland vänner (Klefbeck & Ogden, 2003).     

 

Klefbeck & Ogden (2003) menar att barns uppväxtmiljöer rymmer både motgång och 

medgång och båda är lika naturliga och nödvändiga inslag i utvecklingen. Riskgraden som 

alla barn utsätts för varierar beroende på hur allvarliga och varaktiga påverkningarna är. 

Bland de mindre allvarliga räknas: flyttning, byte av skola, tillfällig separation från 

föräldrarna och att barn i förskoleåldern får nya syskon. Bemästring är barnets förmåga att 

bearbeta och motverka motgångar som belastar de resurser barnet har. Det kan yttra sig i att 

barnet aktivt försöker förändra den yttre situationen eller tankemässigt bearbetar den så att 

den blir mindre hotfull. ”När barn utsätts för risker använder de sina bemästringsfärdigheter 

och mobiliserar sitt sociala nätverk i ett försök att motverka eller neutralisera den negativa 

påverkan” (Klefbeck & Ogden, 2003, s. 45). Forskning visar att vissa barn klarar sig bättre än 
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andra beroende på t.ex. kön och ålder. Det finns vissa universella ”vaccinationsfaktorer” mot 

social belastning: 

 

a) individperspektivet: karakteristiska egenskaper i barns temperament eller 

förutsättningar 

b) relations- eller familjeperspektivet: familjesammanhållning och möjligheter till 

trygg anknytning till betydelsefulla vuxna 

c) nätverksperspektivet: stödjande personer i skola och närmiljö som representerar 

socialt stöd och social kontroll och som är positiva förebilder. 

 

I ett ekologiskt perspektiv är motståndskraft intressant då den illustrerar de komplexa 

samspelsförhållandena mellan barn och deras kontext. Kännedom om riskfaktorer i barns 

uppväxtmiljö är bara en av förutsättningarna för att man ska kunna säga någon om deras 

framtida utveckling (a.a.). 

 

6.1.1 Bronfenbrenners miljösystem 

 
Det ekologiska perspektivet understryker helhet och sammanhangen i barns uppväxt och 

utveckling. Utvecklingsprocessen påverkas av sociala relationer som uppstår i och mellan de 

olika miljösammanhangen men också av det större sociala sammanhang som dessa ingår i. 

Utvecklingen påverkas också indirekt av politiska beslut, kulturella och samhälleliga 

händelser menar Klefbeck & Ogden (2003). Bronfenbrenner enligt Klefbeck & Ogden (2003) 

delar in miljön efter grader av närhet till barnen och på olika abstraktionsnivåer. Han skiljer 

mellan mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet och makrosystemet.  

 

6.1.2 Mikrosystemet 

 
Mikrosystemet är miljöer som barn har direkt kontakt med och som fysiskt och socialt kan 

avgränsas i förhållande till andra miljöer. Nätverksforskningen visar att det som utspelar sig 

mellan mikrosystemen är viktigare för ett barns utveckling än det som försiggår i dem. 

Mikrosystem är utvecklingsmiljöer där barn gör sina erfarenheter och skapar sin verklighet. 

Det är relationerna som knyter samman de sociala systemen där samspelet mellan två 

personer påverkas av en tredje person, ex relationen mellan mor och barn påverkas också 

indirekt av den relation var och en har till fadern. Garbarino enligt Klefbeck & Ogden (2003) 
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menar att mikrosystemet kan vara både för litet och för stort. I en socialt isolerad familj kan 

barnet ha för få människor att förhålla sig till, men det kan också vara för många så att barnet 

inte klarar att förhålla sig till alla. Barn har behov av en gradvis utvidgning av sitt sociala 

kontaktnät. Storleken i mikrosystemet är viktigt för barnets utvecklingsmöjligheter men även 

kontinuitet och närhet i relationerna. I ett balanserat mikrosystem lär sig barn förstå sociala 

orsakssammanhang därför att händelserna är förutsägbara och barnet vet vad föräldrarna 

värdesätter och tycker illa om. Medan det balanserade mikrosystemet ger utrymme för att 

utveckla kompetens och självtillit ger det obalanserade för lite eller för mycket 

handlingsutrymme för barnet. Såväl auktoritära som alltför accepterande föräldrar ger barn 

mindre goda utvecklingsvillkor. Det viktigaste i mikrosystemet är hemmets emotionella 

klimat. Den allvarligaste riskfaktorn är avvisande som leder till att barnet känner sig oönskat 

och i vägen. Ett utvecklingsstimulerande klimat bygger på varaktiga, ömsesidiga relationer 

där barnet får möjlighet att ge och motta kärlek och omsorg (Klefbeck & Ogden, 2003). 

 

6.1.3 Mesosystemet 

 
Mesosystemet beskriver kontakt och överlappning mellan mikrosystemen. Utgångspunkten i 

mesosystemet är att problemet vanligtvis har sin rot i att olika mikrosystem inte passar väl 

ihop. Barnet möter olika värderingar i skolan och i hemmet. Det kan också handla om att 

t.ex. familjen är i konflikt med mammans släkt eller att tonåringens föräldrar inte tycker om 

hans kamrater. Kontakterna som knyts mellan mikrosystemen kallas mesosystemkontakter 

och dess antal och kvalitet är viktiga för barns utveckling. Bronfenbrenner enligt Klefbeck & 

Ogden (2003) menar att mesosystemet är en nyckelfunktion i barns uppväxt. Det är 

kvaliteterna i detta system som är avgörande för utvecklingsmöjligheter eller risker. Ett 

balanserat mesosystem kännetecknas av många och varierande kontakter mellan 

mikrosystemen samt frånvaro av allvarliga värdekonflikter mellan dem menar Garbarino 

enligt Klefbeck & Ogden (2003). Mikrosystem som är väl sammanvävda i ett mesosystem 

kan ge utvecklingsmöjligheter som överstiger möjligheterna som systemen var för sig 

erbjuder. Ekologisk övergång innebär en övergång från ett mikrosystem till ett annat och det 

på nytt uppstår ett mesosystem. Avgörande för hur övergången förlöper är vilka känslor den 

omges av, vem som är inblandad och hur den sker. Om övergången definieras som positiv 

och om det inte är för stora skillnader mellan systemen, blir övergången enklare (a.a.). 
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6.1.4 Exosystem 

 
Exosystemet påverkar barnet indirekt men barnet ingår inte själv i det systemet, t.ex. 

konflikter på pappas arbetsplats påverkar familjens inre liv och har därmed betydelse för 

barnets tillvaro eller att nedskärningar inom skolförvaltningen påverkar lärarnas arbete och 

därmed också barnets skolsituation. Viktiga samhällsinstitutioner utgör systemet t.ex. 

föräldrarnas arbetsplats, barn och ungdomsinstitutionerna, skolan, kommunstyrelsen osv. 

Detta system påverkar bl.a. hur människor använder sin tid och med vem. Andra viktiga 

händelser som påverkar ekosystemet är upplösningen av kärnfamiljen, den ökande skillnaden 

mellan affärsområden och bostadsområden, tendenser till sammanbrott i sociala nätverk, 

ökad social och geografisk mobilitet, fler ensamförsörjare, fler kvinnor i arbetslivet, fler barn 

på dagis osv. Sådana händelser påverkar barn och förmedlas via miljöerna där de är aktiva 

deltagare, i huvudsak via familjen och det övriga sociala nätverket (a.a.). 

 

6.1.5 Makrosystemet 

 
Makrosystemet står högst upp i Bronfenbrennes systemhierarki och svarar för strukturen och 

ideologin i samhället. På makrosystemnivån kan barns livshändelser indelas i normativa 

åldersbestämda, normativa historiskt bestämda och icke normativa livshändelser. De 

normativa åldersbestämda händelserna har biologisk och miljöbestämd påverkan och 

inträffar för många individer. Den normativa historisk bestämda påverkan är gemensam för 

barn som växer upp tillsammans i en bestämd historisk epok, t.ex. 1970-talet. De 

ickenormativa livshändelserna påverkar enskilda individer vid olika tidpunkter och har olika 

varaktighet. Det gäller t.ex. sjukdom, skilsmässor, dödsfall och andra viktiga händelser och 

kriser. Betydelser av både normativa och icke normativa händelser för barns utveckling beror 

på hur de upplevs och tolkas och på barnets egna resurser och kvaliteten på dess sociala 

nätverk. Barns erfarenheter klassificeras i förhållande: individuell – kollektiv. Erfarenheter 

som barn har gemensamma med alla barn inom ett område knyts till makrosystemet. 

Erfarenheter som barn har gemensamma med många barn knyts till ekosystemet. 

Erfarenheter som barn har gemensamma med några barn knyts till mesosystemet medan de 

unika erfarenheterna hör till mikrosystemet (a.a.). 
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7. Metod 
 

För att genomföra den här undersökningen har jag valt att använda mig av kvalitativ 

forskningsmetod. Enligt Olsson & Sörensen (2001) beror metodvalet på vad man vill veta. 

