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ABSTRACT 
Economic remittances are money transfers worldwide from 

migrants to their country of origin. This study aimed to examine 

which significance the remittance has for the sender. How do the 

senders describe their experiences of remittances, what strategies 

are used in the process of remitting and how has the migrants’ 

social and economic situation in the host country been affected 

by remitting? The issues were answered through six semi-

structured interviews with remitting migrants. The theoretical 

approach consisted of the concepts transnational social space, 

reciprocity and social exclusion. The findings were that 

remittances had great value to the senders with both negative 

and positive outcomes. Strategies formed to live up to 

expectations to remit were group wise, long-term and practical. 

Remittances had an impact on choices regarding recreational 

activities, housing and employment. Our conclusion is that 

remitting is an important act to maintain the bond to the country 

of origin, despite economic and social sacrifices. Being a 

participant in dual social worlds in which social and economic 

conditions differ shapes the experienced requirement to remitt.  

Remittance cannot be seen as a sole factor for placing senders in 

social exclusion, though it can limit the sender economically and 

socially. 
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1. Inledning   

Ekonomiska remitteringar är migranters penningförsändelser till släkt, anhöriga och olika 

gemenskaper i ursprungslandet. Remitteringarna världen över utgjorde år 2012 summor 

motsvarande mer än tre gånger så mycket som det globalt organiserade biståndet från stater, 

biståndsorganisationer och internationella organ (Global utmaning, 2014). 519 miljarder 

dollar remitterades, varav 389 miljarder dollar sändes till utvecklingsländer (Världsbanken, 

2012). Samtidigt är mörkertalet troligtvis stort, då det ofta rör sig om informella flöden vilka 

är svåra att mäta. I Sverige uppskattas att 14 % av migranterna skickar pengar till 

ursprungslandet (Pelling et al., 2011). Remitteringarna från Sverige uppgick år 2012 till ett 

värde av 20 miljarder kronor (Världsbanken, 2012). Remitteringar har även setts som en 

betydelsefull och värdeladdad handling för såväl sändare som mottagare (Datta et al., 2007). 

Försändelserna kan ses som en investering i relationer över nationsgränser (Carling & 

Hoelscher, 2013).  

 

Tidigare har remitteringar framför allt beskrivits utifrån kvantitativ forskning kring 

”remitteringskorridorer”, vilket givit kunskap om globala ekonomiska flöden på ett 

strukturellt plan. På individnivå har forskning främst bedrivits kring överföringarnas 

ekonomiska betydelse för mottagare i utvecklingsländer (Pelling et al., 2011). Allteftersom 

mer forskning kring fenomenet bedrivits så har även sändarens livssituation börjat 

uppmärksammas (Lindley, 2009). Forskning om migranters remitteringar visar att dessa å ena 

sidan är förknippade med skyldigheter, förväntningar samt ekonomiska och moraliska 

överväganden, å andra sidan med känslor av stolthet, lojalitet och närhet. Att remittera blir för 

sändaren även en fråga om att spara pengar på annat håll, vilket kan få konsekvenser för 

levnadsstandarden. Strategier utformas därför för att kunna remittera (Johnson & Stoll, 2013). 

Relationen mellan sändare och mottagare verkar forma sändarens upplevelser av att remittera. 

Hur upplevelsen ser ut kan påverka hur sändaren utformar olika strategier för att möjliggöra 

remitteringen. Beroende på vilka dessa strategier är kan de i sin tur resultera i olika följder för 

sändarens livssituation, både socialt och ekonomiskt.  
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1.1. Problemformulering 

Att skicka pengar till ursprungslandet kan försätta människor i en ekonomiskt och socialt 

utsatt situation i värdlandet. Detta kan leda till att sändarna blir tvungna att ansöka om stöd i 

olika former hos socialtjänsten. Det är då sannolikt att socialarbetare kommer att stöta på 

klienter som har erfarenhet av att remittera. Trots att företeelsen kan tänkas vara relativt 

vanligt förekommande bland klienter har det sällan belysts inom det sociala arbetets 

forskningsfält. Denna forskning kan således utmynna i att socialarbetare får en större 

förståelse för remitterande migranters livsval och livsvillkor i de kontexter vilka de befinner 

sig i. I och med en ökad förståelse kan även stöd formas på ett sätt som bättre möter 

remittörens behov. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka remitteringens betydelse för sändarens livssituation. Detta 

görs med utgångspunkt från följande frågor; 

 

1. Hur beskriver migranter sina upplevelser av remittering? 

2. Vilka strategier använder migranter sig av i remitteringsprocessen? 

3. Hur påverkas migranters sociala och ekonomiska situation i värdlandet av att 

remittera? 

 

Studiens empiriska underlag består av sex individuella intervjuer med personer som 

remitterar. 

 

1.3. Disposition 

Uppsatsen inleds med ett bakgrundsavsnitt för att förklara de för studien mest centrala 

begreppen, remittering och transnationalism. I ett nästa steg beskrivs kunskapsöversikten 

under rubrikerna Remitteringsmotiv och -benägenhet, Remittering som transnationell 

handling samt Migranter som remitterar. I det efterföljande teoriavsnittet diskuteras 

inledningsvis valet av teori, följt av en beskrivning av de teoretiska begrepp som tillämpats 

för att analysera intervjumaterialet; transnationella sociala rum, reciprocitet samt social 

exkludering. Kapitlet avslutas med en redovisning av hur de teoretiska utgångspunkterna 
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kommer att användas vid analysen av det empiriska materialet. I det efterföljande 

metodavsnittet beskrivs och diskuteras studiens tillvägagångssätt. Resultatet presenteras sedan 

utifrån studiens tre frågeställningar, och analyseras utifrån de valda teorierna i analysavsnittet. 

Studien avslutas med en diskussion kring studiens mest centrala resultat.  

 

1.4. Avgränsningar  

Uppsatsen kommer huvudsakligen att beröra ekonomiska remitteringar, och inte fördjupa sig i 

sociala remitteringar. Studien kommer inte undersöka hur deltagande i transnationella sociala 

rum eventuellt påverkar integrationsmöjligheter, som en aspekt av sändarens livssituation.  

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt ges en övergripande beskrivning av vad remitteringar är, såväl globalt som i en 

svensk kontext. Vidare beskrivs transnationalismen som fenomen och remitteringens roll 

inom transnationalismen. 

 

2.1. Vad är ekonomisk remittering 

Remitteringar skickas vanligen till anhöriga i ursprungslandet samt anhöriga i flyktingläger 

(Global Utmaning, 2014). Begreppet ursprungsland används i denna studie för att beskriva det 

land där migranten är född och värdland används för att beskriva landet där migranten är 

bosatt. Förutom ekonomiska remitteringar kan även sociala remitteringar ske. Dessa kan ses 

som de kulturella influenser vilka migranten återsänder till ursprungslandet i form av 

exempelvis religion, idéer, normer, beteenden, sociala nätverk och aktiviteter (Levitt och 

Lamba-Nieves, 2011).  

 

Den största andelen ekonomiska remitteringar skickas globalt till folkrika länder som Kina 

och Indien. I små länder som Tadjikistan och Moldavien utgör remitteringar 47 respektive 23 

procent av ländernas samlade ekonomi (Ratha et al., 2012). På grund av dess positiva effekter 

för mottagarsamhällen har remitteringar sedan 1990-talet inom FN och forskarvärlden talats 

om som ett “utvecklingsmantra” (Kapur, 2004). Medan omfattningen av utländska 

direktinvesteringar och bistånd till fattiga länder minskade under den ekonomiska krisen åren 
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2008/2009 har remitteringarna fortsatt att öka och visat tendenser på att vara mer 

motståndskraftiga vid ekonomisk nedgång än investeringar och bistånd (Buch & Kuckulenz, 

2010). En undersökning om penningförsändelsernas omfattning i Sverige visade att 

utrikesfödda som var födda i världens fattigaste länder var de som remitterade mest. 

Benägenheten att remittera bland utrikesfödda i Sverige är låg (ca 14 %) jämfört med andra 

länder (Norge 34 procent, Kanada 23 procent). En förklaring till detta kan vara den relativt 

sett generösa familjeåterföreningspolitiken i Sverige. Att ha sina anhöriga nära sig minskar 

benägenheten för att sända pengar (Pelling et al., 2011). Den som sänder ekonomiskt stöd till 

ursprungslandet benämns i denna studie sändare/migrant/remittör.  

 

2.2. Vad är transnationalism 

Transnationalism kan definieras som de band som migranter upprätthåller i form av sociala 

relationer mellan sina ursprungssamhällen och sin nuvarande bosättning (Basch et al., 1994). 

Det kan även förstås som regelbundna handlingar som sker över tid och nationsgränser. Det 

innefattar migranters känslomässiga band som på distans ger individer möjlighet att vara 

involverade i varandras liv (Boccagni, 2010). Transnationalismen har sin grund i att staters 

gränser inte utgör hinder för interaktionen mellan exempelvis individer, sociala grupper och 

nätverk. Perspektivet har uppkommit och utvecklats som en respons på en utbredd global 

rörlighet vad gäller arbetskraftsinvandring och flykt från ohållbara situationer. Perspektivet 

bidrar till en ökad förståelse inför att migranter inte bryter banden till sina ursprungsländer, 

utan snarare bibehåller dem eller återskapar nya band. Ett transnationellt perspektiv på 

migration har fokus på nationsöverskridande handlingar. Dessa handlingar är formade av 

redan existerande strukturer inom familjer eller i stater, samtidigt som de bidrar till att forma 

nya ekonomiska, teknologiska, politiska och sociala förutsättningar. Transnationella 

handlingar kan exempelvis utgöras av besök i ursprungslandet, att följa den politiska 

utvecklingen i ursprungslandet, eller regelbundna ekonomiska överföringar (Faist et al., 

2013). Remitteringar är således ett praktiskt uttryck för ekonomisk transnationalism, och är att 

se som en transnationell handling vilken skapar förutsättningar för att upprätthålla relationer 

mellan migrant och ursprungssamhälle. I den kunskapsöversikt som följer kommer det visas 

att remitteringar inte huvudsakligen är att se som en rationell ekonomisk överföring mellan 

två parter, utan kan förstås som en betydelsefull och känslomässigt laddad aspekt av många 

migranters livssituation. 
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3. Kunskapsöversikt 

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur sökprocessen gått till. Det aktuella och utifrån 

denna studies syftesformulering relevanta kunskapsläget beskrivs under tre huvudrubriker; 

Remitteringsmotiv och -benägenhet, Remittering som transnationell handling, Migranter som 

remitterar. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av kunskapsöversiktens viktigaste 

resultat.  

 

3.1. Sökprocess 

Vi har genom LIBRIS och universitetsbibliotekets hemsida funnit och använt oss av dessa 

databaser: Uppsök SwePub, Proquest platform, Google scholar, Social work abstracts 

och EBSCO. De sökord som använts är: Refugee, immigrant, diaspora, migration, 

remittance*, settlement, transnational, integration, social work. Den forskning som 

presenteras i kunskapsöversikten är, med ett undantag, genomförd under 2000-talet då 

migranters remitteringar är ett relativt nytt forskningsområde.  

 

3.2. Remitteringsmotiv och - benägenhet 

Remitteringsmotiv har förståtts som alla former av överenskommelser mellan sändare och 

mottagare. I den genom tiderna mest citerade artikeln kring migranters remitteringsmotiv och 

även en av de första studierna som undersökt remitteringsmotiv ”Motivations to remitt: 

Evidence from Botswana” (Lucas & Stark, 1985), introducerades begreppen altruism och 

egenintresse. Författarna formade ett nytt teoretiskt synsätt med stöd av statistiska data och 

intervjuer gällande remitteringar inom och från Botswana. Remitteringarna skickades både 

inom landet, från storstad till landsbygd, men också från grannlandet Sydafrika där många 

arbetade i gruvor. Motiven för att remittera (altruism och egenintresse) samverkade, ett 

exempel kunde utläsas från hur remitteringsbeteendena såg ut vid torka. Summan för 

remitteringar steg vid dessa tider, men summorna som remitterades var även högre till 

familjer som hade boskap, vilket kunde tolkas som skydd av de egna framtida arvsobjekten 

(Lucas & Stark, 1985). 

 

Begreppen altruism och egenintresse har format en stor del av den tidigare forskningen kring 

remitteringsmotiv.  Altruistiska motiv utgörs av att mottagarens situation i ursprungslandet är 
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avgörande för sändarens beslut att skicka pengar. Egenintresse som motiv ses som sändarens 

möjlighet att upprätthålla användbara relationer i ursprungssamhället. Forskare är eniga om 

att altruistiska motiv inte ensamt kan förklara remitteringsbeteenden, men att det ofta är en 

betydelsefull faktor. I en undersökning av somaliska flyktingars remitteringar beskrivs 

exempelvis hur motivet att sända pengar utgår från mottagarnas nödfyllda situation. De 

påtagliga skillnaderna i välstånd mellan ursprungslandet och värdlandet visade sig motivera 

många att remittera. Små summor i värdlandets valuta kunde tillföra mycket i ursprungslandet 

(Lindley, 2009). Remittering beskrivs i studier om mottagargrupper från olika nationer också 

som en form av skyldighet gentemot ursprungssamhället, delvis på grund av kulturella 

förväntningar att ge ekonomiskt stöd och ursprungssamhällets orealistiska föreställningar om 

den emigrerades möjligheter att skicka pengar (Batnizky et al., 2012; Johnson & Stoll, 2013; 

Lindley, 2009; Pelling, 2013). 

 

Skillnader i remitteringsbeteende har även ansetts sammanhänga med huruvida migranten 

planerar att återvända till ursprungslandet eller ej. Att remittera ger migranten möjlighet att 

uppfylla skyldigheter gentemot familjen och ursprungssamhället, samt kan öka och förbättra 

den egna ekonomiska statusen. Genom att skicka ekonomiskt stöd kan migranten även 

upprätthålla sin sociala värld i ursprungssamhället, “hemma” (Batnizky et al., 2012; Johnson 

& Stoll 2013; Lucas & Stark, 1985). Pengaöverföringar mellan familjemedlemmar över 

nationsgränser kan även fungera som socialförsäkringssystem, som en typ av 

överenskommelse mellan individer eller generationer (Melander, 2009). 

 

I en statistikbaserad norsk studie kring migranters möjligheter att remittera har 

remitteringsbenägenheten visat sig vara påverkad av migrantens ekonomiska situation i 

värdlandet (Carling & Hoelscher, 2013). Remitteringen är ofta högprioriterad och förknippad 

med mycket press och förväntningar, vilket setts som en orsak till varför även migranter med 

låg inkomst remitterar (Johnson & Stoll, 2013). Vad som påverkar migranters 

remitteringsbenägenhet har även i en svensk studie, Remittances from Sweden (Pelling et al., 

2011), undersökts kvantitativt utifrån en analys av SCB:s årliga undersökning om hushållens 

ekonomi. Benägenheten undersöktes utifrån demografiska faktorer som inkomst, utbildning, 

ålder, tid i Sverige, medborgarskap och familjesituation. En jämförelse görs även mellan 

individer födda i utvecklingsländer och individer födda i Sverige samt i icke-

utvecklingsländer. Benägenhet att remittera visade sig ha ett samband med ålder, och 

remitteringssummorna ökade i takt med högre ålder. Efter en viss ålder minskade 
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benägenheten igen, forskare har då dragit slutsatsen att med stigande ålder kommer ett större 

tidsmässigt och känslomässigt avstånd till ursprungssamhället (Pelling et al., 2011; Unheim & 

Rowlands, 2012). Däremot har viss forskning pekat på att kontexten för migrationen skapar 

skillnader i remitteringsbenägenheten i relation till ålder och inkomst, migranter från 

utvecklingsländer tenderar att remittera mer lägre ner i åldrarna och oftare tillhöra hushåll 

med lägre disponibel inkomst än andra migranter (Pelling et al., 2011). 

 

3.3. Remittering som transnationell handling 

Få studier har satt remitteringar i centrum för analyser av migration och transnationalism 

(Carling, 2014), däremot används begreppet ofta för att förstå hur transnationella band kan 

påverkas av remitteringar och vice versa. Forskning om migranters livsvillkor handlade länge 

om anpassningsprocesser i det nya landet. Sedan 1990-talet har det transnationella 

perspektivet vuxit och forskning om migranter handlar alltmer om individernas interaktioner 

över nationsgränser (Faist, 2004; Levitt & Jaworsky, 2007). Forskning kring remitteringar 

som betydelsefull handling i den transnationella kontexten har främst genomförts genom 

intervju- och deltagande studier i mottagarsamhällen. Remitteringar har visats ha en stark 

social innebörd i det transnationella fältet (Batnitzky et al., 2012; Lindley, 2009; Melander, 

2009). 

