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Studien innehar ett pedagogiskt intresse av att bemöta människor 
med olika kulturell bakgrund. Syftet är att belysa yrkesverksammas 
erfarenheter av olika typer riskfaktorer till ungdomskriminalitet ur 
ett mångkulturellt perspektiv. Tidigare forskning belyser 
samhällsstrukturer och samhällsförankring som vitala begrepp kring 
riskfaktorer för utvecklande av ungdomskriminalitet. Studien 
använder en kvalitativ metod med hermeneutisk inriktning. 
Resultatet visar att det finns skillnader i riskfaktorer till utvecklande 
av kriminalitet beroende på kulturell bakgrund och att orsakerna till 
dessa skillnader finns mellan individnivå och högsta samhällsnivå. 
Resultatet tyder på att många, för invandrarungdomar specifika 
riskfaktorer beror på uppväxt enligt samhällsstruktur som skiljer sig 
från den svenska, samt att invandrarungdomar då kan uppleva 
anpassningssvårigheter till samhället och känslan av utanförskap. 
Kunskaperna bör finnas i medvetandet hos yrkesverksamma som 
grund till det pedagogiska mötet, resultatet påvisar dock att den 
grundläggande faktorn i ett gott pedagogiskt möte är den 
yrkesverksammes förmåga att möta varje människa som en unik 
individ. 
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INTRODUKTION 
Denna studie undersöker hur yrkesverksamma människor i arbete med ungdomar 
uppfattar riskfaktorer till ungdomskriminalitet och pedagogiska förhållningssätt ur ett 
mångkulturellt perspektiv. Forskningsområdet har så långt som vår utforskning sträcker 
sig inte undersökt fenomenet speciellt ingående i Sverige. Främst avses att belysa 
intervjupersonernas erfarenheter av skillnader mellan olika sorters riskfaktorer för 
ungdomskriminalitet beroende på ungdomars olika kulturella bakgrund.  

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är ämnet intressant eftersom vi som framtida 
yrkesutövare måste följa med i samhällsutvecklingen och inneha en fördjupad kunskap 
om en mängd olika kulturer och dess potentiella inverkan inom behandlingsarbetet. Det 
är av vikt att behandlingspedagoger idag och i framtiden bör vara rustade för att möta 
den mångkulturalitet Sverige erbjuder. Detta för att på bästa sätt kunna bemöta och 
förstå alla medborgare och medmänniskor yrkesverksamma stöter på i 
behandlingsarbetet.  

Vad som i denna studie menas med begreppet riskfaktor är att det omfattar en 
omständighet eller en händelse som ökar sannolikheten för att något icke önskvärt ska 
inträffa. Med begreppet kriminalitet avses; gärningar som enligt brottsbalken kan 
medföra fängelsestraff. Slutligen arbetar vi utefter definitionen att ordvalet ungdom 
inbegriper alla ungdomar i åldern 12-18 år. Ordet mångkulturell definierar 
Nationalencyklopedin, NE (2009) som något som innefattar många olika kulturer och 
kulturyttringar ofta med tonvikt på de positiva möjligheter detta ger: en ny och positiv 
samhällsanda byggd på Sverige som en nation, en definition denna studie ställer sig 
bakom. Med begreppet mångkulturell ur en svensk samhällssynpunkt avses det i studien 
det faktum att Sverige som mångkulturellt samhälle innehar medborgare födda i många 
olika länder, uppväxta i olika samhällsstrukturer. Ahlberg och Lööw (2002) påvisar en 
definition av invandrare som man målar upp som allmänt vedertagen; person som är 
folkbokförd i Sverige men född i ett annat land. När begreppet invandrare används i 
denna studie utgår vi från denna definition. Med begreppet invandrarbakgrund avses 
människor som är invandrare enligt definitionen ovan eller har invandrare inom sin 
familjekrets.  

Bakgrund 
 

Att Sverige idag är ett mångkulturellt land råder det ingen tvekan om, Eriksson (2002) 
menar dock att Sverige aldrig varit en helt och hållet homogen stat. Den svenska 
invandringshistorien brukar beskrivas i olika faser. Direkt efter andra världskriget ökade 
flyktinginvandringen till Sverige enligt Eriksson då främst från Danmark, Norge, 
Finland och Baltikum.  Allwood och Franzén (2000) påvisar att invandringen aldrig 
varit kontinuerlig och likformig och i enighet med Eriksson så dominerades 
efterkrigstiden fram till 1970-talet av arbetskraftinvandring. Under 1970-talet ändrades 
karaktären av invandringen till flyktinginvandring som följd av statskupper och krig i 
Eritrea, Kurdistan, Chile och Turkiet (Allwood och Franzén 2000). Under 1980- och 
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1990-talen har flyktinginvandringen enligt Allwood och Franzén främst utmynnat från 
Balkan, Iran, Irak och Somalia.  

Under 2007 invandrade 99 485 människor till Sverige enligt Statistiska centralbyrån, 
(SCB 2008). För att räknas som invandrare i SCB:s statistik krävs att man har för avsikt 
att stanna i Sverige i minst 12 månader samt har uppehållstillstånd/uppehållsrätt (gäller 
icke nordiska medborgare) och folkbokför sig i landet. Mellan åren 2005-2006 ökade 
invandringen i Sverige med 47 procent enligt SCB samtidigt som man fastslår att 
motsvarande ökning mellan 2006-2007 nästan var 4 procent. Att så många invandrade 
under 2007 beror enligt SCB på flertalet faktorer, bland annat påvisas en hög invandring 
av nära anhöriga till personer som tidigare beviljats uppehållstillstånd. Antalet 
asylsökande ökade kraftigt under 2007 samtidigt som att många fler människor fick 
stanna av skyddsbehov jämfört med 2006. Bland dem som invandrade till Sverige under 
2007 påvisar SCB att 63 procent bosatte sig i storstadsregionerna, Stockholms, Skåne 
och Västra Götalands län. I övrigt återfanns en jämn spridning över de svenska länen. 
Bland invandrarna 2007 fanns 168 medborgarskap representerade enligt SCB. Liksom 
tidigare år påvisas att svenska medborgare var den största enskilda gruppen av 
invandrare under 2007, tätt följt av den irakiska gruppen. Utöver irakier så var de två 
största utomeuropeiska invandrargrupperna somalier och thailändare. Under 2007 
invandrade 73 072 utomnordiska medborgare till Sverige, vilket omfattar 73 procent av 
den totala invandringen. De två vanligaste anledningarna till att man sökt sig till Sverige 
inom denna grupp är enligt SCB (2008) familjeband (38 procent) och skyddsbehov (15 
procent).  

Riskfaktorer 
Många skulle skriva under på att tiden som ungdom är en turbulent period fylld med 
problem. De flesta ungdomar passerar denna viktiga period i livet utan större 
svårigheter, medan det finns ungdomar som inte genomgår perioden på samma 
smärtfria sätt och uppvisar ofta en typ av beteende som måste betraktas som 
problematisk. Erling och Hwang (2001) menar att merparten av problem är begränsade 
till ungdomstiden av en individs liv. För vissa individer följer beteendet ungdomen in i 
vuxen ålder. Det är denna grupp som står för hälften av all kriminalitet och orsakar på 
så sätt mycket lidande för andra människor och stora kostnader för samhället.  

Enligt Erling och Hwang (2001) är det en mängd olika riskfaktorer i samverkan, så som 
individuella, psykosociala och samhälleliga som tenderar att utveckla ett antisocialt 
beteende. Hur stark en risk är beror enligt Socialstyrelsen (2006) på antalet 
ogynnsamma faktorer och på utsatthetens intensitet och varaktighet. Socialstyrelsen 
beskriver att i de flesta förekommande fall av icke önskvärt beteende, beror det snarare 
på antalet riskfaktorer än någon speciell enskild faktor. Risker i en ungdoms liv tenderar 
att utgöra olika hot beroende på i vilken ålder och mognadsfas ungdomen befinner sig.  

I BRÅ (2001) har man valt att kategorisera tidiga riskfaktorer under fyra olika 
kategorier: Egenskaper och beteende, Genetik och biologi, Föräldrar och uppfostran 
samt Socioekonomisk struktur. 



 

3 

Egenskaper och beteende 

Barnets konkreta beteende och handlingar i unga år kan vara det mest tydliga sättet att 
uppfatta signaler om att en illavarslande utveckling kan vara anstående. BRÅ (2001) 
påvisar att uppförandestörningar som aggressivitet, fientligt och utagerande beteende 
mot barn och vuxna, destruktivt förstörande för sin omgivning och bråkigt eller allmänt 
stökigt uppförande medför kraftigt ökad risk för en framtida kriminell utveckling. En 
annan form av tidiga signaler för ökad risk att utveckla ett kriminellt beteende menar 
BRÅ (2001) och Erling och Hwang (2001) att uppmärksamhetsstörningar och 
hyperaktivitet är. Detta kan uppfattas hos barn som redan i låg ålder påvisar 
koncentrationssvårigheter, har svårt att sitta stilla, är rastlösa, impulsiva och ofta stör 
eller avbryter. Dessa barn har ofta svårt att ansamla den mängd av uppmärksamhet och 
självkontroll som krävs för att fungera i ett socialt sammanhang tillsammans med vuxna 
eller andra barn. Ytterligare en egenskap som utvecklas tidigt hos barnet är förmågan att 
känslomässigt knyta an till andra människor. Brister i denna utveckling kan leda till att 
barnet i framtiden saknar förmågan att känna trygghet, empati och tillit i relationer till 
andra människor och får då problem med att skapa varaktiga sociala relationer (BRÅ 
2001). Barn som i låg ålder inte fått möjligheten att utveckla en grundläggande trygghet 
i sina tidigaste relationer får ofta svårigheter med senare sociala relationer och förmågan 
att uppfatta hur andra människor kan uppfatta vissa situationer eller ageranden, BRÅ 
definierar dessa brister som emotionella störningar, vilka medför en ökad risk för en 
framtida kriminell utveckling.  

Egenskaper och beteendemönster som beskrivits ovan behöver givetvis inte 
regelmässigt medföra problem och bana väg för framtida kriminalitet. Påvisar barnet 
något enstaka av dessa problem under en kortare tid menar BRÅ (2001) och Erling och 
Hwang (2001) att barnet förmodligen kommer att utvecklas på ett normalt sätt. Dock 
har dessa egenskaper och beteendeproblem tendensen att hand i hand ansamlas hos en 
och samma individ, och i dessa fall pekar BRÅ och Erling och Hwang starkt på att det 
finns ett allvarligt hot mot den framtida psykosociala anpassningen som i sin tur kan 
utmynna i en socialt avvikande bana med kriminalitet som följd.   

Genetik och biologi 

Ingen människa föds till brottsling, däremot visar BRÅ (2001) att vissa medfödda eller 
tidigt förvärvade genetiska och biologiska faktorer kan medföra ökad risk för 
framkomsten av vissa beteendemönster som i sin tur ökar risken för framtida 
kriminalitet. BRÅ menar att hormonella faktorer och funktioner i det autonoma 
respektive centrala nervsystemet bidrar till grundläggande förutsättningar för att 
utveckla impulsivitet, aggressivitet och liknande beteenden som beskrivits under 
rubriken Egenskaper och beteende.  

Föräldrar och uppfostran 

Föräldrars egenskaper och deras förmåga till omsorg är viktiga faktorer i 
socialisationsprocessen som formar barnets utveckling (BRÅ 2001). Föräldrarnas 
uppfostringsmetoder och förmåga att skapa tillitsfulla relationer barnet kan anknyta till 
bidrar till att kompensera för exempelvis ogynnsamma biologiska och genetiska 
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riskfaktorer enligt BRÅ. Precis som ett gott föräldraskap kan fungera som skydd för 
framtida avvikande bana kan brister i föräldraskapet enligt BRÅ och Erling och Hwang 
(2001) leda till ökad risk för framtida kriminalitet. Att ha unga föräldrar, växa upp med 
skilda eller ensamstående föräldrar, missbruk och kriminalitet hos föräldrarna samt 
psykisk sjukdom hos någon förälder är alla exempel på förhållanden som innebär ökad 
risk för utvecklande av kriminalitet hos barnet. BRÅ menar att risken för antisocial 
utveckling ökar i takt med antalet familjerelaterade stressfaktorer som barnet utsätts för. 
Föräldraförmågan att utveckla en positiv känslomässig närhet och relation till barnet är 
central för dess utveckling. Barn till föräldrar som enligt BRÅ (2001) har en avvisande 
hållning gentemot barnet och brister i förmågan att skapa en förtroendefull och 
känslomässig kontakt löper ökad risk för att utveckla emotionella störningar och i 
förlängningen framtida kriminalitet.  

En mindre god relation mellan förälder och barn gör det svårare att skapa en 
förtroendefull relation mellan parterna och därmed försämras föräldrarnas möjligheter 
att få insyn i barnets förehavanden BRÅ (2001). Svårigheter i barns förmåga att socialt 
interagera med vuxna och jämnåriga och att finna sig tillrätta i skolan och andra sociala 
sammanhang är enligt BRÅ en följd av generell brist på sociala, kognitiva, och 
emotionella färdigheter som växt fram ur en icke positiv socialisationsprocess inom 
familjen. Ett utagerande beteende hos barnet kan inom familjens socialisationsramar 
vara ett vägvinnande beteende som dock i andra sociala sammanhang inte fungerar alls. 
BRÅ påvisar att brister i föräldrarnas uppfostringsmetoder kan föranleda bristande 
sociala färdigheter hos barnet. Därigenom uppvisar barnet ett avvikande beteende i den 
sociala interaktionen med andra barn som leder till konflikter och avståndstagande. 
Detta kan leda till att barnet förstärker problematiken och söker sig till likasinnade barn. 
BRÅ menar att en fortsatt liknande avvikelsespiral tillsammans med bristande 
föräldratillsyn över barnets umgänge och förehavanden, formar själva grunden för en 
antisocial utveckling och i sin tur ökad risk för framtida kriminalitet.  

Socioekonomisk struktur 

Enligt BRÅ (2001) ökar risken för utvecklande av ett antisocialt beteende om man som 
barn växer upp i socioekonomiskt utsatta områden. Dock är inte överrisken förknippad 
med några enkla orsakssamband eftersom de flesta barn trots allt inte utvecklar ett 
kriminellt beteende. Erling och Hwang (2001) påpekar att det i samhällen med stora 
ekonomiska skillnader och segregation i boendet finns en ökad risk för att ungdomar 
skall bete sig antisocialt. Den socioekonomiska och fysiska strukturen i ett område kan i 
vissa fall skapa ökad risk för kriminalitet bland ungdomar. BRÅ menar att den sociala 
sammansättningen av människor i området kan göra det särskilt svårt för föräldrar att få 
stöd i skapandet av barnets socialisationsprocess. Detta kan gälla stödet från grannar, 
vänner, andra vuxna, dagismiljö och inte minst påverkan från vänner då barnen börjar 
umgås utan föräldrars direkta insyn. När barnen blir ungdomar kan den fysiska och 
sociala strukturen i dessa områden enligt BRÅ bidra till en ökad risk för kriminell 
utveckling genom att erbjuda fler tillfällen till brott, exempelvis dunkel belysning vid 
parkeringsplatser och hus/källare med dåliga lås. Erling och Hwang menar att faktorer 
som arbetslöshet, yrken med låg status, dålig inkomst, trånga bostäder, sämre materiel 
standard, missbruk, etablerad kriminalitet och känsla av utanförskap är faktorer som är 
vanligare i socialt utsatta områden och som alla bidrar till en sämre psykosocial 
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uppväxtmiljö för invånarna. Områdesstrukturer av detta slag är viktiga att känna till och 
kan ligga till grund för preventiva insatser på samhällsnivå. Däremot kan inte tidiga 
preventiva åtgärder på individnivå motiveras med hjälp utav dessa generella 
områdesstrukturer då varje individs situation är unik (BRÅ 2001). 

Brottslighet ur ett mångkulturellt perspektiv i Sverige 
Ursprungligen har BRÅ, brottsförebyggande rådet genomfört en studie där man 
undersökt den registrerade misstänkta brottsligheten mellan åren 1985- 1989 ur ett 
mångkulturellt perspektiv. Vi har tagit del av en uppföljningsstudie, BRÅ (2005) där 
man återigen granskat den registrerade misstänkta brottsligheten ur ett mångkulturellt 
perspektiv i Sverige. Både studier i Sverige och internationellt visar att utlandsfödda 
tenderar att i större utsträckning vara registrerade för misstanke av brott jämfört med 
människor som är uppvuxna i sitt födelseland enligt BRÅ. Vidare menar man att om 
man är född i Sverige men har en eller två utrikesfödda föräldrar tenderar även det att i 
större utsträckning registreras för misstanke av brott. I vissa samhällen har enligt BRÅ 
andra generationens invandrare högst överrisk att registreras för misstanke om 
kriminalitet. Så är inte fallet i Sverige där första generationens invandrare har högre 
överrisk av samma fenomen.  

