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Abstrakt 

Syftet med följande studie har varit att beskriva den egna målsättningen med arbetet hos 
ledarna för föräldrastödsprogram riktat till utlandsfödda, men även att belysa hur målgruppen 
utlandsfödda reflekterar över föräldrarollen, eventuella behov och erfarenheter av 
föräldrautbildning.  
De frågeställningar som ställdes var – Vilken är målsättning har föräldrastödsledare som 
arbetar mot föräldrar med utländsk bakgrund? Vilka eventuella svårigheter och möjligheter 
man har funnit i arbetet med målgruppen utlandsfödda? Hur reflekterar målgruppen, 
utlandsfödda, över föräldrarollen? Vilka eventuella erfarenheter och behov av 
föräldrastödsutbildning har man som utlandsfödd? Vilka föreställningar har gruppen 
utlandsfödda om föräldraskap i Sverige? 
De metoder som användes var semistrukturerade intervjuer med ledare och utlandsfödda. 
Fokusgruppsintervjuer genomfördes med 30 deltagare som deltog i programmet “Barnen i 
våra hjärtan” och parallellt genomgick SFI-utbildning. Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med fem kvinnor från Somalia, vilka deltagit i ”Familjeverkstans” 
föräldrastödsprogram. Den tredje gruppen utlandsfödda som intervjuades, var sex 
slumpmässigt utvalda informanter som inte deltagit i något föräldrastödsprogram. Den valdes 
för att få en föreställning om deras behov av föräldrastöd. 
Resultaten visade bl.a. att ledarna främst arbetade med syfte att påskynda integreringen till 
svenska förhållanden. De utlandsfödda däremot hade svårt att förstå hur svenskar gör när de 
fostrar sina barn. Man var osäker på om man gjorde fel som förälder och oron var kopplad till 
att deras barn integrerades snabbare än dem själva. Detta kunde få till följd att barnen ställde 
krav på föräldrarna vilka inte kunde avgöra om dessa krav var berättigade eller inte. 
Effekterna kunde bli att man blev passiv i sin föräldraroll eftersom man inte visste om man 
agerade rätt eller fel som förälder. De som inte deltog i något föräldrastödsprogram hade 
varken någon kännedom eller uttalat behov av ett sådant. 
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1. Inledning  
Regeringen beslutade om en föräldrastödssatsning i landet, "Nationell strategi för ett utvecklat 
föräldrastöd – En vinst för alla” (2009), som skulle omfatta stöd till verksamheter som bedrev 
föräldrastöd och forskning. Projekten initierades av Socialdepartementet och Folkhälso-
institutet som också fick ansvar för utdelning av projektmedel. Detta resulterade i att 10 
projekt fick, vid en första omgång, dela på 70 miljoner i stimulansbidrag för att utveckla 
stödet till föräldrar. Vid en andra tilldelningsomgång fick kommuner ytterligare ansöka om 
medel som även denna gång var på totalt 70 miljoner men var ämnade för riktade projekt. 
Projekten skulle pågå mellan 2010-2013 och slutredovisas våren 2014. Ett av de krav som 
ställdes var att den praktiska verksamheten skulle genomföras i samarbete med ett 
forskningslärosäte. De verksamheter som fick ta del av de statliga stimulanspengarna hade 
därmed förbundit sig att få sina föräldrastödsaktiviteter beforskade och utvärderade. 
Föräldrastödsverksamheterna i Umeåregionen var ett av de projekt som tilldelades medel i 
bägge satsningarna. 
 

1.1 Uppdragets förarbete 
I propositionen ”En förnyad folkhälsopolitik” (http://www.regeringen.se/sb/d/9251/a/100978) 
menade alliansregeringen att fokus särskilt skulle ligga på åtgärder för barns hälsa och 
föräldrastöd. Regeringen slog fast att det generella föräldrastödet och hjälpen borde utvecklas 
och utvidgas till att omfatta barnets hela uppväxttid samt att de föräldrastödsmetoder som 
skulle användas borde vara evidensbaserade. I betänkandet ”Stöd i föräldraskapet” 
(http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/25100) uppmärksammades bl.a. behovet av ett generellt 
föräldrastöd under barnets hela uppväxttid. I betänkandet betonades vikten av att ge stöd och 
hjälp till föräldrar i deras föräldraskap ur folkhälsosynpunkt med barnets rätt till goda och 
trygga uppväxtförhållanden i fokus. Det menades att i fostransprocessen har samhället en 
viktig uppgift genom att man skall ge stöd och utgöra ett komplement för föräldrar under 
barnets hela uppväxt. För att förebygga barnets framtida problem skall ett tidigt och brett 
generellt föräldrastöd erbjudas som även kan verka stöttande i föräldrarnas parrelation 
(http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/25100). Det goda föräldraskapet är en central 
skyddsfaktor vilket också innebär att föräldrarna kan skapa ”en nära och förtroendefull 
relation mellan barn och föräldrar, stabila föräldrar med låg konfliktnivå, balans mellan tydlig 
gränssättning och kärlek och värme och att barnet får uppmärksamhet för positiva handlingar” 
(http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/123503). Vikten av begrepp som dialog och samverkan 
betonas och skall finnas med mellan de involverade aktörerna. Exempel på sådan fungerande 
samverkan är familjecentraler, där mödra- och barnavårdscentralen samverkar med 
kommunala verksamheter som förskoleverksamhet, skola, skolbarnsomsorg och socialtjänst 
(http://www.opengov.se/govtrack/dir/2008:67).  
 