Om man vill ha svar på vilken känsloupplevelse försökspersoner erfar handlar det om 

kvalitativforskningsmetod (a.a.). Då mina frågeställningar huvudsakligen baseras på vilka 

upplevelser ungdomarna har gällande deras sociala situation föll valet av metod på den 

kvalitativa forskningsintervjun. Kvale (1997) menar att syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. 

Genom att intervjua ungdomarna fick jag möjlighet att ta del av deras känsloupplevelse av 

deras sociala situation. 

 

För att uppfylla syftet med undersökningen har jag valt att ha ungdomarnas perspektiv under 

forskningens gång. Till skillnad från många andra studier som har undersökt orsaker till 

ungdomars problem från ett samhällsperspektiv ville jag här ta reda på deras upplevelse av 

den problematiska situationen.  

 

7.1 Vetenskapsfilosofisk position 
 
Studiens vetenskapsfilosofiska position grundas på det metodologiska perspektivet, 

hermeneutik, vilken enligt Kvale (1997) studerar tolkning av texter. Avsikten med det 

hermeneutiska perspektivet är att fånga upplevelser och uttrycka, tolka och förstå 

sammanhang och möjligheten att förklara (Olsson & Sörensen, 2001). Förståelsen av en text 

sker med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. Det är en process där förståelsen av en del av 

text endast kan ske om man har tillgång till helheten. Tolkningen av delar av texten kan 

förändra den ursprungliga tolkningen av helheten vilken i sin tur förändrar tolkningen av de 

mindre delarna, osv. En sådan tolkning är oändlig men upphör när man har kommit fram till 

en rimlig mening (Kvale, 1997). Olsson & Sörensen (2001) menar att forskaren utgår från 

förförståelsen, tidigare erfarenheter och kunskaper i sitt arbete och att det styr tolkningen. För 

en riktig tolkning ska man växla mellan del- och helhetsperspektiv och studera större 

sammanhang som tolkningen ingår i (a.a.). 
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7.2 Urval av intervjupersoner och representativitet 
 

För att besvara frågeställningarna har jag intervjuat tre ungdomar, två pojkar och en flicka 

mellan 15 och 20 år gamla. Ungdomarna har utomnordiskbakgrund och ett socialt avvikande 

beteende som kriminalitet, våldsbenägenhet eller missbruk. Kvale (1997) menar att det är 

viktigt att intervjupersonerna är valda medvetet och utifrån att de har kännedom om 

fenomenet. För att på ett sakligt sätt kunna prata om ungdomarnas upplevelser av deras 

situation har jag därför valt att intervjua ungdomar som är minst 15 år gamla. Anledningen 

till att jag vill att intervjupersonerna ska ha utomnordisk bakgrund är mitt antagande om att 

vissa skillnader som anledning till invandring till Sverige, utseende och vissa kulturskillnader 

påverkar ungdomarnas livsvillkor i Sverige. Det innebär att livsvillkor för dessa två grupper 

av ungdomar antagligen skiljer sig från svenska ungdomars livsvillkor men även från 

varandras. För att få en mer nyanserad bild av ungdomarnas upplevelser har jag intervjuat 

både pojkar och en flicka i olika åldrar och som har olika bakgrund. Syftet är att förstå 

ungdomarnas situation utifrån att de har utländsk bakgrund men ungdomarnas situation kan 

skilja sig avsevärt från varandra då deras enda gemensamma faktor är att de har utländsk 

bakgrund och ett socialt avvikande beteende. Urvalet av intervjupersonerna är inte 

representativt för hela problematiken som undersöks i den här rapporten.  

 

För att komma i kontakt med intervjupersonerna har jag kontaktat olika HVB - institutioner 

för ungdomar (hem för vård och boende). Första kontakten tog jag med föreståndaren på ett 

behandlingshem som bedömde om det fanns någon lämplig ungdom för min undersökning. 

Sedan fick ungdomen genom föreståndaren information om intervjun och fick möjlighet att 

välja om han eller hon vill delta i intervjun eller inte. Personalen tog hänsyn till ungdomarnas 

mående och deras tillfälliga situation och bedömde om intervjun på något sätt kunde vara 

påfrestande för ungdomen. Ungdomar som av olika anledningar inte mår bra för tillfället ska 

inte behöva utsättas för en intervju och behöva berätta om känsliga delar och situationer av 

sitt liv. Det visade sig vara ganska svårt att få intervjupersoner. En del behandlingshem har 

sagt ifrån direkt eftersom de inte ville utsätta ungdomarna för sådana påfrestningar. På flera 

behandlingshem fanns inga ungdomar med utländsk bakgrund vilket jag fann lite underligt. 

Enligt Ahmadi (2003) var det hela 45 % av alla som dömts till vård inom socialtjänsten år 

2000, ungdomar med utländsk bakgrund och 62 % av alla LSU dömda under åren 1999-

2001. 
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7.3 Utformande och genomförande av intervjuer 
 

Enligt Kvale (1997) ska valet av intervjuform och frågor för intervjun baseras på syftet med 

studien och frågeställningarna som undersöks. Intervjuerna har genomförts individuellt då 

varje ungdom har sin egen berättelse som kan skilja sig från andra ungdomars. Den 

intervjuade har fått bakgrund till intervjun genom att jag berättat om syftet med intervjun, 

användning av bandspelare osv. Jag har haft hjälp av en intervjuguide under intervjuerna och 

använt bandspelare. Genom att använda bandspelare har jag lättare kunnat koncentrera mig 

på intervjupersonen och kroppsspråket istället för anteckningarna. Kvale menar att 

användning av intervjuguide med på förhand bestämda ämnen hjälper till att hålla fast vid 

syftet och frågeställningarna och därmed stärka validiteten. Intervjuguiden kan innehålla 

ämnen som ska tas upp under intervjun eller den kan också rymma färdigt formulerade frågor 

beroende vilken uppläggning intervjun får (a.a.). Jag har valt att ha en översikt med ämnen 

som ska togs upp och gav sedan intervjupersonen möjlighet att själv berätta kring dessa 

ämnen. Vid behov har jag ställt frågor för att förtydliga svar eller få intervjupersonen att 

berätta mer. Jag har inte fått möjlighet att välja rum där intervjuerna skedde utan har blivit 

anvisad rum av personalen på behandlingshemmet. Kravet som jag ställde var att vi kunde 

sitta ensamma och ostört, vilket också har blivit så.  

 

Under intervjuerna har jag försökt att tänka på att inte ställa ledande frågor och jag tänkte 

också på att jag inte skulle gå in i diskussion med ungdomarna. Vid flera tillfällen har 

ungdomarnas åsikter skilt sig från mina och då fick jag hålla mig tillbaka och inse att det här 

var en intervju och att det var viktigt att deras åsikter kommer fram. Jag har även försökt ge 

ungdomarna utrymme för funderingar och låtit ungdomarna vara tysta. I början av 

intervjuerna var det svårt att skilja mellan behandlande och motiverande samtal med klient 

och intervju som forskningsteknik. Jag tror inte att det har påverkat resultatet på något sätt då 

jag insåg det redan i början av fösta intervjun och försökte sedan tänka på syftet med 

intervjun och vilka frågor jag ska ställa.    
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7.4 Etiska överväganden 
 

Vid samtal med behandlingshemmen har jag betonat att det är viktigt att ungdomarnas 

psykiska mående för tillfället är stabil eftersom intervjun handlar om känsliga frågor.  

Ungdomarna har tillfrågats av föreståndarna på behandlingshemmen om dem kan tänka sig 

att ställa upp på en intervju som handlar om hur de upplever sin livssituation. De har också 

fått förklarat av personalen vad intervjun går ut på och att de är till stor hjälp för mig. Jag har 

berättat för föreståndarna att det är viktigt att ungdomarna förstår att det är frivilligt och att 

dem inte förknippar intervjun med straff eller möjligheter på behandlingshemmet. Innan 

intervjun har jag berättat för ungdomarna om syftet med intervjun och frågat om dem tillåter 

att jag spelat in samtalet. Innan intervjun påbörjades har jag försäkrat ungdomarna om 

anonymiteten och att det inspelade samtalet kommer att raderas så snart transkriberingen 

gjorts. Då ungdomarna berättade om känsliga och privata delar av sitt liv försökte jag 

förhålla mig lugn och empatisk. För att inte kränka deras integritet lät jag dem själva välja 

vad de ville berätta om genom mina öppna frågor. Jag ställde underfrågorna försiktigt och 

pressade inte ungdomarna till att berätta mer om de försökte undvika det. Efter intervjun 

pratade jag med dem om hur det kändes för dem när de har berättat så mycket för mig om 

sina liv. Ingen av ungdomarna upplevde det jobbigt på något sätt. Sedan försökte jag prata 

med dem om andra lättare samtalsämnen för att vi inte skulle behöva skiljas direkt efter att 

ungdomarna lämnat ut sig till en främmande person. För att försäkra deras anonymitet 

använde jag fingerade namn på ungdomarna och även deras hemstäder och bostadsområden i 

bearbetningen av materialet. De inspelade banden raderades direkt efter att transkriberingen 

var färdig.  