Det finns en stor statistisk skillnad för invandrare jämfört med svenskfödda personer 
med svenskfödda föräldrar som misstänks för brott. Dock bör man när man tar del av 
dessa siffror ha i beaktande att det är 3,5 gånger vanligare att män är misstänkta för 
brott jämfört med kvinnor. Det är enligt BRÅ (2005) även 6 gånger vanligare att 
personer vars familj haft socialbidrag är registrerade misstänkta för brott. Detta redogörs 
för att läsaren skall få jämförelsesiffror att referera till inför det faktum att BRÅ fastslår 
att det är 2,5 gånger vanligare att invandrare registreras misstänkta för brott i Sverige 
jämfört med personer med svenskfödda föräldrar. Vidare påvisas också att bland 
invandrares brottslighet är den vanligaste brottstypen tillgreppsbrott eller brott mot 
person. Invandrarungdomar tenderar i större utsträckning än svenska ungdomar att 
registreras misstänkta för typiska ungdomsbrott som misshandel, brott mot knivlagen 
och bilstöld.  

Andelen personer registrerade misstänkta för brott är enligt BRÅ (2005) större i vissa 
grupper från vissa delar av världen, exempelvis vissa delar av Afrika och Mellanöstern. 
Invandrare från länder med västerländsk kultur tillhör den gruppen av invandrare som i 
minst utsträckning registreras misstänkta för brott. BRÅ menar att det som utmärker de 
geografiska områden, där de som invandrat till Sverige i särskilt hög utsträckning är 
misstänkta för brott, är att levnadsbetingelserna där skiljer sig från levnadsbetingelser i 
västländer. Därtill kommer att människor från dessa områden ofta tvingats lämna sina 
hemland på grund av krig och förtryck. De invandrare som fortfarande begår flest brott i 
Sverige är ursprungligen från Danmark, Norge och Finland. Detta beror dock på att 
dessa grupper till antalet är mycket större än andra invandrargrupper i Sverige (BRÅ). 
Även om exempelvis danskarna begår fler brott i Sverige än irakierna så löper irakierna 
fortfarande större risk att registreras misstänkta för brott då deras urvalsgrupp är mindre, 
procentuellt är det således fler irakier som begår brott.  
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BRÅ (2005) beskriver att invandrarungdomar som kommer till Sverige under sina första 
levnadsår har lättare att anpassa sig än de som anländer när de är i skolåldern. Den 
grupp invandrarungdomar med lägst antal registrerade misstankar om brott är således 
enligt BRÅ de som kommit till Sverige innan skolåldern. De invandrarungdomar med 
högst procentuell risk för att registreras misstänkta för brott är de som anländer till 
Sverige i skolåldern och i övre tonåren.  

År 1997 stod personer med två svenskfödda föräldrar för ungefär 60 procent av 
brottsligheten i åldrarna 15 till 51 år. De flesta invandrare är givetvis inte registrerade 
misstänkta för något brott. Överrisken att som invandrare registreras misstänkt för 
brottslighet har enligt BRÅ (2005) ökat något sedan slutet av 1980– talet. Överrisken 
för personer födda i Sverige med en eller två utlandsfödda föräldrar är dock i princip 
oförändrad jämfört med det senaste mättillfället. BRÅ menar att ökningen av överrisken 
att registreras misstänkt för brott hos invandrare förmodligen beror på att antalet 
personer i Sverige som tillhör flyktinggrupper, som i andra studier visat sig ha en 
särskild överrisk, har ökat.  

Vidare belyser BRÅ (2005) att om man fick möjlighet att undersöka invandrargruppers 
faktiska förekomst av kriminalitet, inte bara misstankar, så skulle överriskerna sjunka då 
den höga andelen misstankar i viss mån kan förklaras av polisens selektivitet. BRÅ 
menar att det är lättare att bli registrerad misstänkt för brott om man tillhör en 
befolkningsgrupp som redan är överrepresenterad i brottsstatistiken. 

Slutligen landar BRÅ (2005) i att bakgrundsfaktorer som kan bidra till att invandrare 
oftare misstänks för brott ryms under följande tre huvudteman.  

 Det är svårt att bryta upp från hemlandet och bosätta sig i ett nytt land. 

 Sociala faktorer som generellt ökar risken för brott är vanligare bland 
invandrare. 

 Det mottagande som invandrare får i Sverige har brister. 

Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning är indelat under tre rubriker: Familjestrukturer i individualistiska och 
kollektivistiska samhällen, Samhällsförankring och Kulturell påverkan på praktisk 
pedagogik.   
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Familjestrukturer i individualistiska och kollektivistiska 
samhällen 

Uppfostran 

Al- Baldawi (2003) menar att kultur består av traditioner, normer och seder som omger 
människan från födseln som ett arv från omgivningen. Dessa traditioner och normer 
inrotas enligt Al- Baldawi i individen i en inlärningsprocess. Att kulturen definieras på 
detta sätt innebär att det inte finns några kulturer som är rätt eller fel. 

Varje enskild kultur har ofta en egen syn på barnafostran, antalet kulturer samt 
variationer och likheter kulturerna emellan är ett väldigt brett område. Almqvist och 
Broberg (2000) delar upp området i en mer greppbar storlek och jämför således en mera 
västeuropeisk, individualistisk uppfattning om barn och barnuppfostran med en 
kollektivistisk tradition som är vanlig i Mellanöstern, Sydostasien och Afrika. Almqvist 
och Broberg menar att barnafostran ur ett evolutionärt perspektiv har ändamålet att 
individen skall erhålla sådana förmågor han/hon behöver för att fungera i sin sociala 
grupp och bemästra sina mest grundläggande uppgifter, nämligen: Att skaffa sig en 
partner och fortplanta sig, att tillsammans med sin partner och övriga i den sociala 
gemenskapen ordna och lösa sin försörjning samt att ge sina barn tillräcklig vård och 
omsorg. Hur individen löser detta beror enligt Almqvist och Broberg på de egenskaper 
och traditioner som finns i dess kultur och som präglat dennes uppfostran. Hur vi blir 
som människor beror alltså i stor utsträckning på vilken kultur vi växt upp och fostrats i.  

Invandrares utveckling påverkas av det samhälle deras föräldrar kommer ifrån och 
uppfostringsmetoderna härstammar och förstås ur villkoren och traditionerna från 
fostran i det ursprungliga hemlandet (Almqvist & Broberg 2000). Att förstå villkoren 
för barnuppfostran i den kultur barnen och eller deras föräldrar kommer ifrån är enligt 
Almqvist och Broberg direkt nödvändigt för att förstå de svårigheter som det kan 
innebära att fostra barnen i ett nytt land.  

Almqvist och Broberg (2000) menar att kulturella olikheter ofta förväxlas med 
tidsmässiga skillnader. Som invandrarförälder kan man önska sig tillbaka till de 
värderingar och traditioner som fanns i den kultur man lämnat, och tänker inte på att 
värderingarna och traditionerna i hemlandet kanske inte längre är de samma. 
Minoritetskulturer blir gärna konservativa på det vis att man, för att behålla sin 
kulturella identitet, håller fast vid och i vissa fall förstärker traditioner och värderingar 
sådana som de var i hemlandet innan man lämnade det.  

Självständighet och samhörighet 

I det moderna Sverige menar Almqvist och Broberg (2000) att förmågan till 
självständigt arbete och leverne samt färdigheterna att kunna fatta egna beslut och 
initiativförmåga är viktiga egenskaper för att klara sig. Barnen tränas redan i låg ålder 
för att klara sig själva, att äta, klä sig och sköta sina toalettbestyr själva, vilka är 
exempel på självständiga beteenden som uppmuntras.  
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Den typ av familjestruktur som är vanlig i exempelvis mellanöstern kallar Almqvist och 
Broberg (2000) för den utvidgade familjen. I denna struktur finns ofta flera som är 
beredda att hjälpa barnen med vardagliga rutiner som; att äta och sköta hygien/renlighet. 
Almqvist och Broberg påvisar att det i dessa strukturer, finns väldigt få förväntningar på 
prestationer hos barnen upp till sex år, den dagliga omvårdnad som med svenska ögon 
mätt kanske kan ses som en bromskloss för barnets utveckling, ses som 
kärlekshandlingar och rättigheter.  

Betoningen på självständighet i motsats till samhörighet är ofta den kanske viktigaste 
skillnaden mellan västerländsk och österländsk barnuppfostran. De förväntningar på 
individualitet som riktas mot västerländska barn vid tolv månaders ålder riktas inte mot 
barn i österländska kulturer förrän de är fyra – fem år gamla (Almqvist & Broberg 
2000). I den utvidgade familjen som dominerar i exempelvis Mellanöstern, Sydostasien 
och Afrika, värderar man enligt Almqvist och Broberg främst barnens förmåga att ta del 
i familjesystemet, medan man i västerländsk barnuppfostran tidigt uppmuntrar 
prestationer och självständighet. Vidare har också barnaskarans storlek betydelse för hur 
barnet kan utmärka sig som individ. Om man har ett eller två barn kan föräldrarna, till 
skillnad om man har exempelvis åtta barn, ge mer detaljerade svar på frågor om barnens 
individuella särdrag, ur detta perspektiv uppmuntras och uppmärksammas barnens 
individuallitet (Almqvist & Broberg).  

Skillnaden mellan ett individuallistiskt (västerländskt) och ett kollektivistiskt 
(österländskt) utvecklingsmönster kvarstår enligt Almqvist och Broberg (2000) upp i 
tonåren. Idealet att unga skall satsa på sig själva, upptäcka världen och flytta hemifrån 
innan de är gifta förekommer enligt Almqvist och Broberg knappast i exempelvis 
islamiskt dominerad kultur.  

Familjen som socialt nätverk 

En familjs sammansättning har en stor inverkan på barnets socialisation. Det finns en 
skiljelinje mellan den familjestruktur som brukar kallas kärnfamilj, det vill säga en 
familj bestående av föräldrar och barn, och den utvidgade familjen där flera 
generationer lever tillsammans (Almqvist & Broberg 2000). I västerländska samhällen 
har barn generellt få viktiga personer i sitt sociala nätverk. Mamman och pappan är de 
två vuxna som barnet anknyter speciellt nära till och de har hela ansvaret för barnet 
menar Almqvist och Broberg. Kärnfamiljen blir därför en ganska sårbar institution då 
väldigt mycket av barnets trygghet skulle försvinna om en av föräldrarna av någon 
anledning skulle bryta upp med familjen eller gå bort. Denna sårbarhetsfaktor är 
ytterligare en variabel som påverkar en västerländsk strävan efter känslomässigt 
oberoende och individuallitet.  

Den utvidgade familjen beskrivs i Almqvist och Broberg (2000) som en familj där 
barnet förutom mamma, pappa och syskon växer upp med farmor och farfar, farbröder 
och fastrar samt alla sina kusiner. Familjen kan bestå mellan 20-30 personer, barnen 
växer upp i ett nätverk med många kontakter, där många vuxna delar på ansvaret och 
omvårdnaden över barnen.  

I den kollektivistiska samhällsstrukturen fungerar den utvidgade familjen som socialt 
skyddsnät på alla plan (Almqvist & Broberg 2000), omvårdnaden av barn, gamla och 
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sjuka tillhandahålls främst av kvinnorna, familjen har även en skyldighet att ställa upp 
och stödja varandra med försörjning, arbete och bostad. I den individuallistiska 
samhällsstrukturen som dominerar i västvärlden har familjens ansvar avlastats av 
samhällsinstitutioner. Detta menar Almqvist och Broberg är en utveckling ur 
västvärldens urbanisering och industrialisering, där samhället måste ta del av ansvaret 
för omvårdnad av barn och sjuka då föräldrarna i denna struktur vanligen spenderar sina 
dagar på en arbetsplats utanför hemmet.  

Barn som växer upp i Sverige kommer att ha ett stort antal vuxenkontakter utanför sin 
familj som på ett eller annat sätt påverkar och deltar i barnets uppfostran. Almqvist och 
Broberg (2000) påpekar att förskollärare, lärare, fritidspedagoger och skolsköterskor 
påverkar och fostrar barn och unga i Sverige ur ett samhällsperspektiv genom att 
implementera förskolepedagogik, skolpedagogik, barnhälsovårdens arbetssätt och dylikt 
i sitt arbete med unga. Varje ung människa i Sverige har således någon eller några 
relationer till olika myndighetspersoner. Barnet som växer upp i en utvidgad familj i 
exempelvis Mellanöstern kommer enligt Almqvist och Broberg ha ytterst få kontakter 
eller relationer till myndighetspersoner eller representanter för samhället under sin 
uppväxt. De värderingar som kommer att prägla det enskilda barnet är de normer som 
råder inom familjens gränser. Under dessa förhållanden menar Almqvist och Broberg att 
känslor av trygghet och tillförlitlighet riktas gentemot familjen och inte mot samhället i 
stort. Därför är det enligt Almqvist och Broberg i vissa fall vanligt att människor som 
exempelvis flytt till Sverige möter samhället och dess representanter med en viss 
tveksamhet, rädsla och ibland fientlighet. Den svenska folkhemsmodellen beskrivs i 
Almqvist och Broberg där statsministern uppmålas som den gode fadern som värnar om 
slagorden vård, skola och omsorg. Denna bild är inte förenlig med många flyktingars 
erfarenheter av regimer som många gånger utövat förtryck och korruption som också 
kan vara en anledning till att man inom den kollektivistiska samhällsstrukturen kanske 
inte gärna vänder sig till samhällsinstitutioner.  

Familjehierarki 

I Sverige finns en drift att ständigt söka konsensus, det vill säga, vikten av att vara 
överens. I den svenska kärnfamiljen strävar man enligt Almqvist och Broberg (2000) 
också efter att vara överens. De vuxna vill vara överens med varandra i viktiga frågor, 
exempelvis ekonomi och hur barnen skall uppfostras. Föräldrarna vill också så långt det 
är möjligt, vara överens med barnen om rutiner och regler. Självfallet vägs även barnens 
synpunkter in i beslutsfattandets gång eftersom strävan fortfarande består av 
familjekonsensus. Svenska föräldrars generella medel för att stävja sina barn då man 
inte är överens i någon fråga är resonerande, argumentation och slutligen tjat. Almqvist 
och Broberg uppmärksammar rättvisans centrala roll i svenska familjer.  

När det gäller maktfördelning inom den utvidgade familjen är grundstenarna istället 
ansvar och respekt. De som är äldre, klokare och kan bidra till att försörja familjen har 
ett större ansvar och förtjänar därför respekt och vördnad eftersom övriga i familjen är 
beroende av dem (Almqvist & Broberg 2000) .  Respekten för äldre är inget som avtar 
efter en viss ålder, den genomsyrar hela den utvidgade familjens hierarki. Stora 
barnkullar genererar ofta stora åldersskillnader mellan syskon och de yngre lär sig 
snabbt att de måste lyda och respektera sina äldre syskon precis som sina föräldrar och 
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andra vuxna inom den utökade familjen. Konsekvensen av ledorden beroende och 
ansvar inom familjestrukturerna i det kollektivistiska samhället är att man i första hand 
är en familjemedlem och i andra hand en individ (Almqvist & Broberg). Detta leder till 
att en persons beteende och val påverkar och berör hela familjen. Om någon individ 
inom familjen bryter mot normer eller lagar drabbar skammen hela kollektivet och alla i 
familjen blir lidande. Detta medför enligt Almqvist och Broberg att hela familjen aktivt 
värnar om varandras beteende för att familjens heder inte skall drabbas. Om någon ändå 
skulle begå ett fel försöker man så långt det är möjligt att dölja detta internt så 
omgivningens dömande blickar inte skall få familjen att framstå i dålig dager.  

Samhällsförankring  

Utanförskap  

Puhakka (2001) som skrivit en rapport om den våldsrelaterade ungdomsbrottsligheten i 
Stockholm menar att invandrare ofta har svagare anknytning till det omgivande 
samhället och att gruppen även har mindre att förlora på att begå brott vilket leder till 
färre spärrar vad gäller att begå brott. Barn till invandrade föräldrar har ofta samma mål 
i sitt liv som barn med svenskfödda föräldrar men tyvärr är ofta deras möjlighet att nå 
dessa mål mera begränsade. Frustration som då uppstår kan enligt Puhakka leda till 
brottslighet. Om man som individ och grupp i samhället känner en underlägsenhet redan 
från början och anser sig sakna realistiska möjligheter att få det man vill ha på lagligt 
sätt finns en stor risk att kriminalitet blir en utväg enligt Puhakka. Är sedan 
kompiskretsen av samma åsikt och har hög tolerans för kriminellt beteende ökar risken 
än mer.  