 

Charlotte Melander (2009) har i sin avhandling i socialt arbete genom 23 intervjuer med 12 

svensksomalier i Göteborgsområdet undersökt deras sociala stödutbyten (inom vilka 

remitteringar ingår) över nationsgränser. Dessa stödutbyten har förståtts utifrån begreppen 

välfärdsstat, diaspora och transnationalism. Alla respondenter var uppväxta i Somalia och 

kom till Sverige som flyktingar, samtliga var småbarnsföräldrar. Studien genomfördes även 

med hjälp av deltagande observationer och fältstudier i London, dit två av respondenterna 

flyttat delvis med anledning av att remitteringsmöjligheterna sågs som godare i Storbritannien 

än i Sverige. Ett av studiens resultat är att sändaren påverkas av att släktingar befinner sig i 

samhällen med olika välfärdsutformning och därmed lever i vitt skilda ekonomiska 

situationer. Att släktnätverket är utspritt och lever under olika förhållanden får konsekvenser 

genom en asymmetri inom nätverket, vilken i sin tur leder till komplicerade moraliska 

dilemman för sändaren rörande dennes ekonomiska prioriteringar. Studien visade att 

informanterna levde med dagliga ställningstaganden beträffande hur mycket av de egna 

begränsade ekonomiska resurserna de skulle spendera på sina egna barn och sig själva, och 
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hur mycket de skulle sända till släktingar i Somalia. Att befinna sig i ett transnationellt 

släktnätverk visade sig således påverka informanternas vardagsliv. 

 

3.4. Migranter som remitterar 

Johnson och Stoll (2013) undersökte vilken påverkan remitteringar kan ha för sändare med 

ursprung från Sudan och Vietnam bosatta i Kanada. Studien baserades på 

fokusgruppsintervjuer med 27 ordföranden för diasporaföreningar, samt anställda inom 

flyktingmottagandet i Kanada (Johnson & Stoll, 2013). Urvalet i studien motiverades av att 

ordföranden för respektive förening kunde tänkas ha djup kunskap om sin befolkningsgrupp i 

Kanada, och handläggarna inom flyktingmottagandet hade erfarenhet av att assistera 

nyanlända. Den vietnamesiska gruppen har en lång historia i Kanada, medan sudaneser är en 

relativt nyetablerad flyktinggrupp. En jämförelse mellan dessa två grupper skapade 

möjligheten att undersöka vilken påverkan vistelsetid i värdlandet kan ha på migranter som 

remitterar. Gruppen som varit i landet under en längre period (den vietnamesiska gruppen) 

upplevde inte samma press som de mer nyanlända (den sudanesiska gruppen) - både på grund 

av att denna grupp var mer väletablerad ekonomiskt och socialt och därmed hade godare 

möjligheter att sända pengar, samt att situationen i ursprungslandet hade förändrats och inte 

längre var lika akut (Johnson & Stoll 2013). Remitteringen var nu framförallt ett sätt att 

uppfylla en social norm, vilket liknar resultatet från en svensk studie kring svenskkurders 

remitteringar – trots att behovet hos mottagaren inte längre är lika stort fanns förväntningarna 

kvar (Pelling, 2013). Remitteringar kan alltså även förstås som en socialt betydelsefull 

handling vilken inte beror på individens egna intressen eller drivkrafter, men som ett socialt 

fenomen med sociala konsekvenser för sändaren (Page, 2012).  

 

Den nyanlända sudanesiska gruppen upplevde i Johnson och Stolls (2013) studie större press 

vad gäller att bistå ursprungsfamiljer med ekonomiska medel. Migration och separation från 

anhöriga bidrog enligt en annan studie till att migranter kände ångest, stress och ansvar för 

sina anhöriga (Lindley, 2009). Nyanlända är generellt särskilt utsatta, och pressen att remittera 

leder ofta till beslut som påverkar den egna situationen negativt (Johnson & Stoll, 2013). 

Resultatet från studien i Kanada visade att informanterna kunde se att remitteringar var 

vanliga inom den ekonomiskt utsatta sudanesiska gruppen. Remitteringar sågs som en 

skyldighet och resulterade i konsekvenser för sändaren i form av minskade ekonomiska 

möjligheter, flera lågavlönade arbeten, åsidosättande av både lång- och kortsiktiga egna 
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behov, konflikter samt skuldkänslor för den som inte kunde leva upp till 

remitteringsförväntningarna (Johnson & Stoll, 2013). Ordföranden och handläggarna hjälpte 

och stöttade migranterna att utveckla strategier för att möta de behov som familjerna i Kanada 

och i ursprungslandet hade. Framför allt pekade man på vikten av att investera i de egna 

behoven som nyanländ, i form av exempelvis utbildning, för att senare ha bättre ekonomiska 

möjligheter att sända pengar (Johnson & Stoll, 2013). Andra strategier framkom i Lindley’s 

studie (2009) om erfarenheter av remitteringar hos somaliska flyktingar bosatta i London. 

Inom familjenätverket kunde förhandlingar ske, då man turades om att skicka pengar eller 

gick ihop för att gemensamt samla in en summa. En annan strategi för att hantera 

remitteringar var att hålla reda på hur stor summa som remitterades och vilka de gick till, 

detta för att senare kunna förhandla eller avböja framtida remitteringsförfrågningar. Andra 

skickade en summa stor nog för att täcka behovet, men aktade sig för att mottagaren skulle 

utveckla ett beroendeförhållande. Sändarna av remitteringar kunde även hjälpa anhöriga med 

investeringar så att de själva senare kunde bli självständiga försörjare, genom till exempel 

utbildning, hjälp med att emigrera eller egenföretagande. En sista strategi var att neka 

remitteringsförfrågningar, men detta upplevdes av många få negativa konsekvenser, till 

exempel ryktesspridning (Lindley, 2009). Liknande resultat visas i såväl andra internationella 

liksom svenska studier kring hur migranter påverkas av att remittera. Handlingen har setts 

som en betydande påverkansfaktor på sändarens ekonomiska och sociala val i vardagen vilket 

i vissa fall kunnat ses leda till fattigdom och utanförskap (Carling, 2014; Lindley, 2009; 

Melander, 2009). 

 

3.5. Sammanfattning 

De huvudsakliga motiven till att remittera verkar utifrån denna kunskapsöversikt bestå av 

pliktkänslor, kulturella förväntningar samt en önskan om att upprätthålla relationer. Tidigare 

studier kring remitteringsmotiv har i stor utsträckning begripliggjort dessa utifrån de 

teoretiska begreppen altruism, egenintresse samt överenskommelse. Samtidigt vittnar den 

tidigare forskningen om att skillnader vad gäller motiv i hög grad är bundna till den specifika 

kontexten; huruvida migrationen är självvald, alternativt tänkt att vara temporär eller 

permanent, migrantens kulturella och etniska ursprung, familjesammansättning och interna 

normer gällande ekonomiskt stöd. Då det transnationella perspektivet på remittering vuxit 

förstås handlingen snarare som ett sätt att upprätthålla de betydelsefulla transnationella 

relationerna, oberoende av huruvida migranten planerar att återvända eller ej. Att remittera 
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har ofta visat sig innebära en för sändaren komplicerad avvägning mellan de egna behoven 

och mottagarens behov. Migranter har visats utveckla strategier för att lättare kunna hantera 

förväntningar om att remittera. Forskare har kunnat se att remittering för den migrant vars 

migrationsbeslut inte var förknippat med möjligheten att kunna skicka hem pengar blir till en 

oförutsedd börda som läggs till en redan utsatt situation i värdlandet. Tidigare forskning 

vittnar om att remitteringen kan ge upphov till sociala och ekonomiska konsekvenser för 

sändaren och att ytterligare studier utifrån sändarens perspektiv är viktiga att genomföra. Vår 

studie ämnar att tillföra just sändarens perspektiv, och med denna kunskapsöversikt i grunden 

utforska remitteringens betydelse för dessa.  

 

4. Teori 

Studiens teoretiska utgångspunkter presenteras i detta avsnitt. Kapitlet inleds med en 

diskussion kring de valda teoretiska begreppen och dess relevans utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. De teoretiska begreppen som används i denna studie är transnationella 

sociala rum, reciprocitet samt social exklusion. Avsnittet avslutas med att redogöra för hur de 

teoretiska utgångspunkterna kommer att operationaliseras för att besvara den föreliggande 

studiens frågeställningar. 

 

4.1. Val av teoretiska begrepp 

Ur det övergripande perspektivet transnationalism kommer huvudsakligen begreppet 

transnationella sociala rum att användas för att analysera empirin. Begreppet används för att 

förstå handlingar som sker mellan migrant och urspungssamhälle och kan vara hjälpsamt då: 

“... the concept of transnational social spaces in particular offers a heuristic tool for studying 

relations and practices of migrants and non-migrants across the borders of two or more 

nation-states” (Faist et al., 2013, s 53). Nationsöverskridande aktiviteter påverkas av 

nationsbundna förhållanden som lagstiftning samt sociala förutsättningar. Vid studier kring 

frågor som rör exempelvis etniska minoritetsgruppers ekonomiska och sociala förhållanden i 

värdlandet är nationalstaten en relevant social kontext att använda som utgångspunkt (Faist et 

al., 2013). Att använda begreppet transnationella sociala rum som kontextuell utgångspunkt 

ter sig därför relevant för denna studie, då det inbegriper förhållanden inom specifika 

nationella kontexter liksom i relationerna mellan individer där remitteringar sänds.   
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Reciprocitet kan användas för att beskriva villkoren i olika stöd- och gåvotransaktioner. 

Melander (2009) har i sin studie använt reciprocitet som ett begrepp ur social utbytesteori för 

att förstå det sociala stödutbytet som förekommer inom den somaliska diasporan i Göteborg, 

samt mellan denna och släktingar i Somalia. Utbytesteorins giltighet har dock kritiserats när 

det gäller förståelsen av socialt stöd i nära relationer då utbytet inom dessa relationer är 

komplext och ofta sker över tid. Därför har vi valt att använda oss av distinktionen balanserad 

och generaliserad reciprocitet, med huvudfokus på det senare, för att kunna se hur 

reciprociteten kan verka i migrationssammanhang där såväl de tidsmässiga som rumsliga 

avstånden mellan individer i nära relationer ofta är stora. De sociala stödutbytenas karaktär 

beror på vilka moraliska normer som finns inom olika former av sociala överenskommelser 

(Melander, 2009). De som ingår i överenskommelserna påverkas således av sina respektive 

tillhörigheter inom vilka olika moraliska normer gäller. Därför är det relevant att kombinera 

begreppen transnationella sociala rum och reciprocitet för att undersöka aktiviteter inom 

gruppen migranter. 

 

Tidigare forskning har visat att remitteringar kan påverka sändarens levnadsstandard i form av 

ekonomiska prioriteringar som görs i samband med försändelserna. För att analysera hur 

migrantens sociala och ekonomiska situation i värdlandet kan påverkas av att remittera 

tillämpas i denna studie begreppet social exklusion. Tidigare studier kring social exklusion 

inleds ofta genom att beskriva svårigheterna med att tillämpa begreppet på grund av dess 

otaliga definitioner. Dessa är ofta teoretiskt precisa, men den höga abstraktionsnivån gör att 

de kan vara svåra att tillämpa på empiriskt material (Levitas et al., 2007). Med tanke på detta 

har vi för att göra begreppet möjligt att använda för analys valt att fokusera på tre specifika 

områden inom vilka social exklusion kan förekomma; fritid, boende och sysselsättning. 

Teorin kring social exkludering kan fånga hur remitteringar kan påverka en individs sociala 

och ekonomiska situation här och nu. Detta tillstånd får däremot ses som tillfälligt och ej 

bestående. I ett längre livsperspektiv kan remitteringsförsändelserna innebära möjligheter till 

inklusion och samhällsdeltagande, något teorin om social exklusion däremot inte tar hänsyn 

till.  

 

4.2. Transnationella sociala rum 

Sociologen Tamotsu Shibutani (1955) använder sig av begreppet sociala världar för att belysa 

hur en individs innehavande av identitetsmarkörer kopplade till olika sociala världar kan leda 
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till lojalitetskonflikter när individen tvingas välja mellan dem. Exempel på sociala världar kan 

vara grupper baserade på etnicitet, religion och yrken. Individen kan därmed vara knuten till 

olika sociala världar. Personligt medlemskap i specifika grupper är inget krav för att en 

individ ska tillhöra den, det huvudsakliga är att det är gruppens perspektiv på världen som 

individen följer i sitt agerande. Olika sociala världar har olika perspektiv på vilket socialt 

handlande individen förväntas följa. När individen tvingas välja mellan vilket perspektiv den 

vill agera efter, menar Shibutani (1955) att valet motiveras av hur stark lojalitet denne känner 

inför hur de personerna inom den sociala världen bidragit till individens tillhörande till den, 

exempelvis föräldrar och anhöriga. 

 

Most people live more or less compartmentalized lives, shifting from one social 

world to another as they participate in a succession of transactions. In each world 

their roles are different, their relations to other participants are different, and 

they reveal a different facet of their personalities (Shibutani 1955, s. 567).  

 

Vid migration blir individen vad Shibutani (1955) kallar “marginal man”, när den befinner sig 

mellan två sociala världar. Dessa sociala världar över nationsgränser likställer Melander 

(2009) med transnationella sociala världar, vad Faist et al. (2013) benämner transnationella 

sociala rum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Transnationella sociala rum. Från Transnational Migration av Faist et al, 2013, s. 54, 

Cambridge: Polity. Författarnas egna översättningar till svenska. 

 

Genom figuren ovan beskrivs hur de transnationella sociala rummen fungerar i praktiken. 

Dessa utgörs enligt detta teoretiska synsätt av interaktioner över nationsgränser (Stat A och 

Stat B i figuren ovan). Transnationella handlingar ses som fortlöpande aktiviteter som knyter 

individer vilka befinner sig inom olika nationella kontexter till varandra. Dessa handlingar 

Transnationella sociala band 

Stat A Stat B 

Transnationell handling 

Transnationell handling 
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formar i sin tur de transnationella sociala banden. Banden kan bestå av fysisk interaktion 

mellan deltagarna i det transnationella rummet (exempelvis besök i ursprungslandet), men 

upprätthålls även av handlingar som inte innefattar möten mellan individer, exempelvis 

genom migranters deltagande i minoritetsföreningar, eller genom remitteringar. Betydelsen 

ligger i delandet av symboliska värden, gemensamma minnen och föreställningar. På detta 

sätt kan migranter med ett långt tidsmässigt avstånd från migrationstillfället även bibehålla 

sina transnationella sociala band. Det transnationella sociala rummet kan existera på vilka 

fysiska platser som helst, två eller flera, om individer som befinner sig på olika platser ägnar 

sig åt handlingar som upprätthåller relationerna mellan deltagarna i rummet. Genom att det 

transnationella sociala rummet innefattar två eller flera fysiska platser kan migranter och de 

kvarvarande skapa nätverk, grupper och samhällen utan fysisk närhet. Begreppets sociala 

aspekt innebär att deltagarna i ett transnationellt socialt rum delar värderingar och 

föreställningar vilket istället för fysiska möten knyter dem samman. Remittering har tidigare 

förståtts som en betydelsefull länk mellan aktörer i den transnationella kontexten (Carling, 

2014; Datta et al., 2007; Pelling, 2013): 

 

... remitting is typically underpinned by the moralities of transnationalism. That 

is, within transnational social fields, meeting remittance expectations is often 

appreciated as morally virtuous, and failing to do so is similarly condemned. 

(Carling, 2014, s. 219).  

 

De transnationella sociala rummen utvecklas enligt Faist et al. (2013)  i två steg. För det första 

ses de som en effekt av den internationella migrationen, och framför allt beröra första 

generationens invandrare. I ett andra steg får de transnationella sociala rummen en betydelse 

utanför själva migrationen, och även senare generationer blir delaktiga i aktiviteter och band 

inom det sociala rummet.  

 

Ett uttryck för transnationella sociala rum som ter sig relevant utifrån vår studie är 

transnational kinship groups, släktgrupper, inom vilka det finns en stark känsla av tillhörighet 

till ett gemensamt hem trots att man är geografiskt utspridda. Andra transnationella sociala 

rum kan utgöras av politiska rörelser eller befolkningsgrupper. Inom släktgrupper upprätthålls 

de sociala banden av reciprocitet, ett ömsesidigt utbyte mellan medlemmar i ett socialt rum 

som styrs av tydliga rättigheter och förpliktelser (Faist et al., 2013). 
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4.3. Reciprocitet 

Reciprocitet innebär en föreställning om ömsesidighet och kopplas ofta till sociala relationer 

där någon form av utbyte genomförs. Marcel Mauss (1972) har introducerat en teori kring 

gåvans sociala betydelse. Han menade att givandet och mottagandet av gåvor förbinder 

individer att ingå i någon slags gemenskap med varandra. Gåvor förknippas med en rad 

normer kring att ge, att ta emot och att ge något i gengäld. Att bryta mot normen och inte delta 

i återbetalandet är att se som en form av krigsförklaring. Reciprociteten kan här ses som en 

internaliserad norm, vilken i ett modernt samhälle tar sig i uttryck genom 

socialförsäkringssystem (Mauss, 1972).  