I utredningen "Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla” (2009) 
betonas att föräldrastödsprogram som är evidensbaserade ger påvisbara effekter på 
föräldrarnas förmåga att tolka och hantera barns signaler och reaktioner och därmed på deras 
situation och välbefinnande. Dessa program följer en viss struktur eller en manual för hur de 
ska genomföras och har oftast sin upphovsman i andra länder. I Sverige har programmen ofta 
använts för att ge ett mer generellt stöd dvs. alla föräldrar erbjuds att delta i programmen 
vilket kan innebära att man inte uppnår avsedd effekt. Det framgår dessutom att merparten av 
programmen saknar vetenskaplig dokumentation. Det finns således, menar man, ett behov av 
universella föräldrastödsprogram som utvärderats vetenskapligt och som kan påvisa pålitliga 
och effektiva resultat i en svensk kontext. 
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Den nationella strategin var tänkt att bereda väg för en kompetenshöjning av samhällets stöd 
och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. I betänkandet anges som riktlinjer för strategin:  
 

• ett generellt föräldrastöd utformat så att det kan erbjudas alla föräldrar med barn 0–18 
år  

• att föräldrastödet ska vara tillgängligt i hela landet  
• att föräldrastödet ska utgå från ett barnperspektiv  

 

1.2 Exemplet Umeå 
I Umeåregionen startades, hösten 2011, föräldrastödsverksamheter riktade till breda 
föräldragrupper där olika metoder användes. Umeåregionen var en av kommunerna som fick 
ta del av bägge satsningarna med sammanlagda medel på 17 miljoner, ungefär hälften fördelat 
mellan praktik och forskning. Föräldrastödet organiserades i den s.k. ”Familjepeppen” som är 
en övergripande organisation bestående av styrgrupp, forskargrupp, projektteam och 
Umeåregionens arbetsgrupp, där styrgruppen leder projektteamet och ansvarar för att 
projektet bedrivs i linje med projektansökan. Gruppens representanter består av ansvariga 
inom Västerbottens läns landsting, Umeåregionens kansli, kommundelarna i Umeå kommun, 
Länsbildningsförbundet, socialtjänsten och skolkontoret i Umeå kommun, UmeBRÅ samt en 
representant för forskargruppen. Projektteamet har ett övergripande operativt ansvar för 
projektets genomförande och arbetar för långsiktig utveckling av föräldrastöd inom de 
samverkande kommunerna. Projektteamet skall vara informationsbärare mellan styrgrupp, 
forskargrupp, kommunerna och övriga projektaktörer. Projektteamet har två ansvarsområden. 
Det första är att ha ett övergripande samordningsansvar där uppgifter som marknadsföring, 
informationsspridning, samt att representera den operativa delen i forskargrupp, styrgrupp, 
arbetsgrupp ingår. Projektteamet ska också samordna och organisera utbildningsinsatser, 
seminarier och konferenser. Projektteamets målsättning är att föräldrastödet som bedrivs i 
projektform ska implementeras i ordinarie verksamhet. Projektteamet ansvarar särskilt för att 
hitta strategier för att nå ut till högprioriterade grupper http://familjepeppen.se/about.  
 
I Umeå hade man, istället för att satsa på några enstaka program, bestämt sig för mer vida 
ramar och erbjöd ett s.k. ”smörgåsbord” av föräldrastödsprogram. Den senaste satsningen för 
att minska klyftan mellan “nyanlända”, som fått asyl- och uppehållstillstånd och svenskfödda 
var att koncentrera resurser riktat till föräldragrupper från olika länder. I Umeå har man gjort 
en långsiktig satsning på programmet “Barnen i våra hjärtan” i samarbete med SFI, 
Studiefrämjandet och Röda korset riktat till de som genomgick SFIs studieprogram. 
Ytterligare en satsning av en mer tillfällig art var på ”Familjeverkstans” program där kvinnor 
från Somalia deltagit. 

1.3 Insatser med föräldrastödsprogram riktade till utlandsfödda 
föräldrar i Umeå 
Under hösten 2010 påbörjades ett arbete i Umeåregionen med att försöka nå ut till 
föräldragrupper med utlandsfödda. Initiativet togs av Studiefrämjandet och Rädda barnen i 
Umeå. Föräldrastödsprogrammet vilar på materialet – “Barnen i våra hjärtan” (Sherefay, 
2003) som är utarbetat av Sonia Sherefay som själv har invandrarbakgrund. Syftet med 
materialet är att försöka överbrygga kulturskillnader och tydliggöra och därigenom öka 
förståelsen, hos dessa grupper, för svenska förhållandena. Man menar att en invandrad 
förälder kanske inte kan lokalisera vad olika problem med föräldraskap kan bero på eftersom 
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man inte har förståelsen för svenska lagar och regler. De kanske också har svårt att tolka de 
koder som, för “svenska” föräldrar, är självklara. I studiematerialet “Barnen i våra hjärtan” 
(2003), presenteras syftet redan på första sidan vilket är att ”stärka föräldrars roll i det 
mångkulturella Sverige.” Ytterligare teman som kan tas upp i studiecirkelform är; 
”förändrade familjestrukturer i det nya hemlandet, barns rättigheter och behov, 
barnuppfostran och agalagen, demokrati, jämställdhet osv.” http://www5.goteborg.se.  
Genom de olika modellerna försöker man fokusera på de problem och eventuella möjligheter 
som kan förknippas med föräldraskap i dubbla kulturer. Programmet skall sammantaget med 
dessa åtgärder bidra till att minska utanförskapet för invandrade föräldrar. I materialet finns 
översättningar till fem språk; Somaliska, Arabiska, Sydkurdiska/sorani och 
Nordkurdiska/Kurmandji, vilket kan tolkas som att den främsta satsningen som görs genom 
“Barnen i våra hjärtan” är till föräldrar främst med utomeuropeisk bakgrund. Man menar att 
en invandrad förälder kanske inte kan lokalisera vad olika problem med föräldraskap kan bero 
på eftersom man inte har förståelsen för svenska lagar och regler. Det som framförallt 
framställs som viktigt att förstå är olika former av familjebildning där den jämlika familjen 
beskrivs som exempel på den familj som finns i Sverige i kontrast till den mer patriarkala 
familjebildningen som kan finnas i andra länder. Även agalagen och barnkonventionen 
beskrivs och förklaras. Sammantaget skall dessa åtgärder bidra till att minska utanförskapet 
för invandrade föräldrar (Sherefay, 2003).  
 