Rolfson (1994) har utfört en avhandling i rättssociologi där hon ställt frågan ”Varför 
sociala normer inte fungerar bland unga i Rosengård”. En negativ anonymitet gör 
människor likgiltiga för varandras närvaro. Känslan av utanförskap och gängbildning är 
enligt Rolfson viktiga att angripa eftersom att det är i gänget, som unga i riskzon finner 
den miljö och de argument som försvarar ett avvikande beteende och som får dem på 
drift mellan legala och illegala handlingsalternativ.  

Många av de ungdomar med invandrarbakgrund som finns i de stora städernas 
förortsområden är i många avseenden osynliga. Enligt Sernhede (2003) är en av 
segregationens konsekvenser att dessa unga förpassats till avgränsade områden där de 
lever sitt eget liv utan kontakt med det omgivande samhället. Ett viktigt resultat som 
Rolfson (1994) redogör över i sin avhandling är det hon uppfattar som de ungas känsla 
av utanförskap eller marginalisering. Det finns olika typer av fenomenet bland annat 
den unges avsaknad av en social roll i samhället. Rolfson menar även att låg 
självuppfattning inte sällan blir inkörsporten till sökande efter identitet och bekräftelse 
på vem man är. Kompisgruppen tillskriver individen en roll, som ger honom/ henne en 
identitet och därmed självbekräftelse och den trygghet detta innebär. Enligt Rolfson 
bekräftar de alltså sina roller och identiteter i en utanförposition. 

Ahmadi (2003) beskriver den vanliga uppfattningen om varför invandrarungdomar ”i 
större utsträckning har allvarligare sociala problem än de svenska ungdomarna”. Bland 
dessa problem nämns att invandrare mer vanligt är utsatta för våld, har fler 
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hälsoproblem, har svagare ställning på arbetsmarknaden och att de upplever 
diskriminering. Ahmadi menar att alla dessa sociala problem onekligen hör till de flesta 
invandrares sociala verklighet och kan troligen till en viss del förklara förekomsten av 
brottslighet hos invandrarungdomar. 

Etnicitet 

Forskning kring etnicitet i Sverige tyder på att det svenska samhället i hög grad är ett 
multikulturellt samhälle där olika invandrargrupper umgås med varandra över etniska 
gränser, vilket skapar nya strukturer och kulturella mönster enligt Pettersson (2002). 
Boendesegregationen har samtidigt ökat på senare tid vad gäller infödda svenska och 
invandrare. Bunar (1998) som skrivit en rapport om ungdom, flyktingskap och identitet 
menar att självuppfattningen med avseende på etnicitet ändras i takt med samhälleliga 
omvandlingar och den mångfacetterade globaliseringen. Bunar menar att de traditionella 
kulturella koderna omtolkas till att passa den nya verkligheten. Denna övergångsperiod 
har av olika forskare benämnts på olika sätt. Dessa olika begrepp betecknar det tillstånd 
som uppstår när individen lämnar en uppsättning av kulturella normer eller en viss fast 
punkt i den sociala strukturen och är på väg att omvandlas i en ny kultur eller av en ny 
strukturell position. Hur denna process hanteras av samhällsinstitutioner, individen själv 
kommer ofrånkomligen att påverka individens identitet och framtida möjligheter enligt 
Bunar.  

Enligt Estrada och Flyghed (2007) visar kriminologisk forskning att de uppväxtvillkor 
och levnadsförhållanden som människor lever under har betydelse för brottslighetens 
omfattning och struktur. Estrada och Flyghed menar att samtliga invandrargrupper tycks 
ha större risk för att registreras för brott jämfört med svenskar. Det finns flera 
förklaringar till detta fenomen och Estrada och Flyghed framhåller en som belyser att 
det inte beror på att invandrare andelsmässigt skulle begå fler brott än svenskar utan att 
invandrare diskrimineras inom rättsystemet i den bemärkelse att de oftare anmäls, 
upptäcks, misstänks samt lagförs för de brott de begår än vad svenskar gör.   

Klasstillhörighet 

De ekonomiska förhållandena och de ökade samhällsklyftorna är andra orsaker till 
ungdomskriminalitet och de europeiska storstädernas segregerade förortsområden ses 
som en av de viktigaste orsakerna till en ökad ungdomskriminalitet. Detta mönster 
stämmer väl överrens med resultatet som Puhakka (2001) får fram i sin rapport av 
förortsområden i Stockholm. Puhakka exemplifierar drogvaneinventeringen år 2000 
som visade stora skillnader mellan olika stockholmsskolor i andelen elever som svarade 
att de gjort sig skyldiga till allvarliga brott.   

Rolfson (1994) anser att den omgivande socio- ekonomiska strukturen i områden som 
Rosengård präglas av negativt socialt utmärkande. Sociala orättvisor, godtycklighet och 
likhet inför lagen skapar lätt protestkänslor hos unga och leder inte sällan till på- drift- 
tillstånd som Rolfson beskriver fenomenet och refererar till andra forskares arbeten som 
visat på den socio- ekonomiska strukturens betydelse för utveckling av sociala 
problemområden.  
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I Puhakkas (2001) rapport visar det sig att närmare hälften av eleverna som går ut 
högstadiet i Rinkebyområdet inte blir godkända i svenska, engelska och mattematik, 
därav har man inte heller behörighet till gymnasial utbildning vilket minskar 
möjligheterna till arbete och egen försörjning vilket enligt Puhakka är viktiga nycklar in 
i det svenska samhället.  Estrada och Flyghed beskriver att låg socioekonomisk status 
hos föräldrar, att komma från en splittrad familj, eller att tillhöra en 
minoritetsbefolkning tycks öka risken för brottsbelastning.   

Estrada och Flyghed (2007) beskriver att de barn och ungdomar som har mer allvarliga 
välfärdsproblem under sin uppväxt, även har överrisker och ekonomiska problem som 
bakomliggande faktorer. Estrada och Flyghed påpekar att många forsknings-
genomgångar visar att ekonomisk fattigdom är en grundläggande faktor som interagerar 
med en mängd andra problem. Det är även så att hushåll med utländsk bakgrund mer 
ofta har problem med ekonomi, en lägre utbildningsnivå och svag 
arbetsmarknadsanknytning. Andersson (2000) förklarar i sin studie där det övergripande 
syftet är att utröna om boendesegregationen i de svenska städerna fördjupats och/ eller 
ändrat karaktär under 1990- talet, att familjer med utländsk bakgrund påverkas i större 
utsträckning av de negativa strukturella effekterna av boendesegregationen eftersom de 
oftare bor i de mest problembelastade bostadsområdena.   

Omgivning  

Estrada och Flyghed (2007) beskriver att goda relationer till personer i dennes sociala 
omgivning, investering i utbildning och karriär, engagemang i fritidsaktiviteter samt en 
stark övertygelse om det riktiga i samhället, antas alla verka dämpande på naturliga 
impulser att begå brott. Kyliga eller ytliga relationer till föräldrar och/ eller kamrater, 
låg grad av insyn hos föräldrarna i den unges aktiviteter, svag anknytning till skolan, 
låga utbildningsambitioner samt en tillåtande inställning till lagöverträdelser minskar 
den sociala kontrollen enligt Estrada och Flyghed. Ju mindre man har att förlora, ju 
större är risken för brott och när inflytande som gynnar lagbrott dominerar över 
inflytande som gynnar laglydande kommer personen enligt Estrada och Flyghed att bli 
kriminell. Därav blir kontakt och umgänge med kamrater som begår brott en viktig 
förklaring till varför vissa ungdomar blir mer kriminellt belastade. ( Rolfson 1994 och 
Estrada & Flyghed).  

Estrada och Flyghed (2007)  menar att dåliga kamrater inte är enda viktiga faktorn vad 
gäller inlärning och Andrew och Bonta (2003) betonar fyra faktorer som på olika sätt 
medför ökad belöning för brott och därigenom ökad risk för sådant beteende. Dessa 
faktorer är personlighetsläggning som karaktäriseras av egenskaper som 
spänningssöknade, brottsliga förbindelser i form av kamrater och umgänge, attityder 
gynnsamt inställda till brott samt en tidigare historia av att ha begått brottsliga 
handlingar. 

Det är enligt Ahmadi (2003) tillhörighet till gruppen, till exempel familjen som ger en 
person en social ställning och därmed en identitet. Det är viktigt att ha en identitet 
eftersom det möjliggör att känna tillhörighet och att förstå sin plats i sin omgivning. 
Ahmadi menar att de invandrarungdomar vilkas jaguppfattning avviker avsevärt från 
den dominerande uppfattningen i det svenska samhället och som dessutom upplever 



 

13 

uteslutning och diskriminering, riskerar att inte lyckas bygga upp en egen personlig 
identitet. Då många invandrarungdomar känner en avsaknad av identitet i det svenska 
samhället blir kontentan att de känner sig som främlingar i det samhälle de nu tillhör. 
Risken är då att de har känslan av att inte identifiera sig med varken det svenska eller 
ursprungssamhället. Ahmadi beskriver dem som ”varken- eller- människor”. Ahmadi 
menar att det är uppenbart att varje individ som förflyttar sig mellan olika kulturer 
behöver en viss tid och vägledning för att kunna socialiseras i det nya samhällets norm- 
och värdesystem. En person vars identitet är konstruerad av icke- individualistiska 
villkor behöver en viss tid för att kunna bygga upp liknande individuellt samvete som 
individualistiska individer har byggt upp i de moderna samhällena. 

Rolfson (1994) beskriver Blaus (1992) utbytesrelationer där unga delar erfarenheter, 
upplevelser, spänning, intressen och därmed värden, attityder och åsikter i utbyte mot 
att erhålla identitet och trygghetskänsla som följer med att tillhöra en grupp. Rolfson 
menar att även om ungdomarna i Rosengård inte alltid delade varandras attityder och 
åsikter fullt ut så diskuterade man ändå utifrån en gemensam referensram, nämligen att 
vara ung och bo i Rosengård. Rolfson menar att detta är viktigt att ha klart för sig när 
man försöker förklara och förstå varför de sociala normerna inte fungerar i vissa 
situationer. Även om de unga visste vad som sågs som rätt och fel enligt sociala normer 
är det enligt Rolfson inte säkert att de själva uppfattade sig som avvikande.   

Förståelsemodell 

Gunnarsson (1999) påvisar en modell skapad av Bronfenbrenner (1979), men den är 
anpassad av Gunnarsson för att användas som ett teoretiskt raster för att förstå 
pedagogiska processer. Gunnarsson inbegriper inte enbart barnens närmiljöer som hem 
och skola i sitt utvecklingsekologiska miljöbegrepp, utan hela det sammanhang barnet 
lever i. Det är nödvändigt att studera den ömsesidiga anpassningen mellan de aktivt 
utvecklande barnen och de föränderliga förhållanden och faktorer som finns i barnets 
omedelbara närmiljöer för att förstå barns lärande och utveckling. Denna process 
påverkas också av relationer mellan barnets närmiljö och av större sammanhang som 
omger dem.  

Figur1.1Förståelsemodell från Gunnarsson (1999) 
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Gunnarsson (1999) beskriver att barnets upplevelser är utgångspunkten för den 
utvecklingsekologiska modellen. Den består av fyra av varandra ömsesidigt beroende 
strukturer som utgör den ekologiska utvecklingsmiljön. Strukturerna kallas mikro-, exo-
, meso-, och makrosystem. Mikrosystemet är de mönster av aktiviteter, roller och 
relationer som barnet upplever i ett givet sammanhang som hem, skola och 
kamratgrupp. Efterföljande nivå i förståelsemodellen är mesosystemet som utgörs av 
den ömsesidiga relation mellan de mikrosystem som barnet ingår i. Gunnarsson lyfter 
här fram att det är av vikt för barnets utveckling att man upplever att det finns likartade 
och gemensamma strukturer mellan de olika instanserna i mikrosystemet.  Utanför de 
mikrosystem som barn ingår i finns faktorer som har betydelse för deras utveckling till 
exempel kommunala beslut som berör skolan och föräldrarnas position i arbetslivet. 
Viktiga frågor på den här nivån för barns utveckling är skolan och andra 
samhällsinstansers organisationer och resurser. Den yttre strukturen utgörs av 
makrosystemet som inbegriper generella mönster av övergripande ideologiska 
historiska och politiska värderingar och förhållanden. Dessa förhållanden ter sig relativt 
likartade inom en kultur, medan de i jämförelse med annan kultur skiljer sig avsevärt.    

Kulturell inverkan på pedagogik i praktiken  
Sernhede (2003) har en utgångspunkt där han menar att de ungas eget skapande 
innehåller många viktiga läroprocesser. De olika formerna för ungdomsarbete, oavsett 
om det handlar om fritidsgårdar, skola eller socialt arbete, borde visa större förståelse 
och intresse för den kultur ungdomarna själva utvecklar och ser som sin egen. Sernhede 
anser att det behövs en större kompetens inom pedagogikens traditionella 
intresseområde i riktning mot kulturanalys och kulturstudier. De som är 
yrkesverksamma med ungdomar måste ha kontakt med den forskning som är sysselsatt 
kring frågor för att kunna ”läsa” av de olika uttryck som man möter i arbetet med 
dagens ungdomar. Kulturstudier erbjuder en viktig utgångspunkt för att enligt Sernhede 
en nödvändig diskussion om en modern ungdomspedagogik som syftar till att frigöra 
och ta tillvara de krafter som ungdomarna själva utvecklar.    

Sernhede (2003) menar att man ska eftersträva en pedagogik som inte ser sig själv som 
pedagogik i traditionell mening utan snarare som en resurs som kan påbörja olika 
former av identitets- och kulturproduktion. En sådan pedagogik beskrivs enligt 
Sernhede ge förutsättningar till produktion av kunskaper och perspektiv som inte är 
ämnade att göra dessa ungdomar till ”svenskar” men som kan ge dem en tro på sig 
själva och på framtiden och därmed ge ingångar till det svenska samhället. Det är endast 
på detta sätt som det är möjligt för de olika formerna av ungdomsarbete att utveckla den 
trovärdighet som krävs för att de ”utsatta” förorterna ska bidra till att överbrygga 
misstänksamhet och kulturella och sociala klyftor enligt Sernhede. Skall det 
utanförskap, den brist på framtidstro och det demokratiska underskott som är mest 
påtagligt hos de ”invandrartäta” förorternas ungdomar kunna motverkas krävs att dessa 
ungdomar får erkännande och respekt utifrån vilka de är menar Sernhede.  

För att förstå människor med bakgrund i andra kulturer och undvika kulturkrockar 
beskriver Sander (2000) att det gäller att vara medveten om att vi alla har speciella 
kulturellt betingade tolkningsmönster. Vi bör förstå människors olika roller och 
funktioner i strukturen av vår livsvärld, att vara medveten om att andra kan tolka och 
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uppfatta samma fenomen olika till skillnad mot mig och därmed reagera annorlunda på 
dem. Sander belyser även vikten av att vi närmar oss dem vi vill förstå med attityd av 
intresse, lust, lyhördhet och vilja att öppet lyssna och lära. Sander menar att om man i 
ett första möte med en individ är lyhörd, att man lyssnar, frågar och visar att man bryr 
sig och på så sätt förmedlar sitt intresse och visar öppenhet vilket förhoppningsvis ger 
individen trygghet och budskap om att beredskap för hänsynstagande finns.    

Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att belysa vad yrkesverksamma har för erfarenheter av olika typer av 
riskfaktorer till ungdomskriminalitet ur ett mångkulturellt perspektiv, samt dessa 
erfarenheters inverkan på det praktiska arbetet.  

 

• Hur uppfattar yrkesverksamma eventuella skillnader i förekomsten av 
olika sorters riskfaktorer för kriminalitet hos ungdomar beroende på 
kulturell bakgrund? 

• Hur påverkar erfarenheter om eventuella skillnader i riskfaktorer beroende 
på kulturell bakgrund det praktiska arbetet med ungdomar?  

