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Syftet med den här kvalitativa studien var att belysa vilken betydelse professionellas 

bikulturella erfarenheten kan ha arbetet med invandrarungdomar och 

frågeställningarna löd – Hur kan den personliga erfarenheten från 
ackulturationsprocessen bidra och användas i arbetet med invandrarungdomar? Vilka 

möjligheter alternativt hinder kan man se med den personliga erfarenheten? Detta 
gjordes med hjälp av fem kvalitativa intervjuer ur en hermeneutisk ansats. 
Resultatet visade att professionella har stor användning av erfarenheterna i arbetet 
med invandrarungdomar, de känner igen sig i ungdomens situation och har god insikt 

i deras identitetsutveckling. De professionella upplever att invandrarungdomarna kan 

identifiera sig med dem, vilket ofta leder till att de blir positiva förebilder och kan 
spela en avgörande roll i ungdomens liv. Samtidigt är de medvetna om hur 

motivationen, åsikterna och tankarna kan se ut, vilket skapar möjligheter i arbetet. 
Som behandlare möter man med stor sannolikhet ungdomar med invandrarbakgrund i 

arbetet, därför är det viktigt att öka kulturförståelsen och insikten för vad det kan 

innebära för ungdomen att ha dubbel kulturtillhörighet.  
 

 
 

 



 



Förord 
 

Vi vill ge ett stort tack till våra intervjupersoner för att ni ville ställa upp och delta 

och därmed göra vår studie möjlig. Ett stort tack vill vi även ge våra familjer och 
vänner för allt stöd och all uppmuntran. Vi vill även tacka Sophie Svensson för att 

du har tagit dig tid att läsa igenom vårt arbete och hjälpa oss med 
korrekturläsningen. Slutligen ett stort tack till vår handledare Marita Pekkanen 

Myhrberg för de goda råd och den vägledning du gett oss.  
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INTRODUKTION 
 
Människors identitetsutveckling är beroende av många faktorer, bland annat de 

erfarenheter som de samlar på sig under uppväxten. Erfarenheterna har betydelse för 
tolkningen av omvärlden samt för hur människor väljer att agera (Stier, 2003). Avsikten 

med denna studie var att belysa vilken betydelse den personliga erfarenheten från att 
vara bikulturell kan ha i arbetet med invandrarungdomar. Vi har tidigare i en 
litteraturstudie undersökt huruvida invandrarungdomars ackulturation har något 

samband med utvecklingen av ett drogmissbruk. Begreppet ackulturation beskriver den 
förändring som sker i hur man som invandrare av olika generationer, upplever sin 

kulturella identitet i förhållande till det omkringliggande majoritetssamhällets kulturella 
identitet (Berry, Poortinga, Breugelmans, Chastiotis, Sam, 2011). Denna gång har vi 
valt att hålla oss kvar vid begreppet ackulturation men nu ligger fokus även på vilket 

sätt den bikulturella erfarenheten kan vara av betydelse för professionella i deras arbete 
med invandrarungdomar, vilket vi valt att titta på utifrån Berrys teori om 

ackulturationen, som kommer beskrivas närmare under rubriken teoretiska 
utgångspunkter. Begreppet bikulturalism har grund i engelskspråkig forskning och 
omfattar erfarenheten av att ha tillgång till två kulturer. Nedan följer Migrationsverkets 

beskrivning av begreppet invandrare som vi har valt att använda oss av i denna studie:  
 

”Någon vedertagen definition av begreppet "invandrare" finns 
inte och har egentligen aldrig funnits. För att i statistiska 
sammanhang räknas som "invandrare" ska en person vara 
folkbokförd i Sverige. Ofta görs en indelning i två kategorier; 
födda i Sverige eller födda i utlandet respektive har svenskt eller 
utländskt medborgarskap”(www.migrationsverket.se) 
 

Vi anser att perspektivmedvetenhet överlag är viktigt att ha, därmed blir vår 
medvetenhet om vår personliga förförståelse en stor del i den här studien. Valet att 
fokusera på den bikulturella bakgrunden och dess avspegling i arbetet gjordes eftersom 

det är ett relativt outforskat område, men även utifrån ett personligt intresse. Enligt 
Røkenes och Hanssen (2007) förstår vi andra mot bakgrund av våra egna erfarenheter, 

känslor och tankar, till exempel utifrån den kultur vi lever i. Det kallas förförståelse, det 
vill säga den förståelse vi bär med oss i mötet med andra människor.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.migrationsverket.se/
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Bakgrund 

Begreppsdefinitioner 
 

Ackulturation – den förändring som sker i hur man som invandrare av olika 
generationer, upplever sin kulturella identitet i förhållande till det omkringliggande 

majoritetssamhällets kulturella identitet 
 
Bikulturell – Omfattar erfarenheten av att ha tillgång till två kulturer 

 
Invandrare – Födda i Sverige eller födda i utlandet respektive har svenskt eller 

utländskt medborgarskap.  

Tidigare forskning 

Att utveckla en identitet 
Identitetsskapande är en pågående process som påverkas av olika faktorer. Ahmadi 
(2003) har utifrån tidigare forskning som gjorts inom området sammanställt ett schema 

som visar på hur identitetsskapandet dels utgår ifrån personens egenskaper och 
agerande, men att den också formas i relation till hur omgivningen uppfattar och mottar 

individen. Människans syn på sig själv i förhållande till omgivningen är den centrala när 
det gäller hur identiteten byggs upp och denna bild blir tidigt internaliserad. Identiteten 
består alltså av såväl kollektiva faktorer, de samhällsvillkor man lever under och de 

kulturella egenskaper som man omges av, som individuella faktorer, ens egen 
livshistoria och personliga egenskaper. Ahmadi (2003) menar att identiteten skapas 
utifrån både de yttre strukturer man är en del av och de inre egenskaper man 

tillgodogjort sig.  
 

 Strukturer Inre egenskaper 

Kollektiva faktorer  Samhällsvillkor Kulturella egenskaper  

Individuella faktorer  Livshistoria Personliga egenskaper  

Figur 1. Tabellen är en förenklad version av Ahmadis schema (Ahmadi, 2003, s.19) 

 

Både Stier (2003) och Frisén (2006) refererar till psykoanalytikern Erik H. Erikson och 
hans tankar om att identitetsutvecklingen består av olika stadier, innehållande 

existentiella ställningstaganden som i sig för med sig kriser. Enligt Stier (2003) och 
Frisén (2006) lyfter Erikson fram att förändringar inom det biologiska, psykologiska 
eller sociala området leder till en kris som kan vara en vändpunkt för individen och 

behöver nödvändigtvis inte vara något negativt. Krisen kan alltså ses som såväl en 
möjlighet som en risk. Hur identiteten sedan bildas och byggs upp är beroende av hur 

konstruktivt personen ifråga löser denna kris. Om man kommer fram till en lyckad 
lösning blir resultatet att man skapar en stabil och trygg identitet, men om man tvärtom 
inte lyckas ta sig igenom kriserna skadas istället utvecklingen och en splittrad och 
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problematisk identitet byggs upp. Hur personen ifråga löser denna kris blir alltså 

avgörande för hurdan identitet man bygger upp (Stier, 2003; Frisén, 2006).  
 

Stier (2003) pekar, med utgångspunkt i den amerikanska sociologen Cooleys teorier om 
spegeljaget, på att människor med invandrarbakgrund, med ett utländskt utseende eller 
namn kan tillskrivas en identitet, byggd på fördomar och/eller främlingsfientlighet, som 

individen själv inte alls känner igen sig i. Detta sätt att bli bemött och betraktad på kan 
komma att ha stor betydelse för självbilden och självkänslan. Vidare hänvisar Stier 

(2003) till Eriksons forskning där han beskriver hur man kan hamna emellan två 
kulturer, med olika krav och förväntningar. Tillsammans med omgivningens bemötande 
och inställning till individen kan det orsaka rotlöshet, existentiell förvirring samt 

konflikter. Med andra ord kan en identitetsförvirring uppstå. Än allvarligare är det om 
personen ifråga känner att denne hamnat i marginalen mellan de två kulturerna, utan 

någon starkare känsla av tillhörighet till någon av dem, det vill säga ett 
marginalitetstillstånd. 

Etnisk identitet  
När det kommer till den etniska identiteten hänvisar Almqvist (2006) till Phinneys 
forskning inom området när hon beskriver hur den beror på en rad olika faktorer. Dels 

hänger det på orsakerna till varför man lämnat hemlandet och om familjen har tänkt 
återvända eller om de har för avsikt att anpassa sig till ett framtida liv i Sverige. Men 
det beror också på vilka strategier den etniska gruppen utvecklat för att bevara sin 

tillhörighet tidigare: har man i hemlandet tillhört en majoritets- eller 
minoritetsbefolkning? Alla dessa faktorer avspeglar sig i hur föräldrarna uppfostrar sina 

barn. En del uppmuntrar barnen att lära sig det svenska språket, gå i skolor där de träffar 
svenska barn, att delta i olika typer av aktiviteter etc., medan andra prioriterar 
hemspråket, den egna religionen och kulturen. Så småningom kommer ungdomarna 

själva att ta ställning till sin etniska identitet men föräldrarnas inställning kommer ändå 
alltid att ha stor inverkan. Det omgivande samhällets inställning till den etniska 

minoritetsgruppen har också stor betydelse. Här handlar det framför allt om ifall den 
aktuella gruppen utsätts för olika typer av diskriminering eller fördomar. För de 
ungdomar som drabbas kan reaktionen bli att de, i besvikelse, tar avstånd från det 

samhälle de lever i. Dessutom lyfter Almqvist (2006) fram forskning som visar att 
ungdomar som utsätts för diskriminering på grund av sin etniska tillhörighet riskerar en 

negativ utveckling med låg självkänsla. Hur samhället hanterar diskriminering har med 
andra ord stor betydelse för hur ungdomars etniska identitet utvecklas. 

Signifikanta andra och identitetsutveckling 
En annan avgörande faktor för identitetsskapandet som bland andra Borgström (1998) 
och Stier (2003) tar upp är den stora, om inte avgörande, betydelse så kallade 

signifikanta andra har för invandrarungdomars identitetsutveckling. Dessa kan finnas 
bland vänner men det handlar också ofta om vuxna som finns i ungdomens närhet, 
exempelvis lärare, fritidspedagoger och idrottsledare. Stier (2003) går in på Meads 

teorier, som konstruerats utifrån forskning inom området, där det till att börja med 
handlar om att ta efter föräldrars sätt och beteende. Senare i livet avtar föräldrarnas 

betydelse för identifikationen då självuppfattningen byggs upp utifrån den bild som 
förmedlas av signifikanta andra, som familj, lärare, idrottsledare etcetera. Ungdomarna 
kan välja att anamma en viss livsstil för att betona ett avstånd till föräldrarna och för att 
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visa att de är vuxna och gör sina egna val. De bilder som signifikanta andra förmedlar är 

ingen sammanhängande bild utan snarare pusselbitar som är olika byggstenar av 
personens identitet, men som också pekar på att denne visar skilda sidor i olika 

sammanhang. Att förstå vikten av att ungdomar har goda signifikanta andra omkring sig 
är viktigt för socialarbetare, då dessa i sina yrkesroller kan verka som betydelsefulla 
signifikanta andra eller styra klienterna mot sådana (Stier, 2003). Att träffa en vuxen 

som visar respekt, förstår och tar en på allvar kan vara av stor betydelse för individens 
framtida identitetsutveckling. 

Även Battacharya (2002) tar upp betydelsen av signifikanta andra och har i sin studie 
om invandrarungdomar och de känslomässiga problem som kan uppstå kommit fram till 
att barn till invandrare, som är födda och uppväxta i ett land, ofta möts av konflikter om 

hurvida de ska stödja normer och traditioner från familjens ursprungsland, eller det 
traditionella samhället i den nya kulturen. Sådana förhållanden kan placera ungdomarna 

i en position där risken för psykosociala problem, utanförskap och brottslighet ökar. För 
en invandrarungdom är den omkringliggande miljön i hög grad avgörande för hur 
framtiden formar sig. Battacharya (2002) menar att de signifikanta andra i omgivningen 

blir mycket betydelsefulla. Växer man upp i en miljö med många invandrare från 
samma land, finns det en möjlighet att man automatiskt dras till dessa. Battacharya 

(2002) lyfter fram att deras värderingar och uppfattningar om det nya landet kan 
avspegla sig på ungdomen, då denne under tonåren är extra känslig för de åsikter och 
värderingar signifikanta andra har.  