 

7.5 Litteraturinsamling 
 

Sökningen av litteratur började på bibliotekets lokala katalog där jag använde sökord som: 

ungdomsbrottslighet, invandrarungdomar, ungdomar, brottslighet, avvikande beteende. Efter 

att jag har läst den insamlade litteraturen har jag använt mig av referenserna som författarna 

använde och som var relevanta för min forskning. Jag har även tittat tillbaka på 

kurslitteraturen som vi har haft under utbildningen och även där hittat användbar litteratur.  
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7.6 Databearbetning och analys 
 

De inspelade intervjuerna transkriberades noggrant direkt efter varje intervju och lästes 

igenom i sin helhet. Dataanalysen utfördes sedan med hjälp av meningskoncentrering, 

meningskategorisering och meningstolkning. Enligt Kvale (1997) innebär 

meningskoncentrering att de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer 

koncist. Långa uttalanden från mina intervjupersoner formulerades i kortare meningar och det 

väsentliga och relevanta togs med. Med hjälp av meningskategorisering bildades sedan olika 

kategorier relevanta för forskningen. Kvale menar att meningskategorisering innebär att 

intervjun kodas i kategorier och långa uttalanden reduceras till enkla kategorier. Kategorierna 

som jag kallar för avsnitt har växt fram ur syftet och frågeställningarna för forskningen samt 

intervjuguiden. Avsnitten bestod av följande kategorier: familjesituation och boende, 

skolsituation, kamratrelationer, den utländska bakgrundens betydelse för upplevelsen av 

ungdomars situation i Sverige, tankar kring svårigheterna för ungdomar med utländsk 

bakgrund i det svenska samhället, framtiden. Sedan analyserades avsnitten var för sig utifrån 

den ekologiska systemteorin för att till slut göra en sammanfattande analys för hela resultatet. 

Databearbetning och analys har grundats på hermeneutik och utifrån helheten.   

 

7.7 Reliabilitet och validitet  
 

Reliabilitet hänför sig till resultatets konsistens (Kvale, 1997). Reliabiliteten påverkas av 

forskarens fördomar och förförståelse och reliabiliteten minskas om forskaren har fördomsfull 

attityd till fenomenet (Ruth, 1991). Min förförståelse har sin grund i att jag själv har utländsk 

bakgrund och därmed också har upplevelser av vilka svårigheter det finns för ungdomar med 

utländsk bakgrund i Sverige. Förförståelsen grundar sig även i den kunskap som jag har 

införskaffat genom att läsa relevant litteratur om ämnet. Jag är medveten om de stora 

skillnaderna i upplevelser av situationen och har därför försökt att förhålla mig till 

uppsatsämnet så objektivt som möjligt. Ruth (1991) menar att ledande och selektiva frågor 

kan påverka och skapa en snedvridning i resultatet men att de också är svåra att undvika 

eftersom vi gärna vill ha bekräftelse på vår formulerade hypotes. För att undvika det har jag 

förberett en intervjuguide och har ställt öppna frågor där ungdomar själva fick berätta om sin 

situation. Vidare har jag använt samma intervjuguide till alla tre intervjuer vilket också stärker 

reliabiliteten. Inspelning av intervjuerna är ytterligare en element som stärker reliabiliteten 
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eftersom allt som har sagts av både forskaren och intervjupersonen antecknades för att sedan 

analyseras.  

 

Med validitet menas att man undersöker det man avser att undersöka. Validitet baseras också 

på rätt val av teori och på den analys av data som följer logiskt av teorin (Kvale, 1997). Under 

forskningens gång har jag haft mitt syfte och frågeställningar i fokus för att försäkra mig om 

att jag studerat det som jag avsåg att studera. I resultatdelen har jag även använt mig av citat 

från intervjuerna för att göra min text mer levande men även för att ge läsaren möjlighet att 

bedöma rimligheten i min tolkning. Valet av teorin för analysen av resultatet föll på ekologisk 

systemteori då jag anser att den på ett täckande sätt kan förklara den komplexa situationen 

som dessa ungdomar befinner sig i.   

 

 

8. Resultat och analys 
 

Resultatet från de genomförda intervjuerna kommer att presenteras med hjälp av olika avsnitt. 

De olika avsnitten kommer att besvara de tidigare nämnda frågeställningarna. Avsnitten är till 

stor del hämtade ur intervjuguiden vilken i sin tur har sammanställts utifrån syftet och 

frågeställningarna. Analys av resultatet kommer att ske utifrån ekologisk systemteori som 

förklarar hur man påverkas av det mänskliga samspelet och hur man påverkas av samhället. 

Det ekologiska perspektivet betonar helhet och sammanhang i barns uppväxt och utveckling.  

Följande avsnitt kommer att behandlas:     

 

• ungdomarnas upplevelse av sin familjesituation och boende 

• ungdomarnas upplevelse av skolsituationen 

• ungdomarnas upplevelse av kamratrelationer 

• den utländska bakgrundens betydelse för upplevelsen av situationen i Sverige 

• ungdomarnas tankar kring svårigheterna för ungdomar med utländsk bakgrund i det 

svenska samhället 

• ungdomarnas tankar kring sin framtid 
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8.1 Familjesituation och boende  
 

8.1.1 Sheila 

 
Sheila är en 18 år gammal flicka som kom från Indien tillsammans med sina två bröder efter 

att deras mamma dog i cancer. Deras pappa hade då under en längre tid bott i Sverige. Sheila 

är placerad av socialtjänsten på ett litet behandlingshem som hon nu upplever som sin egen 

familj.  

 

Sheila upplevde sin familjesituation hos pappa väldigt jobbigt. Efter skolan fick Sheila vara 

hemma medan hennes pappa och bröder var ute, vilket hon ansåg vara orättvist. Hennes 

uppgifter hemma var att städa, diska, tvätta och laga mat, vilket hon tycker är ett stort ansvar 

att ge en trettonårig flicka. Sheilas pappa hade inget arbete och vad Sheila vet ingen 

utbildning heller.  Han drack väldigt mycket alkohol och träffade många kvinnor både ute och 

i hemmet. Sheila verkade vara överraskad och besviken över att hennes pappa hade tre barn i 

Sverige med tre olika kvinnor. Hon tycker att hennes pappa inte fanns till för henne och 

hennes syskon och att han inte gav dem tillräckligt med kärlek: ”Hela familjen splittrades på 

grund av att våran pappa inte gav oss tillräckligt kärlek alltså att han inte var där som han 

skulle han hade sina tjejer.”  Sheila har också påverkats negativt av att pappa har druckit och 

rökt vilket hon också började göra så småningom. Efter en tid klarade inte Sheila av sin 

hemsituation längre: ”… och till slut tuppa jag av jag orkade inte jag kände att jag inte 

pallade med det där”. Hon rymde hemifrån och anmälde sin pappa till socialtjänsten. Hon tog 

tillbaka anmälan eftersom hennes pappa hade slagit henne och fick sedan åka till Indien där 

pappa hade planerat att gifta bort henne. Sheila lyckades övertala sin pappa att ta tillbaka 

henne till Sverige igen och rymde sedan hemifrån igen. Sedan dess har Sheila bott på olika 

familjehem för att till slut komma till den nuvarande familjen där hon har fått mycket stöd och 

kärlek.  

 

8.1.2 Masoud 

 
Masoud är en 18 årig pojke som är född i Sverige. Hans föräldrar kommer från Palestina och 

Masoud har även två äldre syskon. Han har under tre år bott på olika behandlingshem för 

ungdomar och befinner sig för tillfället på ett låst behandlingshem och väntar ett 

fängelsestraff. 
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Masoud upplevde sin hemsituation väldigt positivt, han känner sig alltid välkommen hos sin 

familj och säger att det tillhör deras kultur. Han känner respekt för sina föräldrar som har 

kommit till ett annat land och har kämpat för sin familjs skull. Hans mamma arbetar som kock 

och hans pappa är svarvare. Familjen bor i hus i ett område där många människor med 

utländsk bakgrund bor. Det störde inte Masoud för där känner han sig hemma: ”…så håller 

man ihop du vet med invandrarna liksom man hör man känner sig hemma liksom de förstår 

mig de vet min kultur och sådär…” Föräldrarna bråkade mycket med Masoud på grund av att 

han inte gick i skolan och att han missbrukade droger. Ingenting i Masouds tonfall visar ilska 

över sina föräldrar utan snarare ånger över att han inte har lyssnat på dem: ”… hemma var det 

mest tjafs och gräl morsan tjatade på mig att gå till skolan…men jag ville inte lyssna du vet 

jag var dum.” 

 

8.1.3 Rashid 

 
Rashid är en 17 årig pojke som är född i Sverige. Hans föräldrar kommer från Sri Lanka och 

är skilda. Rashids mamma bor sedan flera år tillsammans med en ny man. Han har en äldre 

syster. Rashid är har varit placerad på ett behandlingshem för ungdomar i ett och ett halvt år. 