 

METOD 
 

Metodologiska utgångspunkter 
Studiens metodologiska utgångspunkter har formats efter våra förkunskaper om 
hermeneutik och positivism. Där positivismen tar sin form inom naturvetenskapen är 
hermeneutiken av mer humanistisk karaktär i sin form. Positivismen tillhör mer den 
kvantitativa forskningstraditionen där objektivism är en stöttepelare. Hermeneutiken 
används desto mer inom det kvalitativa forskningsperspektivet där man subjektivt tolkar 
sina svar som framkommer ur andra människors tolkningar av det undersökta ämnet. 
Hermeneutiken intar en induktionsprocess där man utifrån förförståelse och tolkningar 
av det undersökta ämnet skapar sig en teori efter kvalitativa analyser av materialet. För 
positivister sker det precis tvärtom, där man utefter en teori formar en hypotes som man 
genom sin forskning försöker bekräfta eller förkasta. Vidare kommer den kvalitativa 
och hermeneutiska forskningstraditionen beskrivas eftersom det forskningsparadigmet 
ligger i linje med studiens intresse. 
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Hermeneutik 
Hermeneutiken studerar enligt Kvale (1997) tolkning av texter där syftet är att skapa sig 
en förståelse för textens mening. Hartman (2004) menar att hermeneutiken under början 
av 1900- talet utvidgades till att bli läran om tolkning i allmänhet, följdaktningsvis inte 
bara tolkning av texter utan av alla slags mänskliga handlingar, samhälleliga företeelser 
och mycket annat som faller inom ramen för samhälls- och beteendevetenskap. Tanken 
inom hermeneutiken är att varje människa uppfattar sig själv och sin situation på ett 
speciellt sätt, genom att man binder en särskild mening till företeelser man omges av. 
Kunskap om denna mening kallas inom hermeneutiken för människans livsvärld och 
kan inte uppnås genom mätning utan enbart genom tolkning om den andres 
föreställning av sin livsvärld (Hartman). Vi är införstådda i att dessa världsbilder skiljer 
än mer när det gäller kulturella och sociala olikheter. Det är en av anledningarna till att 
vi väljer att jobba med den hermeneutiska teorin i samförstånd med en kvalitativ metod. 
Således används intervjupersonernas livsvärld och deras tolkning av densamma, för att 
sedan bli tolkningsbara för resultatet. 

Kunskap och uppfattningar om människors livsvärld finner vi inom hermeneutiken vara 
högst subjektiva då hermeneutiken aldrig undersöker hur någonting är, utan endast hur 
något uppfattas, man talar således inte om någon absolut sanning.  Denna tes anser vi ha 
stor betydelse för vår kommande undersökning. Eftersträvan är inte att finna en absolut 
sanning, däremot är visionen att intervjupersonerna i så stor utsträckning som möjligt 
kan svara på frågorna genom sina erfarenheter och åsikter om intresseområdet.  

Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod i förhållande till hermeneutiken  

Enligt Hartman (2004) har kvalitativa undersökningar som fokus att beskriva den 
livsvärld som människor har och därmed den mening den knyter till sig själva och sin 
situation. Dessa meningar kan inte undersökas endast genom observation, utan Hartman 
menar att kunskap om denna mening uppnås genom tolkning av det vi observerar. Det 
kan förklaras genom att kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att forskaren 
försöker förstå livsvärlden hos en individ genom tolkning av vad som observerats. 
Enligt Kvale (1997) är hermeneutiken än mer relevant för intervjuforskning. I 
forskningsintervjun samtalar man om mänskliga livsvärlden där samtalen sedermera 
omvandlas till texter som tolkas. Först inleds processen med att granska den dialog som 
sedan ska tolkas i sin form som intervjutext.  

Hermeneutiken kan ses som en vetenskapsteori där kvalitativ metod är dess verktyg för 
att verkställa det teoretiska perspektivet i praktisk forskning. Hartman (2004) menar att 
syftet med en kvalitativ undersökning är att utveckla en hermeneutisk teori som svar på 
studiens fråga. Den kvalitativa studiens fråga bör enligt oss undersöka hur andra 
människor uppfattar och/eller upplever någonting utifrån deras egna erfarenheter. En 
kvalitativ metod är ett lämpligare alternativ för studier där man vill uppnå en djupare 
förståelse för andra människors känslor och uppfattningar kring vissa ämnen man inte 
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kan svara ja eller nej på. Därför rådde det inga tvivel för oss vilken teori och metod som 
vi ansåg mest lämplig för studien.  

Den kvalitativa intervjun 

Ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun är intervjupersonens livsvärld och hennes 
erfarenheter av den. Kvale (1997) menar att syftet är att beskriva och förstå meningen i 
den intervjuades livsvärld utifrån de teman som behandlas. Huvuduppgiften är att förstå 
innebörden av vad intervjupersonen säger, Kvale menar att den kvalitativa 
forskningsintervjun arbetar med ord och inte siffror. Detta är av vikt att bära med sig för 
att uppnå målet att från intervjun erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 
aspekter från den intervjuades livsvärld. Dessa skildringar skall enligt Kvale snarare 
återge en kvalitativ mångfald samt spegla skillnader och variationer hos det fenomen 
som undersöks, än att komma fram till fasta kategoriseringar.  

Den kvalitativa forskningsintervjun skall försöka täcka det faktiska planet samt 
meningsplanet enligt Kvale (1997). För att uppnå detta är det som intervjuare 
nödvändigt att lyssna till de direkt uttalade beskrivningarna samt att tolka vad som sägs 
mellan raderna. Kvale anser att det är bra om intervjuaren kan försöka formulera det 
underförstådda budskapet samt att sända tillbaka detta till intervjupersonen för att få en 
omedelbar bekräftelse på om tolkningen är korrekt eller ej.  

I den kvalitativa forskningsintervjun skall forskaren försöka samla in så rika och 
förutsättningslösa beskrivningar som möjligt av de teman från intervjupersonens 
livsvärld som är relevanta för undersökningen (Kvale 1997). Vidare beskrivs att 
intervjuaren i så liten mån som möjligt skall bygga intervjun på förhand formulerade 
frågor och antaganden. Istället bör intervjuaren genomföra intervjun utifrån definierade 
ämnesområdesramar, samt vara lyhörd för vad som sägs och inte sägs i intervjun och 
möta nya oväntade fenomen med öppenhet och nyfikenhet. 

Intervjupersonens uttalanden kan i vissa intervjuer vara skenbart motsägelsefulla eller 
inkonsekventa enligt Kvale (1997), som menar att det är intervjuarens uppgift att 
försöka klargöra om mångtydigheten är ett resultat av bristande kommunikation eller 
om beskrivningarna speglar faktiska motsägelser hos intervjupersonen. Den kvalitativa 
forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation där intervjuaren och 
intervjupersonen reagerar på varandra och påverkar varandra ömsesidigt (Kvale). 
Intervjusituationen kan för båda parter vara influerad av positiva känslor, likväl som den 
kan framkalla ångest och försvarsreaktioner. Kvale menar att intervjuaren bör vara 
medveten om den mellanmänskliga dynamiken och ta hänsyn till den i 
intervjusituationen för att skapa en så givande mötesprocess som möjligt. 

Analysmetod 

Som analysmetod i studien finns fördelar med att använda en innehållsanalys. Både 
Bryman (2002) och Graneheim och Lundman (2004) påvisar att det finns två olika 
inriktningar inom innehållsanalysen. Man talar om att analysen kan rikta sig mot det 
manifesta innehållet, det vill säga kvantitativt förhålla sig till det som direkt uttrycks i 
texten. Det andra alternativet är att man analyserar det dolda innehållet i texten genom 
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egen tolkning. Vi avsåg att förhålla oss till att analysera och tolka det latenta innehållet i 
studiens insamlingsresultat.  

Graneheim och Lundman (2004) beskriver tillvägagångssättet som följer: hela 
materialet läses igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten. Vidare 
plockas meningar eller fraser relevanta för frågeställningar ut, dessa meningar eller 
fraser kallas meningsbärande enheter. Anledningen till att man krymper texten på detta 
vis är att man kortar ner textmassan med ändå behåller hela innehållet. Dessa små 
meningsbärande enheter kodas och grupperas därefter i kategorier som reflekterar det 
centrala budskapet i intervjuerna. Slutligen kan man formulera teman där det dolda 
innehållet i intervjuerna framstår. Vidare bör man enligt Graneheim och Lundman tänka 
på att man sällan går igenom processen från början till slut, utan snarare fram och 
tillbaka mellan stegen. Graneheim och Lundman höjer ett varningens finger för 
svårigheterna man kan möta i processen med att välja ut meningsbärande enheter. 
Väljer man för stora enheter riskerar man att det innehåller mer än en företeelse, för små 
enheter riskerar att materialet sönderdelas. I båda fallen kan man missa viktig 
information. Ytterligare menar Graneheim och Lundman att kategoriindelningen är ett 
kritiskt moment där det är viktigt att alla meningsbärande enheter skall kunna tillhöra en 
relevant kategori, där inga enheter ska kunna hamna i fler än en kategori.  

Tillförlitlighet och överförbarhet  

Trovärdighet och tillförlitlighet upplever vi som relativt komplexa begrepp inom den 
kvalitativa forskningen. Detta eftersom att kvalitativa undersökningar ofta studerar 
andras högst subjektiva upplevelser. Det kan finnas väldigt många olika beskrivningar 
av en och samma sociala verklighet, i enhällighet med Bryman (2002) anser vi att 
trovärdigheten ligger i den beskrivning som en forskare framställer och det är läsaren 
själv som avgör halten av tillförlitlighet. För att säkerställa en högre grad av 
tillförlitlighet menar Bryman att studien utförts i enlighet med de regler som finns och 
att man rapporterar resultaten tillbaka till de personer som är en del av den sociala 
verklighet som studerats. Meningen med detta är att deltagarna ska bekräfta att 
forskaren uppfattat deras verklighet på ett korrekt sätt. Ytterligare en viktig faktor inom 
fältet för tillförlitlighet inom kvalitativ forskning är att medlemmarna i ett eventuellt 
forskningslag kommer överrens om hur de ska tolka vad som observeras i studien.  

Vanligtvis inbegriper kvalitativ forskning studier av små grupper som har vissa 
gemensamma faktorer. Således fokuserar kvalitativa resultat ofta på det kontextuellt 
unika och på meningen hos eller betydelsen av den sociala verklighet som studerats, 
(Bryman 2002). En av den kvalitativa forskningens stora svårigheter är dess snäva 
förmåga vad gäller praktisk överförbarhet. För att underlätta överförbarhet menar 
Bryman att en fyllig redogörelse eller tät beskrivning av sin studie förser läsaren med en 
databas, med vars hjälp läsaren kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en 
annan miljö.  
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Planering och genomförande 

Urval 

Urvalet av intervjupersoner inriktades på vissa specifika yrkeskategorier som skall ingå 
i undersökningen. Valet föll på yrkeskategorier som på olika sätt arbetar med ungdomar 
i praktiken. Förhoppningen med att välja olika yrkeskategorier var att få reflektioner 
från mer än ett håll för att kunna skapa ett bredare och mer överförbart resultat. För att 
kunna besvara frågeställningen avsågs att intervjua yrkesverksamma som på ett eller 
annat sätt arbetar med ungdomar i riskzon för ungdomskriminalitet. Polis, socialtjänst, 
en fritidsgård och en skola kontaktades för förfrågningar och tips om potentiella 
intervjupersoner som skulle kunna vara lämpliga för studien.  

De blivande intervjupersonerna kontaktades via telefon för intresseförfrågan om 
deltagande i studien, vid samma telefonsamtal informerades även de blivande 
intervjupersonerna om studien och vad ett deltagande som intervjuperson skulle 
medföra. När intervjupersonernas deltagarintresse bekräftats skickades det ut ett 
informationsbrev (se bilaga II) för att förtydliga och befästa information som delgivits 
tidigare under telefonkorrespondens. Slutligen bestod urvalet av en polis inom polisiär 
ungdomsverksamhet, en fritidsledare på en kommunal fritidsgård, en socialsekreterare 
inom socialtjänstens ungdomsgrupp och en kurator på en kommunal gymnasieskola. 

Intervjupersonerna skiljer sig vad gäller erfarenhet i tid. Polisen har tjugofem års 
erfarenhet inom sin profession. Fritidsledaren har tvåårig utbildning på folkhögskola 
och ungefär tre års arbetslivserfarenhet. Kuratorn har en treårig universitetsutbildning 
och ungefär fem års erfarenhet av sin kuratorstjänst. Socialsekreteraren har en treårig 
universitetsutbildning och cirka åtta års erfarenhet av socialt arbete. Allt resultat vi 
presenterar bygger på dessa intervjupersoners uttalanden kring deras erfarenheter i 
arbetet med ungdomar.    

Förberedelser 

I förberedelsefasen skapades det en tänkbar strukturell form av intervjun. En inledande 
sekvens planerades där syftet var att intervjuaren skulle presentera studiens syfte, 
intervjuns upplägg och besvara eventuella frågor från intervjupersonen. Eftersom det 
sedan tidigare varit klart att intervjuerna skulle genomföras semistrukturerat skapades 
en intervjuguide (se bilaga III). Intervjuguiden bestod av tre huvudteman: kopplingar 
mellan riskfaktorer och utvecklande av kriminalitet, skillnad i riskfaktorer beroende på 
kulturell bakgrund samt hur påverkar medvetandet om dessa skillnader arbetet med 
ungdomar. Dessa huvudteman täckte in studiens problemområde väl och 
kompletterades med tänkbara och användbara följdfrågor. En betänklighet som bars på 
under författandet av teman och följdfrågor var vikten av att använda öppna frågor som 
gav intervjupersonerna chansen att tala om och beskriva sina svar i egen omfattning. 
Eftersom avsikten var att göra en ljudinspelning av intervjuerna lånades en 
inspelningsutrustning av mycket hög kvalitet, med vilken samtliga intervjuer spelades in 
digitalt.  
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Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes till denna studie då vi var av den 
uppfattningen att det var den intervjuform som passade studien bäst. Visionen var att 
skapa förutsättningar för en intervjuprocess där intervjupersonerna omfattande kunde 
redogöra för sina erfarenheter, känslor och uppfattningar verbalt. Antalet 
intervjupersoner var fyra och det genomfördes en intervju med varje intervjuperson. 
Intervjutillfällena var cirka en timma långa och intervjuerna genomfördes på 
intervjupersonernas arbetsplatser.   

Vi var ansvariga för två intervjuer var, det innebar att en var uttalad intervjuare och höll 
i taktpinnen var gång. Den av oss som inte var intervjuare hade en relativt passiv roll 
och hade som uppgift att främst följa med i samtalet och ställa kompletterande 
följdfrågor som intervjuaren ansågs missa. Intervjuaren inledde intervjun med att 
beskriva studiens syfte och intervjuns upplägg samt att eventuella frågor från 
intervjupersonen besvarades. Innan intervjun startade bad intervjuaren om tillstånd till 
att göra en ljudinspelning av intervjun. Intervjuerna genomfördes utefter intervjuguiden 
(se bilaga III), samtliga teman berördes i intervjuerna men i skiftande ordning och 
omfattning, följdfrågor som användes var sådana som föreföll sig naturliga och 
lämpliga att använda beroende på vad som diskuterades och med vem.   

Analys 

Som analysmetod användes innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman (2004). 
Ett steg innan analysen startade på allvar var att inspelningarna från intervjuerna 
transkriberades ordagrant. Därefter läste vi det utskrivna materialet enskilt ett stort antal 
gånger för att skapa sig helhetsförstålelser för intervjumaterialet. Därefter markerades 
de delar av intervjun som vi själva tyckte var relevant för studiens syfte. I följande steg 
startades samarbetet igen, de delar av intervjumaterialet båda hade markerat eller som 
bara en markerat, dock med en god motivation valdes ut som meningsbärande enheter. 
De meningsbärande enheterna hamnade på en whiteboard-tavla och de enheter som 
liknade varandra slogs ihop och på så vis reducerades och koncentrerades 
intervjumaterialet till greppbar storlek. Därefter kodades och tolkades det kvarstående 
materialet för att tolka dess innebörd och egentliga mening. Efter att ha överblickat 
samtliga meningsbärande enheter och dess kodningar stod det klart att det lämpade sig 
att kategorisera intervjumaterialet med huvudrubrikerna: Skillnader i riskfaktorer 
beroende på kulturell bakgrund och Mångkulturell inverkan på det pedagogiska mötet. 
Analysprocessen har inte genomförts i en handvändning och de olika stegen har 
upprepats många gånger i jakten på förståelse, latenta meningar och budskap.  