Borgström (1998) tar upp skolans bemötande gentemot individen som mycket 
betydelsefull. För många av de ungdomar som ingått i Borgströms (1998) studie är 

lärarna de enda vuxna svenskar som de träffat. Författaren pekar på att 
invandrarungdomar oftast betraktas som ett problem istället för en resurs. Genom att 
lärarna behandlar infödda svenskar och de med invandrarbakgrund olika och i och med 

att eleverna placeras i olika undervisningsgrupper påverkas en del invandrarelevers 
självbild negativt. De får sticka ut, synas och känna att de inte tillhör gruppen – de 

uppfattar sig själva som annorlunda. De aktuella ungdomarna agerar utifrån andras 
bemötande, andras syn på dem. Okunskap leder till att dessa möten blir negativt laddade 
och kvalitén på dessa sociala relationer kan vara av avgörande betydelse för 

invandrarungdomarnas känslomässiga, sociala och språkliga utveckling (Borgström, 
1998).  

Ålund (1997) skriver om hur sättet att betrakta invandrare som ett problem pekar på ett 
etnocentriskt och kollektivt tillskrivande av underlägsenhet och anpassningsproblem.  
Ålund (1997) hävdar att detta synsätt kan ha negativ inverkan på identitetsutvecklingen 

såväl som på relationerna inom invandrarfamiljen. Det kan brista på grund av faktorer 
utifrån såsom kulturell underordning, söndertrasad självtillit och sociala 

missförhållanden. 

Vidare tar Ahmadi (2003) upp vikten av att man som professionell hjälper 
invandrarungdomarna att hitta sin egen identitet, någonstans mellan familjens och 

majoritetssamhällets påtvingade identiteter. Han menar att relationerna mellan de 
professionella och invandrarungdomarna är central och förståelsen för hur 

migrationsprocessen, social isolering, utanförskap och segregation påverkar föräldrar 
och barn är ett måste. Ahmadi (2003) menar att man ska arbeta sig fram emot en 
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helhetssyn och individernas tvåspråkighet, kulturella mångfald, kunskaper och förmågor 

ska belysas och betraktas som tillgångar av värde för framtiden.  

Stigmaidentitet  
Goffman (2011) har utvecklat begreppet stigman om egenskaper som är mycket 
nedsättande för den individ som tillskrivs dem. Begreppet har sitt ursprung i antikens 
Grekland då det användes för att beteckna fysiska, kroppsliga drag utmärkande för 

något annorlunda eller nedsättande när det gällde individens moraliska tillstånd. 
Fortfarande är det så, enligt Goffman (2011), att människor delas in i olika kategorier 

utifrån vad andra anser vara normalt inom kategorin. Kriterierna bestäms av det 
omkringliggande majoritetssamhället. Vid mötet med en ny människa kan vi, utifrån det 
yttre, undermedvetet genast kategorisera honom/henne och tillskriva individen vissa 

egenskaper och tilldela dess sociala identitet. Utifrån detta styrs våra förväntningar och 
krav på personen. Individen har nu tillskrivits en virtuell eller fiktiv identitet baserad på 

omgivningens förväntningar. Denna behöver inte alls överensstämma med individens 
faktiska identitet som är förknippad med de egenskaper som individen faktiskt har. När 
personen ifråga möter majoriteten anses han/hon ha någon slags negativt laddad 

egenskap vilket innebär att han/hon begränsas och hamnar i utanförskap. När denna 
konflikt mellan den virtuella och den faktiska identiteten uppstår så avskiljs individen 

ifrån samhället och personen blir stigmatiserad. Till slut börjar den stigmatiserade 
ifrågasätta sig själv, sin identitet och sin normalitet (Goffman, 2011). Man kan alltså 
exkluderas ifrån den samhälleliga gemenskapen om man anses ha någon form av 

stigma, trots att man i andra sociala sammanhang skulle anses vara helt normal. 
Goffman (2011) talar om olika typer av stigman som används av de som anser sig vara 

normala. Ett är det som benämns som tribala stigman, vilka är sammanlänkade med ras, 
etnicitet och religion. Människor med invandrarbakgrund kan bli utsatta för 
stigmatisering och därmed hamna i ett utanförskap. Denna typ av diskriminering kan 

vara mer eller mindre öppen men innebär alltid att individen exkluderas på något sätt, i 
det sociala livet eller på arbetsmarknaden. Denna stigmatisering innebär att 

omgivningen byggt upp en bild av personen och dragit slutsatser om dennes inre 
egenskaper som är uppbyggda enbart utifrån det yttre. Här kan vi alltså relatera till 
invandrarnas underlägsna ställning i förhållande till det omkringliggande 

majoritetssamhället (Goffman, 2011). 
 

Erfarenhet som kunskapsbas 
När det kommer till erfarenheter lär människor sig nya saker hela tiden och får 
omvärdera det de tidigare trott sig veta. Genom erfarenheterna prövas, utvecklas och 

omvärderas ständigt förförståelsen (Ödman, 2007). Araï (2001) talar om erfarenheten 
som en central roll när det gäller problemlösning. De erfarenheter man gör, den extra 

specifika kunskap man tillägnar sig, kommer ofta från tidigare 
problemlösningssituationer. Det gäller att lära sig hur man tillämpar kunskaper man 
tillägnat sig från tidigare erfarenheter på de aktuella problem man har att göra med. 

 
Kamali (2006) går in på hur problemet kring integrationstänkandet i Sverige är att det 

finns ett ”Vi och de” tänk, där det antas att ”svenskarna” är den gruppen som är 
integrerad och därmed måste ”invandrarna” vara de icke-integrerade. Kamali (2002) 
talar vidare om att det i Sverige ofta finns ett kulturellt gap mellan socialarbetare och 



  

7 

invandrarklienter. Socialarbetarna behöver utveckla en relation till sina klienter som 

bygger på ömsesidigt förtroende. När socialarbetaren har en annan kulturell bakgrund 
än ungdomarna kan detta vara svårt och det blir då svårt att nå uppställda mål. Som 

professionell bör man inta ett förhållningssätt som innebär att man respekterar klienters 
personlighet och avhåller sig från stereotyper. Kamali (2002) menar att man istället ska 
se de olika etniska gruppernas positiva kvaliteter. Dessutom bör befintliga attityder 

ständigt granskas och ifrågasättas, för att man ska ha möjlighet att utföra sitt jobb på ett 
professionellt sätt. Kamali (2002) menar att man inom en del forskning kommit fram till 
att skillnaderna mellan socialarbetarnas och klienternas kulturella och etniska bakgrund 

är förklaringen till de olika sociala svårigheter som uppstår i arbetet med invandrare. 
Kamali (2002) lyfter att det finns delade åsikter inom forskningen om huruvida det är av 

avgörande betydelse eller inte om socialarbetaren delar klientens kultur. Författaren 
konstaterar att forskning som gjorts på området visar att det kan vara betydelsefullt men 
att det ändå är professionalismen som väger tyngst.  

 
Kamali (2002) framhäver faktumet att Sverige har ett ökat antal människor med 

invandrarbakgrund som börjat arbeta inom socialtjänsten, vilket inneburit en ökad 
kulturkompetens bland socialarbetarna. Kamali (2002) hävdar dock att det ännu inte går 
att säga huruvida detta varit positivt för klienter med invandrarbakgrund eller inte, utan 

att detta måste avgöras i vidare forskning då de resultat man fått fram pekat åt olika håll. 
I den undersökning Kamali (2002) genomförde var det snarare så att om invandrare 

själva fått välja mellan en svensk socialarbetare eller en socialarbetare från hemlandet så 
valde den absoluta majoriteten en svensk. Anledningen till detta var att de tyckte att de 
svenska hade bättre koll på vilka lagar och regler som gällde, att de visste hur det 

svenska systemet fungerade. De hade, av olika anledningar, en något misstänksam och 
skeptisk inställning till invandrade socialarbetare och det kunde bland annat handla om 

att de kanske inte skulle respektera sekretessen eller att de skulle favorisera vissa 
grupper. Kamali (2002) tar också upp det problematiska med att invandrare oftast 
anställs för att arbeta med invandrare och att detta innebär en diskriminering i sig, för 

såväl socialarbetaren som för klienten. Den fördel flera av invandrarklienterna kunde se 
med att få en socialarbetare från hemlandet var att de i så fall fick det lättare att 

kommunicera då de hade ett gemensamt språk. 
 
Sernhede (2003) lyfter fram att det inom socialtjänsten krävs ett nytt sätt att tänka när 

det gäller hur man ska möta och arbeta med invandrarungdomar. Det krävs en 
pedagogik som gör att det blir möjligt att lokalisera möjligheterna och den kreativa 

dynamik som står att finna inom de aktuella områdena. Ett sådant arbete kräver kunskap 
om och insikt i de komplexa kulturella och sociala förhållanden som dessa ungdomar 
tvingas hantera. Men det är också viktigt att man som professionell är lyhörd för 

ungdomarnas behov som är ett resultat av deras många gånger splittrade livsvillkor. 
Utgångspunkten för allt socialt arbete måste vara att man tillsammans med ungdomarna 

hittar sätt för att på ett produktivt och kreativt sätt ge utlopp för den frustration som gör 
att de söker sig till grupper eller gäng som är mer eller mindre kriminella. Sernhede 
(2003) lyfter fram att de behov som inte familj och samhälle lyckas tillfredsställa 

kompenseras genom den tillhörighet, trygghet, närhet, mening, identitet och respekt 
som dessa grupperingar erbjuder. I arbete med ungdomar bör man försöka samarbeta 

och slå sig ihop med dessa grupper istället för att motarbeta dem och betrakta dem som 
ett hot. Det handlar om att bygga upp kontakter och ett förtroende hos ungdomarna. 
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Teoretiskt perspektiv 

Ackulturationsteorin 
Vår teoretiska utgångspunkt för den här studien är utifrån Berrys teori kring begreppet 

ackulturation. Ackulturation beskriver den förändring som sker i hur man, som 
invandrare av olika generationer, upplever sin kulturella identitet i förhållande till det 

omkringliggande majoritetssamhällets kulturella identitet. Berry m.fl (2011) kopplar 
ackulturationen till fyra olika strategier; integration, assimilation, separation och 
marginalisering. Dessa fyra är baserade på två huvudsakliga perspektiv som benämns 

som Cultural Maintenance och Contact Participation. Cultural Maintenance står för 
individens behov att bevara ursprungskulturens identitet medan Contact Participation 

står för individens behov att söka sig till den nya kulturen och deltagande i 
majoritetssamhället. I figur 2 ser man att varje perspektiv har en positiv och en negativ 
gradering.  

 

Figur 2. Tabellen är en förenklad version av Berrys ackulturationsteori (Berry, 
Poortinga, Breugelmans, Chastiotis, Sam, 2011). 

 
Separation innebär att individen föredrar att hålla sig inom den etniska 

ursprungskulturen och bevarar traditionella värderingar och leverne. Individen håller sig 
inom den egna gruppen och undviker nära relationer med majoritetskulturen. Ofta kan 
detta ses som en reaktion som skapas i en konflikt i mötet med en ny kultur. I strävan 

efter att bevara ursprungskulturen bygger man upp en idealiserad bild av den egna 
kulturen medan bilden av det omgivande samhället blir negativt färgad. För de 

människor vars ackulturation präglas av separation blir det ofta problematiskt när 
föräldrarna håller hårt på bevarandet av ursprungskulturen och barnen växer upp i ett 
samhälle där de får ta del av båda kulturerna. Resultatet kan bli hårdare regler och fler 

förmaningar och förbud som skapas ur rädslan av att förlora kontrollen och tappa det 
som känns tryggt och stabilt. För barnen blir denna rädsla till slut ologisk och de 

hamnar i en svår situation där de slits mellan viljan att vara föräldrarna till lags och 
viljan att utveckla en egen identitet och därmed också välja en egen, personlig, 
kulturtillhörighet (Berry m.fl, 2011). 

 
Assimilation innebär enligt Berry m.fl. (2011) att individen väljer att bli en del av det 

omgivande samhället och anpassar sig gällande språk, beteende och kultur. Man 
föredrar kontakter och relationer med majoritetskulturen framför den etniska 
ursprungskulturen. Det är alltså raka motsatsen till föregående ackulturationsstrategi. 

 
Cultural Maintenance 

 

Ja 

Cultural Maintenance 
 

Nej 

Contact Participation 
 

Ja 
 

Integration Assimilation 

Contact Participation 
 

Nej 

Separation Marginalisering 
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Här frångår man helt och tar avstånd från sin ursprungskultur. Man riskerar därmed att 

hamna i konflikt med andra som har samma kulturella bakgrund, vilka kan betrakta den 
aktuelle individen som en slags svikare som har böjt sig för majoritetssamhället och 

anpassat sig efter dess normer, värderingar och kriterier. Det finns en risk för att man 
hamnar i en rotlöshet då man lämnat traditioner, värderingar och kulturell identitet 
bakom sig. Här gäller det i så fall att skapa en identitet utifrån den nya kulturen man 

blivit en del av men risken är alltså att man kan känna att man saknar vissa delar.  