 

Rashid bodde med sin mamma och styvpappa i en villa i en liten stad i norra Sverige. Hans 

mamma arbetar som tandläkare. Rashids hemmiljö var ganska besvärlig eftersom han och 

hans styvpappa bråkade väldigt mycket. Rashid beskriver sitt boende: ”… det var ett helvete 

det är därför jag sitter här familjebråk och sånt …”. Rashids mamma har aldrig satt gränser 

för Rashid och det ville inte han att hans styvpappa skulle göra heller. Bråken mellan Rashid 

och hans styvpappa blev allt mer aggressiva och slutade med att Rashid försökte ta livet av sin 

styvpappa med kniv. I början av mammans och styvpappans förhållande respekterade Rashid 

honom men efter att han lämnade hans mamma för att gå tillbaka till sin exfru och sedan 

tillbaka till Rashids mamma igen har Rashid ändrat åsikt. Rashid tycker att han är falsk och 

irriterar sig väldigt mycket på honom. Han är också arg på sin mamma som har tagit tillbaka 

styvfadern efter att han har lämnat henne på det sättet. 

 

Rashid har numera ingen kontakt med sin biologiska pappa. Föräldrarna har skilt sig efter att 

pappan har slagit både Rashid och hans mamma. Rashid har genomgått en utredning på 

behandlingshemmet och fått diagnosen PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom, en stresskada 

som uppstod av slagen som Rashid utsattes för. Rashid har varit ledsen pga. allt som hans 
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pappa har utsatt honom för och för den dåliga kontakten som de hade under många år men 

säger nu att han är glad att hans pappa inte finns i hans liv idag.     

 

Rashid har också en storasyster som han säger har varit bra för honom. När mamma åkte till 

hemlandet bodde Rashid hos sin syster som har satt gränser för honom och straffat honom om 

han har gjort något dumt. Rashid tyckte inte om bestraffningarna då men tycker idag att det 

var jättebra för att man på så sätt lär sig att ta hand om sig själv.  

 

8.1.4 Analys 

 
Ungdomarna kommer från olika familjekonstellationer där både ensamstående förälder, 

styvfamilj och kärnfamilj förekommer. Ungdomarna har också ursprung i olika länder med 

olika religioner, av vilka två av ungdomarna är födda i Sverige och en är född i Indien. Det 

gemensamma för ungdomarnas utländska bakgrund är att deras ”hemländer” ligger i Asien. 

 

Den ena ungdomen, Masoud, upplever sin familjesituation väldigt positivt. Han bodde med 

sina båda föräldrar som han känner stor respekt för. Båda föräldrarna har arbete i Sverige och 

Masoud tycker att de har jobbar hårt i Sverige för sina barns skull. Det enda anledningen till 

att Masoud hamnade i bråk med sina föräldrar beror på att han inte skötte skolan. Enligt 

utvecklingsekologi lär sig barn förstå sociala orsakssammanhang i ett balanserat mikrosystem 

därför att händelserna är förutsägbara och barnet vet vad föräldrarna värdesätter och tycker 

illa om (Klefbeck & Ogden, 2003). Masoud är medveten om att osämjan med hans föräldrar 

berodde på hans dåliga skolgång och han visar därför ingen ilska över sina föräldrar utan 

snarare ånger över att han inte har lyssnat på dem.  

  

Två av ungdomarna upplevde sina familjesituationer problematiskt vilket resulterade i att 

ungdomarna med hjälp av socialtjänstens insats fick flytta hemifrån till olika HVB-hem, hem 

för vård och boende. Den ena ungdomen levde med ensamstående pappa som flickan träffade 

första gången när hon kom till Sverige och var ca 13 år gammal. Hon beskriver sin pappa 

som främling och att han inte fanns till för henne och hennes syskon och inte gav dem 

tillräckligt med kärlek. Pappan var också väldigt sträng och ville att flickan skulle leva ett 

traditionellt indiskt liv med många skyldigheter. Den andra ungdomen har under uppväxten 

blivit utsatt för misshandel av sin pappa och har idag ingen kontakt med honom. Hans 

mamma har inte haft förmågan att sätta gränser och vara tydlig under hans uppväxt. Klefbeck 
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& Ogden (2003) menar att det inom det ekologiska perspektivet finns vissa preventiva 

faktorer mot social belastning. Bland dem förekommer familjesammanhållning och 

möjligheter till trygg anknytning till betydelsefulla vuxna. Den allvarligaste riskfaktorn är 

avvisande som leder att barnet känner sig oönskat och i vägen. Både auktoritära och alltför 

accepterande föräldrar ger mindre goda utvecklingsvillkor till sina barn (a.a.). Sheilas pappa 

som var både frånvarande men även sträng i Sheilas uppfostran gjorde att Sheila inte hade 

någon trygg anknytning till sin pappa.       

 

Ett annat problem som Sheila upplevde i sin hemmiljö var att hennes pappa krävde att hon 

skulle ta hand om hemmet vilket Sheila inte kunde finna sig i. Utgångspunkten i 

mesosystemet är att olika mikrosystem inte passar ihop, t.ex. att barnet möter olika 

värderingar i skolan och i hemmet (Klefbeck & Ogden, 2003). Sheila gick i skolan och ville 

leva i Sverige enligt de värderingarna som råder här, men för henne var det omöjligt eftersom 

hennes pappa ville att hon skulle leva efter de indiska traditionerna. Mesosystemet är 

nyckelfunktionen i barns uppväxt och det är kvaliteterna i detta system som är avgörande för 

utvecklingsmöjligheter eller risker hos barn (a.a.). Även Sheilas flytt från Indien efter att 

hennes mamma dog i cancer, till en pappa i Sverige som hon knappt kände måste ha påverkat 

henne. Klefbeck & Ogden talar om övergång från ett mikrosystem till ett annat som kallas för 

ekologisk övergång och då uppstår det ett nytt mesosystem. Avgörande för hur övergången 

förlöper är vilka känslor den omges av, vem som är inblandad och hur den sker. Om 

övergången definieras som positiv och om det inte är för stora skillnader mellan systemen, 

blir övergången enklare (a.a.). Övergången i Sheilas fall har nog inte varit så enkel då hon 

först förlorade sin mamma och sedan flyttade till ett land som skiljer sig avsevärt på alla sätt 

från hennes hemland. Därefter fick Sheila bo hos sin pappa som hon inte kände och som 

behandlade henne väldigt illa och orättvist. Ytterligare något som Sheila upplevde som 

jobbigt var att hennes pappa hade många tjejer och även tre barn här i Sverige.  

 

Rashid har en dålig relation till sin styvpappa och är också frustrerad över sin mamma pga. 

hennes förhållande med hans styvpappa. Detta kan förstås utifrån att relationen mellan två 

personer påverkas enligt mikrosystemet indirekt av relationen dessa två personer har till en 

tredje person (Klefbeck & Ogden, 2003). I Rashids fall innebär det att den relation som han 

har till sin styvpappa påverkar även negativt relationen mellan Rashid och hans mamma.  
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Masoud bodde i ett område där det bor många människor med utländsk bakgrund men det 

upplevde inte han som något problem utan snarare ganska positivt eftersom han kände sig 

hemma bland människor som pratade samma språk som han. Exosystemet påverkar barnet 

indirekt men barnet ingår inte själv i det systemet, t.ex. den ökande skillnaden mellan 

bostadsområden. Det påverkar barn och förmedlas via miljöerna där de är aktiva deltagare, via 

familjen och det övriga sociala nätverket (Klefbeck & Ogden, 2003). 

 

8.2 Skolan 
 

8.2.1 Sheila 

 
Sheila skolkade mycket från skolan under tiden som hon strulade med kompisarna. Hon gick 

till skolan för att sedan gå därifrån till stan: ”… kompisarna vet du gänget drog med mig 

tänkte det var tufft att gå på stan istället för att plugghäst…”Idag ångrar Sheila att hon gjorde 

så och måste läsa om grundskolan: ”… därför sitter jag i skiten nu och får plugga om…” Hon 

är glad att hon har fått en ny chans och är stolt över att hon kommer att få sina betyg snart: 

”… det är tur att man får den chansen …och nu får jag mina betyg… jag är jättestolt över 

mig själv…”   

 

8.2.2 Masoud 

 
Masoud säger att han inte har någon utbildning förutom grundskolan. Han skolkade mycket 

från skolan för att han var skoltrött och för att han inte tänkte på framtiden. Han var med 

kompisarna istället och gjorde dumma saker säger han. Masoud hade fel umgänge men säger 

att ingen tvingade honom att skolka, han har valt det själv. Masoud ångrar sig jättemycket 

idag och tycker att det är jobbigt att han inte har någon utbildning ”… hela min tid har jag 

suttit på hem och sånt skulle ha pluggat istället…”. Han inser att han kommer att få det svårt 

nu men har planer på att börja en utbildning för byggare: ”… jag har bestämt mig jag ska 

börja plugga och jag ska göra mina föräldrar stolta också…”. 