Även representanter från ”Familjeverkstan” har haft en programverksamhet riktat till 
Somaliska kvinnor som bott i Sverige än längre tid. ”Familjeverkstan” är ett svenskt program 
som finansierats av Socialdepartementet och Folkhälsoinstitutet. Det huvudsakliga målet var 
att nå ut till så många föräldrar som möjligt med tanken att dessa själva skall lära av varandra. 
Det finns ingen bestämd manual för övningar och uppgifter utan varje träff bygger på en film 
med ett visst tema (Forster, 2008). Man är inriktade mot föräldrar med barn i åldern tre till 
tolv år (http://www.fhi.se). Målet med ”Familjeverkstans” verksamhet är att förändra 
föräldrars beteenden, och därigenom öppna upp för alternativa tankar som är mer 
funktionella (Forster, 2008 s L7). Upplägget i ”Familjeverkstans” sammankomster utgår från 
att man visar filmer med nytt tema för varje gång. Som exempel på teman är ”uppmuntran 
och belöningar, välj striden, positiv kommunikation” etc. (Forster, 2008 II). Mellan träffarna 
får föräldrarna hemuppgifter med praktiska övningar (http://www.fhi.se ). 
 

2. Syfte  
Syftet är att beskriva den egna målsättningen med arbetet hos ledarna för 
föräldrastödsprogram riktat till utlandsfödda, men även att belysa hur målgruppen 
utlandsfödda reflekterar över föräldrarollen, eventuella behov och erfarenheter av 
föräldrautbildning.  
 

2.1 Frågeställningar 
1) Vilken målsättning har föräldrastödsledare i sitt arbete mot föräldrar med utländsk 
bakgrund?  
2) Vilka eventuella svårigheter och möjligheter man har funnit i arbetet med målgruppen 
utlandsfödda?  
3) Hur reflekterar målgruppen, utlandsfödda, över föräldrarollen?  
4) Vilka eventuella erfarenheter och behov av föräldrastödsutbildning har man som 
utlandsfödd?  
5) Vilka föreställningar har gruppen utlandsfödda om föräldraskap i Sverige? 
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3. Metod  
Studien bygger på olika typer av datainsamlande:  
 

1) Tematiskt strukturerade intervjuer med fem kursledare inom programmet “Barnen i 
våra hjärtan” och en ledare från ”Familjeverkstan”. 

2) Tematiskt strukturerade intervjuer med utlandsfödda som bott i Sverige en längre tid. 
Den ena gruppen bestod av fem somaliska kvinnor vilka hade erfarenhet av att delta i 
föräldrastödsprogrammet ”Familjeverkstan”. Den andra var med sex utlandsfödda 
personer vilka inte hade någon erfarenhet av att delta i något föräldrastödsprogram.  

3) Fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 30 personer som deltog i programmet 
”Barnen i våra hjärtan”. 

 

3.1 Urval och tillvägagångssätt 
Urvalet av ledare gjordes genom att mejl skickades ut, till aktiva för “Barnen i våra hjärtan”, 
med förfrågan om intervju. De som var aktiva, vid denna tidpunkt, tackade samtliga ja till 
intervju. Intervjuerna med ledare för “Barnen i våra hjärtan” genomfördes ofta i direkt 
anslutning till fokusgruppintervjuerna då också forskaren presenterade sig och motivet med 
intervjuerna. Kontakten med ledaren för ”Familjeverkstans” föräldrastödsgrupp togs också via 
mejl med den skillnaden att både missivbrev och frågemanual skickades. Intervjuerna följde 
en frågemanual med öppna frågor där ytterligare frågor kunde ställas som därigenom kunde 
förmera informationen från de tillfrågade. I de 21 intervjufrågorna som ställdes gjordes bl.a. 
en kartläggning om bakgrunden för hur länge man arbetat som ledare och varför 
föräldraträffarna påbörjades, dvs. varför man hade en riktad verksamhet till vissa grupper, hur 
programtrogen man var, vilka möjligheter och svårigheter man hade sett i sitt arbete som 
ledare etc. (bilaga 2).  
 
Urvalet av utlandsfödda gjordes via kursledare på Studiefrämjandet, Rädda barnen samt via 
ledare för ett föreningsforum för utlandsfödda. Kriteriet för urvalet, av informanter, var att de 
inte skulle vara födda i Sverige men variabler som t.ex. social bakgrund, ålder och tid som 
man bott i Sverige, kunde variera. Tanken med urvalet var att tiden man bott i Sverige skulle 
kunna vara avgörande för hur man upplevde sin föräldraroll. Även behovet och/eller 
erfarenheten av familjestödsprogram kunde vara av betydelse i synen på föräldraskap. Inför 
intervjun fanns en frågemanual vilken skulle strukturera upp samtalen, men vissa teman 
betonades mer av deltagarna eftersom dessa upplevdes som mest aktuella och viktiga, bl.a. 
funderingar och frågor rörande agalagen och svårigheten med att förstå “svenskarnas” sätt att 
fostra sina barn etc. (bilaga 2). 
 
De frågor som ställdes under intervjuerna med utlandsfödda berörde föräldraskapet på tre 
nivåer;  

- föreställningen om hur man tror att ett föräldraskap i en svensk kontext fungerar 
generellt 

- föreställningen om skillnader/likheter mellan ”svenskt” föräldraskap och den egna 
bakgrundskulturens syn på fostran  

- kännedom och behov av föräldrastödsprogram 
 
De bägge programmen, “Barnen i våra hjärtan” och ”Familjeverkstan”, var igångsatta inom 
ramen för föräldrastödssatsningen men inte jämförbara till design och innehåll. Programmet 
“Barnen i våra hjärtan” var tänkt att bedrivas under en längre tidsperiod och var riktat till 
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utlandsfödda som inte bott i Sverige under en längre tid. ”Familjeverkstans” innehåll och 
målgrupp var designat för att nå en bred målgrupp där deltagarna kände till svenska 
förhållanden. Satsningen på denna grupp med somaliska kvinnor var av en mer temporär art 
och var bara tänkt att pågå under en viss tid. Ett missivbrev skickades ut till samtliga aktiva 
ledare med beskrivning av projektet och en förfrågan om intervju (bilaga 1)1.  
 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med sammanlagt 30 deltagare, vilka deltog i 
programmet “Barnen i våra hjärtan” och parallellt genomgick SFI-utbildning. Intervjuerna 
med fokusgrupperna genomfördes på engelska, svenska eller med hjälp av tolk. Samtliga 
deltagare bodde på de orter där programträffarna hölls. Den del av studien som baserades på 
fokusgruppintervjuer hade till utgångspunkt att beskriva de uppfattningar eller föreställningar 
som relativt nyanlända invandare hade i synen på föräldraskap och fostran. För detta ändamål 
kan den mest lämpliga datainsamlingsmetoden vara den där de intervjuade gemensamt i grupp 
berättar om sina föreställningar eller bilder av fostran och föräldraskap i Sverige. Valet att 
använda en metod där deltagarna kunde diskutera frågor i grupp var naturlig eftersom 
intervjuerna gjordes i samband med SFI-träffar då de flesta av de utlandsfödda deltog. Med 
detta som bakgrund valdes fokusgrupp som datainsamlingsmetod.  
 