 

Integration innebär att individen skapar en bikulturell identitet då denne vill hålla kvar 
gemenskapen med den etniska ursprungsgruppen men samtidigt bli en del av det 
omkringliggande majoritetssamhället. Man skapar alltså en ny kulturell identitet utfrån 

dels det kulturella ursprunget men även utifrån den nya kulturen man blivit en del av. 
Dessa två kulturer verkar parallellt och man lär sig att balansera dessa två mot varandra 

och förena dem till en egen personlig identitet (Berry m.fl, 2011). 
  
Marginalisering är Berrys fjärde ackulturationskategori, i vilken individen tappar 

kontakten med sin egen kultur såväl som värdlandets. Detta är den typ av ackulturation 
som är mest negativt laddad och de människor som hamnar i marginalisering är de som 

i störst grad riskerar asocialitet, känslomässiga och psykologiska störningar och 
utanförskap. Det innebär alltså att individen tar avstånd från den etniska 
ursprungsgruppen samtidigt som han/hon står utanför majoritetssamhället, vilket i sin 

tur leder till en identitetsförlust. Värst drabbad är den immigrant som egentligen inte 
kommit hit frivilligt utan tvingats till det på grund av faran för sitt eget liv, och som 

sedan, av olika anledningar som politisk obalans och krig, aldrig får möjlighet att 
återvända. Marginalisering kan handla om en personlig inställning men oftast är det tal 
om diskriminering (Berry m.fl, 2011).  

 
Berry m.fl (2011) har kommit fram till att integration är att föredra när det gäller vad 

som bygger upp en positiv självkänsla och en positiv identitetsutveckling, medan 
marginalisering betraktas som det minst fördelaktiga alternativet.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att belysa vilken betydelse professionellas personliga 
bikulturella erfarenhet kan ha i arbetet med invandrarungdomar. Valet att fokusera på 

den bikulturella bakgrunden och dess avspegling i arbetet gjordes utifrån Berrys 
ackulturationsteori som kopplar till fyra olika strategier: separation, assimilation, 
integration och marginalisering.  

 
Frågeställningarna för studien blev därför:  

 
- Hur kan personliga erfarenheter av ackulturationsprocesser bidra till den 

kunskap professionella anser sig ha i yrkesutövandet med invandrarungdomar?   

 
- Hur kan personliga erfarenheter av ackulturationsprocesser användas i arbetet 

med invandrarungdomar?  
 

- Vilka möjligheter alternativt hinder kan de professionella se med sin personliga 

erfarenhet från ackulturationsprocessen i sitt arbete? 



  

10 

METOD 

 

Metodologiska utgångspunkter  

Kvalitativ forskning 
Inom samhällsvetenskaplig forskning kan man använda sig av två metoder för att nå 

samma syfte, ökad förståelse för det samhälle vi lever i. Bryman (2011) 
uppmärksammar dessa två metoder vilka benämns som kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Metoderna skiljer sig vid ett antal punkter och en av dessa skillnader är att 
man inom kvantitativa metoder talar om att förhålla sig objektiv i studien, till skillnad 
från kvalitativa studier där man anses förhålla sig mer subjektivt. En annan skillnad som 

Bryman (2011) tar upp är att den kvantitativa metoden oftast förmedlar resultat via 
siffror och statistik medan den kvalitativa metoden lägger vikt på forskarens tolkning av 

informationen. Enligt Bryman (2011) lämpar sig en kvalitativ metod bäst när forskaren 
vill få en djupare förståelse för människors uppfattningar och upplevelser av världen. 
Hartman (2004) menar att för att kunna förstå hur människor föreställer sig omvärlden 

och hur det är möjligt att uppnå kunskap om människors beteenden så är den kvalitativa 
forskningsmetoden den enda som kan fånga tolkningar, upplevelser och ord. Målet blir 

därmed att nå vetenskaplig kunskap genom förståelse. Bryman (2011) förklarar som 
sagt att den kvalitativa forskningsmetoden lägger vikt på ord snarare än mätbar data. 
Bryman (2011) beskriver de viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning, vilka 

presenteras nedan: 
 

1. Generella frågeställningar  

2. Val av relevanta platser och undersökningsdeltagare  

3. Insamling av data  

4. Tolkning av data  

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete – specificering av frågeställningar  

6. Rapport om resultat och slutsatser – ytterligare insamlingsdata  

 
Vi har i den här studien valt att använda oss av en kvalitativ metod, då den lämpar sig 

väl i och med att vi är ute efter att förstå och tolka upplevelsen av hur professionellas 
bikulturella erfarenheter kan vara av betydelse i arbetet med invandrarungdomar.  

Hermeneutisk forskningstradition  
Bryman (2011) förklarar tydligt att det finns olika ståndpunkter inom kvantitativ och 
kvalitativ forskningsmetod. Hermeneutiken är en ståndpunkt som syftar till att intressera 
sig för förståelse av människans beteende och upplevelser. Den hermeneutiska ansatsen 

hänvisar till en utgångspunkt där tolkningen är central. Hermeneutiken går ut på att 
förstå, studera och tolka mänskliga handlingar, livsyttringar, upplevelser och spår av 

dessa (Bryman, 2011). Hyldgaard (2008) förklarar hur människors uttryck är de som 
hermeneutiken fokuserar på, och att dessa uttryck är svårbegripliga i jämförelse med till 
exempel mätbar data som siffror. Författaren förklarar även hur det till följd av detta 



  

11 

innebär att det ideala för en hermeneutisk utgångspunkt är förmågan att leva sig in i de 

olika forskningsområdena (Hyldgaard, 2008).  
 

 
Hartman (2004) förklarar att hermeneutiken uppkom i samband med intresset att inte 
endast fokusera på mätbar information, utan även för att förstå hur människans 

beteendemönster yttrar sig, för att sedan kunna förstå hur individen upplever omvärlden. 
Med en hermeneutisk utgångspunkt ligger fokus på tolkning och förståelse, och 
kopplingen däremellan. Ett centralt begrepp inom hermeneutiken som Ödman (2007) tar 

upp är den hermeneutiska spiralen, som förklarar hur förståelsen ständigt förändras. Den 
syftar till att individens förförståelse och den nya kunskapen leder till ny förförståelse i 

kommande tolkningssituationer. Spiralmetaforen symboliserar hur förståelsen ständigt 
förändras och aldrig kan komma tillbaka till samma punkt. Med tanke på hur 
hermeneutiken förhåller sig till förståelsen, blir förförståelsen en väldigt stor del i den 

hermeneutiska ståndpunkten. Forskare med en hermeneutisk utgångspunkt menar att 
förförståelsen är en del av den nya kunskapen, då vi inte kan förstå utan att redan ha 

förstått (Ödman, 2007).  

Förförståelse 
Enligt Ödman (2007) har forskarens förförstålse inför ämnet en stor betydelse i 

hermeneutiska studier. Det är därför viktigt att vi som forskare presenterar vår 
förförståelse, eftersom den kommer att spegla och påverka studien. Syftet med studien 

är att förstå och tolka upplevelsen av hur den bikulturella erfarenheten kan vara av 
betydelse i arbetet med invandrarungdomar. Vår förförståelse för ämnet grundar sig i ett 
personligt intresse av den bikulturella erfarenheten som kunskapsbas i arbetet med 

invandrarungdomar. Ödman (2007) förklarar att man alltid har en förförståelse av det 
man tolkar och att den bör ses som en tillgång i kvalitativa studier. Det är förförståelsen 

som avgör vilken riktning vårt arbete tar, den avgör vilket perspektiv vi intar när vi 
studerar eller iakttar något. Tolknings- och förståelseprocesser har ingen specifik början 
eller slut utan pågår i oändlighet. Det vi i ett ögonblick tar för givet, som kunskap, 

kommer snart omvärderas, omtolkas och vändas upp och ner. I denna process blickar 
förförståelsen bakåt samtidigt som den riktar sin uppmärksamhet på nuet med sikte mot 

framtiden (Ödman, 2007).  
 
Båda författarna till den här studien delar åsikten att ungdomar med invandrarbakgrund, 

utifrån tankarna om identitetsskapande och betydelsen av signifikanta andra, lättare kan 
identifiera sig med professionella med bikulturell bakgrund ute på fältet. Vi är båda 

uppvuxna i det svenska samhället, en utav oss kom hit som väldigt ung, och den andra 
föddes här av utländska föräldrar. Vi delar tankarna om att vår bikulturella bakgrund 
kan vara en stor tillgång i arbetet, vi är också medvetna om att dessa tankar kommer 

tränga sig igenom i studien när det kommer till val av teori, analysering av resultatet 
samt tolkning av resultatet.  

 
Kvalitativ undersökningsmetod 
Då detta är en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats finns det flera olika 

undersökningsmetoder man kan använda sig av för att få fram ett resultat att analysera. I 
den här studien använder vi oss av kvalitativa intervjuer, vilket kommer möjliggöra att 
få fram åsikter och information som kan komma fram i ett djupare samtal (Bryman, 
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2011). Valet gjordes även eftersom målet med kvalitativa intervjuer är att nå 

människors egna tankar och upplevelser i relation till problemområdet. I mötet mellan 
forskare och deltagare i en kvalitativ intervju skapas ett intersubjektivt förhållande, 

vilket i sin tur innebär att forskare och deltagare påverkar varandra i mötet och ny 
information kan skapas. Informationen som uppkommer i mötet tolkas sedan av 
forskaren så att andra kan få förståelse utifrån mötets sammanhang. I 

tolkningsprocessen är forskarens roll att analysera och även ifrågasätta meningen i det 
som framkommit under samtalet, vilket kan förklaras som en förståelseprocess. Detta 

förlopp skapar en förståelse som forskaren har möjlighet att förhålla sig till i studien 
(Kvale och Brinkmann, 2009). 
 

Inför en kvalitativ intervju är det av vikt att förbereda sig väl, dels för att försäkra sig 
om att man har utrymme för att få svar på det man söker, men även för att 

intervjudeltagarna kan känna ytterliggare tilltro till forskaren om intervjun är väl 
förberedd. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det märks tydligt om forskaren har 
förberett sig väl inför en intervju. Kvale & Brinkmann (2009) talar om intervjuarens 

kvalifikationer och syftar på vikten av att ha kunskap kring området för att kunna föra 
ett samtal och ta ställning till vad som är intressant att gå vidare med. Även tydlighet är 

viktigt för att inte skapa förvirring hos den intervjuade. En bra förberedelse är till 
exempel att grundligt bestämma vilka teman som ska beröras under intervjun. Ofta 
kräver dessa teman vidare förkunskap, vilket man bör ta till sig. Vi har i vår studie 

noggrant valt vilken problemformulering samt vilka frågeställningar vi ska ha, för att 
sedan utifrån dem konstruera teman och frågor till intervjuguiden. Kvale & Brinkmann 

(2009) tar också upp faktorer som vänlighet, känslighet och öppenhet. Intervjuaren 
behöver också vara styrande och veta vad som efterfrågas i intervjun. Ett gott minne är 
också viktigt för att kunna knyta ihop det som sagts och hänvisa till tidigare svar. Till 

detta krävs förmåga att göra egna tolkningar som den intervjuade får chans att godkänna 
eller ändra under intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 
Vår ambition är att intervjudeltagarna ska ges utrymme att tala fritt om ämnet och ta 
upp sådant som vi som forskare inte funderat över, men som de själva tycker är viktigt. 

I och med detta har vi i den här studien valt att göra semi-strukturerade intervjuer som 
lämnar goda utrymmen för just detta. Semi-strukturerade intervjuer är enligt Bryman 

(2011) intervjuer där forskaren på förhand valt ut ett par specifika teman som ska 
beröras under intervjun. Intervjupersonen får därmed mycket utrymme för att utforma 
sina svar. Semi-strukturerade intervjuer lämnar även utrymme för att ställa frågor som 

inte nödvändigtvis planerats i förväg, och då kan man få ytterligare djup på intervjun. 
 

Bryman (2011) menar att fördelen med kvalitativa intervjuer är att svarsfrekvensen på 
öppna frågor blir hög samt att man kan ställa frågor som annars kan anses vara känsliga. 
En annan fördel är att intervjudeltagarna får föra djupare resonemang kring egna 

beteenden, attityder och känslor, utan att påverkas av andras åsikter. Vidare finns det 
även nackdelar, det är tidskonsumerande samt att det finns en risk för intervjuareffekter 
som att de intervjuade kan ha en benägenhet att ge socialt acceptabla svar. Bryman 

(2011) anser att kvalitativa intervjuer är lämpliga för den här studien eftersom vi är ute 
efter de individuella åsikterna om hur den bikulturella erfarenheten används i arbetet 

hos våra intervjupersoner.  
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Tillförlitlighet 
Bryman (2011) förklarar att när det kommer till kvalitativa studier finns det alternativ 
till det som reliabilitet och validitet står för i kvantitativa studier. Tillförlitlighet och 

äkthet är de två begrepp som utgör alternativet och används för att etablera och bedöma 
kvalitén i forskningen. I denna studie har vi valt att använda begreppet tillförlitlighet för 
att göra detta. Äkthet kommer vi inte använda oss av då vi inte upplever det vara 

relevant för vår studie.  
 