 

Begreppet reciprocitet används ofta inom social stödforskning för att förklara ”mönster för 

utbyte och hur balans i utbytet av tjänster och gentjänster kan upprätthållas och regleras, 

men också om reciprocitet som moralisk norm och hur inblandade parter i ett stödutbyte kan 

försäkras autonomi och självrespekt” (Espvall & Dellgran, 2006, s. 6). Författarna utformade 

en modell för hur en kan förstå villkoren som präglar utbytet av informellt stöd. Modellen 

bygger på en empirisk studie genomförd med hjälp av kvalitativa intervjuer med individer 

som har erfarenhet av ekonomiskt stöd i form av lån och gåvor. Till skillnad från vår studie 

undersöktes detta utan fokus på relationer över nationsgränser, istället undersöktes 

stödrelationer utifrån en svensk kontext. Reciprocitetens villkor förstods där genom de 

faktorer och omständigheter som kan påverka stödutbytet; tillgängliga och efterfrågade 

resurser, aktuell situation (behov, ändamål, orsaker) samt relationella kvaliteter (motiv, 

stödhistoria, tidigare handlingsmönster gällande stöd). Dessa aspekter påverkas i sin tur av 

inom vilka välfärdspolitiska arrangemang och kulturella sammanhang stödutbytet sker 

(Espvall & Dellgran, 2006). 

 

Sociala normer anses ha stor betydelse i form av tydliga rättigheter och skyldigheter kring 

vilket utbyte som kan göras. Exempelvis kan remitteringar kompensera för omhändertagande 

av äldre eller barn av den andre parten (Faist et al., 2013). I alla relationer existerar oskrivna 

regler och koder för utbyte vilka är kopplade till specifika förutsättningar och motiv hos 

individerna i relationerna, men också präglade av tidigare beteenden och erfarenheter i 

relationen (Antonucci & Jackson, 1990). Ömsesidigheten kan se olika ut beroende av vilken 

social relation den verkar inom, då förväntningarna om återbetalning skiljer sig åt. Balanserad 

reciprocitet innebär en förväntan om jämvikt och direkta återbetalningar medan generaliserad 
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reciprocitet inte betyder att balans måste råda i utbytet mellan individer, utan kan exempelvis 

ske över generationer (Finch & Maison, 1993).  

 

Lucas och Stark (1985), vars forskning kring remitteringar presenterades i 

kunskapsöversikten, teoretiserar kring motiv bakom att remittera i termer av altruism eller 

egenintresse. Balanserad reciprocitet skulle kunna ses som en effekt av egenintresse om den 

inledande handlingen i ”gåvoutbytet” motiverades av att få något likvärdigt i utbyte. 

Altruistiska handlingar utesluter heller inte en besvarande handling, även om motivet inte är 

att ömsesidighet ska råda. Inom den generaliserade reciprociteten finns tydligare moraliska 

aspekter vilka skapar en känsla av återbetalningsskyldighet. Antonucci & Jackson (1990) 

visar på liknande sätt med hjälp av begreppet support bank hur olika stödinsatser kan 

investeras för att sedan kunna utnyttjas i framtiden. En grundläggande tillit i relationerna gör 

att stödgivaren kan erbjuda stöd till andra samtidigt som denne kan räkna med att, om behov 

uppstår, stödet kommer att återbetalas. Praktiska handlingar som kan vara uttryck för 

reciprocitet kan ha ett symboliskt såväl som ett materiellt värde. Familjemedlemmar kan 

förhandla om stödutbyte med varandra, där roller som beskriver beroende och oberoende över 

generationer omdefinieras. Detta sker inte helt problemfritt, då det exempelvis kan vara svårt 

för föräldrar att acceptera att de blir omhändertagna av sina barn vilket kan leda till en känsla 

av maktförlust. 

 

4.4. Social exklusion 

Social exklusion som begrepp har sina rötter i Frankrike. Exklusion är latin och betyder att 

utestänga, i det här sammanhanget från kamratskapen/samhället. Detta förutsätter att det finns 

ett samhälle att tillhöra. En utestängning beror på olika faktorer, att individen kan och vill 

tillhöra kamratskapen, men får inte. En konflikt eller spänning kan då skapas mellan 

majoritets- och minoritetsamhället och leder till ett dynamiskt tillstånd där även 

samhällsstrukturer växer fram. Villkoren för hur social utestängning ter sig är 

kontextberoende och har givits olika fokus. I franska tolkningar av begreppet har fokus legat 

på hur och i vilken utsträckning individer utestängs från att delta i samhället, medan social 

utestängning i anglosaxisk litteratur relateras till klasstillhörighet och en traditionell 

fattigdomsdefinition. Bristen på ekonomiska resurser resulterar i bristande möjligheter - lack 

of opportunities. Även etniska konflikter, rasism och främlingsfientlighet leder till social 

utestängning (Edgren-Schori, 2000). Begreppet har även använts som en term för att förklara 
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sociala, ekonomiska och politiska marginaliseringsprocesser av vissa kategorier av 

människor. Dessa kategoriseringar kan göras utifrån etniska, språkliga och kulturella 

minoriteter. Social exklusion innebär att individer med makt i samhället utestänger och 

avvisar mindre gynnade grupper vad gäller bostadsområden, arbetsplatser, skolor och 

liknande. Mindre gynnade grupper i samhället innefattar inte bara rasifierade utan även 

exempelvis personer med funktionsnedsättningar, sexuella minoriteter och arbetslösa (Westin, 

1999). När individer inte har tillgång till eller inte är förankrade på arenor såsom 

arbetsmarknaden menar Salonen (1994) att den ekonomiska fattigdomen är knuten till social 

utestängning. Han likställer begreppet med marginal poverty, att individer har låg inkomst 

och dålig ekonomi trots att de förvärvsarbetar. Detta ses bero på individernas marginella 

position i förhållande till arbetsmarknaden. 

 

Begreppet fattigdom har i stor utsträckning ersatts av begreppet social exkludering, särskilt 

inom den politiska diskursen inom EU, då begreppet social exkludering ansetts vara mer 

passande att tillämpa på medborgare. Fattigdom har fokus på ekonomiskt kapital medan social 

exkludering sker genom en dynamisk process och behandlar relationer av social karaktär. 

 

Social exclusion is a broader concept than poverty, encompassing not only low 

material means but the inability to participate effectively in economic, social, 

political and cultural life and in some characterisations alienation and distance 

from mainstream society (Duffy, citerad i Levitas et al., 2007, s. 21).  

 

Den sociala exkluderingen kan ske även då människor inte är fattiga, men exkluderingen kan i 

sig leda till fattigdom (Halleröd, 1997). Fattigdomsbegreppets innebörd innefattar ett 

spektrum från svält och brist på tillgångar till brist på deltagande och makt. Skillnader bör 

göras i hur begreppet används i tredje världen och den industrialiserade världen - ekonomiska 

resursers nivåer är kontextbundna och beroende av levnadsstandarden i de enskilda 

samhällena. För att lösa problem som definieras som fattigdom bör de studeras utifrån andra 

aspekter än ekonomiska resurser. Ett exempel är individens möjlighet till att använda de 

ekonomiska resurserna (Sen, 1993). Likaså har EU:s definition av fattigdomsbegreppet 

ändrats från att innefatta brist på eller avsaknad av försörjning till att öppna upp för tolkningar 

som även innefattar brist på makt, marginalisering och social utestängning. Ekonomiskt 

utanförskap har således jämställts med utanförskap i sociala, kulturella, och juridiska 

avseenden. Detta innebär brist på tillräckligt tillfredställande inkomst, jobbtillfällen, 
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utbildningsmöjligheter, boende, sjukvård, välfärdssystem, kulturell autonom makt samt ingen 

möjlighet till påverkan (Edgren-Schori, 2000). 

 

4.5. Teorianvändning 

Utifrån de beskrivna teoretiska begreppen samt Figur 1. Transnationella sociala rum har 

Figur 2. Remittering som transnationell handling och dess effekter skapats för att ge en tydlig 

bild av hur de teoretiska verktygen kommer att användas i denna studie. Det transnationella 

sociala rummet utgörs här av remittering som den transnationella handling vilken skapar de 

transnationella sociala banden mellan remittörerna i värdlandet (Sverige) och släktingar i 

deras respektive ursprungsländer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Remittering som transnationell handling och dess effekter. Författarnas egen tillämpning 

av Figur 1. Transnationella sociala rum. Från Transnational Migration av Faist et al, 2013, 

Cambridge: Polity. 

 

I tidigare forskning om remitteringar har motiven för att sända pengar ofta förståtts utifrån en 

skala som rör sig mellan altruism där mottagarens behov styr handlingen, och migrantens rena 

egenintresse av att exempelvis upprätthålla möjligheten att återvända. Remitteringar kan 

upplevas vara en reciprok handling där någon form av ömsesidigt utbyte förväntas ske. 

Förväntningar om reciprocitet mellan deltagarna i de transnationella rummen kan ligga till 

grund för de strategier migranter använder sig av samt påverka deras upplevelser av att 

remittera. Reciproka transnationella handlingar kommer, om de sker, att kunna skapa 

förutsättningar för att upprätthålla de transnationella sociala banden mellan migranten i 

värdlandet och släktingar i ursprungslandet. Migranternas upplevelser och strategier utgör 
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således delar av det transnationella sociala bandet. Detta kommer att återspeglas i 

intervjuguiden där begreppet transnationella sociala rum operationaliseras genom frågor kring 

till vilka migranterna sänder pengar och hur det kommer sig att just dessa är mottagare. 

Huruvida migranten upplever att det finns förväntningar på denne att sända pengar, samt om 

denne själv har förväntningar på att få något i utbyte kommer att ställas i syfte att undersöka 

reciprociteten i de transnationella sociala banden. Strategierna kommer att förstås som ett 

upprätthållande av balans mellan att bibehålla de transnationella sociala banden och att 

undvika social exkludering i värdlandet. I studien antas remitteringar kunna ha en ekonomisk 

och/eller social påverkan på migranten i värdlandet. Om så är fallet kommer att undersökas 

genom att ställa frågor kring huruvida remitteringar kan påverka prioriteringar som görs i 

hushållet, för att ta reda på om handlingen kan leda till olika former av social exkludering 

inom områdena fritid, boende och sysselsättning. I modellen ovan har den sociala 

exkluderingen placerats utanför värdlandets gränser för att belysa att social exklusion handlar 

om att utestängas från något.  

 

5. Metod 

Avsnittet inleds med en motivering av studiens valda metodologiska tillvägagångssätt. 

Därefter presenteras och diskuteras urvalet och avgränsningarna. Vidare återges 

intervjuprocessen, från intervjuguidens tillkomst till intervjusituationen. En beskrivning av 

hur det transkriberade materialet bearbetats och analyserats följs av en diskussion kring 

studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis diskuteras de etiska 

överväganden som gjorts. Genomgående förs i avsnittet en diskussion kring den valda 

metoden.  

 

5.1. Val av metod 

Vi har valt att genomföra föreliggande studie utifrån kvalitativ metod, med intervjun som 

redskap. Den kvalitativa intervjumetoden lämpar sig väl för att undersöka individers egna 

upplevelser av valda fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009, Widerberg, 2002), vilket ter sig 

relevant utifrån studiens syfte - att undersöka remitteringens betydelse för sändarens 

livssituation. Kvalitativa intervjuer genererar empiriskt material som kan analyseras för att 

skildra individens subjektiva upplevelser av vad remitteringen innebär för den egna 

livssituationen. Halvstrukturerade intervjuer ger dessutom intervjuaren möjlighet att själv 
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följa upp de resonemang som bedöms vara av störst betydelse för studiens syfte (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

5.2. Urval och avgränsningar 

Vilka upplevelser, strategier samt social och ekonomisk påverkan remitteringsförsändelserna 

har för migrantens livssituation kan skilja sig åt beroende av hur studiens urval ser ut. 

Tidigare forskning kring remitteringar ur sändarperspektiv har ofta gjort sitt urval baserat på 

nationell härkomst. Houle och Schellenberg (2008) resonerar exempelvis kring hur 

situationen i hemlandet definierar remitteringsbeteendet och menar att detta även är knutet till 

traditioner och således skiljer sig markant länder emellan. Att basera ett urval på specifik 

nationalitet kan medföra att informanternas redogörelser kan förstås utifrån gemensamma 

kontextbundna faktorer. Ett alternativ till detta kunde ha varit att basera urvalet på migranter 

med olika ursprung, men med samma vistelsetid i Sverige. Ett sådant urval hade däremot 

kunnat säga oss något om vad tidsavståndet från migrationstillfället gör med remitteringar, 

något som tidigare forskning även pekat på som en betydelsefull aspekt för hur benägenheten 

att remittera ser ut (Pelling, 2013). Lindley (2009) diskuterar hur remitteringsbeteenden kan 

skilja sig åt mellan flyktingar och arbetskraftsinvandrare, samt belyser det faktum att 

flyktingar varit en grupp vars remitteringsbeteenden inte undersökts i lika stor utsträckning. 

Migrationens orsaker, om det varit ett gemensamt familjebeslut med möjligheten att remittera 

som påverkande faktor, eller om migrationen skett på grund av flykt från en ohållbar situation 

har betydelse för migranters remitteringar såväl som för situationen i värdlandet. 

 

Det finns alltså implikationer från tidigare forskning kring på vilka grunder ett urval skulle 

kunna genomföras. I denna studie har urvalet av pragmatiska skäl gjorts utifrån att individen 

remitterar, att individen varit i Sverige i minst fem år samt att individen har sitt ursprung i ett 

utvecklingsland. Kön har för denna studie, liksom inom mycket av den tidigare forskningen 

kring sändare, inte använts som urvalsvariabel. En önskan var inledningsvis att genomföra 

intervjuer med lika många män som kvinnor, men då vi haft svårigheter att finna kvinnor som 

önskat ställa upp på intervju har detta tagits ur beaktande. Det har i urvalet inte tagits hänsyn 

till hur mycket pengar migranten remitterar, eller inkomstsnivån i hushållet migranten ingår i. 

Summan av remitteringarna i relation till hushållets disponibla inkomst kan rimligtvis tänkas 

påverka hur remitteringen påverkar den egna ekonomiska situationen. Att migranterna i 

urvalet remitterar är däremot det för denna studie det centrala. Ytterligare ett urvalskriterium 
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var att informanterna behövde ha tillräckligt goda kunskaper i svenska språket för att 

intervjuerna skulle kunna genomföras, då förutsättningarna för tolkning inte funnits inom 

ramarna för denna studie. Minimigränsen på vistelsetid på 5 år gör även att migranten har haft 

en erfarenhet av att remittera under en längre tid. Urvalskriteriet att migranten ska härstamma 

ur ett utvecklingsland baseras på resultat från tidigare forskning som visar att migranter från 

utvecklingsländer oftare tillhör hushåll med lägre disponibel inkomst än andra migranter 

(Pelling et al., 2011). 

 

5.3. Intervju 

Sex intervjuer genomfördes utifrån urvalskriterierna som angivits ovan. I detta avsnitt följer 

en beskrivning och fortlöpande diskussion kring studiens materialinsamling. 

 

5.3.1. Intervjuguide 

Det kan vara problematiskt att själv resonera kring hur remitteringssändandet kan påverka det 

egna vardagslivet och vilka beslut som fattas i värdlandet. Liknande svårigheter har uppvisats 

i studier kring till exempel alkoholvanor. Tillfrågade individer tenderar att underskatta sin 

egen konsumtion, däremot har man i uppskattningen av andras konsumtion lämnat 

beskrivningar som ligger betydligt närmre den verkliga konsumtionshalten (Björkman, 1979). 

Det har även i fråga om remitteringar visat sig kunna vara enklare att tala kring andras 

remitteringar och hur det påverkar dem - då informanterna talar om den egna situationen 

beskriver de sällan att handlingen upplevs påverka de egna livsvalen. Att liknande resultat 

förekommer i forskning kring alkoholkonsumtion och remitterande migranters livssituation 

kan ha att göra med att båda ämnena kan vara föremål för stigmatisering. Denna erfarenhet 

vilken gjorts i tidigare forskning, i kombination med att det kan vara känsligt att tala om sina 

egna ekonomiska förhållanden gjorde att den kvalitativa intervjun delvis genomfördes med 

hjälp av att ställa frågor kring informanternas upplevelser av hur individer i deras omgivning 

hanterar remitteringar, samt om andra personers boende, sysselsättning och fritidssituationer 

kan påverkas av att remittera. Ett exempel på en sådan fråga som ställts i intervjuerna är Tror 

du att penningförsändelserna på något vis kan påverka den ekonomiska situationen för någon 

som skickar pengar till anhöriga i dennes ursprungsland? Att ställa så kallade indirekta 

frågor genererar svar som både kan ses som en direkt hänvisning till andras situationer, 

samtidigt som de kan vara ett indirekt uttryck för informanternas subjektiva inställningar 
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(Kvale & Brinkmann, 2009). En alternativ metod hade varit att använda sig av vinjettstudier, 

vilka lämpar sig då en vill undersöka individers värderingar och val. Vinjetter är korta 

historier, vilka informanterna ges möjlighet att resonera kring och reagera på. Vinjettstudier 

består av hypotetiska berättelser, vilket abstraherar forskningsfrågan och kan göra det lättare 

för informanten att diskutera ämnet (Egelund, 2008). Då migranters remitteringar tidigare inte 

undersökts med hjälp av vinjetter hade dessa behövts konstrueras för denna studie. Detta 

gjorde att denna metod valdes bort. 