Fokusgrupper kan kännetecknas genom tre karaktäristika: 
För det första är gruppens primära uppgift att diskutera de frågeställningar som forskaren vill 
få belysta.  
För det andra används interaktionen i gruppen som grund till att möjliggöra för den 
information som kommer fram. Således utesluts per definition intervjusituationer i grupper 
där deltagarna inte tillåts interagera med varandra.  
För det tredje leds fokusgruppen av en forskare (moderatorn) som är aktiv i att framkalla och 
understödja en diskussion kring det ämne som är menat att belysas (Morgan, 1996). 
 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem kvinnor från Somalia, vilka deltagit i 
”Familjeverkstans” föräldrastödsprogram. Det var fyra som intervjuades i det fysiska rummet 
medan en ville bli telefonintervjuad. Den tredje gruppen utlandsfödda som intervjuades, var 
sex informanter som inte deltagit i något föräldrastödsprogram. Gruppen valdes för att få en 
föreställning om deras behov av föräldrastöd. Samtliga intervjuades var för sig i det fysiska 
rummet.  
 
De flesta intervjuer spelades in, varefter de transkriberades. Det var endast ett fåtal som inte 
ville att bandspelare skulle användas.2 Efter att intervjuerna nedtecknats förkortades 
meningarna genom att behålla den mest innehållsrika informationen vilken baserades på att 
hitta de tydligaste meningsbärande enheterna. Det substantiella innehållet lokaliserades 
relaterat till syfte och frågeställningar. Generellt kan man säga att förståelse söktes utifrån 
intervjupersonernas berättelser med syfte att därigenom söka finna mönster i svaren. Utifrån 
denna förenkling av transkriptionerna söktes efter koder, vilket innebar ytterligare en 
reducering av de intervjuades utsagor. Detta med syfte att strukturera data för att därigenom 
göra materialet mer överskådligt. För att få en överblick över intervjudata skapades kategorier 
där först alla svar sorterades in i olika undergrupper. Alla skapade koder utifrån 

                                                
1 Missivbrevet hade översatts till olika språk där framför allt det arabiska och engelska användes vid 
presentationen av projektet för de nyanlända. Det spanska missivbrevet användes vid behov gällande gruppen av 
utlandsfödda utan erfarenhet av föräldrastöd. 
2 Det var en ledare som bara ville svara på frågor om manualen skickades via mail, En kvinna, utan erfarenhet av 
föräldrastöd, ville inte att bandspelare användes vid intervjun och en kvinna från Somalia, som gick 
Familjeverkstans program, ville bara göra en telefonintervju som sedan nedtecknades.  
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meningsbärande enheter sorterades sedan in i grupper och namngavs. Vissa koder kunde 
förekomma i olika kategorier som i vissa fall slogs ihop. Skillnader i databearbetningen var 
det resultat som blev genom fokusgruppsintervjuerna eftersom dessa samtal ofta uppehöll sig 
kring specifika frågeställningar. Kategorierna tematiserades därefter, med utgångspunkt från 
intervjumanualen (bilaga 2).   
 

3.2 Etiska reflektioner 
Studien har etikprövats genom regionala etikprövningsnämnden i Umeå och följer 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. En sådan princip är att ta hänsyn till 
individskyddet vilket innebär att personer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning och är indelat i fyra huvudkrav. Det första är 
informationskravet vilket innebär att deltagarna i en studie alltid skall informeras om dess 
syfte, deras uppgift i studien, frivilligheten att delta samt att de har rätt att avbryta sin 
medverkan när man helst vill. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva skall kunna 
bestämma och samtycka om sin medverkan och kunna avbryta utan att detta skall innebära 
några negativa konsekvenser för den enskilde deltagaren. Konfidentialitetskravet innebär att 
de uppgifter och information om deltagarna, som framkommer under studiens gång, skall 
förvaras på ett sådant sätt att det inte kommer obehöriga till del. Alla identifierbara uppgifter 
skall också lagras så att dessa inte kan spåras av utomstående. Det fjärde och sista; 
nyttjandekravet innebär att den information som framkommer om deltagarna inte får nyttjas 
på annat vis än i forskningssyfte www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
 
Det informationskrav som hanterades i föreliggande studie föregicks med att huvudansvariga 
inom Familjepeppen meddelat ledare för varje föräldrastödsprogram som mottagit 
ekonomiskt stöd att dess verksamhet skulle beforskas. Ledarna meddelade deltagarna i 
programmen om möjligheten att intervjuer skulle kunna företas. Inför starten av denna studie 
skickades missivbrev ut till ledare och deltagare i de bägge programmen (Bilaga 1). Ledare 
för “Barnen i våra hjärtan” presenterade också muntligen att en studie skulle göras. De etiska 
problem som måste tas hänsyn till är de både implicita och explicita krav, som fanns på 
deltagarna, att delta i den forskning som skulle genomföras inom ramen för projektet 
Familjepeppen. Det var ett frivilligt tvång som deltagarna existerade under, men inför 
intervjuerna gavs det stort utrymme för de tillfrågade att delta. Vid samtycke betonades sedan 
också muntligen vilka premisser som gällde, att data och information skulle behandlas 
konfidentiellt dvs. att inte data skulle kunna härledas eller personifieras och att inte dessa data 
skulle användas i något annat syfte än denna studie. När intervjuerna genomfördes var 
intresset relativt stort för att delge sina erfarenheter både från ledare och deltagare.  
 