Bryman (2011) sammanställer de fyra delkriterier som tillförlitlighet består av. Dessa är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 
Begreppet trovärdighet innebär att den beskrivning en forskare gör av ett resultat är 

godtagbar ur andra människors perspektiv. För att skapa trovärdighet krävs det att 
forskningen gjorts i enlighet med de regler som finns samt att deltagarna kan ta del av 
resultatet. Detta har vi gjort genom att följa de etiska reglerna samt erbjudit våra 

intervjudeltagare att ta del av det färdiga resultatet. Det andra delkriteriet, 
överförbarhet, handlar om hur stora möjligheterna är att överföra resultaten som 

framkommit från en kontext till en annan. Då kvalitativa studier lägger fokus på djup är 
det viktigt med fylliga beskrivningar av kontext som styrker forskarens tolkning av den 
insamlade datan. Dessa beskrivningar kan sedan användas för att bedöma om resultaten 

kan överföras. Detta kriterium har vi följt genom att noga analysera våra intervjuer och 
transkribera dem, samt genom att vi i resultatet valt att förstärka det vi skriver med citat 
från våra kvalitativa intervjuer. Pålitlighet är det tredje delkriteriet och innebär att 

forskaren kan redovisa alla steg under forskningsprocessen. Detta för att göra det 
möjligt för andra att granska och på så sätt kunna styrka kvalitén i forskningen. Vi har 

försökt redovisa dessa steg under rubriken Planering och genomförande. Möjlighet att 
styrka och konfirmera handlar om att forskarna så långt som möjligt inte medvetet låtit 
personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet av slutsatserna från 

en undersökning, däremot har vi använt oss av vår förförståelse. Hur vi har förhållit oss 
presenteras även under rubriken Forskningsetiska överväganden (Bryman, 2011). 

Planering och genomförande  

Förberedelser  
Att förbereda sig väl inför insamling av data i en studie är enligt Bryman (2011) viktigt. 

I och med det har vi läst in oss på problemområdet genom litteratur i form av artiklar, 
tidsskrifter, böcker och avhandlingar som berör ämnet. I valet av dessa har vi haft 

kriterier, till exempel tidigaste utgivningsår 1997 med förhoppning om att forskningen 
fortfarande är aktuell idag. Sedan har vi följt Brymans (2011) första steg i den 
kvalitativa forskningsprocessen genom att formulera de generella frågeställningarna.  

Urval 
Urvalet är enligt Bryman (2011) det andra steget i den kvalitativa forskningsprocessen. 

Inför denna kvalitativa studie var tanken att göra sex kvalitativa intervjuer, men det blev 
ett bortfall. Kvalitativa intervjuerna gjordes med professionella med bikulturell 
bakgrund som arbetar med invandrarungdomar på olika arenor. Med bikulturell 

bakgrund menar vi en individ som har föräldrar från ett annat land men som själv är 
född i Sverige, eller en individ som har flyttat till Sverige från ett annat land. 

Intervjudeltagarna representerar de olika professionerna lärare, ungdomsledare, 



  

14 

fritidspedagog och socialpedagog. Anledningen att vi valde dessa är att vi som forskare 

vill nå kunskap om hur erfarenheten kan vara av betydelse i arbetet med 
invandrarungdomar, och vi upplevde därmed att det var nödvändigt att intervjua 

personer med olika professioner.  
 
Vi har även i vårt val av intervjudeltagare bedömt att de bör ha två års arbetserfarenhet 

inom vårt forskningsområde. Detta föredrog vi eftersom vi tror att deltagarna då arbetat 
med invandrarungdomar tillräckligt länge för att ha hunnit reflektera över sina 

erfarenheter. Vi tog telefonkontakt med två skolor, en arbetsmarknads verksamhet samt 
en fritidsverksamhet i Kronobergs län, som vi visste arbetade med invandrarungdomar. 
Första kontakten togs två veckor innan första intervjutillfället. Därigenom fick vi 

förslag på vilka som skulle kunna tänkas vara lämpliga som deltagare i studien. Vi 
gjorde sedan en bedömning baserad på våra kriterier samt tillgängligheten. Sedan 

kontaktades intervjudeltagarna via telefon och tid för intervju bokades. I samband med 
tidsbokningen skickade vi även ut information om studien, intervjuguide samt våra 
etiska riktlinjer. Intervjuerna genomfördes som planerat bortsett från ett bortfall, som 

skedde på grund av tidsbrist hos deltagaren.  

Datainsamling 
Det tredje steget enligt Bryman (2011) är insamling av data. Vi har inför intervjuerna 
förberett oss genom att sammanställa en intervjuguide med intervjufrågor som vägleder 
intervjun till att besvara frågeställningarna. Intervjuguiden var utformad så att 

intervjupersonerna hade möjlighet att tala öppet om egna tankar och erfarenheter, 
samtidigt som den såg till att intervjun höll sig inom ramarna för forskningen. Vi 

använde oss av olika slags frågor under intervjuerna: inledande frågor, 
uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserande frågor samt strukturerade frågor. Vi 
använde oss även av tystnad, där vi gav intervjupersonerna en möjlighet att tänka efter 

och sedan eventuellt komplettera svaren. Bryman (2011) menar att det är ett viktigt 
inslag att använda olika slags frågor och att man som intervjuare är uppmärksam på det 

intervjupersonerna säger, både direkt och indirekt.  
 
Vi har även sett till att be om lov att spela in intervjuerna. Detta för att kunna vara 

aktiva lyssnare under intervjun. Vi gjorde intervjuerna inom loppet av en vecka och 
innan intervjuerna genomfördes testades inspelningsfunktionen på våra mobiler. 

Intervjuernas tid varierade mellan 20-30 minuter. Vi försökte även säkerställa 
överförbarheten i studien, genom att ta tillvara på möjligheten att fråga 
intervjupersonerna om vi uppfattat dem korrekt. Vi bad även om lov att få återkomma 

till intervjupersonerna ifall det skulle uppstå några funderingar under bearbetningen av 
informationen, vilket det gjorde i ett fall. Då kontaktades intervjupersonen via telefon 

för att förtydliga det vi upplevde som otydligt (Bryman, 2011).  

Databearbetning och analys 
Det fjärde steget enligt Bryman (2011) är tolkningen av data. De inspelningar som 

gjorts under intervjuerna transkriberades för att underlätta databearbetningen och 
analysen av informationen. Via transkriberingarna kunde vi förhoppningsvis undvika 

misstolkningar genom att kontakta intervjudeltagarna om något kändes otydligt eller 
oklart. När det kommer till tolkningsanalysen i kvalitativa undersökningar finns det 
vissa steg man ska följa enligt Bryman (2011). Vi har följt dessa steg och läst igenom 
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transkriberingarna flera gånger, både tillsammans men även på olika håll. Detta gjorde 

vi för att få en bättre förståelse för det intervjupersonerna sagt och för att få en 
övergripande bild om vad intervjuerna innehåller. Under databearbetningen, analysen 

och tolkningen specifierade vi om några av våra frågeställningar, eftersom syftet 
förändrades då vi hade mer kunskap inom området. Detta är enligt Bryman (2011) det 
femte steget i den kvalitativa forskningsprocessen.  

 
Efter det kodade vi transkriberingarna genom att använda överstrykningspennor med 

olika färger för att sedan kunna dela upp resultaten i teman. Sedan använde vi oss av 
dessa teman och sammanfattade dem genom att skriva en löpande text, som förstärktes 
med citat från intervjuerna. Resultatet analyserades sedan genom att jämföra det med 

tidigare forskning vi använt oss av i bakgrundsdelen, samt den teoretiska 
utgångspunkten. Detta är enligt Bryman (2011) det sjätte och sista steget i den 

kvalitativa forskningsprocessen.  

Tolkning 
Det är oerhört viktigt att vi som forskare reflekterar över vår egen roll och tolkningar i 

förhållande till studien (Bryman, 2011). Vi kan konstatera att vi hade en tanke om vad 
vi trodde studien skulle visa, vilket var att ungdomar med invandrarbakgrund, utifrån 

tankarna om identitetsskapande och betydelsen av signifikanta andra, lättare kan 
identifiera sig med dessa professionella ute på fältet. Detta eftersom vi föreställde oss 
att det är en förtroendeingivande faktor för den unge själv att veta att den som möter 

denne vet och kan känna igen sig i den identifikations- och identitetsproblematik 
ungdomen eventuellt befinner sig i. Trots vår förförståelse och tankar om ämnet 

försöker vi i möjligaste mån låta materialet tala till oss.  

Forskningsetiska överväganden  
När man gör kvalitativa intervjuer, finns det vissa etiska aspekter man bör ha i åtanke. 

Kvale och Brinkmann (2009) nämner att dessa aspekter inte kan följas strikt, utan 
snarare något man måste vara medveten om och uppmärksam på i sitt arbete.  

 
Informerat samtycke - handlar om att de personer vi intervjuar ska ha blivit informerade 
om det huvudsakliga syftet med det arbete vi gör, hur undersökningen är upplagd samt 

ifall det finns några fördelar eller risker med att delta i projektet. De personer som 
intervjuas är med på frivillig basis och ska vara informerade om att de kan dra sig ur när 

som helst ifall så skulle önskas. Forsman (2011)  pekar på det informerade samtycket 
som en av de viktigaste principerna när det gäller etiska riktlinjer vid forskning. Allt för 
att deltagarna ska skyddas och för att de ska ha rätt att själva bestämma över sitt 

deltagande. Hon tar dock upp att det finns en problematik i hur man ska avgöra om den 
aktuella individen är kompetent till egna beslut och i vilka fall detta är absolut 

nödvändigt. Svåra fall att avgöra ovanstående är exempelvis när det gäller intervjuer 
med barn, förståndshandikappade etc. Forsman (2011) tar också upp att man i sitt etiska 
ställningstagande kan hamna i en konflikt mellan att respektera individens 

självbestämmande och grundidén med forskningen; att göra framsteg och åstadkomma 
något gott. Vi tog kontakt med våra intervjupersoner två veckor innan intervjuerna 

genomfördes. Vi presenterade oss själva, berättade om syftet med uppsatsen och hur vi 
valt att lägga upp arbetet. Vi delade även med oss om varför vi valt just dem till studien 
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och berättade samtidigt att intervjuerna är på frivillig basis och att de kan avbrytas när 

som helst om de så skulle önska (Forsman, 2011).  
 

Konfidentialitet - När det gäller konfidentialiteten i vår studie handlar det om att vi inte 
på något sätt avslöjar privat information som skulle kunna avslöja deltagarens identitet. 
Skulle personen eventuellt kunna bli identifierad utifrån den information vi ger bör det 

först, enligt Kvale och Brinkmann (2009), godkännas av intervjudeltagaren. Denna 
situation uppstod dock inte i den här studien. Forsman (2011) poängterar vikten av att 

man, som forskare, inte lovar mer än man kan hålla. Om vi lovar våra deltagare för 
mycket finns en stor risk att vi inte kommer kunna hålla det vi lovat. Det händer också 
att man kommer över känslig information, exempelvis om utsatta personer, som man är 

skyldig att föra vidare, rättsligt eller moraliskt. Då blir det problematiskt att utlova 
konfidentialitet. Vi upplever dock inte att vi har haft några svårigheter med att hålla det 

vi har lovat.  
 
Andra saker man bör gå igenom är i vilken grad konfidentialitet råder; vem eller vilka 

som kommer att kunna ta del av intervjun. Det kan vara så att intervjudeltagaren känner 
att det som kommer fram i intervjun skulle kunna leda till konflikter på arbetsplatsen 

eller gentemot vissa klienter. Innan vi genomförde våra intervjuer informerade vi våra 
deltagare om att inga utomstående kommer ta del av ljudupptagningarna. Inte heller 
kommer vi i vårt arbete ge ut information som på något sätt avslöjar deltagarnas 

identitet eller vilken verksamhet de är verksamma i. Det inspelningsmaterial vi fått ihop 
som bygger på intervjuerna förvaras på säkert ställe i vårt hem och kommer, när arbetet 

är avslutat, att raderas. I de transkriberingar vi gjort finns heller inga namn angivna som 
avslöjar intervjupersonernas identitet. Vi informerade alltså intervjupersonerna om att vi 
inte kommer ange namn, ålder, bostadsområde eller några andra personliga uppgifter. 