Forskningsetiska överväganden 
De forskningsetiska överväganden som främst kommer att beröra studien handlar om 
frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt 
inblandade i forskningen. Några av de etiska principer som följer svensk forskning och 
som studien utgår ifrån är enligt Bryman (2002) och Vetenskapsrådet (2002) 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Informationskravet  

Som forskare har man enligt Bryman (2002) och Vetenskapsrådet (2002) som uppgift 
att informera berörda personer om syftet med sin undersökning. Man ska bland annat 
vara medveten om att man som intervjuperson medverkar frivilligt och att man har rätt 
att avbryta intervjun om man så önskar. Man ska även informera sina intervjupersoner 
om vilka moment som ingår i studien enligt Bryman och Vetenskapsrådet. 
Intervjupersonerna informerades om studiens syfte, upplägg, vad en eventuell 
medverkan som intervjuperson skulle innebära samt att medverkan byggs på frivilighet 
under det första telefonsamtalet i kontakten. För att befästa och klargöra informationen 
sickades även ett informationsbrev och missiv (se bilaga I & II) ut till 
intervjupersonerna. 

Samtyckeskravet  

Bryman (2002) och Vetenskapsrådet (2002) menar att deltagarna i en undersökning har 
full rätt att själva bestämma över sin medverkan. Deltagarna skall enligt 
Vetenskapsrådet ha rättighet att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 
ska deltaga i studien. En deltagare skall även kunna avbryta sin medverkan i 
undersökningen utan förnimmelse av negativa konsekvenser på grunda av det avbrutna 
samarbetet. Vidare påpekar Vetenskapsrådet att om en individ begär att få strykas ur ett 
forskningsmaterial bör detta tillämpas så långt det är möjligt. Om intervjupersonen är 
minderårig rekommenderar Bryman och Vetenskapsrådet att föräldrars eller 
vårdnadshavares godkännande krävs. Att informera intervjupersonerna via telefon och 
brev för att erhålla ett samtycke till medverkan i studien ansågs fullt tillräckligt. För att 
ytterligare befästa vad medverkan som intervjuperson i studien innebar klargjordes 
studiens syfte, mål och frågeställningar återigen i direkt anslutning till intervjun där 
även utrymme för frågor och svar fanns.  Intervjupersonerna har fram till dess att 
studien publiceras rätt att avbryta sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet 

Alla deltagare i en vetenskaplig studie skall kunna känna sig säkra på att deras identitet 
inte röjs i den skriftliga slutrapporten. Bryman (2002) och Vetenskapsrådet (2002) 
föreslår att alla personer som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. Forskarna måste förvara personuppgifter på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem enligt Bryman och Vetenskapsrådet. För intervjupersonernas 
egen skull har det i denna studie varit av vikt att deras medverkan förblivit anonym. Att 
inte kategorisera/ beskriva intervjupersonerna efter kön är ett aktivt val då det i denna 
studie är fullt tillräckligt att benämna intervjupersonerna utefter deras profession och 
inom vilken organisation deras yrkesverksamhet ligger. I denna skriftliga slutprodukt av 
studien har det tagits tillvara på att undvika att intervjupersonernas identitet 
offentliggörs. Innan uppsatsen publiceras kommer intervjupersonerna att få ta del av 
slutprodukten för att ge ett sista klartecken för medverkan i studien.  
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Nyttjandekravet 

De uppgifter som samlas in i undersökningen får enligt Bryman (2002) och 
Vetenskapsrådet (2002) endast användas för forskningsändamålet. Exempelvis anger 
Vetenskapsrådet att uppgifter om enskilda insamlade forskningsändamål inte får 
användas för kommersiellt bruk. Vidare är det även så att personuppgifter insamlade för 
forskningsändamål inte får användas för beslut eller åtgärder som direkt drabbar 
personen i fråga. En tydlig ståndpunkt har under hela arbetsprocessen varit att enbart vi 
och vid önskemål respektive intervjuperson är de enda som skall ta del av 
intervjumaterialet i efterhand.  

 RESULTAT  
 

Intervjupersonerna har under intervjuerna förknippat begreppen invandrare och 
invandrarproblematik med människor som härstammar från eller vuxit upp med kultur, 
traditioner och normer från följande geografiska områden: Afrika, Balkan, Latinamerika 
och Mellanöstern. Generella mönster från dessa områden är att de i relativt närstående 
tid betraktats som krisområden då många människor tvingats fly på grund av olika 
förekomna anledningar, exempelvis krig, politiskt förtryck, förföljelser/trakasserier och 
svält. Ytterligare en faktor som är gemensam för dessa områden är att de betraktas 
inneha en kollektivistisk samhällsstruktur.  

Dessa definitioner anges för att förtydliga intervjupersonernas erfarenheter av 
begreppen som rör invandrare, människor med invandrarbakgrund samt 
invandrarproblematik i resultatdelen. 

Skillnader i riskfaktorer beroende på kulturell bakgrund 
Under detta avsnitt redogörs för intervjupersonernas erfarenheter om skillnader i 
riskfaktorer för utvecklande av ungdomskriminalitet beroende på kulturell bakgrund. 
Resultaten har delats upp under åtta för resultatet relevanta underrubriker: Dålig 
integration, Låg familjeekonomi, Utanförskap, Klassrumsfrånvaro, Auktoritär 
uppfostran, Tveksamhet till kontakt med myndigheter, Bristande identitetskänsla och 
Att leva i en kulturkrock.  

Dålig integration  

Ur ett samhällsperspektiv är uppväxt- och boendemiljön en faktor som kan innebära en 
ökad risk för utvecklande av ungdomskriminalitet. I invandrartäta bostadsområden 
pekar intervjumaterialet på att människor i dessa områden tenderar att känna sig utanför 
det svenska samhället, samt att det råder högre arbetslöshet och sämre ekonomi än 
övriga områden i samhället. I intervjumaterialet beskrivs dessa faktorer som naturlig 
anledning till att det råder en hög grad av kriminalitet i dessa områden och att växa upp 
i en sådan miljö betraktas som en riskfaktor för utvecklande av ungdomskriminalitet.  
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Anledningen till att människor känner sig utanför samhället i dessa bostadsområden 
förklaras av intervjumaterialet att man blir dåligt integrerad i det svenska samhället. Det 
kan bero på att man bor i områden där man främst lever tillsammans med landsmän och 
andra invandrare samt att arbetslösheten är hög och att det som invandrare är svårt att få 
ett arbete. Detta kan leda till att man inte kommer ut i svenska samhället, man lär sig 
inte språket och man lär sig inte heller värderingar, normer och tillvägagångssätt som är 
generella för den svenska samhällsstrukturen.  

Jag pratade med en invandrare för många år sedan som just 
kom hit på den tiden där man hade placerats ut från början på 
olika håll i staden då, så kanske det hade varit mycket lättare 
att bli integrerad i samhället och få svenskan med […] Men i 
och med att man samlas gör att man håller ihop också, på ett 
annat sätt. Och gör man något oförrätt då och någon börjar 
klaga så håller man nog gärna ihop och försvarar sig […]och 
det kan ju skapa motsättningar.  

Även familjen påverkas enligt intervjumaterialet av samhällsfaktorer som dålig 
integration. För invandrare skiljer sig ofta det svenska samhället från de samhällen man 
kommer ifrån och integreras man dåligt i det nya samhället lär man inte känna dess 
struktur och funktioner. Detta kan enligt intervjupersonernas erfarenheter leda till att 
man har låg kunskap eller förståelse för hur den svenska välfärdsapparaten fungerar och 
istället för att frivilligt ta emot stöd, möter man samhällets hjälpinstanser med visst 
motstånd.  

Alltså, det kan finnas en skillnad om det här jag sa att 
samhällena ser olika ut, invandrarfamiljerna har en högre 
tendens, är min uppfattning att vara mer skeptiska i början till 
systemet egentligen.  

Ytterligare ett problem som kan härledas ur en bristande integrationsprocess som lyfts 
fram i intervjumaterialet är att familjer med invandrarbakgrund som behöver och vill få 
hjälp av välfärdsorganen inte vet hur man skall anskaffa hjälpen eller vart i det nya 
samhället man kan vända sig. En naturlig följd blir givetvis att en hjälp man har rätt till 
kan utebli eller verkställs i ett senare skede än nödvändigt, på så sätt hinner familjens 
problem växa och göra mer skada. 

Man känner inte vilka vägar man ska gå och att man kanske 
går längre med det själv och att det tar sig uttryck då, för att 
man inte får hjälp med det. 

Låg familjeekonomi  

En ansträngd eller direkt dålig ekonomi i familjen är en tydlig riskfaktor för utvecklande 
av ungdomskriminalitet. Denna riskfaktor är givetvis generell oavsett kulturellt 
ursprung. Intervjumaterialet exemplifierar sambandet mellan ungdomskriminalitet och 
bristande ekonomi genom att ungdomar kanske stjäl föremål man inte har råd att köpa 
eller nyttja droger för att förtränga en familjestress relaterad till en ansträngd ekonomisk 
situation.  
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De stjäl kläder i affären och det är ju ett sätt att komma åt och 
hela tiden få nya kläder. För man kan ju inte köpa hur mycket 
kläder som helst för studiebidraget, det går ju inte, utan då 
måste man ju för att kunna hänga med alla andra då, så gäller 
det ju att man får stjäla.  

Enligt intervjumaterialet har familjer med invandrarbakgrund generellt sämre ekonomi än 
svenska familjer. Familjer med invandrarbakgrund som flytt till Sverige tenderar att 
anlända utan större ekonomiska medel, såldes har man en sämre finansiell grund att utgå 
ifrån och man tvingas söka hjälp i den svenska välfärden. Med en familjestress som kan 
härledas till att man abrupt tvingats fly sitt hemland och utan ekonomisk grund i ett nytt 
land där familjen står inför uppgifter att lära sig språk, värderingar och normer är 
förutsättningarna för att hitta ett arbete som kan försörja familjen klart begränsade.  

Har föräldrarna inte så bra ekonomi så kan man söka ett extra 
tillägg till studiemedlet och det baserar sig på föräldrarnas 
ekonomi, och det är en väldigt, väldigt stor andel av utländska 
då, så att det är ju tydligt därför att de representerar ju inte en 
så stor grupp på skolan och ändå är de överrepresenterade 
vad gäller det extra tillägget.  

Utanförskap 

Utanförskap är ett fenomen som kan te sig i många olika former och kontexter men dess 
konsekvenser har under intervjuerna mestadels framkommit i negativa ordalag. 
Problematiken som ett utanförskap kan föra med sig ter sig ganska lik för både svenskar 
och personer med invandrarbakgrund. Anledningarna till att utanförskapet framkommit 
kan dock vara väldigt olika.  

Intervjumaterialet påvisar att familjer som flyttar eller flyr till ett annat land har en svår 
uppgift att möta. Man skall lära sig ett nytt språk och hur saker och ting fungerar i det 
nya landet. Flyttar eller flyr man ifrån ett land med en kollektivistisk samhällsstruktur 
till Sverige som tillhör den individualistiska samhällsstruktur som präglar västvärlden, 
så kan samhällsuppbyggnad och levnadssätt skilja sig avsevärt från hemlandet. 
Intervjumaterialet visar att många invandrare i Sverige bor i samma områden där man 
lever tillsammans med landsmän och släkt vilket i många fall leder till att de vuxna 
klarar sig utan att behöva lära sig det nya språket eller samhällsuppbyggnaden. En 
konsekvens av detta är ett utanförskap gentemot det nya samhälle man lever i och det 
blir svårt att finna en fast punkt att hålla fast vid. Man saknar en tillhörighet vilket kan 
innebära brist på känslan av: roll, funktion eller mening i samhället.  

Vad gäller fritidsaktiviteter indikerar intervjumaterialet att föräldrar med 
invandrarbakgrund som saknar tillhörighet med det svenska samhället, känner sig 
utanför, har svårt att ta sig in och befästa sin roll som förälder i den svenska 
samhällstrukturen. Ett exempel på detta är att flera intervjupersoner upplever att 
invandrarföräldrar har svårt att söka sig till det svenska föreningslivet. Utanförskapet 
gör att man kanske inte vill eller vågar engagera sig i exempelvis barnets fotbollslag. 
Detta kan leda till att föräldrar med invandrarbakgrund får en sämre insyn i sina barns 
fritidsaktiviteter och förehavanden utanför hemmet jämfört med svenska föräldrar. 
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Bristen på insyn i barnens aktiviteter och föräldranärvaro kan i samverkan med andra 
riskfaktorer medverka till ökad risk för utvecklande av ungdomskriminalitet.  

 Svenska föräldrar har lättare att engagera sig i föreningsliv, 
de känner sig mer välkomna, på det viset får de större inblick i 
sina ungdomars fritid jämfört med föräldrar från utlandet.  

Undervisningsfrånvaro 

Samtliga intervjupersoner påpekar att skolk hos skolungdomar är en riskfaktor som i 
högsta grad främjar utvecklande av ungdomskriminalitet. De som inte passar in i 
klassrumsmiljön gör sig gärna fri från denna och spenderar tiden i skolan utanför 
klassrummen. Detta medför att likasinnade elever som av en eller annan anledning inte 
fungerar i klassrummen skapar kompisgäng utöver klassgränserna och skolkar 
tillsammans. Två intervjupersoner påpekar att det ofta finns en liten kärngrupp som 
lockar till sig andra ungdomar i liknande sits till dessa gäng, för många blir utbytet att 
tillhöra en grupp, en inbjudan till utanförskap.  

En jättestor riskfaktor kan vara väldigt mycket skolk och det 
brukar vara ett tecken på att man har väldigt mycket annat att 
tänka på, har man mycket skolk i 14-16-års åldern så är det 
nästan, nästan alltid ett tecken på att man har andra problem 
också, men inte alltid.  

Intervjumaterialet tyder på att svenska ungdomar och ungdomar med 
invandrarbakgrund kan ha olika problembilder som föranleder skolkande. Alla 
intervjupersoner påpekar att språket har en stor betydelse för att kunna tillgodogöra sig 
undervisningen och därav meningen med skolan. En sen ankomst till Sverige försämrar 
möjligheterna till en bra skolgång. Dels för att man kanske brister i grundkunskaper 
svenska barn tillägnat sig under tidigare år i skolan samt att vanliga svenska ämnen 
måste stå vid sidan av undervisningen under den tid man måste lära sig det svenska 
språket. Dessa hinder kan vara mycket svåra att passera och att läsa ikapp de svenska 
ungdomarna kan i mångas fall uppfattas som omöjligt. Intervjumaterialet visar att dessa 
svårigheter kan medföra att ungdomar med invandrarbakgrund har andra drömmar och 
ambitioner inför framtiden jämfört med svenska ungdomar och att man inte ser någon 
mening eller vits med att lägga tid och energi på att besegra tillsynes oövervinnerliga 
hinder. På detta sätt förklarar intervjumaterialet många invandrarungdomars skolk. 
Svenska ungdomar skolkar också, intervjuerna ger indicier om att även svenska 
ungdomars skolkande kan härledas till svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen 
och att hantera klassrumssituationen precis som ungdomar med invandrarbakgrund. Det 
som skiljer bägge grupperna åt är de generella bakgrundsfaktorerna till 
skolproblematiken. Intervjumaterialet indikerar att de svenska ungdomarna förstår 
vikten av en meningsfull skolgång men saknar ibland kapacitet och således vilja att 
tillgodogöra sig undervisningen. Konsekvensen blir att ungdomarna som av olika 
anledningar inte klarar av att hantera klassrumssituationen väljer att inta en annan roll i 
form av skolk och avvikande beteende.  

Det kanske inte är så roligt att gå i skolan och plugga och 
lägga ner tid på sådant, utan de tänker kanske lite kortare[…] 
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liksom bara vad som är roligt för stunden. Jo det kanske är att 
det är lite roligare att skolka och springa iväg in och ta 
tuggummin på ICA.  

Auktoritär uppfostran 

Av intervjumaterialet kan det tydligt uppfattas att föräldrars förhållningssätt och 
uppfostran påverkar barn och ungdomar. Vuxna människor som kommer till Sverige 
tenderar, vilket är helt naturligt att hålla fast vid sina ursprungliga värderingar. Dessa 
värderingar bottnar i den kultur som föräldrarna vuxit upp med och ter sig många 
gånger olika mot den svenska motsvarigheten. Till skillnad mot föräldrarna så tvingas 
ungdomarna att integreras i samhället genom att de går i skolan och kommer på så sätt i 
kontakt med den svenska kulturens normer och värderingar. Ur dessa aspekter föds en 
kulturkrock då föräldrarna kan ha svårt att förstå barnens nya levnadssätt som är 
anpassat efter det svenska samhället. På ett liknande sätt där föräldrarna har svårt att 
anpassa sig till sina barns nya levnadsvillkor, blir det även för barnen en viss 
ambivalens då regler inom hemförhållanden skiljer sig jämfört med de regler och 
normer som råder inom skolvärlden.  

Ungdomarna lever i det svenska samhället fast med mammans 
och pappans värderingar från hemlandet.  