 

8.2.3 Rashid 

 
Rashid har aldrig läst mycket i skolan, han kunde inte koncentrera sig pga. sin stresskada 

vilket han inte kände till då. Han åkte till skolan för att vara med kompisar och skolkade 
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väldigt mycket. Nu läser Rashid om årskurs nio på behandlingshemmet men tycker inte att det 

fungerar så bra. Rashid var motiverad till att läsa i början men eftersom undervisningen 

kändes för slapp har han tappat motivationen. Han tror att det hade varit bättre om han hade 

gått i vanlig klass för att där skulle han ha fått andra sociala kontakter som skulle ha varit bra 

för honom. Rashid har sökt till gymnasiet men tror inte att det kommer att gå bra: ”… jag 

tycker inte att det tjänar syfte för mig att plugga ytterligare tre år det kommer bara att gå åt 

helvete det också…”. Han planerar att ta ett sabbatsår och under tiden fundera på vad han vill 

göra.   

 

8.2.4 Analys 

 
Det gemensamma för alla tre ungdomarna är att de skolkade från skolan på högstadiet och 

var med kompisarna istället och som Sheila och Masoud säger ”gjorde dumma saker”. Sheila 

och Masoud ångrar idag att de inte skötte skolan då och inser att de kommer att få det tufft 

med att få en utbildning nu. Rashid däremot visar inte att han ångrar sig och tror inte att han 

kommer att lyckas i skolan i framtiden heller. Enligt Klefbeck & Ogden (2003) ger ett 

balanserat mikrosystem utrymme för att utveckla kompetens och självtillit, något som Rashid 

saknar. Hans hemmiljö visar på ett delvis obalanserat mikrosystem med en pappa som utsatte 

Rashid för misshandel för att sedan försvinna ur hans liv, en mamma som inte har klarat av 

att sätta gränser och Rashids komplicerade förhållande till sin styvpappa med mycket 

aggressiva bråk. Även om Sheilas mikrosystem också kan anses ha varit obalanserat så är 

skillnaden den att hon har fått behandling i en trygg hemmiljö med familjehemsföräldrar som 

hon beskriver som sina riktiga föräldrar. Mikrosystem som är väl sammanvävda i ett 

mesosystem kan ge utvecklingsmöjligheter som överstiger möjligheterna som systemen var 

för sig erbjuder (a.a.). 

 

8.3 Kamratrelationer 
 

8.3.1 Sheila 

 
Sheila beskriver sina kamrater som struliga och säger att de tillsammans var ute på nätterna, 

drack och slog oskyldiga människor: ”… vi strulade vi slog oskyldiga människor på gatorna 

på nätterna och satt utanför filmstaden och drack och gick på ungdomar…”. Sheila tycker att 

det var tufft att vara med kompisarna och blev påverkad av deras åsikter. Hennes 
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självförtroende var dålig och hon ångrar idag vad hon har gjort. Sheila har brutit kontakten 

med alla sina gamla kompisar men tycker att det var svårt att göra det med hennes bästa 

väninna. De har känt varandra sedan Sheila kom till Sverige och hon trodde att de inte kunde 

vara utan varandra. Majoriteten av Sheilas kompisar har utländsk bakgrund. De kommer från 

olika länder i Asien, t.ex. Irak och Ryssland. Hon hade även svenska kompisar i början när 

hon kom till Sverige men fick fler kompisar med utländsk bakgrund vartefter.  

 

8.3.2 Masoud 

 
Masoud har en kompis som är bra och som han har känt sedan han var liten. Andra kompisar 

som har har haft är inga riktiga kompisar, de gjorde bara dumma saker ihop säger han. 

Masoud är mest för sig själv för att han har svårt att lita på människor: ”… jag gillar inte att 

ha med mycket folk att göra jag gillar inte att släppa in vem som helst jag har lite svårt att 

lita på folk … om man är kriminell så är man tvungen att vara sån…”. De flesta av Masouds 

kompisar hade också problem med missbruk och kriminalitet. Han umgicks med bara 

invandrare eftersom han kommer från ett bostadsområde där majoriteten av invånarna har 

utländsk bakgrund. Masoud tycker att det är positivt att han hade många kompisar med 

arabisk bakgrund för att de förstår varandras kultur och pratar samma språk.   

 

8.3.3 Rashid 

 
Rashid har inte berättat så mycket om sina kompisar. Hans bästa kompisar har flyttat från 

hans ort men de håller kontakten med varandra. Rashid hade mest svenska kompisar eftersom 

det inte bor så många invandrare i den staden som han kommer ifrån: ”… alltså det bodde inte 

många utlänningar där jag tror det var fyra eller fem ungdomar…” Rashid säger ingenting 

om att hans kompisar på något sätt har påverkat hans situation.  

 

 

8.3.4 Analys 

 
De flesta av Sheilas och Masouds kompisar har också haft avvikande beteende som 

brottslighet och missbruk av droger och alkohol. Umgängeskretsen i bådas fall bestod i stort 

sett av endast ungdomar med utländsk bakgrund. Masoud upplevde det ganska naturligt 

eftersom han bodde i ett område där den övervägande delen av befolkningen har utländsk 

bakgrund. Att kunna umgås med araber och prata arabiska tycker Masoud är väldigt positivt 
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för att man förstår varandras kultur. Erfarenheter som barn har gemensamma med många barn 

knyts till ekosystemet vilken påverkar barnet indirekt men barnet själv ingår inte i den 

(Klefbeck & Ogden, 2003). Masouds ekosystem har påverkat hans umgängeskrets i och med 

den höga andelen människor med utländsk bakgrund som bodde i samma område som 

Masoud bodde i.     

 

Sheila hade dåligt självförtroende när hon umgicks med sina struliga kompisar och ansåg då 

att det som de gjorde var tufft. Klefbeck & Ogden (2003) menar att barnet i förhållande till 

sin omgivning fungerar som stimulus, processor och kompetent aktör. Barnet som stimulus 

beskriver vilka reaktioner barnet utlöser i sin omgivning genom sitt utseende och sitt sätt att 

bete sig. Barnet som processor beskriver hur det genom att fånga upp och bearbeta intryck 

och påverkningar konstruerar verkligheten så att den ger mening (a.a.). Sheilas verklighet 

gav henne mening på så sätt att hon ansåg att det hon gjorde var tufft och på så sätt fick en 

bekräftelse och någonting att identifiera sig med.  

 

Rashid skiljer sig i fråga om kamratrelationer från Sheila och Masoud eftersom hans kompisar 

inte har påverkat hans livssituation på något sätt. Skillnaden mellan Rashid och Sheila och 

Masoud är att Rashids kamratkrets inte bestod av ungdomar med utländsk bakgrund som 

Sheilas och Masouds gjorde och att Rashid inte beskriver sina kamrater som avvikande eller 

problematiska.   

   

8.4 Den utländska bakgrundens betydelse för upplevelsen av situationen i 

Sverige 
 

8.4.1 Sheila 

 
Sheilas indiska bakgrund har påverkat hennes livssituation eftersom hennes pappa ville att 

hon skulle leva enligt de indiska traditionerna. Eftersom Sheila ville ha ett vanligt svenskt liv 

blev hennes pappa besviken på henne. Sheila tycker att man måste följa regler som gäller i det 

landet som man kommer till och inte ska ta med sig sina gamla traditioner.  
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8.4.2 Masoud 

 
Masoud tycker inte att hans utländska bakgrund har påverkat hans livssituation eftersom hans 

föräldrar har varit väldigt bra för honom och hans syskon: ”… nej min pappa och mamma är 

de bästa föräldrarna de har gjort sitt bästa för sina barns skull…”. Masoud upplever Sverige 

väldigt positivt: ”… jag gillar Sverige det är bra land och så jag känner mig hemma det 

känns om mitt land… det är schyst land…”. Något som kan ha påverkat hans livssituation i 

Sverige är att han bara har umgåtts med invandrare och att han bodde i ett invandrartätt 

område där människorna har det svårt eftersom de inte kan språket och inte har utbildning. 

Även om han kände sig hemma och trivdes i sitt bostadsområde och hade sina arabiska 

kompisar så tror han att det hade varit annorlunda om han hade bott på t.ex. Östermalm för då 

hade han varit plugghäst.  

 

8.4.3 Rashid 

 
Rashid tycker inte att hans utländska bakgrund har påverkat hans liv på något sätt eftersom 

hans mamma inte har lärt honom så mycket om Sri Lanka. Rashid kunde språket flytande men 

har glömt bort det och ångrar det nu. Han tycker att han har vuxit upp som en svensk eftersom 

han umgicks med nästan bara svenskar: ”… man kan mer eller mindre säga att jag har vuxit 

upp som en svenne… nej jag känner mig inte som en svenne men uppväxten var på samma 

sätt… det blir ju att ens polare bara är svenskar…”.  Rashid känner sig ändå inte som svensk 

och är stolt över att vara singales. Han tror även att hans liv skulle ha varit annorlunda om han 

hade varit svensk men har inte förklarat på vilket sätt.  

 

8.4.4 Analys 

 
Sheila uppger att hennes indiska bakgrund har påverkat hennes livssituation eftersom hennes 

pappa ville att hon skulle följa de indiska traditionerna och Sheila själv önskade leva ett 

svenskt liv. Mesosystemet förklarar detta med utgångspunkten i att problemet vanligtvis har 

sin rot i att olika mikrosystem inte passar väl ihop t.ex. att barnet möter olika värderingar i 

skolan och i hemmet (Klefbeck & Ogden, 2003). 