3.3 Begreppsbeskrivning 
Immigrationsforskningens fält är bemängt med ord och begrepp som är värderingsmässigt 
laddade. De flesta människor har åsikter och värderingar om ord som ”invandrare”, 
”integration”, ”diskriminering” etc. Användningen och definitionen av sådana begrepp 
varierar i hög grad beroende på person och kontext (Carlbom, 2003). Om man studerar och 
försöker att beskriva den dagliga debatten och det diskursiva fältet, migration, krävs det en 
viss medvetenhet om valet av ord och begrepp och hur dessa används.  
 
I svenska statliga utredningar och rapporter används främst begreppet ”utlandsfödda” om de 
människor som invandrat till Sverige och är födda i ett annat land. Denna definition handlar 
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främst om föräldragenerationen och utesluter deras barn. Definitioner som inkluderar barnen 
brukar bl.a. vara ”människor med invandrarbakgrund”. Men som en del forskare menar 

 
We interpret it less dramatically as ”conceptual fatigue” (…). Over the years 
labels have come and gone. Keeping up todate with the latest in political 
corectness is hard (Brecke & Borchgrevink 2007). 
 

De benämningar som i denna text kommer att användas är;  
 
- Utländsk bakgrund eller utlandsfödd d.v.s. att man själv är född och/eller att ens föräldrar 
är födda utomlands.  
- Integration är också ett begrepp som är omdiskuterat men som ändå har en positiv laddning 
i den allmänna debatten. I vid betydelse kan man säga att begreppet beskriver 
sammanhållning mellan människor. Men i integrationsforskning används begreppet främst på 
två sätt. Dels som en beskrivning av ett samhälle som är välintegrerat; vilket Sveriges 
regering och riksdag satt upp som ett mål för landet. Dels som en ömsesidig anpassning 
mellan majoritets- och minoritetsgrupper till varandra i ett samhälle (Brecke & Borchgrevink 
2007).  
- Assimilering är motsatsen till integrering och definieras som en ensidig anpassning till 
majoritetssamhället av de som invandrar till Sverige (se bl.a. Blomqvist, 2002). Assimilation 
används också som ett begrepp i den allmänna politiska debatten och som oftast handlar om 
att invandrare skall ”ta seden dit man kommer” https://sverigedemokraterna.se/vara-
asikter/principprogram/mangkultur.  
 
De övriga begrepp som används förklaras utifrån Migrationsverkets 
(www.migrationsverket.se/info/60.html.printable) definitioner: 
 
- Asyl är ett uppehållstillstånd som beviljas en utländsk medborgare p.g.a. att denne är 
flykting enligt utlänningslagen.  
- Flykting är en utlänning som sökt och fått asyl att som flykting bosätta sig i Sverige  
Hemvisttid är den tid en person har haft en laglig och stadigvarande bosättning i Sverige med 
avsikt att stanna här. 
- Sfi; svenska för invandrare: Utbildning i svenska för invandrare som syftar till att ge vuxna 
personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket, för att 
lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Denna grundläggande svenskundervisning 
anordnas av kommunen. 
 

3.4 Redovisningsform och disposition 
Redovisningen inleds med en genomgång där forskning med anknytning till studieobjektet 
presenteras. Innehållet beskriver integrationspolitiken i Sverige under de senaste åren. Vidare 
diskuteras synen på ett “vi och dom” kopplat till integrationens förutsättningar och brister. En 
kartläggning görs av de bikulturella strategier som minoritetsgrupper kan ha i relation till 
majoritetssamhället. Avslutningsvis visas ett exempel på en riktad insats till kvinnor med 
utländsk bakgrund och vilka effekter och konsekvenser som blev av denna satsning. 
Resultatdelen inleds med att svaren från ledarna för programmet ”Barnen i våra hjärtan” och 
resultatet från fokusgruppsintervjuerna med de utlandsfödda presenteras. De somaliska 
kvinnornas upplevelser som föräldrar i Sverige beskrivs därefter. Resultatdelen avslutas med 
att en redogörelse görs av intervjusvaren med sex utlandsfödda som inte kommit i kontakt 
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med något föräldrastödsprogram. Rapporten avslutas med att analyser, diskussion och vilka 
slutsatser som kan dras av materialet presenteras. 
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4. Forskningsbakgrund 
 

4.1 Inledning  
Avsikten med följande forskningsgenomgång är att beskriva dagens förändrade familjeroll, 
integrationspolitikens förutsättningar och konsekvenser. Innehållet är menat att skapa en 
förståelse för framväxten av de föräldrastödsprogram som startats riktade till utlandsfödda.3 
 

4.2 Familjens förändrade roll och funktion 
Familjen är den kanske äldsta formen av mänskliga institutioner. Familjebildning har haft ett 
mångskiftat uttryck gällande olika struktur och form. Också när det gäller dagens värld finns 
det ett otal skilda synsätt på konkreta former för familjebildning (Therborn 2004). Om man 
ser till den familjepolitik som bedrivits i Sverige efter andra världskriget har man haft en vilja 
att sitta på två stolar. Dels har man i vissa tider stöttat den traditionella familjebildningen, dels 
har man försökt att ersätta dess funktioner (Bäck-Wiklund & Bergsten 2003). Ambivalensen i 
den förda svenska familjepolitiken kan hänföras till kvinnans alltmer förändrade och aktiva 
roll på arbetsmarknaden. Kvinnan bär fortfarande huvudansvaret för familjen men kvinnans 
ekonomiska oberoende och självbestämmande har ökat väsentligt under de sista 50-60 åren 
(Lundqvist 2009 http://dspace.mah.se/handle/2043/8140). Förändringen av familjelivet och 
föräldraskapet har idag radikalt förändrats till form och innehåll i Sverige jämfört med 
tidigare (http://www.ssd.scb.se). Familjen som samhällsfunktion i den svenska 
samtidshistorien kan ses som uppdelad i olika perioder. I början av 1900-talet skedde en 
övergång från bondesamhällets synsätt på familjen som en arbetsenhet. Med industrialismens 
inträde blev familjen mer urban, med mannen som familjeförsörjare och kvinnan som 
hemmafru. Efter andra världskriget växte den offentliga sektorn och många kvinnor frigjordes 
från hemmet och barnen tillbringade alltmer av sin tid inom det offentligas regi såsom 
förskolor och grundskoleverksamhet. I det nutida postmoderna samhället har, med 
individualism, ökad valfrihet, reflexivitet, sökande etc., föräldrarollen blivit alltmer otydlig. 
De olika mediebilderna om föräldraskap som förmedlas idag bidrar till att göra individen som 
förälder mer osäker än vad som tidigare var fallet. Sammanhållningen i familjen grundade sig, 
i det agrara samhället, på det gemensamma arbetet för att överleva. Idag är det andra 
”bindemedel” som gör att familjen håller samman.  Dels är det ”kärleken” som skall 
genomsyra familjen och bidra till sammanhållningen mellan familjemedlemmarna, dels är det 
samhällsansvaret som de vuxna skall bära i familjen i form av omsorg och socialisation 
(Heidegren & Wästerfors 2008). De flesta föräldrar är medvetna om att deras barn kommer att 
leva i en helt annan värld än de själva växte upp i. Föräldrarollen och uppväxtvillkoren för 
barnen förändras allt snabbare genom att nya koder för umgänge, inom både familj och i 
andra sociala relationer inträder. Idag lever barn och föräldrar med ett flertal potentiella 
valmöjligheter, i olika sammanhang i livet och ett antal olika livsideal att sortera ur. Samtidigt 
har kraven förändrats och ökat på den enskilde gällande självdisciplin och 
självförverkligande. Förändrade relationsmönster, med nya koder för umgänge, påverkar detta 
också människan i hennes livssfärer t ex. familj, förskola, skola, på arbetsplatsen, vilket 
innebär att familjemedlemmarna lever sin vardag i olika verkligheter. I var och en av dessa 
miljöer måste barnet kunna läsa av vuxenvärldens förväntningar, vilket kräver social 
kompetens och god kommunikationsförmåga (Dencik 2011). 
 