 

De frågor som ställts till informanterna har alla ställts i syfte att kunna besvara studiens 

övergripande frågeställningar, med hänsyn tagen till etiska aspekter beträffande hur ett samtal 

mellan intervjuare och informant bör gå till då frågor ställs kring ämnen som kan uppfattas 

som känsliga att diskutera med en främling. Frågeställningarna har därför översatts till 

intervjufrågor i syfte att generera empiriskt material samt bidra till ett gott samspel i 

intervjusituationen (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Exempelvis används genomgående 

formuleringen ”skicka pengar” istället för remittera i intervjuguiden.  Möjliga följdfrågor har 

formulerats och skrivits ut, vilket i en halvstrukturerad intervju ger intervjuaren möjlighet att 

själv välja vad som ska följas upp utifrån samtalets karaktär (Kvale & Brinkmann, 2009).  I 

utformandet av intervjuguiden har hänsyn även tagits till den analys som ska genomföras 

utifrån det empiriska materialet genom att koppla frågorna inom respektive frågeställning till 

studiens valda teoretiska begrepp. Hur tematisering och teoretisk anknytning sett ut i 

intervjuguiden går att läsa i bilaga 2, Bearbetning och analys.  

 

5.3.2. Informanter 

Att finna remittörer som var villiga att ställa upp på intervju visade sig vara svårt, trots att 

penningförsändelserna utifrån tidigare forskning ses som en relativt vanlig aktivitet bland 

migranter. Kontakt söktes via etniska föreningar, ett socialt center för kvinnliga migranter, en 

folkhögskola samt genom personliga kontakter. Av de elva etniska föreningar som 

kontaktades var det ingen som återkopplade. En paraplyorganisation till lokala föreningar i en 

stadsdel i Stockholm förmedlade kontakt till en person som ställde upp på intervju. Orsaker 

till den låga andelen som svarade kan å ena sidan vara att man inte sett förfrågan eller att den 

som tagit del av förfrågan inte upplevt att det vore relevant att intervjua någon som finns inom 

just den verksamheten. Å andra sidan kan det också tänkas att de kontaktade föreningarna 

aktivt valt att inte delta på grund av uppsatsens syfte, då det kan vara känsligt att tala om den 
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egna ekonomiska situationen. Orsaken kan även tänkas finnas i föreställningar som kan 

väckas hos de kontaktade kring intentionerna med att intervjua individer i potentiellt utsatta 

ekonomiska situationer. Vi har när kontakt sökts via mail informerat om att studien 

genomförs inom ramarna för socionomutbildningen, vilket för många är förknippat med 

socialtjänsten. Det kan tänkas vara problematiskt att bli intervjuad kring den egna ekonomiska 

situationen av någon som kan upplevas ha en koppling till socialtjänsten, beroende på vilken 

relation till socialtjänsten en själv har.  

 

Via en socialarbetare kom vi i kontakt med en social verksamhet för kvinnliga migranter, 

vilken vi fick besöka och delta i en gruppaktivitet med deltagarna för att själva finna deltagare 

som var villiga att ställa upp på enskilda intervjuer. Det visade sig vara få som upplevde att de 

själva hade erfarenhet av att sända pengar, istället hänvisade en del av dem till att det var 

deras män som stod för ekonomin i hushållet. Gruppen önskade få genomföra intervjun i 

grupp, vilket vi tolkade som ett uttryck för ämnets känsliga karaktär och ingen ombads därför 

att ställa upp på enskild intervju. Materialet som samlades in används därför ej i det empiriska 

avsnittet. 

 

Vid ett besök på en folkhögskola fick vi besöka olika klasser som läste “allmän kurs” (ger 

grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola) vid två olika 

tillfällen för att presentera vår forskningsfråga och våra urvalskriterier för att eftersöka 

informanter. Gensvaret från de tillfrågade skilde sig åt beroende på hur ämnet presenterades. 

Då vi själva formulerade oss efterfrågade vi personer att intervjua som skickar pengar till 

sina ursprungsländer, vilket inte genererade någon som önskade ställa upp. En anställd vid 

folkhögskolan som försökte hjälpa oss finna informanter omformulerade frågan till: ingen 

som vill prata om hur man hjälper släktingar genom att skicka pengar? Detta gav en högre 

respons, och tre intervjuer bokades in. Deltagarna kan ha varit mer benägna att tacka ja då de 

föreställde sig att intervjun skulle beröra deras hjälpinsatser och inte handla om den egna 

situationen. Det kan å ena sidan utgöra ett problem i datainsamlingen om informanterna 

missvisats kring syftet med intervjun. Å andra sidan kan det vara ett uttryck för upplevelsen 

av att remitteringarna är till hjälp för mottagaren och att ställa frågan på det sättet innebär 

godare möjligheter att få genomföra intervjuer. Av de tre inbokade intervjuerna var det 

däremot en som uteblev. 
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På grund av svårigheterna att finna informanter blev ett tillvägagångssätt att gå genom 

personliga kontakter. På detta sätt fann vi ytterligare tre informanter som kunde tänka sig att 

ställa upp på intervju. Att genomföra intervjuer med individer som har en personlig koppling 

till intervjuaren genom gemensamma bekanta utgör ett metodologiskt problem, då det kan 

påverka informantens benägenhet att besvara frågorna utan att ta hänsyn till intervjuaren. I 

denna studie motiveras däremot ett sådant kontaktförfarande genom de redan beskrivna 

tillträdessvårigheterna. Av hänsyn till informanternas rätt att vara anonyma redovisas inga 

uppgifter kopplade till specifika informanters uttalanden (exempelvis kön, ålder, ursprung). 

Det är heller ingenting som är nödvändigt utifrån studiens syfte. De sex informanternas ålder 

varierade mellan 32 till 61 år. Även tiden sedan migrationen till Sverige varierade, från 7 till 

40 år. Fem av sex informanter var män med ursprung från Kuba, Peru, Moçambique samt två 

från Afghanistan. Den sjätte informanten var kvinna med ursprung från Afrika, dock valde 

hon att inte uppge vilket land hon härstammade från. Alla informanter hade minst en av sina 

föräldrar i livet, och samtligas föräldrar fanns kvar i ursprungslandet. Tre informanter uppgav 

att de även hade syskon i ursprungslandet, en sin fru och två att de hade stor övrig släkt. I 

Sverige var det två informanter som hade partner och barn, en som hade barn och tre stycken 

som inte hade någon familj. 

 

5.3.3. Intervjusituation 

Var och hur intervjuerna ägde rum skilde sig åt. Valet av plats skedde utifrån informanternas 

egna önskemål om sådana fanns. Tre intervjuer genomfördes således på platser där 

informanterna befann sig under dagarna. Dessa intervjuer kan ha påverkats av att 

informanterna innehade en form av övertag genom kunskap om den fysiska platsen, och 

intervjuaren förlorade viss kontroll över situationen. Tre intervjuer genomfördes i offentliga 

miljöer utan koppling till varken informant eller intervjuare. Intervjuerna inleddes med 

information kring att deltagande var frivilligt och informantens rätt att avbryta intervjun. 

Samtycke för att få spela in intervjun gavs i samtliga intervjuer. Information kring att 

materialet från intervjun endast skulle komma att användas i denna studie samt att uppgifter 

som gick att koppla till informantens identitet skulle undvikas i redovisning av resultatet, men 

att anonymitet inför alla potentiella läsare inte är möjlig att försäkra (Kvale & Brinkmann, 

2009).  
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5.4. Bearbetning av data och analys 

Intervjuerna spelades alla in med hjälp av ljudupptagningsfunktionen på intervjuarnas 

mobiltelefoner. Användandet av ljudupptagning som anteckningsform motiveras av att det ger 

intervjuaren frihet att koncentrera sig på interaktionen i intervjusituationen och ägna sig åt att 

fånga upp viktiga spår som är viktiga utifrån syftet med intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2009). Transkribering av det inspelade materialet skedde samma dag som intervjuerna hade 

ägt rum av den som genomfört intervjun. För att alla transkriberingar skulle kunna generera 

material som kunde användas i en gemensam analys krävdes vissa riktlinjer för hur 

transkriberingarna skulle gå till. Detta är av betydelse främst då en språklig jämförelse mellan 

de olika materialen ska genomföras. Samtidigt kan utskriften av intervjumaterialet ses som en 

översättning från muntligt tal till skriftligt språk i vilken olika bedömningar görs gällande hur 

denna översättning ska gå till – och översättningen kan inte göra ursprungshistoriens innebörd 

fullständig rättvisa då den saknar det visuella samspelet mellan intervjuare och informant 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns en medvetenhet kring problemet att transkriberingarna 

görs av olika personer, då det kan generera utskrifter som skiljer sig åt beroende på vem som 

skrivit ner den. Felaktiga tolkningar har önskats motverkats genom att den som genomfört 

intervjun även transkriberat densamma, med situationen i minnet beskrivs med större 

träffsäkerhet den faktiska meningen med ett uttalande (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Det transkriberade intervjumaterialet har tematiserats utifrån studiens frågeställningar. I 

processen har intervjuguidens utformning varit till stöd, då även denna varit tematiserad 

utifrån de övergripande frågeställningarna. Resultatet har organiserats utifrån intervjuguidens 

frågor.  Studiens analytiska arbete påbörjades redan vid skapandet av intervjuguiden. De 

valda teoretiska begreppen formade intervjufrågorna i syfte att formulera frågor som kunde 

leda till analyserbart material (se bilaga 2). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att “om 

man inte intar det teoretiska perspektivet förrän under analysstadiet kan intervjuerna sakna 

den relevanta information som krävs för att göra specifika tolkningar på basis av teori” (s. 

257).  

 

5.5. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Studiens validitet, om vi mäter det vi avser att mäta, påverkas av den valda teorin och 

metoden i relation till frågeställningarna, intervjufrågornas utformning i relation till 
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frågeställningarna samt val av informanter (Kvale & Brinkmann, 2009). Den kvalitativa 

intervjumetoden lämpar sig för att undersöka subjektiva föreställningar, vilket också är syftet 

att utforska i fråga om upplevelser och strategier gällande remitteringar. Då urvalet heller inte 

gjorde anspråk på att informanterna skulle befinna sig i någon specifik ekonomisk eller social 

situation gör det även att de personer vi intervjuat inte nödvändigtvis har upplevt sociala 

och/eller ekonomiska svårigheter. 

 

Reliabiliteten påverkar möjligheterna att återskapa samma resultat i framtida studier genom 

frånvaro av slumpmässiga och osystematiska fel i utformningen. Reliabiliteten i denna studie 

kan till exempel ha påverkats av att intervjuerna i studien genomförts av två olika personer, 

samt i olika miljöer, vilket påverkar intervjusituationen på olika sätt (Kvale & Brinkmann, 

2009). Mot bakgrund av den tidigare förda diskussionen kring möjliga orsaker till svårigheter 

att finna informanter kan det tänkas att de informanter som ställde upp påverkades av samma 

föreställningar som kan ha gjort att en majoritet av de tillfrågade valde att inte ställa upp. En 

individs svar vid en intervju kan formas av hur individen önskar bli förknippad med 

fenomenet, och vad denne föreställer sig att samhället lägger för värderingar i att förknippas 

med fenomenet, vilket i sin tur påverkar en studies validitet och reliabilitet. Detta kan ses som 

en form av social önskvärdhet, vilket definieras som ”ett avgörande utifrån externa källor 

huruvida samhället betraktar beteenden, värderingar eller egenskaper som önskvärda eller 

inte” (Björkman, 1979, s. 35).  

 

Studiens tredje frågeställning kring vilken ekonomisk och social påverkan 

remitteringsförsändelser kan ge för sändaren kan vara av sådan karaktär att informanterna inte 

vill förknippas med att själva ha påverkats. Detta kan även ha att göra med hur informanterna 

identifierar sig själva och sin position i det svenska samhället, och vad som är önskvärt utifrån 

självbilden. Vad som är önskvärt i en situation är även betingat av i vilken social omgivning 

situationen försiggår (Björkman, 1979). Vid intervjuer utgör relationen mellan intervjuare och 

intervjuad en del av situationen och påverkar således vilka svar som kan genereras (jmf Kvale 

& Brinkmann, 2009). I fråga om migranters remitteringar kan den relationen i kombination 

med ämnets känsliga karaktär möjligen leda till en situationsbetingad social önskvärdhet, ”ett 

avgörande utifrån externa källor, huruvida den sociala omgivningen i en given situation 

betraktar beteenden värderingar eller egenskaper som önskvärda eller inte” (Björkman, 

1979, s. 35) i svaren. Social önskvärdhet kan leda till att informanten försöker uppge ett, 

utifrån vad denne kan om situationen, önskvärt svar. De fyra första informanterna vilka alla 
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själva hade skrivit vetenskapliga arbeten uppgav att deras syften med att ställa upp på intervju 

var en upplevelse av att det skulle vara hjälpsamt för oss. Svaren kan ha styrts av vad som 

upplevdes vara önskvärt utifrån föreliggande studies syfte. Det är möjligt att föreställa sig att 

remittörerna ger andra skildringar då de talar om penningförsändelserna tillsammans med 

andra som ägnar sig åt att remittera om det, liksom tidigare forskning visat, är förknippat med 

tydliga kulturella normer och förväntningar. 

 

Möjligheterna att generalisera resultaten i denna studie är små, främst med tanke det breda 

urvalet och det låga antalet informanter. Att informanterna i studien frivilligt ställt upp på 

intervju är ett första problem för generaliserbarheten, då vår upplevelse är att de flesta mött 

förfrågan om att ställa upp på intervju med misstänksamhet och avböjt (jmf Kvale & 

Brinkmann, 2009). För att resultatet skulle ha varit generaliserbart till en större massa hade 

informanterna behövt vara förenade av en mängd faktorer som ursprung, familjens situation i 

ursprungslandet, tid i Sverige, ekonomisk och social situation i Sverige. Sändares förhållande 

till remitteringar är baserade på komplexa samband och kontextbundna faktorer, ett försök att 

finna resultat som är generaliserbara på gruppen remittörer i sin helhet kan ses som nästintill 

omöjligt.  

 

5.6. Etiska överväganden 

I metodavsnittet har studiens etiska problem till viss del diskuterats löpande. Vi vill här lyfta 

upp ytterligare ett etiskt ställningstagande vilket varit centralt genom studiens genomförande. 

Vilka som anses tillhöra utsatta grupper i samhället är en social konstruktion, men kan förstås 

utifrån att det är individer som har begränsade möjligheter att fatta egna beslut om sina liv, 

vara självständiga och självbestämmande. Det innefattar personer med ekonomiska 

begränsningar, de utan medborgerliga rättigheter och/eller de utsatta för diskriminering, 

intolerans och stigmatisering. Att bedriva forskning som berör människor som kan tänkas 

tillhöra de grupperna kräver därför extra känslighet (Liempt & Bilger, 2009). Att vi valt att 

genomföra intervjuer med individer av annat etniskt ursprung än majoritetsbefolkningen, som 

ägnar sig åt en till viss del dold aktivitet gör att vi har ett särskilt stort etiskt ansvar vid 

redovisningen av studien. Det är inte möjligt att undvika denna grupp om syftet är att 

undersöka remitteringar, då det krävs att individerna, för att kunna remittera, har migrerat. 

Genom att belysa remitteringens globala omfattning genomlöpande i studien hoppas vi 

minimera risken för ytterligare stigmatisering. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultaten av den empiri som insamlats. Avsnittet är uppdelat efter 

studiens övergripande frågeställningar, med underrubriker som följer de frågor som ställts 

under de sex genomförda intervjuerna. Avsnittet avslutas med sammafattning av 

resultatredovisningen. På grund av det låga antalet informanter kommer citat och resonemang 

inte att kopplas ihop med respektive informant.  

 

6.1. Hur migranter beskriver sina upplevelser av remittering 

Informanternas upplevelser av remitteringar återges inledningsvis utifrån rubriken 

Remitteringsmotiv, där familj, kultur, tradition och religion samt situation i ursprungslandet 

utgjorde huvudmotiven. Upplevelserna beskrivs vidare under rubrikerna Relation till 

ursprungsland, Kontinuitet och summa, Mottagare samt Förväntningar.  