 

Till en början har både Masoud och Rashid sagt att deras utländska bakgrund inte har 

påverkat deras livssituation i Sverige. Masouds upplevelse av Sverige är väldigt positivt och 

han upplever Sverige som sitt land. Något som kan ha påverkat Masouds livssituation i 
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Sverige är hans bostadsområde och att hans kamratkrets bestod av endast 

invandrarungdomar. Människorna i bostadsområdet har det svårt eftersom de inte kan språket 

och har ingen utbildning. Payne (2002) menar att individer både förändrar miljön och 

förändras av miljön enligt ekologisk systemteori. Om man kan utvecklas av förändringen och 

få stöd av omgivningen inträffar en ömsesidig anpassning. Sociala problem som fattigdom, 

diskriminering och stämplingsprocesser minskar möjligheten till ömsesidig anpassning som 

är viktig för att överleva och utvecklas. Miljötryck med orättvisa förutsättningar är en viktig 

faktor som kan leda till stress vilken i sin tur leder till problem när det gäller anpassningen 

eller överensstämmelsen mellan behov, förmåga och omgivning (a.a.). Även om Masoud 

trivdes i sitt bostadsområde omgiven av sina arabiska kompisar tror han också att hans liv 

hade sett annorlunda ut om han bodde på t.ex. Östermalm, för då hade han varit ”plugghäst”. 

Även Rashid tror att hans liv hade varit annorlunda om han hade varit svensk men han har 

svårt att förklara orsaken. Hans uppväxt skilde sig inte från andra barns uppväxt i Sverige. 

Hans kamratkrets bestod av bara svenskar men han känner sig inte svensk utan är stolt över 

att vara singales. Rashid har svårt att förklara anledningen till varför han tror att hans liv hade 

varit annorlunda om han var svensk och berättar om sin problematiska hemmiljö men 

poängterar att hans liv kunde ha sett likadant ut även om han hade varit svensk.          

 

8.5 Svårigheter för ungdomar med utländsk bakgrund i Sverige  

 
8.5.1 Sheila 

 
Sheila tycker att det kan vara svårt för ungdomar med utländsk bakgrund att leva i Sverige 

eftersom de befinner sig i en ny miljö där nya regler gäller. Ibland vill ungdomarna leva på 

det sättet som de har levt i sitt hemland, t.ex. att bära slöja: ”… de är i helt ny miljö helt nytt 

land helt nya regler … de vill ha det på sitt sätt … de försöker leva där de har levt i sitt 

land… de ska ha slöja på sig…”. Ett annat problem är att många inte kan språket och därför 

inte vågar prata med andra människor.  

 

Sheila tror att många ungdomar med utländsk bakgrund har en problematisk situation och att 

det ofta beror på hemmiljön. Hon tror också att fler familjer med utländsk bakgrund har 

problematisk hemmiljö jämfört med svenska familjer: ”… ibland kan det bero på hemmet 

hemmiljön hur det är… det finns säkert svenska men det är nittio procent utländska…”. 
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Ibland blir det svårigheter när ungdomarna vill bli svenska och föräldrarna är emot det: ”… de 

flesta har det jobbigt att det blir krock ibland utlänningar killar och tjejer vill bli svenska och 

då blir det föräldrarna arga…”.  

 

8.5.2 Masoud 

 
Masoud håller inte med om att ungdomar med utländsk bakgrund är överrepresenterade i 

ungdomsbrottsligheten men tycker att många har det svårt: ”… det är mycket invandrare som 

håller på men inte lika mycket som svenskar… det är många som har det svårt faktiskt… de 

har ju levt annorlundare…”. En del människor som kommer till Sverige har upplevt krig och 

behöver några år för att komma in i det svenska samhället. Masoud tycker att det finns en 

antagande i Sverige om att många invandrare är brottslingar och av hans röstläge kan man 

avläsa en irritation över detta antagande: ”… vad fan det finns ju svenskar också som gör det 

det spelar ingen roll om han är svartskalle eller om han är svensk spelar ingen roll alls du vet 

det är samma sak… de begär att utländska inte ska begå brott eller det funkar inte…”. 

Massoud ger massmedia skulden för detta: ”… de går till Rinkeby och kollar invandrare… 

nittio procent invandrare som har gjort allt det där… vad fan kolla vart de kollar det bor ju 

bara invandrare i Rinkeby… man ser inte en svensk när man går i Rinkeby…om det bara 

hade bott svenskar där då hade det ju varit svenskarna som begått brotten…”. Masoud säger 

att det gör ont när han hör sådant i media och att han blir arg på dem: ”… det går inte det 

finns fina svartskallar det finns fina svenskar det får inte jag blir faktiskt arg på media det är 

bara skitsnack…”. 

 

8.5.3 Rashid 

 
Rashid håller inte heller med om att ungdomar med utländsk bakgrund är överrepresenterade 

bland ungdomsbrottslingar och ger som Masoud media skulden för detta antagande: ”… det 

är för fan inte sant det finns lika många svennar som gör skit om inte mer … om en blatte går 

och tjafsar så blir värsta rubrikerna i tidningen allt möjligt så det blir mer riktat mot 

utlänningar…”. Många ungdomar kommer från flyktingförläggningar eller växer upp i 

förorter där många människor missbrukar och ungdomarna försöker sedan leva upp till den 

miljö dom de lever i. Rashid tror också att kriminalitet är ungdomarnas enda sätt att få pengar: 

”… man kanske inte får pengar på annat sätt och håller på med sånt där skräp eller håller på 

och pundar eller super och vad det nu kan vara då blir det ju att man lever in i den miljön 
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man sitter i …”. Det enda svårigheten som ungdomar med utländsk bakgrund kan stöta på i 

Sverige är om de träffar rasister ute på gatorna eller när de söker arbete tycker Rashid. 

 

8.5.4 Analys 

 
Sheila tror att anledningen till att många ungdomar med utländsk bakgrund i Sverige har 

problematisk situation är deras hemmiljö och att utländska familjers hemmiljö oftare är 

problematisk än svenska familjers. Hon nämner också att problemet kan bero på att 

människor som kommer till Sverige ofta vill leva efter sina gamla traditioner och att barnen 

ibland vill bli svenska och att det då uppstår problem eftersom deras föräldrar är emot det. 

Enligt den ekologiska systemteorin rymmer barns uppväxtmiljöer både motgång och 

medgång. Riskgraden som alla barn utsätts för varierar beroende på hur allvarliga och 

varaktiga påverkningarna är (Klefbeck & Ogden, 2003). Enligt Sheilas erfarenheter utsätts 

barn med utländsk bakgrund för fler och allvarligare risker än svenska barn. Det ekologiska 

perspektivet understryker helhet och sammanhang i barns uppväxt och utveckling. 

Utvecklingsprocessen påverkas av sociala relationer som uppstår i och mellan de olika 

miljösammanhangen men också av det större sociala sammanhang som dessa ingår i (a.a.). 

Då människor med utländsk bakgrund har sämre livsvillkor i Sverige vad gäller arbete, 

bostad, ekonomi och psykisk och fysisk hälsa kan det förklara Sheilas bild av utländska 

familjers hemmiljö. 

 

Masoud tycker att många ungdomar med utländsk bakgrund har det svårt i Sverige eftersom 

de har levt annorlunda i sitt hemland och behöver några år för att komma in i det svenska 

samhället. Masoud håller inte med om att ungdomar med utländsk bakgrund är 

överrepresenterade i den svenska brottsstatistiken och blir arg över detta antagande. Masoud 

ger massmedia skulden för det dåliga anseendet som invandrare har i Sverige idag. Enligt den 

ekologiska systemteorin minskar stämplingsprocessen möjligheten till den ömsesidiga 

anpassningen i samhället som är viktig för att överleva och utvecklas (Payne, 2002). Rashid 

håller inte heller med om att antagandet om ungdomsbrottslighet bland invandrare. Han menar 

att massmedia är mer riktad mot människor med utländsk bakgrund. Han tror också att många 

ungdomar som kommer från förorter försöker leva upp till den miljö som de lever i och att 

kriminalitet ibland är enda sätter för ungdomarna att få pengar eftersom de inte kan få det på 

annat sätt vilket också kan förklaras som ovan att utvecklingsprocessen påverkas av sociala 
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relationer som uppstår i och mellan de olika miljösammanhangen men också av det större 

sociala sammanhang som dessa ingår i (Klefbeck & Ogden, 2003). 

 

8.6 Framtiden 
 

8.6.1 Sheila 

 
Sheila är positivt inställd till sin framtid. Hon har en pojkvän som hon ska flytta ihop med och 

snart kommer de också att bli föräldrar. Även om Sheila ska få barn inom snar framtid 

planerar hon att utbilda sig vidare och vill arbeta med barn: ”… fast jag kommer ha ett barn 

nu man kan alltid göra livet till den man vill…”. 