                                                
3 För närmare beskrivning av föräldrastödsprogrammen se sid. 6-7. 



 

 10 

Det unika idag är att den uppväxande generationen förfogar över kunskap som i vissa delar är 
mer eller mindre okänd för den äldre. Gårdagens kunskap kan i vissa delar vara irrelevant för 
unga människor och som Dencik (2011) skriver:  
 

Ett barn förväntas idag i högre grad än tidigare att själv kunna koda av vad 
som händer, att själv finna sig till rätta och välja vad som i en given kontext är 
mest lämpligt att göra – utan att dessförinnan ha blivit tillsagd eller känna till 
vad som i den givna situationen faktiskt är rätt och ändamålsenligt. Det är med 
avstamp i denna iakttagelse man kan hävda att barnet idag står inför att leva 
och utvecklas utifrån en i förhållande till (…) föräldragenerationen fullkomligt 
förändrad social grammatik (a.a. s. 40).  

 
För föräldrar är föräldraskapet mångfasetterat. Dels ska man förstå barnets behov på bästa 
sätt, dels ska man svara emot samhällskraven på att vara en ”god” förälder. Detta resulterar i 
att föräldrar måste motsvara de sociala samhälleliga kraven och samtidigt leva upp till de egna 
som föräldrar. Man försöker att behålla fasaden, om att allt bara är bra i familjeprojektet, med 
hjälp av symboler och andra uttryck (Bäck-Wiklund & Bergsten 2003). I olika 
undersökningar menar många kvinnor att man saknar gemensamma upplevelser och 
aktiviteter i familjen. En bidragande orsak till denna upplevda förändring av samman-
hållningen inom familjen kan förklaras med individueringsbegreppet vilket bl.a. innebär att 
alltfler individuella aktiviteter sker utanför familjens sociala nätverk (Dencik, 1999). Ofta 
upplevs att man inte hinner med gemensamma aktiviteter, utan man blir istället tvungen att 
konstruera en gemenskap genom olika nya ”ritualer”. En sådan ritual kan vara det så kallade 
”fredagsmyset” (Bäck-Wiklund & Bergsten 2003).  
 

4.3 Integrationspolitik och dess konsekvenser 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet beskrev den 21 september 2009 det generella 
målet för integrationspolitiken som ”lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 
oavsett etnisk och kulturell bakgrund” (www.regeringen.se). Med detta som övergripande mål 
är det svårt att hitta tydliga riktlinjer för när integrationsprocessen är klar. Ett ständigt 
ifrågasättande om var personen kommer ifrån blir förutom en markering på utanförskap, 
också en markering på att integrationsprocessen för en del utlandsfödda och adopterade 
svenskar aldrig tar slut. Södergran (2000) påpekade i sin avhandling att hon inte funnit några 
utförliga och tydliga riktlinjer över vad integrationens mål faktiskt innebär. En del av 
integrationen är, oavsett de generella målen, att hitta en plats i det svenska samhället och den 
svenska kulturen. Integrationen kopplas ofta, som tidigare nämnts, ihop med att utlandsfödda 
ska anpassa sig till det svenska samhället och då handlar det underförstått om en 
kategorisering av ett “vi och dom”. Istället för att underlätta integrationsprocessen ökar 
snarare utanförskapet, bl.a. på arbets- och bostadsmarknaden, genom att man utpekar 
utlandsfödda som problem i samhället (se även De los Reyes & Kamali, 2005). Sandberg 
(2010) ger en mer polariserad förklaringsmodell, i synen på invandrarfamiljens sociala 
problem, som började växa fram under 1990-talet. Han menar att den invandrade familjen 
dels var orsaken till, dels lösningen på de sociala problem som kunde uppstå. Åsikten var att 
föräldrar med invandrarbakgrund hade ett fastare grepp om sina ungdomar vilket innebar att 
de också hade en större kontroll, men samtidigt lägre tolerans till frigörelse. Familjen blev 
därigenom både hjälparen och stjälparen för invandrarungdomar och deras integrering. Kultur 
sågs återigen som ett socialt problem vilket fick till konsekvens att klassbegreppet doldes.  
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Under det första årtiondet på 2000-talet blev åter klassbegreppet i fokus. Samhällsforskare 
använde sig av ett intersektionellt perspektiv där synen på över- och underordning grundade 
sig i en mängd särskiljande principer. Man analyserade segregation utifrån ett konglomerat av 
olika faktorer. Man hade som utgångspunkt att ålder, kön, klass, etnicitet inte bara skall ses 
som separerade storheter utan borde observeras som av varandra beroende (De los Reyes & 
Kamali, 2005). 
 