 

6.1.1. Remitteringsmotiv 

FAMILJ (GENGÄLD) 

Samtliga informanter remitterade till sina föräldrar och alla hänvisade till att det var på grund 

av omsorgen föräldrarna givit dem som barn. En informant beskriver en ansvarskänsla för 

sina föräldrar och en vilja att kompensera för all kärlek och tidigare ekonomiskt och 

känslomässigt stöd de givit. En informant uttryckte att denne på grund av den fysiska 

distansen inte hade möjlighet att återgälda föräldrarna på annat sätt än ekonomiskt. Omsorgen 

som föräldrarna givit sina barn är ett återkommande remitteringsmotiv. 

 

I början var det att jag bara ville skicka till mamma och pappa, att det skulle vara 

kul för dem att köpa någonting. De är inte fattiga och det är inte så att de behöver 

det, utan det är kulturellt. Man ska vara tacksam mot sina föräldrar, för allt de 

gjort. 

 

En annan informant talar om känslan av ansvar och relationen mellan män och kvinnor över 

generationer. Denne nämner att mamman är gammal och med anledning av att hon är kvinna 

inte jobbar. Modern innehar rättigheter, som är förknippade med hennes ålder, som hennes 

barn är ansvariga för att tillgodose.  
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Det är henne [mamma] jag är ansvarig för, hon är gammal du vet kvinnor jobbar 

inte där, så det är vi män som stödjer dem. [...] Mammor har mycket rättigheter 

på sina barn. Speciellt när de blir gamla… 

 

KULTUR, TRADITION OCH RELIGION 

Remitteringar beskrivs också kunna vara förknippade med kulturella idéer om 

familjeomsorgen: 

 

… det är kulturellt, även mina syskon som inte bor hemma, de åker och hälsar på 

två-tre gånger i månaden på familjemiddagar och står för allt, ibland betalar de 

räkningar. Det är kulturellt för familjer i Afrika, att barn när de växer upp tar 

hand om sina föräldrar.  

 

Två informanter nämner religion i diskussionerna kring remitteringar, varav den ena talar om 

att hjälpa andra som syftet bakom sitt projekt att samla in pengar bland landsmän i Sverige: 

 

En man sa att vi människor skapades av Gud för att hjälpa människor, det finns 

de som inte vill hjälpa andra, och jag tackar Gud att jag har den känslan av att 

jag bryr mig och brinner för det. Jag vill dela med mig av det jag har till andra.  

 

Den andre informanten berättar att remitteringarna bland annat sker till förmån för 

moskébyggande i ursprungslandet. På frågan om informanten själv får ut något av att 

remittera svarar denne att belöningen kommer från Gud och att det är en mänsklig skyldighet 

att bistå andra människor med hjälp.  

 

SITUATIONEN I URSPRUNGSLANDET 

Fyra informanter lyfte upp betydelsen av välfärdens organisering i såväl ursprungslandet som 

i Sverige. En informant med ursprung från ett krigsdrabbat land gjorde en jämförelse mellan 

ursprungslandet och Sverige:  

 

... Allt handlar om makt, de tänker inte på de fattiga. Alla ska ha ett bra och 

socialt liv som finns här i Sverige, att folk hjälper varandra, det finns 

socialsystem, det finns försäkringar och sånt. Det finns inte i andra länder. Det är 

det som skiljer Sverige från andra länder, det finns inte i andra länder. Speciellt 

inte i våra länder. 

 

Informanterna uppger att de skulle förhålla sig på olika sätt om behovet av ekonomiskt stöd 

inte längre fanns hos mottagarna. Någon säger att denne skulle sända pengar ändå, som ett 

extra tillskott. En annan uppger:  
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Nej. Nej då skulle jag inte behöva skicka pengar. Nu när jag tänker att de är i 

behov, det är då jag skickar. Annars, varför skulle jag skicka. Jag skulle ha det 

bra här för mig själv. 

 

Skillnaderna i välfärdens utformning uppger samtliga av dessa fyra informanter som en orsak 

till varför de remitterar, på grund av upplevelsen att mottagarna inte kan få stöd i sin 

försörjning från staten på samma sätt som i Sverige. En informant belyser hur systemens 

utformning i ursprungslandet i kombination med remitteringar kan leda till ökade 

samhällsklyftor då endast en del av befolkningen får ekonomiskt tillskott från anhöriga i 

utlandet. Remitteringsmotiven bottnar för somliga i skuldkänslor. Flera informanter lyfter upp 

en ojämlik utbildningssituation i ursprungslandet som ett problem och en orsak bakom deras 

remitteringar.  

 

6.1.2. Relation till ursprungsland 

Ursprungslandet uppges vara ständigt närvarande hos samtliga informanter. Som svar på 

intervjufrågan kring hur relationen till ursprungslandet ser ut talar tre av informanterna 

inledningsvis om familjen och hur ofta man har kontakt genom telefonsamtal och besök. Tre 

informanter reser tillbaka årligen, en uppger att denne reser tillbaka ofta, och två sällan. En av 

de som sällan återbesöker har däremot frekvent telefonkontakt, tillsammans med en av de som 

reser tillbaka årligen. Två informanter uppger att relationen till ursprungslandet och familjen 

har förbättrats och med tiden och är starkare nu än vid tiden för migration. Den ena beskriver 

hur detta hänger ihop med att informantens själv mår bättre nu än tidigare. Den andra gör en 

koppling till identitet:   

För när jag lämnade [ursprungsland] hade jag ett nytt eget liv och sen med tiden 

började jag förstå att hemma är [ursprungsland]. Jag tror jag börjar känna mig 

mer som en [nationalitet kopplat till ursprungsland], att hemma är inte Sverige 

även om man är svensk medborgare. Jag tror att när jag fick passet, jag bara 

kände, nää det kändes fel. Jag känner mig närmare [ursprungsland], jag åker 

oftare nu än jag gjorde tidigare. 

 

Av de som inte reser tillbaka kontinuerligt uppges orsaker som har att göra med politisk 

instabilitet och risker. Önskemål om att genom remitteringarna kunna påverka 

ursprungslandet i en positiv riktning vad gäller minskad fattigdom, förbättrad ekonomi, ökad 

information och utbildning lyfts upp av två informanter. 
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Informanterna uppgav olika orsaker till varför migrationen skett. En av informanterna beskrev 

att orsaken till varför denne lämnat sitt ursprungsland varit för att kunna förbättra sina egna 

livsutsikter. Sådana möjligheter upplevdes inte finnas i ursprungslandet. En annan benämnde 

sig själv som ”kärleksinvandrare”. En tredje förklarade migrationen med att vilja bryta sig 

loss ur en patriarkal familjestruktur vilken informanten inte längre önskade bli styrd och 

kontrollerad av. Två andra menade att orsakerna till varför de lämnat sitt ursprungsland låg i 

att de inte upplevde att var möjligt att stanna av politiska och humanitära skäl; ”det är krig 

och man riskerar sitt liv”. Till en informant ställdes ingen fråga kring migrationens orsaker av 

hänsyn till att denne valde att inte uppge sitt ursprungsland. 

 

6.1.3. Kontinuitet & summa 

Tre av informanterna uppger att de remitterar kontinuerligt, varje, varannan respektive var 

tredje månad. Övriga sänder pengar då behovet uppstår. Två informanter väljer att inte uppge 

summor. En beskriver att denne sänder 15-20 procent av sin inkomst, men inte hur ofta 

försändelserna sker. Den som sänder pengar varannan månad skickar 3000 kr per gång och 

beskriver att orsaken till kontinuiteten är att remitteringarna går till att betala mottagarens 

hyra. För majoriteten av informanterna varierar summorna som sänds beroende av vilket 

behov som finns hos mottagaren just då. Två informanter uppger däremot att så inte var fallet 

tidigare och att en förbättrad situation för mottagaren har gjort att remitteringen nu inte 

behöver ske kontinuerligt, vilket den gjorde tidigare. I dagsläget skickar en av dessa 100 

dollar var tredje månad och när extra behov av exempelvis läkarvård uppstår. Densamme 

beskriver även hur den egna ekonomiska situationen också har förändrats, vilket påverkat de 

ekonomiska prioriteringarna:  

 

Min mamma gifte sig och även min syster, så de har män, så egentligen behöver 

de inte att jag hjälper dem. [...] Innan jag gifte mig hade jag mer möjlighet att 

skicka eftersom jag var ensam och hade bra inkomst, just nu jag har barn och 

familj. Förut skickade jag ofta men nu blir det mer sällan. 

 

Samtliga informanter uppgav att remitteringar är vanligt i sin bekantskapskrets. En informant 

berättade att denne lärt känna flera från samma by och provins som nu är bosatta i Sverige, 

och att remitteringar fört dem samman för olika insamlingsprojekt.  
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6.1.4. Mottagare 

Alla informanter remitterar till sina föräldrar, hälften i huvudsak till sina mödrar. Orsaker till 

detta uppges vara tradition, eller att fadern inte längre är i livet. En informant beskriver 

däremot hur denne då fadern var i livet remitterade till honom då fadern var den övrig släkt 

kom till för att be om ekonomiskt stöd. Två informanter beskriver att de enbart skickar direkt 

till föräldrarna, och att dessa i sin tur fördelar pengarna inom familjen mellan sändarens 

syskon, syskonbarn, mor- och farbröder samt kusiner, och om ekonomiskt utrymme och 

behov finns även till bekanta. En informant berättar att då denne tidigare hade ett arbete och 

högre inkomst än nu, även skickade till mer avlägsna släktingar då dessa liksom den närmsta 

familjen är fattiga. Att vid sidan av att skicka till sina föräldrar även remittera till 

organisationer för fattiga och föräldralösa barn samt till trossamfund i ursprungslandet 

förekommer hos de informanter som härstammar ur krigsdrabbade länder. Två informanter 

har remitterat specifikt för att bekosta syskons utbildningar, och en av dessa sänder idag 

pengar till sina föräldrar som organiserar uppbyggnaden av en skola. Tre informanter uppger 

att pengarna som sänds är av stor betydelse för mottagarna och att de används till basal 

konsumtion som mat, kläder, mediciner och sjukvård. Remitteringen beskrivs vara än mer 

betydelsefull för mottagaren om denne befinner sig i ekonomiskt beroende till en respektive 

eller äldre släkting. Ett par hänvisar till kvinnors begränsade rättigheter i deras 

ursprungsländer, och att deras mödrar därför är beroende av remitteringarna för att inte hamna 

i fullständig beroendeposition till sina män.  

 

6.1.5. Förväntningar 

Som svar på intervjufrågan om huruvida informanten upplevde att det fanns förväntningar 

från anhöriga i ursprungslandet på att skicka pengar beskriver alla informanter att de har 

erfarenhet av sådana förväntningar. Däremot beskrev de förväntningarnas orsaker på skilda 

sätt. En informant hänvisar till en upplevelse av att remitteringar till familjen i 

ursprungslandet innebär minskade risker för konflikt mellan mottagarna om vem som ska 

bekosta olika utgifter. Informanten beskriver hur mottagarna inte vill diskutera ekonomi med 

varandra utan hellre umgås utan ekonomiska bekymmer närvarande, och att om denne 

betalade för alla utgifter som är svåra för dem att komma överens om skulle de inte ha några 

konflikter att lösa.  

 

Tre informanter beskriver att förväntningarna grundar sig i anhörigas föreställningar om hur 

levnadsförhållandena ser ut i Sverige. En informant ger inledningsvis en beskrivning av hur 
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föräldrarna har satsat mycket ekonomiska medel, trots att de själva haft mycket lite, för att 

denne skulle kunna utbilda sig och att penningförsändelserna är ett sätt att visa tacksamhet. 

Senare under intervjun återkommer temat om förväntningar och informanten utvecklar 

resonemanget: 

 

Ja de har den bilden av att det är bra i Sverige, jag tror inte de fattar att det är 

jättejobbigt här, speciellt om du är från svarta Afrika eller från muslimska 

länderna och sen lära sig språket. Det är jättetufft att få jobb. Jo du får jobb, men 

på restaurang, på lager, servera kaffe... det är svårt att få jobb och pengar. De 

tror att det är jättelätt, de tror inte att…de tror att vi går runt och plockar pengar, 

hej kan jag få 200 euro. De förstår inte att vi måste jobba och 200 euro är 2000 

kronor, du måste jobba och offra för att få dom pengarna. Tyvärr, de förstår inte 

det. De tror att det är bra i Sverige. 

 

Samma informant beskriver senare en förståelse för orsakerna bakom förväntningarna. Denne 

beskriver en upplevelse av att många som migrerat visar upp sina liv för omvärlden genom 

sociala medier, och att man då gärna visar upp en fasad av välmående och framgång i Sverige 

som inte alltid stämmer. Detta gör att informanten har en ökad förståelse för att anhöriga i 

ursprungslandet förväntar sig att få stöd skickat till sig. En annan informant beskriver hur 

mamman förstår dennes skrala ekonomiska situation i Sverige men att övrig släkt inte visar 

samma förståelse och tror att vistelse i Europa är synonymt med rikedom.  

 

De förväntar sig fyra saker av den som kommer från Europa. Först och främst att 

han har god moral och etik. Och andra saken är att han är rik och har mycket 

pengar, de frågar inte vad man jobbar med, bara tror att i Europa finns det 

tillräckligt med pengar. Och sen att personen är kunnig när det gäller teknik, och 

fjärde, att personen är en kunnig man, en person som man kan lyssna på. 

 

Två informanter med ursprung ur krigsdrabbade länder beskriver båda hur förväntningarna att 

skicka pengar kommer från dem själva. En av orsakerna är att de befinner sig i Sverige och 

själva upplever sig ha bättre ekonomiska möjligheter än familjen i ursprungslandet. Båda 

dessa uppger i sina svar att de inte skickar pengar för att familjen förväntar sig det, utan att de 

gör det på grund av familjens svåra situation. De hänvisar till att de själva inte kan må bra om 

de inte remitterar; ”Jag kan inte bli mätt om mina föräldrar går hungriga”. Samtidigt 

beskriver de en upplevelse av stor stress på grund av det ekonomiska ansvar de har gentemot 

familjen. Vid flera intervjuer uppkommer liknande resonemang kring hur det egna 

välmåendet till viss del är beroende av möjligheten att remittera samt att om remitteringen 

leder till att deras föräldrar mår bättre genererar det att de själva mår bra. På frågan kring 



37 
 

huruvida informanterna själva får ut något av att remittera svarar två att de blir glada, stolta 

och nöjda med sig själva.  

 

6.2. Vilka strategier migranter använder sig av i remitteringsprocessen 

De strategier som informanterna uppger beskrivs i detta avsnitt utifrån rubrikerna 

Gemensamma strategier, Långsiktiga strategier samt Praktiska strategier.  

 

6.2.1. Gemensamma strategier 

Två av sex informanter beskriver gemensamma insamlingar av pengar som en strategi som 

underlättar och effektiviserar remitteringen. En informant turas om med sin bror med att 

skicka pengar till deras föräldrar där en dialog förs om vem det är som har bäst möjlighet att 

skicka. En annan informant ansvarar för ett insamlingskonto där andra från samma provins i 

ursprungslandet bidrar kontinuerligt varje månad. De pengarna går sedan till olika ändamål i 

samhället: 

 

… Men nyligen bestämde vi oss för att öppna ett sparkonto och sätta in pengar 

varje månad, autogiro. Och tillsammans kanske samla in 500 kr varje månad, 100 

kr var är ingenting. Men när vi samlar in blir det lättare. Jag har precis startat 

den och syftet är till de som verkligen är behövande, sjuka, fattiga, under kalla 

vintrar. Och då tänker vi att vi kan skänka från kontot, i Sverige är 50 kr 

ingenting men en person kan jobba hela dagen för att få de pengarna. Jag har 

övertygat vänner om den här idén.  

 

6.2.2. Långsiktiga strategier 

Långsiktiga strategier för att kunna minska remitteringarna uppkommer också. En informant 

betalade för sin systers utbildning. Hon är idag färdig ekonom, och tillsammans med deras 

mamma som har erfarenhet av att vara rektor planerar de att i framtiden starta en privatskola. 

Informantens remitteringar de senaste två åren har framförallt gått till detta projekt, där 

förhoppningen är att det ska bli en långsiktig investering som gynnar både familjen och 

samhället. Andra strategier för att på sikt dra ner på remitteringarna berättar en informant om. 

Denne planerar att mottagarna ska köpa en bostadsrätt. På så vis behöver informanten inte 

längre betala den hyra denne nu hjälper dem med och informantens månadsutgifter blir på sikt 

lägre. En informant berättar om en konstant vaksamhet över att mottagarna inte ska utveckla 

ett beroendeskap till remitteringarna och själva sluta anstränga sig för att förbättra sin egen 
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ekonomiska situation. Informanten uppmanar sina familjemedlemmar till samarbete och 

dialog och motiverar dem till att först och främst försöka lösa ekonomiska problem själva. En 

erfarenhet finns av att själv ha blivit erbjuden penningförsändelser från sin egen pappa då 

informanten migrerade till Sverige, men tackat nej för att undvika beroende.  