Inte heller kommer vi ge några verksamhetsbeskrivningar då det skulle leda till att det 
skulle vara relativt enkelt att identifiera personerna ifråga. Eftersom det handlar om 

personer som arbetar med känsliga frågor, var det också viktigt att gå igenom att 
konfidentialiteten inte gäller om det på något sätt skulle komma fram information som 
vi skulle vara rättsligt eller moraliskt skyldiga att föra vidare (Forsman, 2011).  

 
Nyttjandekravet - Här handlar det om att bedöma och överväga konsekvenserna av 

intervjun, och studien i sig. Den information vi samlat in får inte användas till något 
annat än den avsedda forskningen. Tanken är att resultaten ska leda till något gott när 
det gäller forskningsresultat och utveckling, men samtidigt ska undersökningen inte leda 

till att deltagarna tar skada av att ha varit med. Då handlar det inte bara om 
intervjudeltagarna som enskilda individer utan också som representanter för en särskild 

grupp. Det är lätt hänt att vi som intervjuare lyckas få fram information som 
intervjudeltagaren sedan ångrar att de delat med sig av. Här måste vi göra ett antal 
etiska ställningstaganden som reglerar hur långt vi kan tänka oss att gå i 

intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi informerade deltagarna i förväg om 
att de hade möjlighet att ta del av våra transkriberingar om de så ville, för att tycka till 

om eller ändra i det som sagts. Deltagarna ville ta del av transkriberingarna men var 
nöjda med utsagorna och ändrade inte något. Vi förklarade också att de, om de vill, 
kommer få ta del av resultatet innan vi lägger upp uppsatsen. Detta blev dock inte 

aktuellt.  
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Forskarens roll – För att kunna göra viktiga val där vetenskapliga och etiska intressen 

måste vägas mot vaandra bör vi som forskare ha kunskap om värdefrågor, etiska teorier 
och riktlinjer. Den mest betydelsefulla faktorn kommer dock till sist att handla om vår 

integritet, vår erfarenhet, kunskap och trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har 
som forskare också förväntningar ställda på oss och dessa bygger på antagandet att de 
resultat som presenteras ska ha hög vetenskaplig kvalité. Därmed är det viktigt att vi 

låter resultatet tala till oss och inte påtvinga fram ett resultat. Om vi har press på oss att 
uppnå snabba resultat finns det en risk för övertramp gällande intervjupersonens 

informerade samtycke, att man får denne att avslöja känslor och upplevelser som denne 
inte haft för avsikt att avslöja. Det är viktigt att ha i åtanke att de ofta råder en ojämn 
maktbalans mellan intervjuperson och forskare, där den senare har övertaget. Att inte 

utnyttja detta övertag är ett etiskt ställningstagande vi bör hålla fast vid (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Det var viktigt för oss att ha ovanstående i åtanke när vi genomförde 

våra intervjuer. Det gällde att vara medveten om hur vi ställde våra frågor och vilka 
typer av frågor vi ställde. Under hela datainsamlingsprocessen var det viktigt för oss att 
ha kunskap om värdefrågor samt dessa etiska riktlinjer.  

RESULTAT 
Resultatredovisning  

Resultatredovisningen är upplagd så att svaren från intervjudeltagarna har 
sammanfattats till stycken som tillsammans utgör en löpande text, och illustreras med 

citat. Texten är kategoriserad under olika rubriker som är konstruerade utifrån våra 
frågeställningar.   

Den personliga erfarenheten som kunskapsbas 
Under intervjuerna som gjorts för studien har det framkommit att professionella som 
arbetar med invandrarungdomar som lever i någon form av utanförskap upplevt att 

deras erfarenhet av att vara bikulturella bidragit till den kunskap de i dagsläget har och 
använder på arbetsplatsen. Intervjudeltagarna menar att den kunskapen är en stor del av 
kompetensen och att den hela tiden används. Under intervjuerna har det även 

framkommit att deltagarna utifrån erfarenhet och intresse valt att arbeta med 
invandrarungdomar. De menar att eftersom de själva har erfarenhet från två kulturer kan 

de ha bred förståelse för den situation ungdomarna kan befinna sig i. Detta kan vara en 
fördel när det handlar om förebyggande arbete men även när det gäller att arbeta med 
invandrarungdomar som lever i någon form av utanförskap. Deltagarna förklarar även 

att de tror att arbetsgivarna tagit hänsyn till deras bikulturella bakgrund vid anställning. 
De menar att arbetsgivarna sett deras bakgrund som en tillgång och fördel i arbetet: 

  
Man kan säga att jag fick arbetet för att jag har erfarenhet 
från olika kulturer. 

 
Intervjupersonerna menar att deras personliga erfarenhet och deras familjers erfarenhet 

från två kulturer och sättet att hantera de olika kulturerna, har betydelse för hur de ser på 
invandrarungdomarnas problematik: 
 

Jag och min familj har tagit olika vägar för att komma dit vi 
är idag. Så jag har sett hur det kan gå när man gör på andra 

sätt också. 
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Intervjupersonerna berättar att det även har betydelse för hur de hanterar olika attityder 
hos ungdomar, var deras fokus ligger och hur de tänker kring hur man ska arbeta 

förebyggande samt med problematik som utanförskap, kriminalitet, arbetslöshet och låg 
studiemotivation bland ungdomar. Deltagarna menar även att eftersom de vet vad det 
kan innebära att vara invandrarungdom i Sverige, har de alltid detta i åtanke i arbetet. 

Deltagarna berättar om hur viktigt det kan vara för invandrarungdomarna att ha någon 
de kan vända sig till, någon som ställer upp när det krisar. Därmed försöker 

intervjudeltagarna alltid sätta sig in i invandrarungdomens situation, vilket innebär att 
de ibland återkopplar till erfarenheter från deras egen ungdom. Denna återkoppling 
väcker ibland känslor:  

 
Ibland påminner ungdomarna om hur man själv hade det, 

vad man kände och vad som var viktigt för en själv. Man blir 
påmind om vem eller vad det var som avgjorde för hur 
situationen skulle utspela sig. 

 
Jag vet hur det är att växa upp som invandrare i Sverige, jag 

har ju själv gjort det. Jag förstår vilka diskussioner det kan 
finnas i hemmet när man har föräldrar som kommer från ett 
annat land. 

 
Deltagarna menar att de kan identifiera sig med och relatera till ungdomarna på ett 

personligt plan och det framkom i intervjuerna att detta kan vara avgörande för om de 
kan fortsätta ett arbete med en invandrarungdom eller inte:  
 

Ibland jobbar jag med ungdomar som har fått så många 
chanser, så många möjligheter från så många olika 

personer, men ändå inte tagit dem. De flesta har tröttnat på 
ungdomarna. Men jag vet hur det var att vara den 
ungdomen, och jag brinner för att hjälpa dem bryta sig loss 

från deras destruktiva situation, så jag ger inte upp. 
 

Man måste lita på människan, och ge dem flera chanser. 
Ibland kan den extra chansen man ger en människa innebära 
att den människan gör något bra, som han inte hade gjort 

annars. 

Användandet av den bikulturella erfarenheten 
Under intervjuerna har deltagarna berättat att deras uppfattning är att 
invandrarungdomarna som växer upp i Sverige idag, har det svårare än för till exempel 
tjugo år sedan. Deltagarna menar att för tjugo år sedan fanns inte samma utanförskap i 

exempelvis miljonprogramsområden. Då bodde folk av alla samhällsklasser i området, 
vilket gjorde att utanförskapet inte blev lika tydligt. Intervjudeltagarna berättar att då de 

sett hur det såg ut förr, och ser hur det ser ut idag, kan de ha användning för den 
kunskapen i arbetet. Deltagarna vet vilka inneboende möjligheter och krafter ett sådant 
område har och att det är detta de försöker förmedla till ungdomarna i arbetet: 

 



  

19 

Jag försöker alltid i mitt arbete utgå från vad varje individ 

har som mål. Jag ser inte hinder i att en människa tänker 
som man gjorde i sitt hemland, men jag vill lära dem hur v i 

tänker här. Jag säger inte att de ska glömma sin kultur och 
sin tradition, men de måste även lära sig hur det funkar här 
och sen använda sin kultur som faktiskt är en styrka i det här 

landet. 
 

Vi kan inte bara se vilket land en människa kommer ifrån. Vi 
måste titta på människan, och det som finns under ytan. 

 

En annan sak som tas upp under intervjuerna är att det har skett stora skillnader i 
Sverige när det gäller invandring och att man idag ser mer grupperingar. 

Intervjudeltagarna menar att detta gör att de nyanlända vänder sig till sin egen 
folkgrupp, då de känner en stor samhörighet och gemenskap med den gruppen. Då 
möjligheten finns, fortsätter de leva på samma sätt som de gjorde i hemlandet. 

Intervjudeltagarna menar att de nyanlända håller fast vid sina traditioner, värderingar 
och framförallt sitt språk, vilket leder till att det blir svårare att komma in i det svenska 

samhället. Detta leder i sin tur till ett stort utanförskap. Intervjupersonerna menar att det 
som invandrare är viktigt att bryta sig loss från ursprungskulturen. Med det menas inte 
att de ska glömma ursprungskulturen utan snarare att de lär sig det nya språket och hur 

samhället fungerar, för att lägga grund för en bra start och en god framtid i Sverige: 
 

Jag säger till ungdomarna att de ska bryta sig bort från sitt 
folk. De flesta är gamla nog så de kan redan sitt språk, de 
kan redan sin kultur och kommer inte glömma den. De borde 

söka sig till andra folkgrupper, svenska folkgrupper, för att 
lära sig det nya språket, den nya kulturen.   

Möjligheter och hinder med den bikulturella bakgrunden  
Under intervjuerna har det framkommit att våra intervjudeltagare känner att den dubbla 
kulturtillhörigheten är en fördel i mötet med invandrarungdomar. De menar att det kan 

vara en styrka som man saknar om man bara har tillgång till en kultur. Genom att de 
själva har kunskap från två kulturer kan de omvandla den kunskapen till en tillgång i 

arbetet med invandrarungdomarna. Deltagarna menar att de har bred förståelse för 
känslorna som ungdomarna kan ha i den situation de befinner sig i och kan därför nå 
ungdomarna: 

Jag förstår en hel del om vad ungdomarna går igenom och 
hur de känner, för jag har också varit ny i Sverige. Jag 

försöker alltid återkoppla till min erfarenhet när jag möter 
dessa ungdomar.  
 

Jag har så mycket kunskap om hur det är att vara 
främmande i ett land, och jag kan använda det i mitt arbete. 

Jag måste använda det, annars är det kunskap som går till 
spillo.  
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De professionella som deltagit i studien berättar att en viktig del är att arbeta med 

motivationen hos invandrarungdomarna. Intervjupersonerna pekar också på att det ofta 
brister just i motivationen när det kommer till att ta del av det svenska samhället, studier 

och arbete. Intervjupersonerna menar att anledningen till att motivationen kan brista är 
för att invandrarungdomen ofta har med sig ett väldigt tungt bagage och har genomgått 
många kriser under identitetsutvecklingen. Deltagarna menar att det är motivationen 

man främst måste arbeta med för att i slutändan motverka utanförskap. 
Intervjupersonerna menar att eftersom de har personlig erfarenhet från hur det är att 

flytta till Sverige, eller hur det är att växa upp i Sverige som invandrare, vet de hur 
motivationen kan se ut: 
 

Jag flyttade till Sverige, och kunde inte ett enda ord. Det tog 
mig två år, sedan började jag studera på universitetet. Jag 

var väldigt målmedveten, och jag är säker på att det är 
viktigt som ungdom att ha ett mål. Så det är det jag säger till 
dem, försök ha ett mål i livet, och se till att nå det.  

 
Motivationen när man flyttar från ett land till ett annat kan se olika ut enligt 

intervjupersonerna, och ofta är den beroende av mötena i det nya landet, samt de 
värderingar och åsikter man har med sig. Intervjupersonerna menar att detta även gäller 
de ungdomar som är födda i Sverige, då ungdomarna kan ha fått med sig många 

värderingar och åsikter från familjen. Intervjupersonerna delar med sig av att man i 
arbetet till exempel möter många unga kvinnor som kommer från länder där man strävar 

efter att gifta sig och bli omhändertagen av en man, de menar att detta är något som kan 
påverka motivationen när de flyttar till Sverige eller när de växer upp i Sverige. Det kan 
påverka motivationen på det sättet att kvinnorna istället för att fokusera på att lära sig 

det nya språket eller skaffa utbildning, endast strävar efter giftermål. Deltagarna menar 
att det är vad kvinnorna känner till och är vana vid i sitt hemland. I situationer som 

dessa är det viktigt att jobba med motivationshöjande arbete, där man hjälper de unga 
kvinnorna att inse att även om de gifter sig, är det nödvändigt att ha med sig det nya 
språket och utbildning för att kunna fungera väl i det svenska samhället, menar 

intervjupersonerna. Under intervjuerna har det framkommit att intervjudeltagarna är väl 
medvetna om att lära sig språket och studera är vägarna man bör ta för att kunna bli en 

del av det svenska samhället, för att kunna bevaka sina rättigheter och för att kunna veta 
sina skyldigheter: 
 

Unga kvinnor med vissa ursprung tänker mer på giftemål, än 
att lära sig språket eller skaffa sig utbildning. Men man 

måste kunna svenska i Sverige, annars kan man inte 
kommunicera med myndigheter eller andra, och utbildning 
är alltid bara en fördel. 