 

8.6.2 Masoud 

 
Masoud tänker mycket på sin framtid och vad som kommer att hända. Han vill utbilda sig till 

byggarbetare och säger att det aldrig är för sent: ”… jag har bestämt mig jag ska börja plugga 

och jag ska göra mina föräldrar stolta också…”. 

 

8.6.3 Rashid 

 
Rashid tänker inte så mycket på sin framtid. Hans dröm är att ha pengar i överflöd och att åka 

till Japan och sedan till Grekland. Just nu har han inga planer för arbete och hans studier går 

inte bra: ”… jobb och sånt har jag ingen planering för och studier det går ju bara åt helvete 

också så får se vad som händer med mig…” 

 

8.6.4 Analys 

 
Två av ungdomarna Sheila och Masoud ser positivt på sin framtid och betonar vikten av 

utbildning. Även om de har det svårt just nu med att ta igen den missade tiden i skolan och ett 

fängelsestraff som väntar Masoud är de ändå positivt inställda inför framtiden. Enligt 

ekologisk systemteori fungerar barnet i förhållande till sin omgivning som stimulus, processor 

och kompetent aktör menar Klefbeck & Ogden (2003). Barnet som kompetent aktör innebär 

att barnet aktivt agerar i förhållande till sin omgivning, att barnet kan bemästra motgångar och 

kriser men också lösa viktiga utvecklingsuppgifter som hänger ihop med att fungera i 

familjen, i skolan och bland vänner. Det viktigaste i mikrosystemet enligt Klefbeck & Ogden 
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är hemmets emotionella klimat vilken Sheila har fått i och med sin nya familj. Masoud har 

alltid haft en bra hemmiljö och slutar intervjun med att säga att han ska göra sina föräldrar 

stolta.  

 

Rashid däremot tänker inte mycket på sin framtid. Han är inte övertygad om att hans framtid 

kommer att se ljus ut och verkar lämna den åt slumpen genom att säga ”… få se vad som 

händer med mig…”. Rashid bor på behandlingshemmet som han inte trivs på och kommer att 

flytta hem till sin mamma och styvpappa som han fortfarande inte kommer bra överens med. 

Båda systemen, behandlingshemmet och hemmiljön som Rashid ska flytta till upplever han 

negativt. Klefbeck & Ogden (2003) menar att avgörande för hur en ekologisk övergång 

förlöper är vilka känslor den omges av, vem som är inblandad och hur den sker. Rashids 

övergång omges av negativa känslor, hans styvpappa som han inte har bra kontakt med är 

inblandad och Rashid är maktlös i sin situation då valet på boendet står mellan 

behandlingshemmet som han inte trivs på och att bo tillsammans med en styvpappa som han 

inte kommer överens med. Det kan förklara Rashids uppgivenhet inför hans framtid.  

 

8.7 Sammanfattande analys 
 

Syftet med studien var att få kunskap om hur ungdomar med utländsk bakgrund som har 

socialt avvikande beteende själva beskriver sin livssituation och vilka upplevelser de har haft i 

sin utsatta situation. Resultatet visar att de intervjuade ungdomarnas situation och upplevelser 

skiljer sig mycket från varandras i många frågor men att de också har en del tankar och 

upplevelser som de delar med varandra. Ungdomarna upplever sin situation olika beroende på 

vilka erfarenheter som de har haft i sitt liv och vilken situation det handlar om.  

 

En viktig faktor för barns utveckling är hemmets emotionella klimat och ett balanserat 

mesosystem som kännetecknas av många och varierande kontakter mellan mikrosystemen 

samt frånvaro av allvarliga värdekonflikter mellan dem (Klefbeck & Ogden, 2003). Två av 

ungdomarna upplevde sin familjesituation problematisk vilket också ledde till ungdomarnas 

avvikande beteende. Sheila upplevde sin pappa som en främling som inte gav henne och 

hennes syskon mycket tid och kärlek medan Rashid i sin barndom har utsatts för misshandel 

av sin pappa och levde sedan med sin mamma som inte har kunnat sätta gränser för honom. 

Hans mamma har också valt att leva med en man som Rashid inte kommer överens med och 
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som han gick i attack mot med en kniv. Den tredje ungdomen, Masoud beskriver däremot sitt 

hem som en plats där han alltid känner sig välkommen och pratar om sina föräldrar med stor 

respekt. Han upplever positivt sin situation i Sverige och anser att hans destruktiva beteende 

var hans eget val. Jag är dock inte övertygad om att man gör sådana val frivilligt utan man 

påverkas av den miljö som man omges av vilket i hans fall är många invandrare som enligt 

Masoud har det svårt eftersom de har inte har kommit in i det svenska samhället. Hirchis 

enligt Ring (2001) menar att starka sociala band inte kan orsaka antisocialt beteende. 

Tursunovic (2004) och Sjöblom (2003) menar att invandrarungdomars livsvillkor och framtid 

i Sverige beror på föräldrarnas klassbakgrund, utbildningsnivå, boendesituation , att vara 

flicka eller pojke mm. Enligt Sarnecki (1995) lever utlänningarna i Sverige i underklassen och 

det typiska för underklassen är att dess medlemmar också är mer brottsbenägna. En del av 

invandrarungdomarna får inte den anknytning till samhället som är nödvändig för att den 

sociala kontrollen och deras egen självkontroll ska kunna fungera. Alla dessa påstående har 

troligtvis haft inverkan på vilket ”val” Masoud har gjort i sitt liv.  

 

Rashids och Sheilas livssituation har påverkats av deras hemmiljö, mikrosystemet är 

utvecklingsmiljöer där barn gör sina erfarenheter och skapar sin verklighet menar Klefbeck 

& Ogden (2003). Avvisande är den allvarligaste riskfaktorn som leder till att barnet känner 

sig oönskat och i vägen. Ett utvecklingsstimulerande klimat bygger på varaktiga, ömsesidiga 

relationer där barnet får möjlighet att ge och motta kärlek (a.a.). Varken Sheila eller Rashid 

har haft ett sådant klimat hemma vilket kan ha lett till deras socialt avvikandebeteende. 

 

Masoud däremot upplevde sin hemmiljö och även bostadsområde väldigt positivt men tror 

själv att hans liv hade sett annorlunda ut om han inte hade bott i ett område där det bor 

många människor med utländsk bakgrund. Masoud menar att många i det området har det 

svårt, många kan inte svenska och har ingen utbildning. Enligt Klefbeck & Ogden (2003) och 

utvecklingsekologin påverkas barnet indirekt av exosystemet, men barnet ingår inte själv i 

det systemet. Exosystemet utgörs av viktiga samhällsinstitutioner och andra viktiga händelser 

som den ökande skillnaden mellan affärsområden och bostadsområden, ökad social och 

geografisk mobilitet. Sådana händelser påverkar barn och förmedlas via miljöerna där de är 

aktiva deltagare (a.a.). Masouds upplevelse av hans bostadsområde är väldigt positiv. Han 

kände sig hemma bland människor som pratade samma språk som han och de förstod 

varandras kultur. Masoud trodde även att hans liv skulle ha sett annorlunda ut om han bodde 

i något annat område t.ex. Östermalm. Sheila tycker att hennes utländska bakgrund har 
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påverkat hennes livssituation i och med att hennes pappa ville att hon skulle leva enligt de 

indiska traditionerna medan Sheila ville leva ett vanligt svenskt liv. Mesosystemet förklarar 

detta med utgångspunkten i att problemet vanligtvis har sin rot i att olika system inte passar 

väl ihop, t.ex. att barnet möter olika värderingar i hemmet och i skolan (Klefbeck & Ogden, 

2003). Rashids uppväxt var som vilken annan svensk killes som helst men han tror ändå att 

hans liv hade sett annorlunda ut om han var svensk, dock kunde inte han förklara på vilket 

sätt.    

 

Två av ungdomarna reagerade ganska starkt på Ahmadis (2003) och Petterssons (2001) 

påstående att ungdomar med utländsk bakgrund är överrepresenterade i den svenska 

ungdomsbrottsligheten. De kände inte igen sig och menade att det finns lika många svenskar 

som begår brott. Ålund menar att media förmedlar en verklighet som gör alla invandrare till 

bråkmakare. Invandrare framstår i media som annorlunda, främmande, primitiva, och 

våldsamma menar Ålund (1997). Masoud och Rashid skuldbelägger media för den negativa 

bilden av invandrare som de förmedlar men menar ändå att ungdomar med utländsk bakgrund 

har det svårt. En del invandrare kommer från krig och bor i flyktinganläggningar. Rashid 

tycker även att förorter där många invandrare bor inverkar dåligt på ungdomar då ungdomarna 

försöker leva upp till den miljö som de lever i. Sheila tror att anledningen till att många 

ungdomar med utländsk bakgrund har sociala problem beror på deras svåra hemmiljö. Hon 

tror också att familjer med utländsk bakgrund oftare har problematisk hemmiljö än svenska 

familjer.  