 

… jag försöker alltid hjälpa dem att fixa det själva, utan att jag ska behöva skicka 

pengar. Ibland tycker de inte att det är rätt va, men jag säger att det löser ju 

ingenting om jag bara skickar pengar till dig [...] jag har alltid undvikt att min 

insats ska leda till försämring av deras situation. 

 

6.2.3. Praktiska strategier 

Fyra av sex informanter talar om praktiska tillvägagångssätt i samband med 

penningförsändelser som underlättar processen. En informant talar om förtroende för att det 

ska finnas ett system som fungerar som en förutsättning för att remitteringar ska ske. Vissa 

nämner att de undviker de stora penningöverföringsbankerna för att minska avgifterna, och 

försöker hitta alternativa sätt att skicka pengar. Dessa sätt kunde vara att skicka med kontanter 

till kompisar som åker till ursprungslandet eller att överföra pengar till svenska kompisars 

konton som befinner sig i landet. Dessa pengar ges sedan direkt till mottagarna. Flera 

informanter uppger strategier som rör penningförsändelsernas omfattning. En strategi kan 

vara att skicka sporadiskt vid speciella tillfällen som religiösa högtider eller födelsedagar. 

Planering av den egna ekonomin uppges göra remitteringar möjliga. Informanterna gör även 

prioriteringar kring vilka som upplevs vara de viktigaste mottagarna. En annan strategi var att 

spara på kvitton för remitteringarna för att hålla reda på ur mycket och hur ofta som 

försändelserna sker. En informant möjliggör remitteringarna genom att låna pengar från 

vänner och bekanta. Andra strategier handlade om att dra ner på utgifter genom att ha en 

inneboende eller dela boende med flera vänner. Tre informanter talar om sina egna 

erfarenheter av att ta extraarbeten, eller att arbeta och studera samtidigt för att kunna 

remittera. 

 

6.3. Hur migranters sociala och ekonomiska situation i värdlandet påverkas av att 

remittera 

I följande avsnitt återges informanternas beskrivningar av hur försändelserna kan påverka 

sändaren utifrån rubrikerna Påverkan, Fritid, Boende, Sysselsättning samt Familj i 

värdlandet.  



39 
 

6.3.1. Påverkan 

Alla informanter beskriver en upplevelse av att den egna situationen i Sverige kan påverkas 

av att remittera, främst genom ekonomiska prioriteringar som görs för att möjliggöra 

remitteringarna. Däremot är fyra av informanterna noggranna med att påpeka att det trots 

detta är en prioritering de gärna gör. Två informanter uppger att remitteringarna inte påverkar 

deras egen livssituation. Samtidigt ger de uttryck för att det faktiskt förbättrar deras egna 

välmående: ”Det påverkar ingenting. Man blir glad. Det blir mindre stress för när du äter så 

vet du att de också äter. Det minskar mycket stress. Du hjälper nån. Alla som jag känner 

känner så.” Samma informant beskriver senare i intervjun hur försändelserna ändå kan 

påverka på de egna prioriteringarna som görs: ”... för jag vill ha mer, jag vill leva i lyx men 

det går inte, men du har ansvar att skicka pengar.”  

 

Att remittera till sina familjemedlemmar är som alla informanterna beskriver det, normalt. På 

frågan om remitteringarna kan påverka det egna livet på något vis svarar en av informanterna: 

 

Nej faktiskt inte, jag känner mig jätteglad och jättestolt. För jag vet hur folket där 

lever och 100-200 kr för mig är ingenting. Om jag går på bio eller äter en lunch 

ute blir det lika mycket, jag kan undvika det och istället skänka pengarna och ha 

matlåda. Det påverkar mig absolut inte negativt, de här pengarna går till rätt 

plats. 

 

6.3.2. Fritid 

Av informanterna är det tre som lyfter fram hur prioriteringar gällande deras egen 

fritidssituation kan påverkas av att de remitterar. Alla tre tar upp exempel rörande matvanor 

och hur de prioriterar att köpa mat och laga hemma själva istället för att gå på restaurang. När 

detta exempel ges tas även upp vad de pengarna som restaurangbesöket hade kostat istället 

kan göra för remitteringsmottagarens situation. Att gå på bio är även ett exempel som lyfts 

upp som något sändaren kan välja att avstå från; ”man vill inte gå på bio, nej det är hundra 

kronor att spara till de som behöver”. Möjligheten att delta i fritidsaktiviteter uppges av en 

informant även påverkas av att prioritera att arbeta extra för att skapa förutsättningar för att 

remittera. Detta leder till att denne måste frånvara från träningstillfällen i den lagsport 

informanten utövar. 
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6.3.3. Boende 

Vad gäller huruvida remitteringarna kan påverka en sändares boendesituation uppger två 

informanter att deras eget val av boende påverkats genom att ha valt ett billigt boende i syfte 

att kunna remittera större summor. En annan informant talar om andra sändare som kommit 

till Sverige som flyktingar eller ensamkommande barn och beskriver att remitteringarna i 

deras fall kan vara en orsak till trångboddhet. En informant beskriver en upplevelse av att 

boendesituationen snarare påverkas av hur en individs inkomst ser ut, än hur mycket denne 

remitterar.  

 

6.3.4. Sysselsättning 

Alla informanter har olika sysselsättningar, hälften av informanterna har anställningar medan 

en av informanterna var arbetssökande med praktik och två läste på folkhögskola. Tre 

kombinerade sina ordinarie sysselsättningar med extraarbete. På frågan om remitteringen har 

påverkat val gällande arbete eller utbildning svarade en informant: 

 

Ja, det påverkar. Om man inte har inkomst eller pengar som man vill ha, då måste 

man jobba istället för att studera. Det beror på människan också, hur mycket man 

klarar. Till exempel för mig, jag jobbar och studerar också, det är inga problem. 

 

En annan informant berättar att denne tar extrauppdrag på den ordinarie arbetsplatsen och 

extraskift på arbetet på lager för att kunna remittera. Informanten resonerar vidare kring hur 

migrationens orsak kan påverka remitteringens omfattning och den situation som sändaren har 

i Sverige. Informanten resonerar kring hur det kan vara för ensamkommande flyktingbarn: 

 

... speciellt ensamkommande flyktingar tycker jag, att de fyller 18 och måste gå in 

i arbetsmarknaden så fort som möjligt och de är här för att hjälpa familjen. [...] 

För ibland är det en hel familj som arrangerar och betalar biljetterna, och 

förväntar sig att barnen ska få bra jobb i Sverige, ett av världens rikaste länder. 

 

6.3.5. Familj i värdlandet 

Familjesituationen i Sverige uppger informanterna å ena sidan kunna påverkas på så sätt att 

individer som remitterar väljer att inte skaffa familj då de är för upptagna av att möjliggöra 

remitteringar genom att arbeta mycket. En informant som remitterar till sina föräldrar har 

även ett barn i ett annat land än Sverige, och uppger att när föräldrarnas situation är mer stabil 

kommer denne ha möjlighet att sända mer medel till barnet. Å andra sidan lyfter tre av 

informanterna upp att försändelserna för den som har familj i värdlandet kan påverka 



41 
 

relationen mellan remittören och dennes partner om dessa inte är överens om att en del av 

inkomsten ska sändas. En informant berättar om en skilsmässa vars orsak beskrivs har varit att 

den ena parten ville skicka pengar till sin mamma, och att den andre inte gick med på detta. 

Vad gäller informantens egen familj beskrivs hur dennes partner är delaktig i beslutet samt att 

det finns en ömsesidighet beträffande vems föräldrar de sänder till. Då partnerns syskon lever 

under goda ekonomiska förhållanden står de för de ekonomiska tillskotten till föräldrarna, och 

informanten beskriver att det är av den anledningen de inte råkar i konflikt. En annan 

informant resonerar kring betydelsen av att det finns en förståelse för remitteringens orsaker, 

som främst uppges ligga i traditioner kring att vara tvungen att stödja sina föräldrar, mellan 

parterna i en relation. En sådan förståelse är enligt informanten enklare att uppnå om båda 

parter är av samma kulturella ursprung.  

 

6.4. Sammanfattning 

De huvudsakliga motiven till att remittera var för informanterna att det var ett sätt att ta hand 

om sina familjer i ursprungslandet trots avståndet och återgälda föräldrarna för den omsorgen 

de givit. Det kunde även motiveras av kulturella, traditionsbundna och religiösa förpliktelser. 

Vidare spelade situationen i ursprungslandet och familjens situation där en viktig roll som 

motiv. Informanterna jämförde sin egen situation i Sverige med de anhörigas situation i 

ursprungslandet, och motiverade ofta remitteringarna med att de själva levde under bättre 

förhållanden. Remitteringarna har för vissa informanter förändrats i takt med att familjens 

situation förbättrats och behoven minskat. Informanterna beskrev att remitteringarna var 

viktiga för mottagarna och ofta spenderades för att täcka de grundläggande behoven som mat, 

kläder och sjukvård. Samtliga uppgav att det finns förväntningar från släktingar och vänner i 

ursprungslandet på att informanterna ska sända pengar. Främst handlade förväntningarna om 

orealistiska föreställningar om hur informanternas liv ser ut i Sverige, föreställningar som 

sändaren själv uppgavs kunna vara delaktig i att skapa. 

  

För att möjliggöra remitteringarna uppgav informanterna olika strategier. Några remitterar 

gemensamt med andra anhöriga i Sverige eller tillsammans med andra i samma diaspora. En 

strategi var att remittera för att på sikt minska mottagarens behov av ekonomiskt stöd och 

därigenom minska de egna utgifterna. Andra strategier rörde hur försändelserna kunde 

möjliggöras praktiskt. Detta utgjordes av att låna pengar från vänner och bekanta när den egna 
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ekonomin inte räckte till, att dra ner på utgifter genom att bo ihop med andra, att ta 

extraarbeten samt att arbeta istället för att studera. 

 

Informanterna uppgav att remitteringar kan påverka den egna situationen, främst genom 

ekonomiska prioriteringar i vardagen, men att det samtidigt var något de gärna gjorde. 

Boendet upplevdes kunna påverkas genom att välja billiga boendeformer. Alla informanter 

hade olika sysselsättning, och hälften arbetade extra för att öka de ekonomiska resurserna. 

Sysselsättning och boendesituation uppgavs i högre utsträckning kunna påverka den som är 

mer utsatt, till exempel ensamkommande flyktingbarn. Remitteringar uppgavs vidare kunna 

vara orsak till konflikter.   

 

7. Analys   

Analysen kommer i detta avsnitt att redovisas med utgångspunkt i studiens valda teoretiska 

begrepp med Figur 2. Remittering som transnationell handling och dess effekter som stöd. 

Avsnittet inleds med Transnationella sociala rum, med underrubrikerna Kinship groups, 

Transnationella sociala band, Transnationella handlingar och Sociala världar. 

Begreppen används för att söka en förståelse för betydelsen av de kontexter och relationer 

inom vilka remitteringarna sker. Därefter följer en analys utifrån begreppet Reciprocitet samt 

Generaliserad reciprocitet i syfte att undersöka hur remitteringen och strategierna 

motiveras.  Avsnittet fortlöper med en analys utifrån Social exklusion, med avseende på 

områdena Fritid, Boende, Sysselsättning samt Familj. Begreppet används för att förstå 

huruvida remitteringar kan påverka individen till en socialt exkluderad position. 

Avslutningsvis ges en sammanfattning av den genomförda analysen.  

 

7.1. Transnationella sociala rum 

7.1.1. Kinship groups 

I studiens resultatavsnitt gav samtliga informanter uttryck för att remitteringarna 

huvudsakligen gick till släkt och familjemedlemmar som befann sig i ursprungslandet. 

Sändarna och deras familjer ingår i vad Faist et al. (2013) benämner transnational kinship 

groups, transnationella släktgrupper. En del av den kontext inom vilken remitteringarna sker 

kan i denna studie ses utgöras av dessa släktgrupper. Teorin utgår från att det som binder 

individerna till varandra är en stark känsla av ett gemensamt hem eller ursprung trots en 
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geografisk utspriddhet. En informant upplevde dock att avståndet bidragit till en förbättrad 

relation till familjemedlemmarna. Trots det uttryckta behovet av frigörelse från familjen, lång 

tid sedan migrationen samt ett stort fysiskt avstånd upplevs det finnas en gemenskap med 

dessa personer, vilket kan förstås utifrån en känsla av ett gemensamt ursprung. 

 

7.1.2. Transnationella handlingar 

Informanterna upprätthåller de transnationella sociala banden till sina ursprungsländer på 

olika sätt. Transnationella handlingar knyter individer över nationsgränser till varandra, och 

formar de transnationella banden. Vissa informanter beskriver remitteringen som ett medel för 

att upprätthålla de sociala banden genom att exempelvis förmedla till familjen att de 

fortfarande är närvarande och delaktiga trots avståndet. Å andra sidan beskriver somliga att 

det är remitteringen i sig som är målet. Upprätthållandet av banden blir då en indirekt effekt 

av handlingen. Andra transnationella handlingar för att upprätthålla de transnationella sociala 

banden kan utifrån studiens resultat ske genom telefonsamtal, återbesök i ursprungslandet 

samt genom kontakt via sociala medier. 

 

Resultatet har visat att penningförsändelserna kan sammanföra människor i värdlandet som 

delar samma ursprung för gemensamma projekt och insamlingar. Deltagarna delar symboliska 

värden, gemensamma minnen och föreställningar. En informant talar specifikt om 

samhällsbyggande och hur denne har kontakt med människor i ursprungslandet för att kunna 

bidra. Samröre i projekt med andra migranter av samma ursprung kan ses som en 

transnationell handling för att upprätthålla de transnationella sociala banden. En förklaring till 

att människor med samma ursprung finner gemenskap och utför handlingar av gemensam 

karaktär kan vara att de tillhör samma sociala värld. Detta kan vara en orsak till varför 

samtliga informanter gav uttryck för att remittering är något som upplevs vara vanligt 

förekommande bland landsmän. En av sändarens sociala världar kan utgöras av 

diasporagruppen. Förväntningar om remitteringar kan, utöver sändaren själv och kinship 

groups, även tänkas komma från diasporagruppen om sändaren upplever en tillhörighet till 

den, om den bidrar till att skapa normer kring vilka handlingar individen väntas följa.  

 

Förutsättningarna för vilka handlingar som kan utföras är även knutna till lokala faktorer i 

värdland och ursprungsland. I resultatet påtalade flera informanter den faktiska avsaknaden av 

en organiserad välfärdsstat i ursprungslandet, och de materiella skillnaderna mellan 
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ursprungsland och värdland. Politisk instabilitet påverkar förutsättningarna för hur 

interaktionen inom släktgruppen kan ske. Det har visat sig kunna utgöra hinder för fysiska 

möten, samtidigt som dessa hinder kan bidra till en starkare motivation att utföra andra 

transnationella handlingar för att upprätthålla banden. Transnationella handlingar så som 

remitteringar kan förstås få en starkare betydelse när begränsande faktorer påverkar villkoren 

för på vilka sätt relationen kan upprätthållas. Hur individen upplever sina transnationella 

relationer verkar delvis bero på vilka strukturella förutsättningar som råder i ursprungslandet. 

Situationen i ursprungslandet verkar i sin tur upplevas påverka familjens situation, vilket 

påverkar hur relationen ser ut.  

 

7.1.3. Transnationella sociala band 

Några informanter uttrycker en känsla att tillhörigheten till ursprungsländer och familjer 

utvecklats med tiden och att den blivit bättre ju längre tid från migrationen som gått. 

Sändarens upplevelse av ett förbättrat välmående kan grunda sig i att denne upplever en ökad 

trygghet genom att med tidens gång hunnit etablera sin tillvaro i värdlandet. Detta anger 

somliga informanter som orsak till att relationerna till familjen i ursprungslandet blivit bättre. 

Teknisk utveckling och tillgänglighet möjliggör även en ökad kontakt genom resande och 

telefoni då det inte utgör lika stora påfrestningar på sändarens ekonomiska situation som 

tidigare. Bandet kan således upplevas bli förstärkt när handlingarna, så som remitteringar och 

resor till ursprungslandet är mer frekventa. Migranternas strategier för att möjliggöra 

remitteringarna kan förstås som en strävan efter att bibehålla sina band till båda sociala 

världarna i det transnationella sociala rummet.  