4.4 Kulturella skillnader – integration och segregation 
Bl.a. Ålund (1999) och Södergran (2000) menar att kulturella olikheter idag kan finnas som 
ram till att förklara segregation, sociala skillnader, orättvisor och diskriminering. Härigenom 
förklaras sociala problem genom att åberopa dessa kulturella olikheter, m.a.o. kulturaliseras 
problemen. Denna kulturalisering bygger på grundantagandet att kultur är statiskt, vilket 
innebar att individens kulturella bagage i det närmaste är givet trots att detta fenomen ständigt 
förändras och skapas i möten mellan människor. Detta s.k. essentiella perspektiv menar Ålund 
(2002) utgår ifrån att en grupps givna kulturmönster betraktas som svårföränderligt. 
Integration ses ofta sammankopplad med utveckling och modernitet där ”de andra” skall 
anpassas till att bli svenskar. Men pålagda biologiska och kulturella särskillnader sätter dock 
gränser för vad utlandsfödda kan bli och delar därigenom upp Sverige i ett “vi och dom” 
(Ålund, 1999). Rönneling (2004) menar att om en individ trots adekvat utbildning, goda 
kunskaper i det svenska språket och en vilja att arbeta i hela Sverige, ändå inte kan få ett 
arbete, är denna person i riskgruppen för att bli, i första hand långtidsarbetslös, och i 
förlängningen marginaliserad. Att genom utbildning och språk ”försvenska” sig själv innebär 
inte självklar delaktighet och integration. När tillträde nekas till arbetsmarknaden kan det vara 
svårt att se hur en integration skall kunna fortlöpa. En undersökning visade hur utlandsfödda 
hade försökt ”försvenska” sig genom att bl.a utbilda sig, fått medborgarskap och skaffat sig 
språkliga färdigheter etc. Trots dessa försök kvarstod upplevelsen enligt De Los Reyes & 
Kamali (2005) av att inte ha samma villkor som de svenska arbetssökande genom att man 
kände sig diskriminerade vilket medförde en känsla av saknad ”svenskhet”. Möjligheten att 
ge invandrarna tillträde till ”svenskheten” innebär oftast antagandet om att alla utlandsfödda 
vill bli ”svenskar”. Det innebär också att ”svenskheten” ses som en exklusiv position som i 
realiteten är omöjlig att nå upp till. Södergran (2000) menar på att det görs en tydlig skillnad 
mellan ett dom som behöver integreras, från ett vi som redan är integrerade. Uppdelningen av 
ett “vi och dom” målas upp som motsatspar där ”svenskheten” får symbolisera den 
eftersträvansvärda normen medan utlandsfödda kopplas ihop med sociala problem som 
kriminalitet och våldsbrott. 
 

4.5 Ett ”vi” och ett ”dom” 
Tankefigurer och diskurser om ”den andre” kan formas och modifieras utifrån om relationen 
kännetecknas av närhet eller distans mellan individer och grupper. Denna närhet eller avstånd 
kan vara känslomässig eller geografisk. Simmel (1981) menade att aspekten närhet - distans 
ingår i alla relationer människor emellan. Han hävdade också att förhållandet till främlingen 
är av en s.k. abstrakt natur eftersom vi bara har några allmänna egenskaper av nationellt, 
socialt, yrkesmässigt eller allmänmänskligt slag gemensamt med denne. Simmel konstaterar 
att i beskrivningarna av främlingen betonas oftast det som inte är gemensamt.  
 

(…) vad beträffar den som kommer från ett främmande land eller en främmande 
stad eller en främmande ras, är detta inga individuella egenskaper, utan det rör 
sig om en främmande härkomst, som är, eller kunde vara, gemensam för många 
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främlingar. Därför uppfattas främlingar egentligen inte heller som individer, 
utan som främlingar av en bestämd allmän typ (Simmel, 1981, s. 143). 

 
Hylland-Eriksen (1998) menar att kultur ofta förknippas med etnicitet och ras, i något som 
grundar sig i en s.k. kulturell essentialism4 vilket innebär en uppfattning om kultur som 
oföränderlig. I och med att sådana antaganden görs observeras inte de innehållsrika och 
komplexa kulturer, etniciteter och identiteter som växer fram i mångkulturella samhällen. 
Genom att se kultur som något statiskt och oföränderligt bidrar detta till konstruktionen av en 
diskurs där legitimitet ges för att kategorisera människor i etniska grupper och tillskriva dessa 
vissa egenskaper. Ålund (1999) menar att sådana etniska kategorier tenderar att bli mindre 
detaljerade ju större socialt avstånd individen upplever till gruppen och till sig själv. En 
definierande samhällsgrupp kan också tillskriva människor epitetet invandrare oavsett vilket 
land man kommer ifrån, vilket får till följd att dessa människor inkluderas i samma kategori 
trots stora kulturella skillnader. Detta kan leda till att kulturella skillnader stereotypiseras och 
blir ett sätt att förklara segregation, sociala skillnader, orättvisor och diskriminering på. 
Debatten och analysen i svenskt media om det s.k. ”andragenerationsproblemet” tar sällan 
upp betydelsen av socioekonomiska villkor kopplat till etnisk identitet, utan denna koppling 
brukar ofta förbises eller underskattats. Löwander (1997) menar att det finns en medial spridd 
tankefigur där uppfattningen om olika bostadsområden, t.ex. Rosengård, Hammarkullen, 
Rinkeby, med en befolkning med invandrarbakgrund, oftast är förknippad med utanförskap. 
Book och Stier (2004) menar att i sådana fall är inte etnicitet problemet i sig utan det ligger i 
att dessa grupper har lägre inkomster, otillräckliga språkkunskaper, är arbetslösa och utsatta 
för diskriminering vilket därigenom innebär ett permanent utanförskap. Utifrån sådana 
exempel har Robert Miles (1989) försökt att identifiera begreppet rasism som han menar idag 
måste göras utifrån de olika diskurser som finns i samhället.5 Den minsta gemensamma 
nämnaren för definitionerna för rasism i de olika diskurserna är särskiljandet. Miles menar att 
rasismen vidmakthålls i samhället och manifesteras genom ett särskiljande i s.k. ”uteslutande 
praktiker”, varigenom utlandsfödda behandlas på ett annorlunda sätt. De utesluts från det 
samhälleliga deltagandet med bl. a. sämre utbildning och högre arbetslöshet som följd. Miles 
lokaliserar olika former av rasistiska tendenser i samhället där dessa uteslutande praktiker kan 
växa fram. En är en form av rasism där den i det äldre samhället explicit uttryckta rasismen 
försvunnit men istället ersatts med andra ord och begrepp än de ursprungliga. Idag kan kultur, 
etnicitet och språk vara begrepp vilka används i särskiljande syfte istället för ras, arv etc. 
Konsekvenserna blir att det växer fram en ”tyst rasistisk diskurs” i samhället som innebär att 
individer, både omedvetet och medvetet, ”vet” vad som särskiljer och förenar grupper av 
människor. Denna ”tysta rasistiska diskurs” har, enligt Miles, blivit förhärskande i 
klassamhället och genomsyrar därigenom människors tankar och handlingar.  
 