 

 

9. Diskussion 
 

Syftet med studien har varit att undersöka hur ungdomar med utländsk bakgrund som har ett 

socialt avvikande beteende själva beskriver sin livssituation och vilka upplevelser de har haft 

hittills i sitt liv. Frågeställningarna har hjälpt mig att uppnå syftet med undersökningen. Jag 

tycker att ungdomarna har gett mig en klar bild över hur de upplever sin situation. De har 

även gett mig en bred bild av sin situation då jag hade för avsikt att ta reda på hur de 

upplevde sin situation gällande familj och boende, skolan, kamratrelationer och framtid. 

Dessa aspekter beskriver ganska bra en ungdoms livssituation. Min avsikt var också att få 

reda på hur deras utländska bakgrund har påverkat deras situation och vilka svårigheter de 

 39



trodde fanns för ungdomar med utländsk bakgrund med att leva i Sverige. Då alla ungdomar 

har en egen historia och egna erfarenheter är det omöjligt att generalisera resultatet som jag 

har fått fram.  

 

Tidigare forskning som finns på området och som jag hade läst var intressant. Mycket i 

litteraturen handlade om vilka svårigheter människor med utländsk bakgrund möter i det 

svenska samhället och på vilket sätt det påverkar ungdomarna. Det är en väldigt viktig fråga 

då en ganska stor andel av befolkningen i Sverige består av människor med utländsk 

bakgrund. Jag skulle också vilja ha sett mer om psykologiska faktorer som är minst lika 

viktiga för dessa människors mående och framgång. Även om förutsättningarna för ett 

framgångsrikt liv för många ungdomar med utländsk bakgrund inte alltid är de bästa så kan 

inte hela skulden läggas på samhället. Likaså som det finns svenska ungdomar med avvikande 

beteende i Sverige så finns det även ungdomar med utländsk bakgrund som faktiskt har haft 

bra förutsättningar men där något annat har spelat roll för ungdomarnas problematiska 

beteende. Anledningen att jag har valt att göra undersökning om ungdomar med utländsk 

bakgrund är att dessa ungdomar är överrepresenterade i ungdomsbrottsligheten vilket jag 

tycker är skrämmande. Sarnecki (1995) menar att brottsbenägenheten och underklassen har ett 

samband vilket betyder att utlänningar oftare lever i underklassen.   

 

De intervjuade ungdomarnas upplevelser skiljer sig från varandras och därmed även den 

problematik som de brottas med. Alla tre ungdomar upplever sin situation i Sverige som bra, 

de trivs och känner sig hemma här. Hemmiljö är en faktor som två av ungdomarna beskrev 

som problematiskt. I det ena fallet handlade det om kulturkrockar och utanförskap och i det 

andra fallet menar ungdomen att problemet kunde ha funnits även om han hade haft svenskt 

bakgrund. Den tredje ungdomen upplevde sina hemförhållanden väldigt positivt och lägger 

ansvaret för sin problematik på sig själv. Han menade också att hans liv skulle ha sett 

annorlunda ut om han hade varit svensk.  Ingen av ungdomarna upplevde sin skolsituation 

positivt vilket har resulterat i att ungdomarna läser om grundskolan. Alla tre ungdomarna 

inser vikten av en utbildning och två av ungdomarna har tankar och mål för sin framtid. Bara 

en pojke saknar motivation och framtidsperspektiv vilket kan förklaras med att hans 

familjesituation inte har löst sig till skillnad från de andra ungdomarnas situation.  

 

Ungdomarnas tankar om hur deras utländska bakgrund har påverkat deras livssituation 

stämmer delvis med den tidigare forskningen inom det här området. Den ena ungdomen tror 
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att hans multietniska bostadsområde och den umgängeskrets som han därigenom hade har 

påverkat hans livssituation. Ungdomen har svårt att förklara vad han menar med det men har 

nämnt att många människor som har det svårt och som inte har utbildning bor i det området 

som han kommer från. Hans tankar bekräftar också min förförståelse även om pojken till stor 

del trivdes med att bo omgiven av sina arabiska vänner. Den andra ungdomen menar att 

hemmiljön har stor betydelse och att många invandrare har problematisk hemmiljö. Flickan 

har inte förklarat anledningen till det men Sjöblom (2003) skriver att många människor med 

annan etnisk bakgrund än svensk står utanför samhället. Svaga ekonomiska resurser, 

arbetslöshet och segregation ökar risken att man utvecklar ett liv i utkanten av samhället. 

Detta kan yttra sig i många sociala problem som i hög grad kan drabba ungdomar (a.a.). 

Även om flickans påstående stämmer överens med den tidigare forskningen är hon inte 

medveten om vilka anledningar som finns bakom problemet och är därför något fördömande 

mot dessa familjer.  

 

Den kvalitativa forskningsmetoden har varit lämplig för den här typen av studie eftersom mitt 

syfte var att få kunskap om ungdomarnas upplevelser.  Den information som har kommit fram 

efter intervjuer med tre ungdomar har varit tillräcklig för att få en uppfattning om deras tankar 

och upplevelser. Dock hade en större studie belyst frågan på ett mer nyanserat sätt och det 

hade då funnits utrymme för generalisering av resultatet. Jag är medveten om svårigheten att 

vara helt neutral och objektiv i en forskning och har därför försökt att utifrån min förförståelse 

påverka den här undersökningen så lite som möjligt. Genom att bära med mig syftet med 

studien under hela forskningens gång har jag stärkt validiteten i den här studien.  

 

Nackdelen med den valda metoden är att möjligheten till generaliserbarhet av resultaten är 

liten. Olsson & Sörensen (2001) menar att resultaten grundar sig på ett litet antal individer 

och ett stort antal variabler. Resultaten går på djupet och gäller i specifika miljöer, 

omständigheter och tidpunkter (a.a). En annan nackdel med min undersökning är att jag inte 

har haft kontakt med de intervjuade ungdomarna tidigare. På grund av det personliga ämnet 

som ungdomarna har intervjuats om och då ungdomarna inte har förtroende för mig finns det 

risk att en del viktig information inte har kommit till min kännedom.  

 

Valet av teori för analys av resultatet föll på ekologisk systemteori då den beskriver hur man 

påverkas av det mänskliga samspelet och hur man påverkas av samhället. Det ekologiska 

perspektivet betonar helhet och sammanhang i barns uppväxt och utveckling. Utifrån min 
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hypotes om att anledningar till det aktuella problematiken finns på både individ och 

samhällsnivå har jag valt denna teori då den förklarar samspelet mellan individ och samhälle.  

 

Under den långa forskningsprocessen har jag lärt mig mycket om hur ungdomar med utländsk 

bakgrund som har socialt avvikandebeteende upplever sin situation och även om den 

kvalitativa forskningsmetoden. Det har varit väldigt intressant och lärorikt att genomföra 

studien och jag kommer att ha stor nytta av den kunskap som jag har tillägnat mig under 

forskningens gång i mitt framtida arbete. Det har varit intressant att undersöka fenomenet ur 

ungdomarnas perspektiv då det belyser vilka möjligheter och hinder de själva ser i sin 

livssituation.  

 

9.1 Förslag på fortsatt forskning 
 
Efter att jag har fått kunskap om ungdomarnas upplevelser av deras situation skulle det vara 

väldigt intressant att jämföra med hur socialarbetare tror att ungdomarna upplever sin 

situation. Det skulle också vara intressant att se vilken bild de har av problematiken som 

många ungdomar med utländsk bakgrund brottas med och vilka metoder i socialt arbete de 

använder vid möte med de problematiska ungdomarna.   

 

Vid intervjuerna framkom det att två av ungdomarna var missnöjda med den kontakten de har 

haft med socialtjänsten. Den ena ungdomen nämnde att hans socialsekreterare har lurat 

honom till behandlingshemmet och den andra menar att socialtjänsten gjorde felbedömning 

vad gäller hans placering på behandlingshemmet och att han skulle må mycket bättre och inte 

vara så destruktiv om han hade bott kvar hemma. Under intervjuernas gång väcktes min 

nyfikenhet vad gäller ungdomarnas syn på socialtjänstens arbete. Den kunskapen skulle vara 

väldigt användbar för personalen inom socialtjänsten.   
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10. Bilaga 
 
10.1 Intervjuguide 
 

1. Bakgrund 
 

o Ålder  
o Familjesituation 
o Boende  
o Utbildning  
o Härkomst 

 
2. Upplevelse av livssituationen i Sverige 

 
- skola 
- kompisar 
- boende 
- annat som påverkar positivt och negativt 
 

3. Den utländska bakgrundens betydelse för upplevelse av livssituationen  
 

4. Anledning till placeringen på behandlingshemmet 
 

5. Upplevelse av den ”problematiska” situationen 
 

• Något som känns bra 
• Något som inte känns bra 

 
6. Tankar kring orsaker till problemet 

 
7. Hur skulle ungdomens liv se ut om man kunde trolla 
 
8. Tankar kring överrepresentationen av ungdomar med utländsk bakgrund i 

ungdomsbrottsligheten 
 

9. Finns det några svårigheter för ungdomar med utländsk bakgrund med att leva i 
Sverige  

 
10. Tankar om framtiden 
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