 

7.1.4. Sociala världar 

De skilda förväntningar individen kan uppleva från de olika sociala världarna vilka individen 

känner sig delaktig i inom det transnationella sociala rummet, verkar även ha betydelse på 

individnivå. Många informanter lyfter upp hur konflikter i de egna relationerna, mellan 

sändare och mottagare samt mellan sändare och dennes eventuella partner i Sverige, kan 

uppstå på grund av remitteringar. I resultatavsnittet beskrivs kulturella och traditionsbundna 

förväntningar som ett motiv till att remittera. Detta kan påverka sändaren som nu befinner sig 

mellan förväntningar från ursprungslandet och värdlandet kring vilket agerande som är det 

mest önskvärda. De som representerar de skilda tillhörigheterna kan stå för de olika 

förväntningar sändaren upplever, på grund av dennes känsla av dubbel tillhörighet. Det val 
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som görs kan förstås vara motiverade av en lojalitetskänsla till personerna i den grupp som 

bidragit till att sändaren upplever starkare tillhörighet till den gruppen. Valet att remittera trots 

konflikt kring detta med en respektive kan förstås utifrån en högre grad av lojalitet mot 

släktgruppen om denne upplevs ha bidragit till en starkare känsla av tillhörighet till 

ursprungslandet än vad ens respektive bidragit med i fråga om tillhörande i värdlandet. 

 

7.2. Reciprocitet 

Samtliga informanter remitterade till sina föräldrar och alla berörde penningförsändelserna 

som ett slags återgäldande, majoriteten för den omsorg de fått när de var barn. Mottagaren av 

en gåva förbinds enligt Mauss (1972) till någon form av återbetalning, vilket utifrån denna 

studies resultat även kan ses gälla inom kinship groups. Att barnet får omsorg från sina 

föräldrar kan utifrån ett reciprocitetsperspektiv förstås som att det i relationen från början 

finns en grundläggande tillit mellan förälder och barn vilken möjliggör att föräldern kan ge 

barnet omsorg. Föräldern kan samtidigt i och med tilliten räkna med att omhändertagandet 

kommer att återbetalas och räknar kanske således med det. Utifrån denna studies redovisade 

resultat kan tänkas att denna tillit kan grunda sig i kulturella föreställningar om föräldrars 

rättigheter och barns skyldigheter. Barnet har tagit emot omsorg från sina föräldrar vilket 

skapar moraliska förpliktelser som manifesteras genom generaliserad reciprocitet, då behovet 

uppstår hos föräldern. Remitteringen kan förstås som det enda tänkbara 

återbetalningsalternativet sändaren ser, då fysisk omsorg och närvaro inte är möjlig. En 

informant beskriver hur mödrar i dennes ursprungsland har rättigheter vilka det är deras barn 

som är förpliktigade att tillgodose. Reciprociteten kan förstås som en individuell moralisk 

förpliktelse samtidigt som den är inbäddad i en kultur kring familj som delas med andra. 

Generaliserad reciprocitet mellan generationer kan även vara institutionaliserad genom 

exempelvis äldreomsorg. Om staten står för fördelningen av resurser mellan generationer 

ställs enligt vår tolkning inte samma moraliska krav på yngre generationer kring ekonomisk 

återbetalning. I informanternas ursprungsländer upplevs det inte finnas samma typ av 

välfärdssystem (pension, äldreomsorg) som i Sverige, vilket för informanterna skulle kunna 

leda till förutsättningar för upplevelser av en hög grad av moraliskt ansvarstagande för sina 

föräldrars välmående. Remitteringar som sker i syfte att bekosta familjemedlemmars 

utbildning kan ses som en generaliserad reciprocitet, med syfte att denne i sin tur kan ta över 

försörjningsplikten från en själv.  
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Att ange religiösa förpliktelser som ett motiv bakom att remittera kan göra att handlingen ses 

som altruistisk, då det beskrivs upplevas som en skyldighet att hjälpa andra. Flera av 

informanterna hänvisar till att de genom remitteringarna “hjälper” den som är i behov i 

ursprungslandet, vilket kan förstås som att grunderna bakom remitteringen kan vara 

altruistiska. Remitteringar som sker till samhällsförbättrande ändamål som 

fattigdomsbekämpning eller en förbättrad utbildningssituation kan förstås som en form av 

generaliserad reciprocitet. Återbetalningen sker till landet i sin helhet trots att de informanter 

som i denna studie remitterat på detta vis även förmedlat kritik mot ursprungslandets politiska 

situation. Detta skulle även kunna motiveras av egenintresse om önskan om en förbättrad 

situation och ökad politisk stabilitet i ursprungslandet grundar sig i att möjliggöra 

återvändande.  

 

Alla informanter i studien beskriver att de har erfarenhet av att det finns förväntningar från 

anhöriga i ursprungslandet gällande att remittera. Släktingars felaktiga förväntningar på 

levnadsstandarden i Sverige förklarades i resultatet delvis kunna vara beroende av att 

migranter själva visar upp en bild av sitt liv efter migrationen som inte överensstämmer med 

deras verkliga livssituation. Detta kan tolkas som att släktingar och anhöriga förväntar sig att 

sändaren har goda möjligheter att sända pengar. Trots att de efterfrågade resurserna inte står i 

proportion till sändarens tillgängliga resurser kan denne tänkas önska upprätthålla denna bild 

genom att remittera. Detta blir också ett sätt att upprätthålla banden till ursprungslandet. Vad 

remitteringen i detta fall ger sändaren i utbyte kan ses som en upprätthållen föreställning om 

hur sändarens livssituation ser ut och ett bibehållande eller förhöjande av dennes 

statusposition. Ett par informanter i denna studie har uppgett att förväntningarna kring att 

remittera inte kommer från familjen i ursprungslandet, utan från dem själva. Den 

generaliserade reciprocitetens moraliska aspekter kan ses vara införlivade i och upprätthållna 

av individerna inom relationerna. Den som blivit given och mottagit men ännu inte återbetalat 

kan ses som bäraren av en moralisk skuld inför de övriga deltagarna i relationerna, samt inför 

sig själv. Remitteringen bör således kunna ge sändaren en emotionell tillfredsställelse och 

därigenom motiveras av ett sorts egenintresse.  

 

Reciprociteten blir för individen moraliskt förbindande, men beskrivs inte alltid som ett 

återbetalande utan som en altruistisk handling som beror på mottagarens situation och ens 

moraliska förpliktelser som medmänniska. Om sändaren grundar motiven bakom sina 

försändelser i sådana moraliska förhållningssätt vilka även präglar den synen en har på sig 
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själv och sin egen grundläggande moral och således kanske även identitet, kan det leda till 

prioriteringar i den egna vardagen som rättfärdigas av det ovan beskrivna. Drivkrafterna att 

remittera blir möjligen så starka att de övergår de egna ekonomiska förutsättningarna. Om 

hela ens identitet definieras av tillhörigheten till ursprungslandet blir remitteringar 

betydelsefulla för att kunna upprätthålla relationerna till ursprungslandet.  

 

7.3. Social exklusion 

Informanterna uppger å ena sidan att penningförsändelserna för dem innebär att prioritera 

mottagarna av remitteringar framför sina egna intressen, samtidigt som det vid flera intervjuer 

uppkommit att informanterna ser penningförsändelserna som en självklarhet och inte som att 

dessa påverkar den egna situationen. En sådan ambivalens skulle kunna ha sin orsak i att 

informanten befinner sig i en position mellan ursprungsland och värdland. Vilken betydelse 

för levnadsstandarden och möjlighet att delta i majoritetssamhället de egna ekonomiska 

resurserna kan ha står i relation till vilken av kontexterna en utgår från. De strategier 

informanterna använder sig av kan förstås utifrån att dessa å ena sidan leder till att kunna 

remittera högre och mer kontinuerliga belopp till förmån för mottagaren, samt att de bidrar till 

att förminska påfrestningar på den egna ekonomiska situationen. Informanterna beskriver en 

upplevelse av att ha tillräckliga tillgångar för att täcka de egna behoven, trots remitteringarna. 

I förhållande till majoritetssamhället i värdlandet kan de däremot ses ha begränsade tillgångar. 

Om individer inte själva definierar sig som socialt exkluderade kan det förklaras utifrån att de 

befinner sig i ett gränsland mellan två kontexter där tillgångar och förutsättningar skiljer sig 

åt. Om migranter jämför sin egen levnadsstandard i Sverige med mottagarnas levnadsstandard 

i ursprungslandet kan jämförelsen, beroende på hur mycket de skiljer sig åt, leda till 

prioriteringar som påverkar den egna situationen samtidigt som de rättfärdigas utifrån samma 

jämförelse. 

 

7.3.1. Fritid 

Somliga informanter uppger att de på grund av remitteringar drar ner på fritidsaktiviteter och 

andra nöjesaktiviteter. Remitteringar kan härigenom förstås begränsa individens möjligheter 

att använda de disponibla ekonomiska resurserna. Därtill leder extraanställning eller 

kombinerande av studier och arbeten i syfte att ha möjlighet att remittera till en tidsmässigt 

begränsad fritid. Att inte kunna delta i kulturella och sociala aktiviteter är en bland andra 
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begränsningar vilka enligt teorin om social exklusion kan leda till att individer distanseras 

från “mainstream society”, majoritetssamhället. Å andra sidan har resultatet visat att 

remitteringar kan ge upphov till gemenskap i diasporagrupper, vilket kan ses skapa inom 

gruppen interna normer kring ekonomiska förutsättningar. Jämförelsen av den egna 

situationen görs då i relation till gruppen där remittering är en del av alla hushållens utgifter. 

Vår empiri visar prioriteringar som görs vad gäller det som kan tänkas vara obetydliga 

aktiviteter så som bio- och restaurangbesök. I ett större perspektiv kan sådana val tänkas 

påverka förutsättningar för deltagande i samhällslivet i förhållande till majoritetssamhället. 

Att remittera har upplevts vara obligatoriskt, och begränsningarna på fritiden har uttryckts 

varit valbara. Det kan då tänkas att begränsningarna snarare är en nödvändig effekt av 

handlingen än vad de är ett frivilligt val. 

 

7.3.2. Boende 

Viljan att ha möjlighet att remittera större summor till ursprungsländerna har visat sig ha en 

viss påverkan på boendesituationen i form av strategier för att minska på boendekostnaderna. 

Däremot kan empirin inte härleda några slutsatser som påvisar att social exklusion i fråga om 

boende skulle uppkomma till följd av att individer remitterar.  

 

7.3.3. Sysselsättning 

Resultatet visade tecken på att remitteringar kan påverka sändarens val mellan studier och 

utbildning. Det kan ses vara allmänt känt att det i Sverige idag ställs höga utbildningsmässiga 

krav för att få en anställning. Om en på grund av remitteringarna väljer att arbeta till förmån 

för att studera kan det på lång sikt leda till svårigheter till att få kvalificerade arbeten. I 

resultatet uppkom tankar kring utsattheten hos gruppen ensamkommande flyktingungdomar 

och deras potentiellt hårda remitteringskrav. Denna grupp kan tänkas befinna sig i en mycket 

socialt utsatt situation. Trots att ensamkommande utifrån resonemanget i resultatavsnittet kan 

välja att arbeta och således ha någon form av delaktighet i arbetsmarknaden, kan de ses 

befinna sig i en, i relation till arbetsmarknaden, marginell position på grund av deras utsatthet. 

Således kan de tänkas vara hänvisade till lågavlönade arbeten i högre utsträckning. 

Remitteringskraven skulle därför kunna försätta utsatta migranter i en situation som försvårar 

långsiktig förändring i förhållande till migrantens marginella position. Därtill kan svårigheter 

att få kvalificerade arbeten tillkomma på grund av rasism och diskriminering, faktorer vilka 
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också kan vara orsaker bakom social exklusion. Å andra sidan kan förväntningar om att 

remittera, om de finns, bidra till en hög motivation att få tillträde till arbetsmarknaden. 

 

7.3.4. Familj 

Resultatet visar att remittering kan ge upphov till konflikt inom sändarens relationer i 

värdlandet. Den som remitterar och befinner sig i en kärleksrelation med någon med ursprung 

från värdlandet kan ställas inför att hantera förväntningar som kommer från ens respektive, 

vilka kan ses stå för majoritetssamhällets normativa förväntningar. Samtidigt måste remittören 

hantera förväntningar från mottagarna och sig själv. Ett sätt att hantera sådana konflikter har 

visat sig kunna vara att den som motsätter sig remitteringarna avslutar relationen. Ett sätt att 

tolka detta kan vara genom att förstå uppbrottet som en strategi från den som motsätter sig 

försändelserna för att undvika risken att remitteringen ska leda till minskade ekonomiska 

tillgångar. Önskan att kunna remittera kan således tänkas påverka vem en person väljer att 

ingå i en relation med. 

 

7.4. Sammanfattning  

Deltagandet i det transnationella sociala rummet kan ge upphov till lojalitetskonflikter inom 

sändaren, som är en aktör i olika sociala världar (ursprungslandet, värdlandet och 

diasporagruppen) inom vilka det finns skilda förväntningar på denne gällande att remittera. 

Sändarna och mottagarna befinner sig i olika sociala världar och olika kontexter, där sändaren 

konstant behöver förhålla sig till hela det transnationella sociala rummet och de skilda 

förutsättningarna som finns inom det, medan mottagarens perspektiv främst utgår från 

ursprungslandets kontext. Att remitteringar upplevs vara en viktig handling kan förstås utifrån 

att de upprätthåller betydelsefulla band mellan sändaren och ursprungslandet. Att de sker 

inom kinship groups där reciprocitet genom remitteringar som återgäldande för omsorg 

motiverar sändaren.  

 

Informanterna som deltagit i denna studie har ej kunnat ses befinna sig i socialt exkluderade 

positioner. Remitteringen har kunnat påvisa viss påverkan på val gällande boende, 

sysselsättningar och fritid, men inte i den mån att det kan härledas till att befinna sig i en 

socialt exkluderad position. Däremot kan deras resonemang användas för att förstå hur 

skapandet av ens egen situation som remittör kan gå till. Dessa definierar sig inte som socialt 
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exkluderade då de relaterar sin egen livssituation till den för mottagaren i ursprungslandet och 

andra remittörer i värdlandet, bland vilka det är en normal och socialt betydelsefull handling, 

och inte till majoritetssamhällets förutsättningar.  

 

8.    Diskussion 

Avsnittet inleds med en diskussion kring studiens mest centrala resultat, följt av en 

metoddiskussion som ett komplement till den som förts löpande genom metodavsnittet. 

Vidare ges förslag till vidare forskning och avslutningsvis diskuteras studiens resultat i 

relation till socialt arbete. 

 

8.1. Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka remitteringens betydelse för sändarens livssituation. 

Penningförsändelserna har förståtts utifrån de kontexter individerna befinner sig i, vilka varit 

det transnationella sociala rummet samt de relationer och band som upprätthålls över 

nationsgränser.  

 

De huvudsakliga motiven till att remittera har i tidigare forskning förståtts som pliktkänslor, 

kulturella förväntningar samt önskan om att upprätthålla relationer (Batnizky et al., 2012; 

Lindley, 2009; Johnson & Stoll 2013). Dessa resultat ligger i linje med vad denna studie 

kommit fram till. Till skillnad från tidigare forskning har denna studie däremot visat få 

exempel på remitteringsmotiv baserade på egenintresse i relation till återvändandeplaner. Att 

detta inte visats i intervjuerna skulle däremot, i enlighet med det transnationella perspektivet, 

kunna förstås som att remitteringar förekommer oberoende av återvändandeplaner då det 

istället visats vara en handling som upprätthåller betydelsefulla band till ursprungssamhället. 

Altruistiska motiv så som mottagarnas behov och omständigheter i ursprungslandet har varit 

framträdande. Liksom Lindleys (2009) och Melanders (2009) studier visat, påtalar många 

sändare de faktiska skillnaderna i välstånd mellan ursprungsland och värdland som en 

motiverande faktor. Mottagarens förväntningar om vilka materiella tillgångar sändaren har att 

tillgå och sändarens känslor av skuld gick även att utläsa ur resultatet. Dessa upplevelser 

beskrevs av informanterna i denna studie inte leda till några större konsekvenser för dem. 

Samtidigt stöttar resultatet vad Johnson och Stoll (2013) beskriver, att sådana krav 

förekommer.  
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För att möjliggöra remitteringarna har det visat sig att sändarna använder sig av olika 

strategier, som att remittera kollektivt samt att remittera i syfte att på sikt minska behovet hos 

mottagaren. Strategier användes även för att minska de egna utgifterna och därmed kunna öka 

remitteringarna. Dessa utgjordes av att arbeta så mycket som möjligt, göra ekonomiska 

prioriteringar i vardagsekonomin, samt att minska boendekostnader genom att ha inneboende 

eller bo ihop med andra. De strategier som framkommit i denna studie går även att finna stöd 

för i den tidigare forskningen (Johnson & Stoll, 2013; Lindley, 2009). Denna studie visar att 

det bland informanterna upplevs vara en normal och självklart ekonomisk utgift, samtidigt 

som den i olika utsträckning inverkar på sändarens ekonomiska situation. Kanske är det 

vanligt förekommande att dessa prioriteringar sker bland dem en har omkring sig, och 

bortprioriteringar av “onödiga” utgifter blir till en norm som i sin tur kan skambelägga 

ekonomiska prioriteringar som minskar remitteringsmöjligheterna. Remitteringar är genom ett 

sådant resonemang, liksom Page (2012) menar att ses som ett socialt fenomen med sociala 

konsekvenser. I förhållande till majoritetssamhället kan remitteringarna förstås utgöra en av 

många faktorer i en segregationsprocess, om stora grupper i samhället lever under skilda 

levnadsförhållanden. Å andra sidan är strategier för att hantera ekonomiska utgifter samtidigt 

något som de flesta individer förhåller sig till, oavsett om individen remitterar eller ej. 