Flera av intervjupersonerna anser att det märks en skillnad vad gäller uppfostran 
beroende på om de kommer från ett samhälle som lever i en kollektivistisk- eller 
individualistisk samhällsstruktur. De människor som härstammar ur en kollektivistisk 
samhällstruktur tenderar enligt intervjumaterialet att ha ett större nätverk kring sin 
familj. Här blir familjeangelägenheter något som rör mer än bara själva kärnfamiljen då 
släkten är en viktig del i familjens nätverk. I denna typ av familjestruktur har släkten en 
större innebörd jämfört med den svenska, individualistiska familjestrukturen där 
kärnfamiljen är centralpunkten. Svenska ungdomar som är uppvuxna i den 
individualistiska samhällsstrukturen lever med ett mindre familjenätverk, vilket kan ses 
som en riskfaktor jämfört med ungdomar som har invandrarbakgrund där man ofta 
tenderar att ha ett mycket större familjenätverk som enligt delar av intervjumaterialet 
kan ses som en tillgång.  

Intervjumaterialet pekar på att ungdomar med invandrarbakgrund lutar åt att ha en 
hårdare uppfostran i hemmet jämfört med svenska ungdomar. Med hårdare uppfostran 
inbegrips att familjens ledare innehar ett strängt nästintill enväldigt ledarskap där fysisk 
fostran är vanligare än i svenska hem. Det innebär att den svenska uppfostran av 
ungdomar i skolan och bemötande i övriga samhället kan uppfattas som svagt och sakna 
auktoritär hållning. En intervjuperson menar att om det förekommer fysisk uppfostran i 
hemmet är steget naturligt att man även tar med sig sina fysiska attribut utanför 
hemmet. 

 Det är lite hårdare, hemifrån alltså. Man tar ju oftast till lite
 mer fysiska tag eller så, om man inte skärper sig. Om man nu 
generaliserar igen mot ett svenskt hem, så blir det kanske lite 
mer att man försöker prata med ungdomen istället för att 
agera fysiskt då som man kanske gör i nysvenska eller 
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invandrarhem eller så. Och jag tror att när man börjar att ta 
till händerna när man liksom ska uppfostra barn tror jag 
liksom att det blir naturligt för dem att använda det själva. 
[…]Det man lär sig hemifrån, det använder man ju sig själv av 
senare.  

Tveksamhet till kontakt med myndigheter 

Intervjumaterialet visar att det finns skillnader i attityd hos föräldrar till sina barn och 
deras problem, beroende på kultur inom familjen. Det kan vara svårare att som 
samhällsinstans komma i kontakt med invandrarfamiljer eftersom att de tenderar att ha 
en högre skepsis till myndigheter och därför vill lösa sina problem internt. Denna 
skepsis kan bestå av ett samhällsförakt som bygger på upplevelser från hemlandet. Stora 
delar av intervjumaterialet menar att många familjer som flytt till Sverige har väldigt 
negativa erfarenheter och upplevelser av myndigheter, statsorgan och regimer som i 
många fall utövat våld och förtryck i de krisområden man flytt ifrån. Med dessa 
upplevelser i bagaget pekar intervjumaterialet på en ovilja att släppa in även svenska 
myndigheter i familjen. En annan faktor som intervjumaterialet pekar på är att 
hemlandet har total avsaknad av myndigheter och sociala skyddsnät i likhet med den 
välfärdsapparat som existerar i Sverige. I dessa länder är släkten det totala och naturliga 
skyddsnätet för familjen. Väl i Sverige har invandrarfamiljen okunskap om välfärden i 
landet och har svårt att förstå varför någon utomstående samhällsinstans ska blandas in i 
familjen. Det är två förklaringar till att invandrarfamiljerna vill lösa problem internt och 
på så sätt blir det svårare att integrera dem i hjälpprocessen.  

 Det är min uppfattning att de som kommer från dessa länder 
är väldigt skeptiska till all typ av hierarki, som svenska 
samhället där vi ser våra institutioner som en hjälp, det ska det 
ju vara då vi betalar skatt, en service. Medan jag tror det är så 
när man kommer från länder där statstaten är extremt 
förtryckande eller inte finns så är man naturligt skeptisk mot 
alla utomstående som vill lägga sig i om det inte är släktingar 
eller så, och det är en svårighet tycker jag.  

Med tanke på att föräldrar ofta integreras betydligt sämre i jämförelse med sina barn kan 
det leda till att hierarkin i familjen förändras. Intervjumaterialet indikerar att barnen, 
genom sin skolgång får ett bättre förhållande till det svenska samhället jämfört med sina 
föräldrar. De har lättare att ta till sig attityder och normer, på så sätt blir de ofta sina 
föräldrars vägledare inom det som rör familjens inblandning i samhället. 
Intervjupersonernas erfarenheter belyser här att ungdomarna med invandrarbakgrund 
ofta utnyttjar sitt övertag i samhälls och språkkunskap i familjens möten med den 
svenska välfärdsapparaten. Flera intervjupersoner har exemplifierat att barn med 
invandrarbakgrund vars föräldrar inte behärskar det svenska språket tenderar att vinkla 
information som framkommer i möten med exempelvis skola eller polis, till sin egen 
fördel. Kontentan av detta är att ungdomar med invandrarbakgrund kan lura sina 
föräldrar och dra fördelar av att de befinner sig i en mer fördelaktig situation. Ett 
fenomen som inte kan uppstå hos svenska ungdomar på samma sätt, där det vanligtvis 
är föräldrarna som innehar större förståelse och kunskap för dessa situationer. 
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Intervjumaterialet pekar på att föräldrar till ungdomar med invandrarbakgrund i lite 
större utsträckning jämfört med svenska föräldrar väljer att tro på sina barn framför 
myndigheter som socialtjänst eller polis samt skolan.  

Ett problem är att barnen ofta kan svenska, men föräldrarna 
kommer hit och kan inte det […] Ibland, men förhoppningsvis inte så 
ofta får barnen översätta till sina föräldrar, man försöker ha en tolk 
med sig, men i de fall barnen ändå får översätta blir det barnens 
version av vad som sägs och de är ju inte dummare än att de kan dra 
nytta av det.   

Bristande identitetskänsla 

Oavsett ursprung så påverkar identiteten och identitetskänslan utvecklingen hos 
ungdomen. De yrkesverksammas erfarenheter som speglas i intervjumaterialet påvisar 
tydligt att brister i identitetskänslan hos ungdomar är en anledning till att unga skapar ett 
avvikande beteende. Om ungdomen känner sig utanför i flera sammanhang är det inte 
ovanligt att man begår gärningar för att försöka hävda sin identitet. Har man ett bagage 
packat med misslyckanden och låga prestationer visar intervjumaterialet att unga söker 
andra aktiviteter där man kan binda eller skapa sin identitet oavsett om aktiviteten är 
positiv ur samhällsnorm eller ej. Ett tydligt exempel på detta är skolk, om ungdomen 
inte klarar av klassrumssituationen skolkar man hellre och skapar sig en identitet eller 
antar en roll utanför klassrummet istället. I intervjumaterialet finns tunga indikationer på 
att en bristande identitetskänsla ökar risken för ett avvikande beteende vilket i 
förlängningen ökar risken för ett utvecklande av kriminalitet. Ungdomar med denna 
bristande identitetskänsla söker sig till varandra och finner tillhörighet i kompisgäng där 
man inom gänget inträder i olika roller och skapar en för individen ny och positiv 
identitet, ofta genom norm- och regelbrytande gärningar.  

Att man har en trygghet i sin grund så att säga, det handlar 
nog mycket om det. Har man inte det, eller får man inte det 
när man kommer hit, då tror jag att det finns en stor risk för 
att man då börjar begå brott istället.  

Har man taskig identitetskänsla kan man hävda sig genom 
kriminalitet.  

Brist på identitetskänsla är en riskfaktor för samtliga ungdomar, varför ämnet är 
intressant i denna studie är att man i intervjumaterialet kan tyda generella skillnader till 
varför det råder brist på identitetskänsla mellan svenska ungdomar och ungdomar med 
invandrarbakgrund.  

En anledning till att en ungdom har en bristande identitetskänsla kan vara att man 
upplevt ett eller flera trauman under uppväxten. Det som skiljer grupperna svenska 
ungdomar och ungdomar med invandrarbakgrund åt är typen av trauma man upplevt. 
Intervjupersonernas erfarenheter tyder på att svenska ungdomars trauman ofta kan 
härledas till missbruk och övergrepp i hemmet, medan ungdomar med 
invandrarbakgrund med trauman oftare upplevt krig och landsflykt samt blivit utsatta 
för våld i hemmet.  



 

29 

Jag har stött på att de varit med om krig, jag har stött på att 
de varit med om tortyr i fängelse…  

Ungdomars identiteter påverkas av det individualistiska samhället som ställer högre 
krav på ungdomen jämfört med den kollektivistiska samhällsstrukturen. Inom den 
individualistiska kulturen pekar intervjumaterialet på att ungdomar ses som små vuxna 
med prestationskrav. Detta är riskfaktorer för ungdomar oavsett härkomst, men svenska 
ungdomar är uppväxta med dessa krav på ett sätt som ungdomar med 
invandrarbakgrund inte är i samma utsträckning. Ungdomar med invandrarbakgrund har 
ofta ett större nätverk som gör att ansvaret för den individuella ungdomen är betydligt 
mindre än i det individualistiska samhället. Skillnaden i denna riskfaktor är att de 
svenska ungdomarna som drabbas av detta samhällsklimat är de som inte uppnår de mål 
och krav som samhället ställer. Det är ett mer omfattande problem för ungdomar med 
invandrarbakgrund då man inom den kollektivistiska samhällsstrukturen ställer lägre 
krav på barn och ungdomar, således är detta en mer ovan situation att hamna i för dessa 
ungdomar då man inte är van att ses som en ung vuxen från hemmiljön.  

Svenska ungdomar ska vara små vuxna nästan, de ska vara 
individuella, dem ska klara sig själva, dem ska ha koll på det 
ena och det andra och dem flesta tonåringar fixar knappt det 
och har du extra bekymmer så fixar du det inte.      

Att leva i en kulturkrock 

En typ av identitetskris som är vanlig för ungdomar med invandrarbakgrund till skillnad 
från svenska ungdomar är att man hamnar mellan två kulturella identiteter enligt 
intervjupersonernas erfarenheter. Identitet handlar mycket om det förflutna, individens 
bakgrund. Kommer man som invandrare till Sverige bär man med sig normer och 
värderingar som var gällande i den samhällsstruktur som man lämnat. Intervjumaterialet 
visar tydligt att invandrarföräldrar som etablerat ett nytt hem i Sverige, bibehåller den 
kultur, de värderingar och normer som existerar i det forna hemlandet. När deras barn 
börjar i den svenska skolan fostras de efter det svenska samhällets normer och 
värderingar vilket kan leda till en kulturkrock. Ungdomarna ställs inför en svår 
avvägning om vilken kultur och vilket samhälle man egentligen tillhör då man lever 
utefter olika kulturella normer och värderingar i hemmet och i skolan. Intervjumaterialet 
menar att dessa ungdomar hamnar i ett slags mellanrum, vilket medför en ambivalens 
som kan skapa en identitetskris eller bristande identitetskänsla. 

Jag kan tänka mig att det blir svårare att leva om man har 
föräldrar som håller kvar vid sin kultur. 

Om man känner sig identitetslös […] då är det jättesvårt 
alltså, de går ju och grunnar på vilka de är. 
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Mångkulturell inverkan på det pedagogiska mötet 
Under detta rubrikavsnitt presenteras resultat som redogör för hur intervjupersonerna 
upplever att kännedomen om olika kulturer och dess inverkan på ungdomsproblematik 
påverkar det praktiska arbetet. 

Grundförutsättningar för det pedagogiska mötet ur ett mångkulturellt 
perspektiv 

Intervjumaterialet tyder på att organisationen man arbetar inom behöver lägga stor vikt 
vid att skapa goda grundförutsättningar för mångkulturella pedagogiska möten. 
Organisatoriskt behöver man arbeta för att välkomna och integrera invandrarfamiljerna i 
samhället. I processen behöver man ha som utgångspunkt att förklara svenska 
samhällets normer, värderingar och tillvägagångssätt samtidigt som man tydligt 
beskriver och informerar om sin egen verksamhet för att skapa förståelse om hur och 
varför man arbetar som man gör. Intervjumaterialet påvisar tydligt att det är viktigt att i 
sin verksamhet skapa och arbeta för att invandrarfamiljer integreras och närmar sig det 
svenska samhället. Detta för att minska risken till kulturkrockar och missförstånd som 
kan utgöra hinder för goda pedagogiska möten. 

 Det är ju det jag menar, det är viktigt att, kommer man hit och 
vill stanna här i Sverige och man lyckas skaffa 
förutsättningarna för att kunna stanna och får stanna så ska 
man ju också ha hjälpen att kunna överbrygga det här 
utanförskapet, otillhörigheten, så att man integreras så att 
säga, i det svenska samhället på ett bra sätt.  

Det räcker dock inte endast att arbeta på ett organisatoriskt plan för att föra invandrarna 
närmare det svenska samhället. I intervjumaterialet framgår det även att man i 
intervjupersonernas verksamheter måste arbeta för att föra organisationen och samhället 
närmare invandrarna. Precis som att invandrare måste ta del av och anpassa sig efter 
svenska normer påvisas det i intervjumaterialet att yrkesverksamma också måste ta del 
av och lära sig andra kulturers normer, värderingar och familjesyn. Detta för att skapa 
förståelse för andras beteenden och tillvägagångssätt, för att främja goda möten mellan 
personer med olika kulturell bakgrund. Det framgår även i intervjumaterialet att ett gott 
möte främjas av att man som yrkesverksam vet hur en annan kultur fungerar och rättar 
sig lite utefter de tillvägagångssätt som råder inom den aktuella kulturen.  

Det är oerhört viktigt för oss att vi kan resonemangen även i 
invandrarfamiljer och invandrarbiten för att vi lättare skall 
kunna möta dem ute på gatan. 

Intervjumaterialet belyser inte enbart uppfyllanden av grundförutsättningarna för att 
skapa en bas för ett gott pedagogiskt möte ur ett mångkulturellt perspektiv, utan även 
vikten av ett gott bemötande som stöttepelare vad gäller att möta människor i praktiken. 
När det gäller möten med människor menar flera intervjupersoner att man som 
yrkesverksam får lita till de erfarenheter man lyckats skaffa sig, man får ta del av 
tidigare forskning och även skaffa sig en känsla för att hantera individer och/ eller 
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familjer. Enligt intervjumaterialet är gott bemötande inte av universell karaktär då 
människor, beroende av kultur kan uppfatta bemötande på olika sätt. Därför är det av 
vikt när man som yrkesverksam med människor inom socialt arbete känner av 
situationen när man samtalar med ungdomar och deras familj vilket ses som en 
utmaning då man måste möta familj och individ istället för att se till statistik och fakta.   

Vi kan inte möta familjer utifrån forskningen utan vi måste se 
den individ som kommer. 

Teoretisk problematisering 
I likhet med Gunnarssons (1999) förståelsemodell som redogörs för under avsnittet 
tidigare forskning speglar resultatet förståelsemodellens grundantagande att samtliga 
system, på samtliga samhällsnivåer påverkar en individs utveckling.  Utifrån resultatet 
framgår det att det finns skillnader i olika typer av riskfaktorer för ungdomskriminalitet 
beroende på kulturell bakgrund, dessa faktorer står i relation till den underrubrik de 
placerats under i resultatdelen, det vill säga: Samhällsfaktorer, Utanförskap, Föräldrar 
och uppfostran samt identitetsutveckling. Av resultatet att döma förstås att riskfaktorer 
för utvecklande av ungdomskriminalitet går att finna överallt mellan individ och 
samhällsnivå, i likhet med Gunnarssons förståelsemodell.  

Likt Gunnarssons (1999) förståelsemodell kan vi genom resultatet se att man som 
individ påverkas av beslut och förhållanden man själv har svårt att påverka. I den yttre 
delen av förståelsemodellen påverkar mer generella mönster som historiska och 
politiska värderingar och förhållanden. Dessa värderingar och förhållanden håller sig 
jämlika inom en viss kultur, men sannolikheten är stor att det skiljer sig kulturer 
emellan. Intervjupersonerna menar att det är svårt som ungdom med invandrarbakgrund 
att leva i och mellan olika kulturer som kan bli fallet då man i hemmiljön lever kvar 
efter hemlandets tradition och norm, medan man inom skolan anpassas efter det svenska 
tradition- och normsystemet. Det här är ett problem på makronivå enligt Gunnarssons 
förståelsemodell, men kan även ta sig utryck på mesonivå i form av att Gunnarsson 
påpekar vikten av att barnet behöver uppleva att det finns likartade och gemensamma 
strukturer mellan skola och hemmiljö för bästa möjligheter till utveckling.  Enligt 
resultatet kan det för ungdomar med invandrarbakgrund uppstå ett problem här i form 
av en konflikt, då intervjupersonernas erfarenheter avslöjar att det är vanligt att 
ungdomar med invandrarbakgrunds hemmiljö ofta inte stämmer överrens med de 
normer och värderingar som finns i svenska skolan. 