 
Språket är det viktigaste. Så länge du kan språket så är du 

inte beroende av andra. Om du inte kan språket, måste du 
hela tiden vägledas av andra.  
 

Under intervjuerna som gjordes framkom det att intervjupersonerna anser att många 
invandrarungdomar ser upp till dem. Deltagarna menar att de tror att det ofta beror på 
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att ungdomarna kan identifiera sig med dem på grund av att de har en utländsk 

bakgrund gemensamt. Intervjupersonerna berättar att i och med att de i arbetet stöter på 
ungdomar som lever i utanförskap så blir de sedda som förebilder. Intervjudeltagarna 

säger också att många av de ungdomarna som de träffar i arbetet har få, eller inga, 
positiva förebilder. Därför kan relationen mellan den professionella och 
invandrarungdomen bli avgörande, menar intervjudeltagarna. Fortsättningsvis så 

berättar intervjupersonerna att detta kan skapa goda arbetsmöjligheter då man som 
förebild kan ha väldigt stort inflytande på ungdomen: 

 
Jag tror att de flesta ser mig som en förebild för det som de 
flesta går igenom, vet de att jag har gått igenom. Kunde jag 

ta mig ifrån det problematiska liv jag levde och skapa mig 
ett tryggt liv med arbete och familj, finns det ingenting som 

kan hindra dem från att göra detsamma.  
 
På något sätt blir man alltid en förebild. Man blir en 

storebror, en syster, en mamma, eller en pappa. Man blir 
den där vuxna, som har fötterna i båda kulturerna, som kan 

hjälpa ungdomen att ta de rätta stegen och hitta balansen i 
livet. 
 

Deltagarna återkommer till att de anser sig ha god koll på vilka tankar och ideér folk har 
med sig när de kommer till Sverige eller när de växer upp här som invandrare, då de 

själva eller familjen har haft dessa tankar. Med den kunskapen kan de förstå 
invandrarungdomar, men även hur övriga familjemedlemmar tycker och tänker. 
Deltagarna menar att detta är en stor fördel eftersom det är svårt att arbeta med en 

ungdom om man inte har förståelse för familjesituationen. Att ha förståelse för hur 
invandrare kan tänka skapar möjlighet för att arbeta vidare med ungdomen. Deltagarna 

menar att motståndet därför oftast blir mindre från invandrarungdomen och även från 
familjen. Detta beror på att ungdomen kan känna en viss trygghet i att den 
professionella har förståelse för hur det är i hemmet, samtidigt som familjen kan känna 

att det är okej att få stöd från en professionell som har inblick och förståelse för 
situationen. Intervjupersonerna berättar att de tror att ungdomarna upplever att de 

professionella som har en bikulturell bakgrund förstår hur deras värld ser ut, och vågar 
därför närma sig och öppna sig på ett sätt som de annars inte gör mot till exempel en 
utomstående. Intervjudeltagarna menar att de på grund av sin bakgrund i de flesta fall 

kan fånga upp ungdomarna samtidigt som deltagarna upplever att de blir tagna på 
allvar. Deltagarna berättar att de upplever att de i de flesta fall får mycket respekt av 

invandrarungdomarna automatiskt i och med sin bakgrund: 
 

Min bakgrund blir alltid en väg in till att skapa en relation 

till ungdomarna jag möter i arbetet. Vi har något 
gemensamt, och det försöker jag alltid använda. 

 
Den nackdel som tas upp under intervjuerna är att man som professionell ibland kan 
hamna i en konflikt med en ungdom eller en klient med samma kulturella bakgrund, då 

det gemensamma ursprunget kan inge falska förhoppningar om särbehandling. 
Samtidigt som det gemensamma språket kan riva barriärer och inge förtroende och en 
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känsla av gemenskap kan dessa barriärer lika snabbt byggas upp igen då man inser att 

det inte finns några genvägar. Detta blir tydligare när man som professionell behöver 
utföra någon slags myndighetsutövning och klienterna förstår att man inte kan komma 

runt vissa regler eller krav. Då kan den gemensamma kulturen, det gemensamma 
språket, istället leda till en problematik där klienten kan känna sig sviken på grund av 
att man förväntat sig en viss kulturell lojalitet: 

 
Kommer man från samma land, så hjälper man varandra. 

Det är det tänket ungdomarna ibland har och förväntar sig 
att jag ska underlätta eller bortse från något. Det kan jag 
inte, vilket ibland kan skaka om relationen. 

 
Under intervjuerna framkom det att de tankar och åsikter ungdomarna har med sig från 

hemmet ibland kan skapa ett motstånd i arbetet. Det kan röra sig om åsikter kring 
kvinnor men även om andra folkgrupper. Intervjudeltagarna menar att vissa ungdomar 
har en kvinnosyn som inte stämmer överens med kvinnosynen som finns i Sverige. 

Intervjupersonerna berättar att de ibland arbetar med en ungdom som har tankarna att en 
kvinna inte är lika mycket värd som en man, vilket gör att det kan vara svårt för 

ungdomen att acceptera att en professionell kvinna ska arbeta med honom: 
 

Beroende på vilken del av världen ungdomen kommer ifrån, 

har de olika syn på kvinnor. Ibland kan det vara väldigt 
svårt för dem att ta direktiv från en kvinna och acceptera att 

en kvinna ska ställa frågor och ha ett större ansvar. 
 
Det är många som tänker annorlunda kring hur det ska se ut 

i hemmet, vem som bestämmer och hur det ska vara. Man 
måste lära dem hur vi tänker här.  

 
Intervjudeltagarna berättar att det ibland kan handla om ungdomar som kommer från 
krigsdrabbade länder och de kan ha svårt att acceptera vissa behandlare på grund av 

deras ursprung och kultur, som de tidigare haft konflikt med i hemlandet. 
Intervjupersonerna berättar samtidigt att kulturen inte är det man främst fokuserar på, 

utan snarare utanförskapet, då detta är den gemensamma faktorn hos flera av 
ungdomarna de möter i arbetet: 
 

Det är inte så stor skillnad mellan ungdomarna egentligen, 
de flesta har levt fattiga liv och de flesta började tidigt i 

dåliga kretsar. Alla har hamnat i ett utanförskap. Så det 
handlar inte om vilket land man kommer ifrån, därför kan vi 
inte tänka på kulturer i arbetet, vi måste se till individen. 

Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis visar resultatet att professionellas bikulturella erfarenhet kan vara 

av betydelse i arbetet med invandrarungdomar. Till exempel påverkar erfarenheten 
engagemanget enligt deltagarna. De menar att de många gånger kan sätta sig in i 
invandrarungdomens situation och deltagarna inser då värdet av att ha en vuxen som 

inte ger upp hoppet. Deltagarna menar även att språket är viktigast när det kommer till 
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att ta del av och bli en del av samhället. Det framkom även att eftersom deltagarna har 

personliga erfarenheter av att vara bikulturella har de god insikt i hur motivationen till 
bland annat studier och arbete kan se ut, och de menar att detta kan vara bra i arbetet. 

De ansåg även att de har god inblick i hemförhållandena, vilket underlättar många 
gånger eftersom man sällan jobbar endast med individen. Det nämndes även att 
invandrarungdomarna kan känna samhörighet och gemenskap med den professionella 

på grund av den bikulturella bakgrunden. Detta kan leda till att de professionella blir 
förebilder, vilket kan underlätta i arbetet. I resultatet framkom det även att den 

bikulturella bakgrunden ibland kan skapa ett motstånd, då invandrarungdomarna 
upplever en överidentifikation med de professionella, samt eftersom många 
invandrarungdomar bär med sig tankar om andra kulturer från hemlandet.  

Teoretisk problematisering  
Berry m.fl (2011) kopplar identitetsskapandet till fyra strategier i sin 

ackulturationsteori, separation, integration, marginalisering och assimilation, där varje 
strategi innebär ett ställningsstagande till de olika kulturerna. Utifrån de kvalitativa 

intervjuerna för studien kan vi dra slutsatserna att samtliga deltagare har erfarenhet från 
ackulturationsprocessen och att de idag anser att den erfarenheten kommer till 
användning i arbetet med invandrarungdomar. Deltagarna menade att de många gånger 

kan känna igen sig i hur ungdomen har det, och vilken situation de befinner sig i.  
 

När temat invandrarungdomar i utanförskap berördes kunde vi till exempel se att några 
av intervjupersonerna själva levt i någon form av utanförskap under ungdomsåren. 
Berry m.fl (2011) benämner en av strategierna som separation, vilken innebär att 

individen föredrar att hålla sig inom den etniska ursprungskulturen och bevara dess 
traditionella värderingar och leverne. Man kan utifrån intervjuerna se att ett antal av 
våra intervjudeltagare själva har använt sig av separationsstrategin under 

ackulturationsprocessen. Berry m.fl (2011) förklarar att man i separationsstrategin 
bygger upp en idealiserad bild av ursprungskulturen samtidigt som det omgivande 

samhället får en negativt färgad bild. Deltagarna förklarade att de under ungdomsåren 
haft andra synsätt på livet och även det svenska samhället, de förklarade att andra saker 
var viktigare, att de inte prioriterade att bli en del av samhället. Berry m.fl (2011) 

förklarar att separationsstrategin ofta blir ett problem för ungdomen. Detta beror på att 
ungdomarna kan ha föräldrar som håller hårt på bevarandet av ursprungskulturen, 

samtidigt som ungdomarna behöver bli en del av det svenska samhället för en god 
framtid. Att befinna sig i en situation där man som invandrarungdom håller hårt på 
ursprungskulturen och inte tar till sig den svenska kulturen, innebär ett liv där man står 

utanför samhället. Intervjudeltagarna menar att de har erfarenhet från den här 
situationen, och upplever att de har ökad förståelse för vilka tillstånd 

invandrarungdomarna kan befinna sig i, och vad man som professionell kan göra för att 
underlätta för dem.  
 

En annan strategi som Berry m.fl (2011) använder sig av i sin ackulturationsteori är 
integration, vilket innebär att individen skapar en bikulturell identitet, då denne behåller 

gemenskapen med urprungskulturen men samtidigt blir en del av det omkringliggande 
majoritetssamhället. Under de kvalitativa intervjuerna har det framkommit att 
deltagarna i dagsläget använder sig av ackulturationsstrategin integration. Deltagarna 

anser att integration är att föredra, vilket även Berry m.fl (2011) tydliggör när det 
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handlar om att bygga upp en positiv självkänsla och en positiv identitetsutveckling. 

Deltagarna tog bland annat upp vikten av att invandrarungdomarna lär sig det svenska 
språket väl. Detta ansåg de vara viktigt eftersom det är svårt att lyckas och vara en del 

av det svenska samhället om man inte behärskar språket. Det var även viktigt för att 
kunna arbeta, utbilda sig samt för att kunna orientera sig i samhället. Strategin 
integration förutsätter att man kan språket, eller strävar efter att lära sig det. Deltagarna 

nämnde även hur de under ungdomsåren kommit till insikt med att det är viktigt att ta 
till sig de åsikter och tankesätt som det svenska samhället förmedlar. De menar att man 

som invandrarungdom med tillgång till två olika kulturer kan få med sig mycket som en 
annan inte kan. Deltagarna anser att invandrarungdomarna kan göra valet att lära sig om 
den svenska kulturen, och omvandla den lärdomen till en fördel i livet. Integration 

innebär att man tar delar från båda kulturerna, och bildar en bikulturell identitet. 
Deltagarna poängterar att det i Sverige är en tillgång att ha med sig två kulturer, och att 

alla invandrarungdomar bör ta vara på den möjligheten.  
 