 

Studien har visat att migranter gör ekonomiska prioriteringar i sin egen ekonomi i syfte att 

kunna remittera, att remittörerna till viss del innehar flera arbeten samt att försändelserna kan 

orsaka konflikter i relationerna i värdlandet samt ursprungslandet. Bland de informanter som 

funnits i studiens urval har remitteringarna inte kunnat ses påverka deras sociala och 

ekonomiska situation i hög utsträckning. Detta kan förstås i ljuset av tidigare 

forskningsresultat, vilka visat att remitteringens påverkan på sändarens levnadsförhållanden 

skiljer sig åt beroende på etableringsnivån (Johnson & Stoll, 2013).  

 

Migranter kan befinna sig i marginella positioner i förhållande till majoritetssamhället och 

individens sociala position kan bero på andra faktorer än att individen remitterar, exempelvis 

att tillhöra en minoritet. Remitteringar verkar till viss del påverka sändarens val av boende, 

sysselsättning och fritid. Det kan samtidigt vara dessa faktorer som påverkar hur 

remitteringarna ser ut. Om så är fallet påverkar positionen i sig remitteringarna och inte vice 

versa. Ett problem med denna studie är att social exklusion har undersökts som en potentiell 

effekt av att remittera. Den som remitterar kan befinna sig i en position som är socialt 
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exkluderad även utan att denne remitterar, och hur remitteringen påverkar den ekonomiska 

och sociala situationen skulle därmed kunna vara beroende av positionen i sig. Att med hjälp 

av det teoretiska begreppet social exklusion undersöka en aktivitet som remitteringar vilken 

främst utförs av minoritetsgrupper kan handlingen okritiskt förstås som socialt exluderande i 

sig, då den skiljer minoritetsgruppen från majoritetssamhället. För att kunna urskilja 

remitteringens påverkan på sändarens ekonomiska och sociala situation krävs en norm att utgå 

ifrån. Social exklusion har hjälpt oss bestämma den normen till levnadsstandarden i 

värdlandet. På så sätt kan det avgöras vad som är normen och hur remitteringar kan bidra till 

det som är avvikande. För sändaren av remitteringar har det däremot visats vara mer komplext 

än så i och med deltagande i det transnationella sociala rummet där sändaren behöver förhålla 

sig till flera normer, formade i kontexter som skiljer sig åt. 

 

8.2. Metoddiskussion 

Att påverkan på sändarens livssituation i denna studie visat sig vara marginell kan förstås 

utifrån studiens urval. Informanterna i denna studie har av pragmatiska skäl varit relativt 

väletablerade. I studiens metodavsnitt beskrevs svårigheter att finna informanter som ville 

ställa upp på intervjuer, något som antogs bero på ämnets känslighet. Vilka som tackat ja till 

medverkan kan ha påverkats av hur de egna erfarenheterna av remitteringar sett ut. 

Informanternas upplevelser av remitteringar har visat sig vara förknippade med frivillighet 

och i låg utsträckning upplevts leda till utsatthet. Utgångspunkten vid formandet av 

intervjuguiden var att det kunde vara problematiskt att tala om remitteringarnas påverkan på 

den egna situationen. Under intervjuerna verkade detta dock inte utgöra ett problem för 

informanterna i fråga. Att informanterna kunde tala om ämnet utifrån egna erfarenheter kan 

ses som ett tecken på att remitteringarna inte försatt dem i utsatta situationer.  Att 

informanterna inte upplever att remitteringarna utgör någon påverkan på de egna livsvalen, 

kan förstås utifrån att de tillhör två skilda sociala världar, och jämför sina livssituationer i 

absoluta mått med ursprungslandets. Detta väcker däremot frågor kring hur situationen sett ut 

för de som tackat nej till deltagande i studien samt om orsakerna bakom att ej önska delta kan 

vara relaterade till hur den ekonomiska och sociala livssituationen ser ut. Enligt Johnson och 

Stolls (2013) studie erfar migranter med kortare tid i värdlandet mer krav och press att 

remittera, än den som befunnit sig där längre. Det kan utifrån denna studie inte uteslutas att 

remittering kan vara en faktor bakom social exklusion för migranter som är mindre etablerade 

och mer ekonomiskt utsatta än de informanter som deltagit.  
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Ytterligare en urvalsfaktor som kan ha påverkat resultatet är informanternas könsfördelning, 

fem män och en kvinna. Flertalet påtalade de förväntningar som fanns på dem att remittera i 

anslutning till kvinnors begränsade möjligheter att försörja sig i deras ursprungsländer, varpå 

de remitterade till sina mödrar. Detta kan förstås som att försörjningsplikten för dem i 

egenskap av att vara män varit extra påtaglig under dessa omständigheter. Ett annat urval med 

enbart kvinnor kunde tänkas ha tillfört ett annat perspektiv med andra upplevda förväntningar, 

vilka kunnat generera andra resultat. Besöket på en social verksamhet för kvinnor (se 5.3.2 

informanter) i syfte att efterfråga informanter visade på ämnets komplexitet och dessa 

kvinnors ovilja att tala om remitteringar.  

I mötena mellan informanterna och intervjuarna kan olika faktorer ha varit av betydelse för 

hur intervjuerna utspelade sig. I metodavsnittet diskuterades hur informanteras resonemang 

kan ha påverkats av vetskapen om att de deltog i en studie. Vidare kan det antas att 

informanterna relaterat till intervjuarna på olika sätt, beroende på olika attribut. Dessa kan ha 

grundats i uppfattningar om att en av intervjuarna delat en med informanterna liknande 

migrantbakgrund, vilket kan ha lett till ett igenkännande och samhörighet. Å ena sidan kan det 

ha påverkat utförligheten i informanternas beskrivningar med utgångspunkt i att intervjuaren 

redan är bekant med kontexten, å andra sidan kan det ha bidragit till ett ökat förtroende och en 

minskad oro för eventuella feltolkningar. Detta kan även ha orsakat att svaren i intervjuerna 

skilde sig åt beroende av vem som genomfört den. 

 

8.3. Förslag till vidare forskning 

Ingen har kopplat remitteringarnas påverkan på den egna situationen till hur barn i 

remitterande familjer kan påverkas. Föräldrar kan frivilligt göra ekonomiska prioriteringar 

och motivera det med betydelsen av att upprätthålla de sociala banden till ursprungslandet. 

Barn har däremot ofta ett begränsat ekonomiskt handlingsutrymme och är beroende av dess 

vårdnadshavare för att deras behov ska kunna tillgodoses. Barnets band till ursprungslandet 

kan vara svagare än för föräldern som migrerat, och det kan för barnet upplevas mindre 

motiverat att göra ekonomiska prioriteringar i syfte att upprätthålla relationerna till 

ursprungslandet. Ett intressant uppslag för vidare forskning kring remitteringens påverkan på 

sändare vore att retrospektivt undersöka hur barn till remitterande föräldrar upplevt 

remitteringens betydelse för familjens situation och den egna barndomens förutsättningar.  
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Vidare forskning bör ha i åtanke att remitteringar vanligen är en privatekonomisk fråga där 

sändare själva beslutar hur de ekonomiska tillgångarna ska spenderas. Om remittören i fråga 

skulle uppbära försörjningsstöd kan det däremot vara mer legitimerat att undersöka hur de 

privata utgifterna fördelas, om syftet är att stötta sändaren i att hantera krav och förväntningar 

vilka i och med ekonomiska prioriteringar kan påverka den egna och eventuella barns 

levnadsstandard. Att genomföra forskning kring remittingars påverkan på sändares 

livssituationer med ett urval baserat på att individer remitterar samt uppbär försörjningsstöd 

kan vara intressant, samtidigt som det utifrån våra erfarenheter kring att finna informanter kan 

tänkas utgöra ett metodologiskt problem. 

 

8.4. Resultatet i relation till socialt arbete 

Utifrån resultatet i denna studie går det inte att säga att de som remitterar på grund av 

försändelserna skulle befinna sig i socialt exkluderade positioner eller komma i kontakt med 

det sociala arbetet i högre utsträckning än de som inte remitterar. Det går däremot att säga att 

migranter som remitterar behöver förhålla sig till krav och förväntningar från olika sociala 

världar.  

Enligt statistiska beräkningar av migranters remitteringar från Sverige ägnade sig 14 % av 

migranterna åt att remittera (Pelling et al., 2011). Resultatet från denna studie har i likhet med 

Pelling et al. (2011) antytt att försändelserna kan ske genom informella kanaler. Vår studies 

urval har bestått av migranter som remitterar och informanterna har beskrivit en upplevelse av 

att remitteringar är vanligt förekommande. Fenomenet kan med utgångspunkt i studiens 

resultat tänkas vara mer vanligt förekommande än vad de statistiska beräkningarna visar. Om 

det även antas att den som är socialt och ekonomiskt utsatt trots det remitterar samt att det är 

svårare att i forskningssyfte komma i kontakt med dessa är det möjligt att det är en grupp som 

kommer i kontakt med det sociala arbetet i olika former. Resultaten från denna studie kan 

användas av socialarbetare som möter migranter för att öka förståelsen för vilken betydelse 

remitteringar kan ha och kan bidra till att förstå migranten utifrån de kontexter denne befinner 

sig i. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Grundinformation  
 Kön 

 Ålder 

 Härkomst 

 Ankomstår till Sverige 

 Civilstånd 

 Sysselsättning 

 Utbildningsbakgrund 

 Vilka personer ingår i familjen? 

 Var bor du/ni? Hur bor du/ni? 

 När lämnade du ditt ursprungsland? 

 Vad fick dig att lämna landet? 

 

Frågeställning 1. Hur beskriver migranter sina upplevelser av remittering? 

1. Hur skulle du beskriva din relation till i ditt ursprungsland idag? (transnationella 

sociala rum) 

2. Hur ofta skickar du pengar till ditt ursprungsland? (transnationella sociala rum) 

3. Går det att säga något om hur mycket du skickar? (transnationella sociala rum) 

4. Kan du berätta lite om vilka du skickar pengar till? (transnationella sociala rum) 

Hur länge har du skickat till dem? 

Var befinner de sig? 

5. Hur kommer det sig att du skickar pengar? (reciprocitet) 

Har det någonsin känts som en börda?  

Vad brukar pengarna gå till tror du? 

Vad tror du att pengarna betyder för dem du sänder till?  

6. Är det viktigt för dig att kunna skicka pengar? (reciprocitet) 

Hur kommer det sig? 

Får du ut något av att skicka pengar?  

Skulle du vilja skicka mer/mindre pengar än vad du gör idag?  

Vad skulle hända om du slutade skicka pengar?  

7. Upplever du att det finns några förväntningar på att du ska skicka pengar till anhöriga i 

ditt ursprungsland? (reciprocitet) 

Från vem? 

På vilket sätt? 

Hur känns det? 

exempel? 

Fanns det närvarande i migrationsbeslutet? (reciprocitet) 

Upplever du att du kan leva upp till de förväntningarna?  

8. Förväntar du dig något i gengäld? (reciprocitet) 

 

Frågeställning 2. Vilka strategier använder migranten sig av i remitteringsprocessen? 

9. Vad behövs för att någon ska kunna skicka pengar?  

10. Hur tror du att en person resonerar när den får erbjudande om en provanställning 

när den fortfarande går SFI för att lära sig svenska, och familjen i ursprungslandet samtidigt 

behöver pengar? 
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11. Hur ser det ut runtomkring dig, är det många personer som du känner som 

skickar pengar till sina ursprungsfamiljer?  

Hur kommer det sig att de skickar pengar?  

Tror du att de påverkas på något sätt av att skicka pengar?  

Hur vanligt skulle du säga att det är personer med samma ursprung som du 

skickar pengar? 

 

Frågeställning 3. Hur påverkas migrantens sociala och ekonomiska situation i 

värdlandet av att remittera? 
 

12. Upplever du att ditt liv här i Sverige påverkas av att du skickar pengar på något 

sätt? (social exklusion) 

13. Hur blir det för din familj här i Sverige, att du skickar pengar?  

Kan det någonsin leda till konflikt i familjen? I din egen, eller om 

du har sett det hos andra som sänder pengar?  

14. Tror du att pengaförsändelserna på något vis kan påverka den ekonomiska 

situationen för någon som skickar pengar till anhöriga? (social exklusion) 

På vilket sätt?  

Kan du ge något exempel?  

15. Tror du att en person som skickar pengar kan välja att dra ner på andra utgifter 

så som till exempel fritidsaktiviteter (för att kunna sända så mycket som möjligt)? (social 

exklusion - fritid) 

Kan du ge något exempel? 

16. Har det faktum att du skickar pengar på något sätt påverkat ditt val av boende? 

(social exklusion - boende) 

Har du sett någon annan bli påverkad?  

17. Har det faktum att du skickar pengar på något sätt påverkat din arbetssituation? 

(flera arbeten t ex)?(social exklusion - arbete) 

Har du sett någon annan bli påverkad?  

18. Hur tror du att ditt/ert liv hade sett ut om du inte skickat en del av din inkomst? 

Hade något varit annorlunda? (social exklusion) 

Om ja, på vilket sätt? 

19. Hur föreställer du dig att ditt liv ser ut om 10 år?  

Hinder/möjligheter?  
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Bilaga 2. Bearbetning och analys 

 

Intervjufrågor utifrån frågeställningar Resultatredovisning Teoretisk 

anknytning 

1. Hur skulle du beskriva din relation till i 

ditt ursprungsland idag? 

 

6.1.2. Relation till 

ursprungsland 

Transnationella 

sociala rum 

2. Hur ofta skickar du pengar till ditt 

ursprungsland? 

 

6.1.3. Kontinuitet och 

summa 

Transnationella 

sociala rum 

3. Går det att säga något om hur mycket du 

skickar? 

 

6.1.3. Kontinuitet och 

summa 

Transnationella 

sociala rum 

4. Kan du berätta lite om vilka du skickar 

pengar till? 

 

6.1.4. Mottagare Transnationella 

sociala rum 

5. Hur kommer det sig att du skickar 

pengar?  

 

6.1.1. Remitteringsmotiv Reciprocitet 

6. Är det viktigt för dig att kunna skicka 

pengar? 

 

6.1.1. Remitteringsmotiv Reciprocitet 

7. Upplever du att det finns några 

förväntningar på att du ska skicka pengar 

till anhöriga i ditt ursprungsland? 

 

6.1.5. Förväntningar Reciprocitet 

8. Förväntar du dig något i gengäld? 

 

6.1.5. Förväntningar Reciprocitet 

9. Vad behövs för att någon ska kunna 

skicka pengar?  

 

6.2. Vilka strategier 

migranter använder sig av i 

remitteringsprocessen 

 

10. Hur tror du att en person resonerar när 

den får erbjudande om en provanställning 

när den fortfarande går SFI för att lära sig 

svenska, och familjen i ursprungslandet 

samtidigt behöver pengar? 

 

6.2. Vilka strategier 

migranter använder sig av i 

remitteringsprocessen 

 

11. Hur ser det ut runtomkring dig, är det 

många personer som du känner som 

skickar pengar till sina ursprungsfamiljer?  

 

6.2. Vilka strategier 

migranter använder sig av i 

remitteringsprocessen 

 

12. Upplever du att ditt liv här i Sverige 

påverkas av att du skickar pengar på något 

sätt?  

 

6.3.1 Påverkan Social exklusion 

13. Hur blir det för din familj här i Sverige, 

att du skickar pengar? 

6.3.5. Familj Social exklusion 

14. Tror du att pengaförsändelserna på 

något vis kan påverka den ekonomiska 

6.3.1. Påverkan Social exklusion 
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situationen för någon som skickar pengar 

till anhöriga? 

 

15. Tror du att en person som skickar 

pengar kan välja att dra ner på andra 

utgifter så som till exempel 

fritidsaktiviteter (för att kunna sända så 

mycket som möjligt)? 

 

6.3.2. Fritid Social exklusion 

16. Har det faktum att du skickar pengar på 

något sätt påverkat ditt val av boende?  

 

6.3.3. Boende Social exklusion 

17. Har det faktum att du skickar pengar på 

något sätt påverkat din arbetssituation? 

(flera arbeten t ex) 

 

6.3.4. Sysselsättning Social exklusion 

18. Hur tror du att ditt/ert liv hade sett ut 

om du inte skickat en del av din inkomst? 

Hade något varit annorlunda? 

 

6.3.1. Påverkan Social exklusion 

 