Intervjupersonernas erfarenheter om riskfaktorer för utvecklande av 
ungdomskriminalitet ur ett mångkulturellt perspektiv har påvisat förekomsten av 
fenomen som i Gunnarssons förståelsemodell kan placeras på exonivå men vars 
inverkan i slutändan påverkar individen. Exempel på detta är föräldrars status på 
arbetsmarknaden där det i resultatet framkommit att människor med invandrarbakgrund 
har en sämre status på arbetsmarknaden jämfört med svenskar, vilket i förlängningen är 
en riskfaktor som drabbar ungdomar med invandrarbakgrund hårdare jämfört med 
svenskar eftersom den gruppen får större problem med försörjning.  
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Mikronivån är de mönster av aktiviteter, roller och relationer som barnet upplever i ett 
givet sammanhang som exempelvis hem och skola. I resultatet framkommer att 
ungdomarna med invandrarbakgrund har specifika riskfaktorer som ryms inom vad 
Gunnarsson (1999) kallar mikronivå. Till exempel i skolan redogörs det för skillnader i 
förutsättningar i att nå upp till de krav skolan ställer, i många fall beroende på brister i 
språkkunskap, skolbakgrund och anpassningssvårigheter till svenska skolan. Resultatet 
indikerar att man som ungdom med invandrarbakgrund ofta lever i en hemmiljö som 
präglas av att man fostras utefter de normer, värderingar och traditioner föräldrarna 
vuxit upp med i hemlandet. Enligt resultatet leder det här till att ungdomar med 
invandrarbakgrund tenderar att fostras efter ett mer auktoritärt och fysiskt 
förhållningssätt, samtidigt som man lever efter de svenska normerna i skola och 
samhälle. Här läggs grunden för många ungdomar med invandrarbakgrunds upplevda 
känsla av en otillhörighet, en marginalkonflikt mellan två olika kulturer.  

Det som kan illustreras med hjälp av Gunnarssons förståelsemodell i relation till 
resultatet är att dessa specifika problem för människor med invandrarbakgrund finns 
hela vägen från makronivå till mikronivå där problemen mer ofta tar sig uttryck och blir 
synliga.   

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
I valet av metod stod det tidigt klart att en kvalitativ metod skulle lämpa sig bra för 
studien då den undersöker yrkesverksammas erfarenheter och upplevelser kring ämnen 
vi inte anser är möjliga att svara ja eller nej på.  

Urval  

I beslutsprocessen kring urvalet beslutades att satsa på ett urval med bredd, vad gäller 
olika yrkeskategorier, utbildning, verksamhetsområden och kön. Detta med förhoppning 
om att vinna erfarenheter ur flera slag och perspektiv runt syfte och frågeställningar.  
Urvalet för en studie i detta slag hade säkert blivit än mer tillförlitligt med en större 
urvalsgrupp, men tiden har varit knapp och valet föll på att genomföra fyra intervjuer så 
kvalitativt som möjligt, istället för att göra fler intervjuer då tiden för analys hade 
minimerats betydligt.  

Den kvalitativa forskningsintervjun  

Den semistrukturerade intervjun har varit bra för studien eftersom den har hållit 
intervjuprocessen inom vissa tematiska begränsningar, därefter har det varit fritt för 
intervjupersonerna att anknyta sina erfarenheter som relaterar till syfte och 
frågeställningar. På så sätt har samtalsprocessen valt sin egen väg utan förutbestämda 
och ledande frågor. Bra för studien är även att intervjuprocessen delades upp på en 
intervjuare och en observatör vilket eliminerade risken att intervjuarna talade i mun på 
varandra och störde rytmen. Nu fungerade observatören som ett bollplank som flikade 
in på intervjuarens tilltal, denna process tordes även varit behaglig för 
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intervjupersonerna så de slapp sitta och svara till olika personer ideligen. Vad som inte 
genomförts men som skulle kunna lyfta studien ytterligare är uppföljningsintervjuer där 
intervjupersonerna hade kunnat förtydliga och fördjupa resonemang. Den här processen 
genomfördes inte på grund av den stränga tidsramen för studien.  

Analysmetoden  

Upplevelsen är att analysmetoden för studien har fungerat bra, säkerligen finns det 
analysmetoder som skulle kunna se andra saker i materialet och kanske till och med 
resultat som missats med den valda analysmetoden, men vad det skulle vara för 
analysmetod finner vi inget svar på i dagsläget. Bearbetning av den tidigare forskningen 
kan genom vår förförståelse påverkat synen på materialet som tolkats från intervjuerna. 
Resultatet är inte feltolkat men det bör påpekas att förförståelse inom ett ämne kan 
påverka att man inte upptäcker information utanför förförståelsens ram. Upplevelsen är 
att så inte är fallet, dock kvarstår risken att vi ibland omedvetet låtit oss styras av latent 
liggande kunskaper. 

Vad gäller de etiska överväganden som redogjorts för i metoddelen är upplevelsen att 
arbetsprocessen och studien följt dessa. 

Använd litteratur 

Det finns två olika sorters litteratur i studien, den första sorten kan betraktas som 
aningen sociologisk då den påvisar och redogör för kulturella förhållanden vilket kan 
ställas i relation till studiens första frågeställning. Denna frågeställning är av sociologisk 
karaktär men frågans svar innehar en betydande vikt för det behandlingspedagogiska 
arbetet. Upplevelsen är att intervjupersonernas erfarenheter om kulturella förhållanden 
och skillnader kulturer emellan stämmer väl överrens med litteraturen som redogörs för 
under rubriken tidigare forskning. Detta kan ses som ett tecken på tillförlitlighet då 
intervjupersonernas erfarenheter och forskning står allierade och stärker varandras 
åsikter.  

Den andra sortens litteratur kan främst anses behandla pedagogik i ett mångkulturellt 
perspektiv vilket avlöper i harmoni med studiens andra frågeställning. Upplevelserna av 
litteraturen är att den i många fall bekräftar intervjupersonernas erfarenheter i avseendet 
att båda påvisar vikten av att skapa de grundförutsättningar för det goda pedagogiska 
mötet ur ett mångkulturellt perspektiv som pressenteras i resultatdelen. Vad som dock 
kan uppfattas som anmärkningsvärt är att resultatet redogör för vikten av att möta 
människor som individer i det goda pedagogiska mötet ur ett mångkulturellt perspektiv, 
med en skarp tydlighet. En tydlighet som inte påvisas lika starkt i den pedagogiska 
litteraturen som använts i studien.  

Den bakgrundslitteratur som i viss grad motiverar studiens intresseområde och påvisar 
att invandrare i Sverige har en överrisk att misstänkas för brottslighet enligt BRÅ 
(2005) kan föda frågor om studiens fokus. Vi upplever ett problem i att studien lutar sig 
mot bakgrundsfakta i misstänkt kriminalitet istället för lagförd kriminalitet då studien 
bland annat undersöker yrkesverksammas erfarenheter av riskfaktorer till kriminalitet, 
inte misstänkt kriminalitet. Valet föll på att ändå använda BRÅ (2005) då det är den 
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senaste och mest tillförlitliga publikation från Brottsförebyggande rådet som behandlar 
invandrare och kriminalitet. I kontakt med Brottsförebyggande rådet berättades det för 
oss att man inte innehar statistik över lagförd brottslighet bland invandrare sedan 1994, 
därför valde vi att istället använda oss av BRÅ (2005) då vi anser att den borde ge en 
bättre bild av området i dagsläget. 

Tillförlitlighet och överförbarhet 

Tillförlitlighet och trovärdighet är ett komplext område inom kvalitativ forskning 
eftersom studien bygger på våra tolkningar av intervjupersonernas erfarenheter. För att 
öka studiens trovärdighet skall det påpekas att vi följt de regler och föreskrifter som 
delgivits från den undervisande institutionen. Innan studien publiceras kommer 
slutresultatet att skickas till intervjupersonerna så att de kan godkänna medverkan och 
korrekthet i slutprodukten.  

Upplevelsen är att studien uppnått ett fylligt och brett resultat snarare än djupt och 
specifikt, detta kan bero på att intervjusamtalen kanske inte i så stor utsträckning 
berörde den konkreta praktiken utan mestadels rörde sig på en övergripande nivå. Detta 
begränsar givetvis studien då den inte framhåller några smala och specifika slutsatser. 
Eftersom resultatet upplevs som brett och generellt snarare än djupt och specifikt 
kommer detta att spegla resultatdiskussionen och studiens slutsatser.  

Vi upplever att studien utforskat vad den avsåg att utforska och att de metoder och den 
litteratur som använts varit lämpliga för studien. Självklart är det upp till läsaren själv 
att avgöra om studien upplevs som tillförlitlig. För att underlätta detta har vi försökt 
beskriva alla metodologiska steg utförligt och tydligt.  

En av den kvalitativa forskningens stora svårigheter är som tidigare nämnts den snäva 
förmåga vad gäller praktisk överförbarhet. Eftersom överförbarhet behandlar hur 
studien kan tillämpas i andra sammanhang, har och kan inte vi utefter studiens praktiska 
ramar undersöka dess överförbarhet till exempelvis andra städer.  Dock har vi haft som 
mål att försöka presentera en tydlig redogörelse över det område som undersökts, vilket 
kan underlätta för läsaren att bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan 
miljö.    

Resultatdiskussion 

Härkomstens betydelse   

I likhet med Almqvist och Broberg (2000) tenderar delar av intervjumaterialet att dela 
upp olika samhällsstrukturer i individualistisk- och kollektivistiska samhällstrukturer. 
Både intervjupersonerna och litteraturen härleder individualism till västvärlden medan 
kollektivistiska samhällsstrukturer exempelvis står att finna i Afrika, Balkan, 
Latinamerika och Mellanöstern. Både i resultatet och enligt Almqvist och Broberg går 
det att utläsa att hur vi blir som människor beror i stor utsträckning på vilken kultur vi 
vuxit upp och fostrats i. Intressant är att intervjupersonernas erfarenheter medfört att 
samtliga förknippat begreppen invandrare och invandrarproblematik med människor 
som härstammar från, eller vuxit upp med kultur, traditioner och normer från 
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kollektivistiska samhällen. Den största invandrargruppen till Sverige är, som det anges 
under bakgrundsrubriken, skandinaver. Fascinerande är att ingen av de fyra 
intervjupersonerna nämner, beskriver eller tänker på den största invandrargruppen i 
Sverige när man pratar om sina erfarenheter kring invandring och invandrarproblematik. 
Det är också intressant att denna stora grupp inte innehar ett lika procentuellt högt värde 
i brottsstatistiken som invandrare från Afrika, Balkan, Latinamerika och Mellanöstern 
trots att man fortfarande är invandrare. Trots att danskar, finnar och norrmän i juridisk 
mening är invandrare i Sverige representeras de inte lika frekvent i brottsstatistiken 
jämfört med andra stora invandrargrupper, samt att intervjupersonernas erfarenheter 
kring invandring och invandrarproblematik inte heller kan sammankopplas med denna 
största invandrargrupp. Således kan det uppfattas som att invandrarproblematiken i 
Sverige kanske inte är en problematik just kring invandrare utan att det handlar om 
vilken samhällsstruktur som råder i hemlandet och som man bär med sig till det nya 
landet. Skiljer sig samhällsstrukturerna i hemland och mottagarland åt är risken för 
kulturkrock och anpassningssvårigheter stor. Vi upplever att dessa faktorer skapar 
invandrarproblematiken, inte just det faktum att man juridiskt är invandrare. Således är 
det en riskfaktor för utvecklande av ungdomskriminalitet att växa upp i Sverige om man 
härstammar från en kollektivistisk samhällsstruktur.  

Samhällsinverkan  

Både intervjumaterialet och tidigare forskning påvisar skillnader vad gäller 
identitetsutveckling beroende på om du vuxit upp enligt kollektivistisk- eller 
individualistisk samhällstruktur. De förväntningar som finns på barn och ungdomar i 
den individualistiska samhällstrukturen är långt högre ställda jämfört med motsvarande 
förväntningar i den kollektivistiska samhällstrukturen enligt både intervjumaterial och 
Almqvist och Broberg (2000). Att invandrares utveckling påverkas av det samhälle som 
deras föräldrar härstammar ifrån visar både resultatet och Almqvist och Broberg. Det 
medför en specifik skillnad vad gäller riskfaktor till utvecklande av 
ungdomskriminalitet då man som ungdom med svenskfödda föräldrar inte utsätts för 
traditioner, värderingar och normer som skiljer sig med de för samhällets normala syn 
att se på dessa begrepp. Dessa förväntningar, som kan beskrivas genom självständighet 
och prestationer kan verka som riskfaktorer för ungdomar rent generellt, men för 
ungdomar med invandrarbakgrund är vår förförståelse att denna grupp är mindre van att 
handskas med denna typ av krav och förväntningar jämfört med ungdomar uppvuxna i 
den individualistiska samhällsstrukturen. Vi tänker oss att man som ungdom med 
föräldrar med invandrarbakgrund tenderar att ha en något högre riskfaktor att utveckla 
kriminalitet vad gäller förväntningar från samhället.  

Ytterligare en baksida med invandrargruppens utanförskap till det svenska samhället är 
att det kan finnas en låg förståelse och kunskap för invandrarnas situation i samhället 
vilket kan leda till ett ökat avståndstagande och fientlighet från svenskar och samhällets 
sida. Att man som ungdom med invandrarbakgrund inte känner sig accepterad och 
respekterad medför enligt oss en risk för ökat utanförskap och i förlängningen ökad risk 
för utvecklande av ungdomskriminalitet.  
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Ekonomins avgörande roll     

I resultatet redovisas för att ungdomar i familjer med dålig ekonomi generellt löper 
högre risk att utveckla ungdomskriminalitet. Estrada och Flyghed (2007) menar att 
människor med invandrarbakgrund i Sverige generellt har sämre ekonomi än 
genomsnittsvensken, detta kan likställas med att det framkommer i resultatet att 
ungdomar med invandrarbakgrund är överrepresenterade vad gäller extra tillägg på 
studiebidraget grundat på föräldrarnas ekonomi. En naturlig anledning till att ekonomin 
är sämre i just invandrarfamiljer är enligt intervjupersonernas erfarenheter samt Ahmadi 
(2003), Estrada och Flyghed och Puhakka (2001) att familjer med invandrarbakgrund i 
Sverige har sämre arbetsmarknadsanknytning och därför högre arbetslöshet. Att 
ungdomar som lever i familjer med dålig ekonomi generellt löper högre risk att utveckla 
ungdomskriminalitet i paritet med att ekonomin är sämre i invandrarfamiljer, blir för vår 
frågeställning intressant då en skillnad i riskfaktor mellan ungdomar är uppenbar. 
Ungdomar med invandrarbakgrund lever följaktligen med en högre riskfaktor att 
utveckla kriminalitet än ungdomar med svenskfödda föräldrar när man ser till den 
ekonomiska faktorn. Det faktum att invandrare har större problem med att slå sig in på 
arbetsmarknaden skapar en generellt sämre ekonomi för människor med 
invandrarbakgrund vilket leder till att invandrartäta områden ofta tenderar att ha högre 
grad av social utsatthet och högre kriminalitet. Således kan vi fastslå utefter den 
litteratur som pressenteras under tidigare forskning och genom intervjupersonernas 
erfarenheter att ungdomar med invandrarbakgrund löper större risk att utveckla 
ungdomskriminalitet i jämförelse med svenska ungdomar relaterat till boendeform och 
uppväxtmiljö.  