Under intervjuerna resonerade intervjudeltagarna även kring att de lärt sig hur viktigt 

det är att tillhöra en grupp, ett sammanhang. Berry m.fl (2011) benämner en av 
ackulturationsstrategierna som marginalisering, vilken innebär att individen tappar 

kontakten med såväl ursprungskulturen som värdlandets kultur. Marginalisering är den 
strategi som Berry m.fl (2011) betraktar som den minst fördelaktiga när det kommer till 
att bygga upp en positiv självkänsla och en positiv identitetsutveckling. I resultatet 

framgår det hur viktigt deltagarna anser det vara att ta vara på båda kulturerna. De 
menar att det är viktigt dels för att det finns mycket man kan lära sig, men vi kan även 

tolka det som att intervjudeltagarna anser att det är viktigt eftersom man som 
invandrarungdom tillhör en grupp. Under ungdomsåren är identifieringen med andra en 
nödvändig faktor för en god identitetsutveckling. Att befinna sig i ett 

marginaliseringsstillstånd kan innebära ett liv i utanförskap, eftersom man ställer sig 
utanför ursprungskulturen såväl som den svenska kulturen.   

 
När det kommer till de hinder man kan se med den personliga erfarenheten från 
ackulturationsprocessen i arbetet var det tydligt att intervjudeltagarna inte såg sin 

härkomst som ett hinder, men de kunde ge exempel på att de kunde möta ett motstånd i 
arbetet på grund av sin bakgrund. Detta kunde ibland visa sig då invandrarungdomarna 

kunde överidentifiera sig med de professionella på grund av deras gemensamma 
ursprung. Den nackdel som tas upp under intervjuerna är att man som professionell 
ibland kan hamna i en konflikt med en ungdom eller en klient med samma kulturella 

bakgrund då det gemensamma ursprunget kan inge falska förhoppningar om 
särbehandling. Samtidigt som det gemensamma språket kan riva barriärer och inge 

förtroende och en känsla av gemenskap kan dessa barriärer lika snabbt byggas upp igen 
då man inser att det inte finns några genvägar. Detta blir tydligare när man som 
professionell behöver utföra någon slags myndighetsutövning och klienterna förstår att 

man inte kan komma runt vissa regler eller krav. Då kan den gemensamma kulturen, det 
gemensamma språket, istället leda till en problematik där klienten kan känna sig sviken 

på grund av att man förväntat sig en viss kulturell lojalitet. Dessa motstånd som nämns 
under intervjuerna kan uppkomma till följd av de ackulturationsstrategier ungdomarna 
använder sig av, då varje strategi medför olika tankesätt och värderingar och kan visa 

sig på olika sätt.  
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Under intervjuerna som gjorts kan vi se att strategierna separation, marginalisering och 

integration är de tre av Berrys m.fl (2011) fyra ackulturationsstrategier som 
representeras av våra intervjudeltagare. Vi kan även utifrån resultatet konstatera att 

intervjupersonerna ständigt resonerar kring invandrarungdomarna och deras utveckling, 
och vi kan göra bedömningen att de använder sig av sin personliga erfarenhet av 
ackulturationsprocessen för att göra det. Bland annat menar deltagarna att de inser 

betydelsen av att ta till sig de båda kulturerna och att det i Sverige är en fördel att ha 
med sig två kulturer. De menar även att de i arbetet resonerar mycket kring det 

utanförskap som invandraridentiteten kan innebära beroende på vilken 
ackulturationsstrategi ungdomarna använder. Det blir även tydligt under intervjuerna 
hur viktigt deltagarna anser att det är att invandrarungdomarna får det stöd och den 

hjälp de kan behöva. Deltagarna menar att den personliga erfarenheten är en tillgång, 
som de ständigt använder sig av i arbetet, men att den ibland även kan innebära vissa 

motstånd som man behöver arbeta med.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Kvalitativ forskningsmetod gör det möjligt att få en djupare förståelse för människors 

uppfattningar och upplevelser av världen. Därför anser vi inte att någon annan 
forskningsmetod hade varit bättre lämpad, med tanke på att syftet i studien söker till att 
ta reda på hur individen upplever sin kunskap i förhållande till sin erfarenhet. Den 

kvalitativa forskningsmetoden gav oss möjlighet att söka svar på vårt syfte. Att vi sedan 
hade en hermeneutisk utgångspunkt anser vi även det ha varit ett väldigt bra val, då 
hermeneutiken går ut på att förstå, studera och tolka mänskliga handlingar, livsyttringar, 

upplevelser och spår av dessa. Vi båda anser oss ha stor förförståelse inom området och 
valet av den hermeneutiska utgångspunkten var även där helt rätt eftersom den 

hermeneutiska spiralen menar på att förförståelsen alltid spelar in vid ny kunskap. 
 
Kvalitativa intervjuer valdes som insamlingsmetod och metoden gjorde det möjligt att 

få fram det intressanta och unika hos varje deltagares upplevelser. Vi anser att 
insamlingsmetoden var lämplig för att få svar på vår problemformulering. När det 

kommer till våra intervjudeltagare var de engagerade i att hjälpa oss att få svar på våra 
frågor. Samtliga hade läst igenom intervjuguiden som vi skickat ut i förväg, och ställde 
frågor och bad oss förtydliga när något var oklart. Detta tror vi inte hade någon inverkan 

på deras svar. Dock hade vi ett bortfall, vilket ledde till att det totalt blev fem kvalitativa 
intervjuer. De kvalitativa intervjuerna gjordes på totalt tre olika platser. Vi upplever att 

intervjuerna blev bättre och bättre för varje gång. Under de senare intervjuerna hade vår 
förståelse för ämnet blivit bättre och det var enklare att ställa följdfrågor, samt att vi 
blev bättre på att avleda intervjupersonerna från att gå in på ämnen som inte berörde 

syftet.  
 

Vi planerade att använda oss av analysmetoden Grounded theory som Bryman (2011) 
tar upp. Grounded theory går ut på att man med hjälp av teoretiska urval, kodning, 
teoretisk mättnad och kontinuerliga jämförelser kommer fram till en teori. Vi valde 

sedan att istället utgå från en teoretisk utgångspunkt och använde oss därmed inte av 
Grounded theory.  
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Vi var tacksamma för att samtliga deltagare godkände att vi spelade in intervjuerna, 

utan den möjligheten hade analysen av resultatet försvårats mycket, då vi kunde ha gått 
miste om mycket information. Under en av intervjuerna tror vi att deltagaren tyckte att 

inspelningen var lite besvärande, det släppte dock efter halva intervjun när vi flyttade 
mobilerna så att de skymdes lite av annat som fanns på bordet. Det var även en fördel 
att kunna spela in intervjuerna och transkribera, för att kunna analysera och läsa 

utskrifterna flera gånger. Vi hade även möjlighet att återkomma till deltagarna om det 
var något som var oklart, vilket vi tog vara på genom att återkoppla via telefonkontakt 

till en av deltagarna när vi var osäkra på vad deltagaren menade.  
 
Som forskare finns det vissa saker man behöver vara uppmärksam på under en studie. 

Dessa saker kan vara intervjuareffekter och prestigebias under kvalitativa intervjuer 
vilket innebär att forskaren omedvetet överför förväntningar på deltagarna. Deltagarna 

själva svarar omedvetet på dessa outtalade förväntningar. Deltagarna kan även känna 
prestigebias, vilket innebär att de har en benägenhet att ge socialt acceptabla svar. Vi är 
medvetna om att våra intervjudeltagare kan ha haft vissa förhoppningar på intervjun, 

eller trott att vi haft det. Vi som intervjuare upplever inte att vi vid mötena med 
intervjudeltagarna haft några direkta förväntningar på vad intervjun skulle ge, men vår 

förförståelse kan ha påverkat valet av följdfrågor. Detta kan ha påverkat studien utan att 
vi har varit medvetna om det. Vi menar även att prestigebias kan ha påverkat svaren, 
men upplever ändå inte att dessa delar påverkat resultatet på något betydande sätt.  

 
I en studie är det vanligt att syftet förändras under tidens gång. I den här studien har vi 

förändrat och utvecklat syftet samt frågeställningarna. Detta har skett då kunskapen 
inom området har utökats under tiden som vi sökt litteratur, vilket lett till att vi kunnat 
se andra viktiga saker. Vi upplever att dessa ändringar varit nödvändiga för att lyfta 

uppsatsen till en högre nivå. Vi anser att tillförlitligheten i studien är god, eftersom vi 
delgett deltagarna våra transkriberingar och fått de godkända samt i och med att vi 

använt oss av många citat i resultatet för att överföra kontexten bakom analysen. Vi har 
även varit noggranna med att redovisa våra steg inom forskningsprocessen, för att andra 
ska kunna granska och styrka kvalitén. 

 
När det kommer till den teoretiska utgångspunkten vi hade i studien, Berrys 

ackulturationsteori, kan vi se att den kan tillämpas i praktiken. Många delar som teorin 
uppmärksammar är av betydelse att känna till i arbetet. Vi kan dock se vissa svårigheter 
med att tillämpa teorin, och dessa är till exempel att de olika strategierna kan vara svåra 

att känna igen, då man oftast behöver en helhetsbild av ungdomens situation. Denna 
helhetsbild kan vara svår att se om man inte har möjlighet att komma i kontakt med 

familj och andra signifikanta andra. En annan nackdel som vi kan se är att teorin endast 
kan tillämpas av professionella som har erfarenhet av ackulturationsprocessen, vilket 
kan vara problematiskt eftersom arbetsteam sällan enbart består av invandrare. 

Ackulturationsteorin har begränsningar, hade vi valt att utgå från en annan teori så hade 
vi sett andra saker.  

Resultatanalys 
Resultatet har visat att erfarenheten är av betydelse i arbetet på det sättet att de 
professionella anser sig ha förståelse för ungdomen, insikt i deras vardag, hur tankarna 

går i hemmet samt för utanförskapet de kan befinna sig i. Den här förståelsen kommer 
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bland annat från den erfarenhet de professionella har från ackulturationsprocessen, 

vilket ökat deras förståelse för invandrarungdomarna. Detta gör att de redan har mycket 
vunnet i arbetet. I resultatet framgick det att de professionella upplever att de oftast får 

bättre eller djupare kontakt med invandrarungdomarna då de själva har bikulturell 
bakgrund. Borgström (1998) och Stier (2003) tar upp den stora betydelsen signifikanta 
andra har för invandrarungdomarnas identitetsutveckling. Battachyara (2002) kom i sin 

studie fram till att invandrarungdomar kan uppleva en mängd känslomässiga problem 
och konflikter som bikulturell, och att signifikanta andra här kan spela en betydelse full 

roll. Som ungdom vänder man sig oftast till människor man har något gemensamt med, 
till ett sammanhang. Utifrån resultatet och Berrys m.fl (2011) teori kan man se 
betydelsen av att tillhöra en grupp, i och med att den minst fördelaktiga strategin är 

marginalisering, som innebär ett utanförskap gentemot båda kulturerna. Den 
gemensamma kulturen kan innebära att invandrarungdomen känner en gemenskap med 

den professionella eller, som intervjudeltagarna upplevde, att invandrarungdomen 
känner att den professionella har förståelse för honom/henne. Detta kan lägga grunden 
för en god relation som bygger på förståelse och tillit, vilket kan vara av betydelse för 

de professionella i arbetet då goda relationer lägger grund för ett bra arbete. Goda 
relationer till invandrarungdomarna kan ibland, enligt deltagarna, innebära att man som 

professionell blir en förebild för ungdomarna och kan spela en avgörande roll i 
ungdomens liv. För den professionella kan detta vara en fördel, eftersom det kan vara 
enklare att arbeta med en ungdom när man möter mindre motstånd. I och med att de 

professionella blir förebilder, personer som invandrarungdomen ser upp till, kan de ha 
stor inverkan på ungdomen. Ahmadi (2003) tar upp vikten av att man som professionell 

hjälper invandrarungdomarna att hitta sin egen identitet, mellan familjens och 
majoritetssamhällets identiteter. Under intervjuerna kunde vi se att deltagarna ansåg att 
det viktigaste var att hjälpa ungdomarna finna balansen mellan de två kulturerna. De 

menade att de i arbetet ständigt förmedlade hur viktigt det var att som invandrarungdom 
ta del av de två kulturerna man lever med, och betrakta dessa kulturer som tillgångar av 

värde för framtiden. Berry m.fl (2011) förmedlar även att integration är den 
ackulturationsstrategi som är att föredra när det kommer till att bygga upp en positiv 
självkänsla och en positiv identitetsutveckling. 