Familjestrukturens påverkan 

Enligt litteraturen blir minoritetskulturer ofta konservativa för att behålla sin kulturella 
identitet där man i vissa fall förstärker traditioner och värderingar såsom det var i 
hemlandet. Intervjupersonernas erfarenheter är att invandrarfamiljer tenderar att hålla 
fast vid sin kulturella identitet, dess normer och värderingar. Vi betraktar det som fullt 
naturligt och förståeligt att man försöker behålla sin identitet och att man bär med sig 
sina värderingar, traditioner och normer till sitt nya land. Många invandrarfamiljer 
bosätter sig eller placeras i områden där invandrartätheten är hög. Att man här kan leva 
med andra människor i samma situation som dessutom ofta lever utefter liknande 
normer, värderingar och traditioner tror vi skapar en social trygghet, en punkt att hålla 
fast vid i ett främmande land. Sett till detta fenomen i det lilla perspektivet anser vi att 
detta kan innebära en salutogen faktor för barn och vuxna invandrare, att man på så sätt 
känner tillhörighet och trygghet i sin närmiljö. Men sett till det större perspektivet, 
samhället i stort kan vi se riskfaktorer med det här sättet att förhålla sig då ett segregerat 
levnadssätt kan bidra till sämre integration och utanförskap i det svenska samhället. 
Detta utanförskap kan leda till färre möten med det svenska samhället vilket innebär 
sämre förutsättningar till att anamma det svenska språket, en mindre bra språklig 
kunskap försvårar möjligheterna att få ett arbete. Här ser vi en klar skillnad vad gäller 
riskfaktorer till kriminalitet när vi jämför svenska ungdomar och ungdomar med 
invandrarbakgrund. Som svensk, med svenskfödda föräldrar är detta ett fenomen som 
mindre troligt föreligger en avvikande utveckling, medan det är en fullt trolig faktor 
som kan utveckla kriminalitet hos ungdomar med invandrarbakgrund. Det här 
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utanförskapet kan leda till att man har sämre förståelse för de svenska normer och 
värderingar som ligger till grund för det svenska samhället. Det kan exempelvis handla 
om sämre förståelse för skolans struktur, uppbyggnad och skolpersonalens handlande. 
Den sämre förståelsen för svenska traditioner och normer tror vi även kan leda till att 
föräldrar med invandrarbakgrund har en lägre förståelse för sina barns handlingar och 
tankesätt, vilka vi tror skiljer sig från föräldrarna eftersom barnen integreras i samhället 
mer omfattande och på ett annorlunda sätt genom sin skolgång. Det här anser vi vara en 
specifik riskfaktor för ungdomar med invandrarbakgrund eftersom att svenska föräldrar 
känner till och är uppfostrade utefter svensk samhällsstruktur och torde således förstå 
och känna tilltro för exempelvis skolans uppbyggnad och tillvägagångssätt i större 
utsträckning jämfört med föräldrar med invandrarbakgrund. 

Ytterligare en anledning till varför familjer med invandrarbakgrund i Sverige tenderar 
att möta samhällsinstitutioner med viss tveksamhet, både resultatet och Almqvist och 
Broberg (2000) påvisar att det är vanligt att man bär med sig negativa erfarenheter från 
regimen i hemlandet och därför redan från början har minskad tilltro till samhällsorgan. 
Vi anser att diskursen om kärnfamiljen som råder i individualistiska samhällen är en 
specifik riskfaktor för ungdomar som lever och är uppvuxna i denna familjeform då 
kärnfamiljen är väldigt sårbar. Förlorar barnet eller ungdomen en förälder från familjen 
försvinner också mycket av den trygghet som kärnfamiljen står för. En avsaknad av 
trygghet föder lätt en bristande identitetskänsla som i förlängningen riskerar att leda till 
ett avvikande beteende. Är man uppvuxen i en kollektivistisk familjeform är man inte 
lika beroende av sina två föräldrar eftersom att man är omgiven av fler vuxna människor 
i sin familjemiljö. Detta anser vi kunna utgöra en salutogen faktor för den 
kollektivistiska familjestrukturen som på detta sätt har ett större skyddsnät inom 
familjen. Vi kan dock även se en negativ faktor med denna familjekonstruktion som vi 
betraktar som riskfaktorer i form av ett samhällsförakt som tar sig form då man inte vill 
släppa in hjälp och stöd i familjen, utan att man tenderar att vilja lösa sina 
familjeproblem internt. En strävan efter att lösa sina problem internt kan för ungdomen 
bli en negativ upplevelse eftersom att föräldrarna kanske inte känner till samhällets 
normer och värderingar vad gäller uppfostringsmetoder, vilket innebär en ökad risk för 
normbrott och uppfostringsmetoder som inte är vedertagna i Sverige. Vi kan även se en 
specifik risk för ungdomar som är uppvuxna med denna familjestruktur genom att man 
är uppvuxen utefter en norm som inte råder i det svenska samhället, att det möjliggör 
kulturkrockar medför enligt oss en riskfaktor.    

Individaspekt  

Det är enligt Ahmadi (2003) tillhörighet till gruppen som ger en person en social 
ställning och därmed en identitet. Intervjupersonernas erfarenheter och Ahmadi belyser 
vikten av att ha en identitet eftersom det möjliggör att känna tillhörighet och förstå sin 
plats i sin omgivning. Många invandrarungdomar känner en avsaknad av identitet i det 
svenska samhället enligt resultatet och Ahmadi. Kontentan av denna känsla är att 
ungdomar med invandrarbakgrund kan känna sig som främlingar i det samhälle de nu 
tillhör samtidigt som man inte känner full tillhörighet med sitt kulturella ursprung. Vi 
tror att känslan av utanförskap till ungdomens nya samhälle samt en lägre tillhörighet 
till sin kulturella bakgrund kan skapa en låg eller bristande självkänsla/ 
självuppfattning. I resultatet framgår det att låg eller bristande självuppfattning likt 
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Rolfson (1994) ofta kan bli inkörsporten till sökande efter identitet och bekräftelse på 
vem man är. Kompisgruppen tillskriver en roll, som ger en identitet och därmed 
självbekräftelse. Enligt resultatet och Rolfson bekräftar man alltså sina roller och 
identiteter i en utanförposition. Vi anser att detta kan vara en avgörande riskfaktor för 
ungdomsbrottslighet då ungdomar i sitt sökande efter identitet möter andra ungdomar 
som är likasinnade. Detta är generellt för alla ungdomar, men marginalkonflikten som 
nämnts ovan ser vi som en specifik faktor för ungdomar med invandrarbakgrund.  

Känner man en underlägsenhet i samhället och anser sig sakna realistiska möjligheter att 
tillgodose sig det man vill ha på lagligt sätt finns en stor risk enligt resultatet och 
Puhakka (2001) att kriminalitet eller regelbrott blir en utväg. Vi tror att ungdomar med 
invandrarbakgrund har lättare att känna sig underlägsna i samhället jämfört med 
svenska ungdomar. Därav tror vi att dessa faktorer gör att invandrarungdomar kan 
uppleva att deras målsättningar lättast uppnås genom regel- och lagbrott tillsammans 
med den marginalkonflikt och gängbildningar som redogjorts för tidigare kan utgöra en 
grund till varför invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken i Sverige. Vi tror att 
dessa faktorer och förhållanden givetvis existerar och påverkar ungdomar oavsett 
härkomst, men vi upplever att alla dessa faktorer och förhållanden i relation med 
varandra, helheten, skapar risker för utvecklande av ungdomskriminalitet specifikt för 
ungdomar med invandrarbakgrund.             

Yrkesverksamma i praktiken 

Sander (2000) belyser i likhet med resultatet vikten av att yrkesverksamma närmar sig 
dem man vill förstå med attityd av intresse, lust, lyhördhet och vilja att öppet lyssna och 
lära för att på så sätt förmedlar sitt intresse vilket förhoppningsvis ger individen känslan 
av trygghet. I Sernhede (2003) och i resultatet beskrivs en pedagogik som bygger på att 
ge förutsättningar till skapande av perspektiv som inte har till uppgift att omvandla 
invandrarungdomar till ”svenskar” utan visionen är att ge ungdomarna en tro på sig 
själva och på framtiden, vilket i förlängningen skapar en ökad möjlighet att komma in i 
det svenska samhället. Vi förstår genom den tidigare forskningen och resultatet att 
samhället måste skapa förutsättningar för invandrare och människor med 
invandrarbakgrund att närma sig samhället, myndigheter, organisationer och skolan för 
att överbrygga det upplevda utanförskap resultatet indikerar. Genom att dessa 
förutsättningar skapas ökar möjligheterna till en bättre integrering i form av bättre 
språkkunskaper, samhällskunskaper avseende samhällsuppbyggnad, svenska normer, 
traditioner och värderingar. Således skulle invandrargruppen bli mer delaktig i 
samhället samt få en starkare ställning på arbetsmarknaden vilket kan ses som viktiga 
faktorer i en integreringsprocess. Vi ser inte detta som ett enkelspårigt arbete där 
samhälle, myndigheter, organisationer och skolan skapar förutsättningar för att 
invandrare skall får möjligheter till en bättre anpassning utan dessa instanser måste även 
arbeta för att närma sig invandrargruppen. Dessa instanser bör anpassa sin verksamhet, 
sitt arbetssätt och sin personal för att bättre kunna bemöta människor med olika kulturell 
bakgrund. Ett tillvägagångssätt för detta som föreslås av oss är att yrkesinstanser som i 
sin verksamhet har till uppgift att möta människor, borde inneha en personalgrupp som 
påminner om ett likvärdigt tvärsnitt av befolkningen. Det som menas med detta är att 
exempelvis behandlingspedagogiska yrkeskategorier borde ha samma variation i 
personalgruppen gällande kön och etnicitet som befolkningen i övrigt. Skulle den 
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mångfalden finnas ute bland myndigheter och skola tror vi att man i verksamheterna tar 
ett stort kliv för att överbrygga den upplevda klyftan mellan invandrare och det svenska 
samhället. Grundförutsättningarna för integration och det goda pedagogiska mötet 
skapas genom en tvåvägsprocess där förutsättningar skapas för att invandrare och 
samhälle, myndigheter, organisationer och skolan ska närma sig varandra för ett möte 
mitt i det mångkulturella samhället utan utanförskap.  

Ovanstående diskussion tillhör ett mer övergripande plan där vi resonerar kring stora 
samhällsinstansers förhållningssätt gentemot människor med invandrarbakgrund. 
Grundförutsättningarna är viktiga för yrkesverksamma att bära med sig in i det 
pedagogiska mötet. Dock kan det kanske finnas en risk att yrkesverksamma hamnar i en 
olycklig situation där för stor vikt läggs vid sociologiska och pedagogiska teorier om 
mångkulturalitet och att man utgår ifrån dem i för stor utsträckning. Risken finns att 
yrkesverksamma missar vitala delar i mötet med andra människor om man fastnar i 
försök att hitta orsaker genom att utgå från skillnader i kultur och uppväxt. Vi upplever 
att forskning om kulturella skillnader är viktigt för att lägga grund till förståelse och 
bättre bemötanden, men att det är av yttersta vikt som yrkesverksam att bära med sig att 
statistik och generella tendenser inte alltid är applicerbart på individen. Resonemanget 
stärks eftersom resultatet påvisar att det är av absoluta vikt att den yrkesversamma 
bemöter individen och/ eller dennes familj just som individer och inte människor med 
ett visst ursprung eller grupptillhörighet i det praktiska mötet. Möter man inte 
människan som den unika individ varje person är får man större problem att som 
yrkesverksam att få till stånd ett fullgott pedagogiskt möte oavsett verksamhet. 

Förståelsemodellen 

Vi har tidigare fastslagit genom intervjupersonernas erfarenheter att i likhet med 
förståelsemodellen i Gunnarsson (1999) så växer och samverkar riskfaktorer till 
ungdomskriminalitet ur ett mångkulturellt perspektiv med varandra ur hela 
förståelsemodellens spektra. Vår erfarenhet efter att ha träffat de yrkesverksamma är att 
ingen av deras perspektiv eller verksamhet täcker hela problemområdet självt. Således 
anser vi att de yrkesverksammas organisationer bör arbeta med varandra för att kunna 
erbjuda ungdomar en mer omfattande hjälp i form av förståelse och stöd över hela 
problemområdet.   

Slutsatser/implikationer 
Studiens syfte har uppfyllts genom att den belyst yrkesverksammas upplevelser kring 
olika typer av riskfaktorer för utvecklande av ungdomskriminalitet beroende på kulturell 
bakgrund, samt erfarenheternas inverkan på det praktiska arbetet. Studien fastslår att det 
finns specifika riskfaktorer för utvecklande av ungdomskriminalitet för ungdomar med 
invandrarbakgrund jämfört med svenska ungdomar.   

Utifrån intervjupersonernas erfarenheter och den litteratur som presenteras under 
rubriken tidigare forskning ställer vi oss frågan om invandrarproblematik existerar i 
Sverige. För att relatera till en problematik som invandrarproblem så borde 
problematiken i fråga vara generell för hela invandrargruppen. Resultaten i denna studie 
tyder på att de yrkesverksammas erfarenheter är att invandrarproblematik relateras till 
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vissa specifika invandrargrupper och inte invandrare överlag. Gemensamt för dessa 
invandrargrupper som intervjupersonerna förknippar med problematik är att de är 
uppvuxna i eller utefter kulturella normer, värderingar och traditioner som skiljer sig 
från svenska synsätt. Slutsatsen man kan dra är att invandrarproblematik inte handlar 
om det faktum att man är invandrare eller ej, utan att man är uppvuxen eller uppfostrad 
enligt andra normer än de som gäller i Sverige. Detta kan skapa kulturkrockar beroende 
på vilken samhällsstruktur man är uppvuxen utefter, inte på grund av det att man just är 
invandrare.  

Vetskapen om att det finns specifika riskfaktorer för utvecklande av 
ungdomskriminalitet för ungdomar med invandrarbakgrund gör att man kan arbeta för 
att överbrygga utanförskap och integrera ungdomar med invandrarbakgrund i det 
svenska samhället bättre. För att bekämpa den upplevda känslan av utanförskap är en 
slutsats som framgår av studien att verksamheter som möter invandrarungdomar bör 
tillhandahålla verktyg för att underlätta anpassning till det svenska samhället. Samtidigt 
bör verksamheterna själva anpassa sina organisationer och personal för att på ett bättre 
sätt möta nya kulturer. Detta kan ses som en tvåstegsprocess där båda grupper behöver 
närma sig varandra för att bekämpa utanförskap och samhällsklyftor.  

Som yrkesverksam i arbetet med ungdomar kan vetskapen om att det finns skillnader i 
specifika riskfaktorer som studien påvisar leda till att man som professionell kan bemöta 
ungdomar med invandrarbakgrund med en utökad förståelse, vilket lägger en godare 
grund till bättre pedagogiska möten. Det är dock av absoluta vikt att bära med sig att 
man i det praktiska mötet måste bemöta människor som individer oavsett 
grupptillhörighet eller härkomst. 

Framtida forskning 

Eftersom det i studiens resultat påvisas att begreppet invandrare främst förknippas med 
människor från vissa regioner och inte samtliga invandrare skulle det kunna innebära att 
invandrarbegreppet blivit urvattnat och mist sin betydelse. Vår upplevelse är att 
formuleringen invandrare utvecklats till ett statiskt begrepp som i folkmun kanske 
förknippas med svagheter eller misslyckanden trots att det inte alls är en innebörd i 
ordets grundbetydelse. Således kan ett begrepp likt invandrarbegreppet som kanske 
fallet är i Sverige, förlora sin betydelse och enbart bidra till stigmatisering och negativa 
generaliseringar. Förslag till framtida forskning är att det finns behov för att skapa nya 
och tydligare begrepp som passar i dagens samhälle. Intressant vore att veta vilka nya 
begrepp som skulle kunna skapas samt vad de skulle medföra, de kanske skulle kunna 
bidra till att invandrares upplevda utanförskap till samhället minskar. Skulle det påvisas 
att nya begrepp minskar invandrares upplevda utanförskap skulle på så sätt vetskapen 
om detta inneha en viktig behandlingspedagogisk betydelse eftersom vi anser att den 
behandlingspedagogiska branschen bör ligga i framkant vad gäller arbete mot 
stigmatisering.  

Ytterligare ett område för framtida forskning som vore intressant är 
integrationsprocessen över generationerna. Ett delmoment passande som uppföljning till 
denna studie skulle vara att undersöka när de för invandrarungdomar specifika 
riskfaktorer för ungdomskriminalitet som redogörs för i studien upplöses. Det vill säga, 
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hur lång är assimilationsprocessen, när uppstår det inte längre fler kulturkrockar, hur 
lång tid tar det innan glappet överbryggas och det upplevda utanförskapet är över? 
Följdfrågor till dessa områden vore givetvis om en sådan vetskap skulle vara av vikt, det 
kanske är irrelevant att veta hur lång en genomsnittlig integrationsprocess tar. Dock är 
det något framtiden får utvisa.  Ökad kunskap om assimileringsprocessen medför enligt 
oss att den behandlingspedagogiska yrkeskategorin förses med ytterligare verktyg för 
att skapa förståelse om den situation människor med invandrarbakgrund kan befinna sig 
i.   
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