 
I resultatet framgår det att kulturen inte är det man främst fokuserar på i arbetet, utan 

snarare utanförskapet som de flesta ungdomarna har gemensamt. Det centrala är alltså 
inte kulturen i sig, utan det utanförskap som bygger på att man har en viss kulturell 
bakgrund. Detta är något den professionella med bikulturell bakgrund kan känna igen 

sig i och identifiera sig med oavsett ursprung, och därmed menar sig ha användning av i 
arbetet med invandrarungdomar. Invandrarungdomar som lever i ett utanförskap kan 

genomgå många kriser under identitetsutvecklingen. Som professionell innebär det att 
man kan möta dessa ungdomar och hjälpa dem genom kriserna. Professionella med 
bikulturell bakgrund anser sig ha förståelse för mycket av det ungdomarna upplever, 

känner och tänker, och menar sig ha användning för den här förståelsen i arbetet med 
invandrarungdomarna. Stier (2003) och Frisén (2006) nämner hur existentiella 

ställningstaganden kan medföra olika kriser under identitetsutvecklingen. Som 
invandrarungdom står man med stor sannolikhet inför ett ställningstagande till de två 
kulturer man ställs inför. Berrys m.fl (2011) fyra ackulturationsstrategier innebär alla ett 

ställningstagande till de två kulturerna, vilka i sin tur kan medföra ett utanförskap, 
antingen mot ursprungskulturen eller också den svenska kulturen. Dessa kan medföra 
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konsekvenser som kan ha en inverkan på identiteten. Invandrarungdomarna kan hamna i 

situationer där deras tankesätt skiljer sig från till exempel kärnfamiljerna, vilket kan 
leda till ett utanförskap gentemot familjernas. Det kan också innebära att 

invandrarungdomarna tar till sig urprungskulturen samtidigt som de tar avstånd från det 
omkringliggande samhället, vilket också kan medföra utanförskap. Intervjudeltagarna 
menar att deras erfarenhet av de konsekvenser som olika ställningstaganden innebär 

medför en förståelse som de ständigt kan använda sig av i arbetet. Att ha förståelse för 
en ungdoms situation är en viktig del i arbetet menade deltagarna, eftersom man då kan 

fokusera på det betydelsefulla. Eftersom de professionella med bikulturell bakgrund gått 
igenom ackulturationsprocessens olika delar, kan de därmed relatera till detta när de 
arbetar med ungdomarna, vilket gör att de kan känna sig trygga i rollen som 

professionella, vilket vi anser vara av vikt. 
 

Utanförskapet går även att betrakta utifrån Goffmans (2011) teori om stigmatisering, 
där man kan se hur det har skapats genom att individen tillskrivits en identitet baserad 
på omgivningens förväntningar. Denna identitet behöver inte alls överensstämma med 

individens verkliga identitet, som är förknippad med de egenskaper som individen 
faktiskt har. I mötet med majoriteten anses han/hon ha någon slags negativ laddad 

egenskap vilket innebär att han/hon begränsas och hamnar i utanförskap. Omgivningen 
bygger upp en bild av personen och drar slutsatser om dennes inre egenskaper enbart 
utifrån det yttre. I och med att det uppstår en konflikt mellan den virtuella och den 

faktiska identiteten avskiljs individen ifrån samhället och personen blir stigmatiserad. 
Till slut börjar den stigmatiserade ifrågasätta sig själv, sin identitet och sin normalitet 

(Goffman, 2011). En variant av stigman som Goffman (2011) nämner är det som 
benämns som tribala stigman, vilka är sammanlänkade med ras, etnicitet och religion. 
Människor med invandrarbakgrund kan bli utsatta för stigmatisering vilket innebär att 

individen exkluderas på något sätt, i det sociala livet eller på arbetsmarknaden. Under 
intervjuerna framkom det att vissa deltagare tror att de fått arbetet eftersom de har en 

invandrarbakgrund. Detta kan enligt Goffman (2011) innebära att den professionella 
med erfarenhet från en annan kultur sätts i en position där det förväntas vissa 
egenskaper av honom/henne. Även Kamali (2002) menar att denna situation kan 

innebära en diskriminering, såväl för den professionella som för klienten. Att välja 
människor från en grupp till ett visst syfte, sätter människorna i en problematisk 

situation som de själva inte valt. Det kan förväntas att de har kompetens inom alla 
kulturer, enbart för att de har utländsk bakgrund. Detta kan vara en nackdel för de 
anställda som inte kan leva upp till de förväntningar som ställs på dem. Det kan i sin tur 

leda till prestationsångest såväl som att det kan få människorna att ifrågasätta sig själva 
och sin identitet. Situationer som dessa kan uppstå till följd av att ha invandrarbakgrund, 

dock anser inte intervjudeltagarna att deras bakgrund på något vis medfört något 
negativt i arbetet.  

 

Sernhede (2003) lyfter att det inom området krävs ett nytt sätt att tänka när det gäller 
bemötandet av invandrarungdomar, författaren betonar att professionella behöver 
kunskap om hur man lokaliserar möjligheterna och kunskaperna som finns att finna 

inom de aktuella områdena. Under intervjuerna framkom att deltagarna anser att det 
finns många inneboende möjligheter hos invandrarungdomarna, och menar att det är av 

vikt att inte förbise dem. De menade att invandrarungdomarna har mycket kunskaper 
och erfarenheter i och med att de har tillgång till två kulturer. Deltagarna poängterade 
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att man som bikulturell kan använda sig av det bästa från vardera kultur, och skapa 

möjligheter för en god framtid med förståelse för andra kulturer och människor.  

Slutsatser 
Vi upplever att frågeställningarna för studien har besvarats och att syftet har uppnåtts. 
  

Utifrån studien som gjorts kan vi se att de personliga erfarenheterna av 
ackulturationsprocessen bidrar till den kunskap professionella anser sig ha i 
yrkesutövandet med invandrarungdomar då deltagarna upplever sig ha ökad förståelse 

och insikt i ungdomarnas livssituation. De personliga erfarenheterna används ständigt 
av de professionella i arbetet eftersom de ständigt arbetar i förebyggande syfte mot 

utanförskap, såväl som motivationshöjande. De personliga erfarenheterna anses skapa 
många möjligheter i arbetet, då de professionella upplever att de blir förebilder för 
invandrarungdomarna, och kan ha stor inverkan på deras identitetsutveckling. De 

professionella upplever även att kunskaperna de har med sig medför att de kan förmedla 
hur viktigt det är att lära sig det svenska språket väl och att ta del av båda kulturerna.   

Behandlingspedagogiska implikationer 
Allt vi som behandlingspedagoger kan använda oss av för att underlätta arbetet med 
klienter bör vi ta vara på. Att ha två kulturer med sig kan vara en styrka och en fördel. 

Det är dock viktigt att ständigt vara medveten om att det inte är kulturerna man arbetar 
med, utan snarare individen. Som professionell ska man inte enbart fokusera på vilken 

kultur ungdomarna har och arbeta utifrån den, utan snarare titta på individen och möta 
de behov han eller hon har. Det som de professionella alltid bör ha i åtanke och kunskap 
om är att dessa ungdomar kan ha mycket med sig som påverkar hur 

identitetsutvecklingen utspelar sig. Sammanfattningsvis ser vi att det är en tillgång att 
ha förståelse för vad det innebär att vara invandrare, vilka tankar och funderingar 

ungdomen och familjen tacklas med. Kulturförståelse och insikt i vad det kan innebära 
för ungdomen att ha dubbel kulturtillhörighet, samt vilka kriser som kan uppstå för 
individen och vad de kan ha för effekt på identitetsutvecklingen är av vikt i arbetet. 

Därmed anser vi att vidare forskning krävs inom området, samt att forskningen behöver 
nå ut till de som arbetar med invandrarungdomar.  
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Missiv 
    

 

Hej!  
 

Vi är två studenter som läser programmet Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 
missbruksvård, 180 p, vid Linnéuniversitetet. Vi kontaktar er med anledning av att vi 
behöver er hjälp med examensarbetet, en C-uppsats, då den kräver intervjupersoner för 

att kunna uppnå ett givande resultat. Detta brev sänds som ett förtydligande av 
önskemålen efter tidigare kontakt.  

 
Syftet med studien är att belysa hur den individuella erfarenheten av att växa upp med 
en bikulturell bakgrund kan användas i arbetet med invandrarungdomar. Vi hoppas att 

resultatet kommer kunna bidra till utvecklingen inom detta område, samt kunna öka 
förståelsen för arbetet med ungdomar med bikulturell bakgrund. Därmed anser vi att er 

kunskap och erfarenhet inom området skulle vara givande att ta del av. Vi vore mycket 
tacksamma om ni har möjlighet att ställa upp. 
 

I vårt examensarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av 
uppsatsarbete. Kursansvariga som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen – vilket 

också examinatorerna har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller 
innehållet i examensarbetet men även de etiska aspekterna.  
 

 
 

Med vänliga hälsningar, Nicolás Bruschi och Sandra Hanna 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Handledare: Marita Pekkanen Myhrberg  
Examinatorer: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg och Margareta Stigsdotter Ekberg 
Kursansvarig: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg och Margareta Stigsdotter Ekber 
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Missiv till deltagare i studien 
Det finns vissa etiska riktlinjer inom samhällsvetenskaplig forskning. De som 
presenteras av Vetenskapsrådet är de vi använder oss av. För att förtydliga att vi gör det 

vi kan för att ert deltagande i studien kommer följa dessa etiska riktlinjer har vi valt att 
presentera dem för er, samt även hur vi förhåller oss till dem.  
 

Informerat samtycke - Informerat samtycke handlar om att de personer vi intervjuar ska 
ha blivit informerade om det huvudsakliga syftet med studien, hur undersökningen är 

upplagd samt ifall det finns några fördelar eller risker med att delta i projektet. Det 
innebär även att personerna ska vara väl medvetna om vilken utbildning vi tillhör, vilka 
vi är, och hur de kan nå oss. Informerat samtycke handlar även om att personerna är 

informerade om att deltagandet är frivilligt och att de kan dra sig ur när som helst om de 
så önskar.  

 
Konfidentialitet - När det gäller att vara konfidentiell i vår forskning handlar det om att 
vi inte på något sätt avslöjar privat information som skulle kunna avslöja deltagarens 

identitet. Ingen, förutom vi, samt eventuellt våra opponenter och examinatorer, ska 
kunna avgöra vem det är som delgett oss information i intervjuerna.  

 
Nyttjandekravet - Nyttjandekravet innebär att intervjudeltagarna ska vara införstådda i 
vad studien kommer användas till, samt att intervjudeltagarna har rätt att läsa det färdiga 

resultatet innan publicering.  
 

Forskarens roll - När det gäller oss, i vår roll som forskare behöver vi, för att kunna 
göra viktiga val där vetenskapliga och etiska intressen måste vägas mot varandra, ha 
kunskap om värdefrågor och etiska teorier och riktlinjer. Den mest betydelsefulla 

faktorn kommer dock till sist att handla om vår integritet; vår erfarenhet, kunskap, 
objektivitet och pålitlighet. 

 
 
Med denna information hoppas vi att ni är motiverad till att delta i vår studie. För oss är 

det viktigt att du vill delta så att vi har möjlighet att ta del av dina erfarenheter, som är 
vår yttersta ambition.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Handledare: Marita Pekkanen Myhrberg 
Kursansvariga: Mats Anderberg, Margareta Stigsdotter Ekberg och Mikael Dahlberg 
Examinator: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg och Margareta Stigsdotter Ekberg  

Bilaga II 



  

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

36 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfakta 

 

 Ålder 

 Ursprungsland 

 Befattning 

 Utbildning 

 Levnadsförhållanden 

1. Hur upplever du att du hanterat ditt eget personliga möte mellan de olika kulturer du 

tillhör? 

2. Tycker du att du att det finns någon skillnad mellan hur du och andra i din familj 

hanterat detta möte? Vad tror du är de avgörande faktorerna för hur detta möte utvecklar 
sig? 

3. Vilken ålder är det på de ungdomar du möter i ditt arbete och på vilka arenor möter 

du dem? 

4. Vad tycker du är viktigt att förmedla till ett nyanlänt barn/ungdom? Vad krävs för en 

bra start? 

5. Hur tänker du när du, i ditt arbete, möter en ungdom i tonåren som varit i Sverige i, 
låt os säga, sex år? Finns det någon kunskap som du samlat på dig genom åren som är 

mer användbar än någon annan? 

6. Vad tycker du är viktigt att arbeta med när det gäller honom/henne och hans framtid i  

det svenska samhället? 

7. Ser du att det kan uppstå några konflikter för honom mellan den kultur han är född in 
i och den kultur som finns i det svenska samhället? Hur tänker du kring detta? 

8. Har det, i dina möten med ungdomar, enligt dina erfarenheter någon betydelse om ni 
tillhör samma kultur eller inte? Ser du några hinder med att arbeta med ungdomar som 

har samma kultur som dig själv? 

9. Hur tänker du kring om att din egna kulturella bakgrund har bidragit till den roll du 
har i arbetet idag? 

10. Tycker du att du får olika bra eller djupare kontakt med olika ungdomar beroende på 
om de är från samma kultur/invandrarungdomar/svenska ungdomar? 
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