4.6 Vad är svenskt? 
De los Reyes och Kamali (2005) konstaterar i sin studie att behovet av att definiera vad som 
är svenskt har växt fram sedan början av 1990-talet och kan ses som en reaktion på att Sverige 
har blivit alltmer heterogent. I studien beskrivs bl.a. hur olika invandrargrupper uppfattar den 
svenska mentaliteten. Dessa menade att den svenska identiteten ofta uttrycks genom det yrke 
man har som person, vad man talar om och hur flitig och plikttrogen en person är. Svenskarna 
                                                
4 Begreppet Essentialism innebär uppfattningen att kultur är något oföränderligt, en del av människans natur, 
som individen föds in i och som denna aldrig kan komma ifrån (Ålund, 1999).  
5 Ordet diskurs kan beskrivas som en beteckning på styrmekanismerna och makten bakom "rätten att tala"; vad 

olika personer faktiskt säger, hur detta något sägs, varför det sägs, vad som är den sociala innebörden av det 
som sägs och vilken betydelse detta kan få rent konkret (se t.ex. Foucault 1983).  
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beskrevs också som några som värdesätter begrepp som oberoende, privatliv och samförstånd 
och att livet ska vara uppbyggt kring rationella beslut som därigenom skapar ordning och reda 
i livet. Oberoendet var kopplat till att varje människa sågs som unik, vilket var, menade man, 
typiskt svenskt. Detta särdrag var något som ofta framhölls och lyftes fram hos både svenska 
föräldrar och av förskolepersonal med syfte att uppmuntra självständighet i tidig ålder. Man 
menade att ett tecken på en lyckad fostran i Sverige skulle resultera i självständiga och 
ansvarsfulla ungdomar som gjorde sina egna val och hade en klar målbild över vad man ville 
göra av sina liv. Mycket av kärnan i föreställningen om nationell svensk identitet bygger på 
delaktighet i det moderna, högt utvecklade och rationellt organiserade Sverige med rättvisa 
och social omsorg som ledande principer. 
 
Enligt Daun (1998) betecknade svenskarna, under de sista årtiondena, sig själva som moderna 
människor vilka inte längre var beroende av traditionellt tänkande. De menade att de inte 
längre trodde på skrock, inte gick i kyrkan och inte styrdes av irrationella idéer. Man betonade 
det sekulära samhället som det ideala och kanske det mest högtstående. Svenskarnas 
föreställningar om invandrare däremot byggde på tron att dessa betedde sig som svenskar förr 
i tiden; traditionella, religiösa och irrationella. Kriterierna, i folkmun, som kan finnas för att 
räknas som en riktig ”svensk” är många och kategoriseringar som bekräftar ett utanförskap 
kan därigenom göras konstant i samhället. Den folkliga betydelsen av vem som är svensk är 
snäv och beskriver en person som är född av svenska föräldrar, som inte utseendemässigt 
avviker, har svenskt namn och som talar svenska utan brytning. De Los Reyes & Kamali 
(2005) menar att alla sådana kännetecken måste införlivas för att betecknas som ”svensk”. 
Om man är född i Sverige kan detta leda till att andra generationens invandrare jämförs och 
kategoriseras i förhållande till övriga ”svenska” epitet t.ex. om personen i fråga anammat 
”svensk” kultur, det svenska språket i kombination med utseende. Daun (1998) menar att det 
är svårt att få en enhetlighet i vad den ”svenska” mentaliteten består av. Därför, menar han, 
går det inte att ensidigt beskriva och fånga bilden av den utan bör betraktas som tendenser 
bland personer i samhället och inte som raka, enkla och samstämmiga beskrivningar.  
 

4.7 Den bikulturella identiteten 
Den sociala och geografiska mobiliteten har idag ökat vilket inneburit nya premisser för 
identitetsskapande (Giddens, 2003). En identitet som kan sägas vara kännetecknande för unga 
invandrare födda i Sverige, är den s.k. bikulturella identiteten. Eftersom man uppbär 
kulturella kompetenser från båda sina föräldrars bakgrund är den inte alltid förknippad med 
utanförskap (se bl.a. Stier, 2008 & Galinsky m.fl., 2012). Individen har en möjlighet i att 
tillhöra två olika kulturer samtidigt (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009, Lalander, 2009). 
Borgström (1998) menar dock samtidigt att det kan upplevas som en kluvenhet att både 
tillhöra sitt ursprungsland och det nya landet. 
 
Giddens (2003) menar att en social identitet kan inrymma mer än ett attribut, något som visar 
på de många dimensioner som ingår i en individs liv. Exempelvis kan en social identitet bestå 
av attribut som t.ex. mamma, lärare, afrikan, svensk och kristen på samma gång. Denna 
mångfald av sociala identiteter kan samtidigt utgöra grunden till att olika rollkonflikter 
uppstår. De flesta individer organiserar dock sitt livsrum kring en primär identitet som är 
förhållandevis stabil över tid. Stroink och Lalonde (2009) visar på en naturlig benägenhet att 
se en kategori eller grupp som positiv då individen själv tillhör denna. Identifieringen med en 
grupp, d.v.s. tillägnandet av gruppens normer, attityder och sedvänjor, brukar benämnas som 
självstereotypisering. Denna process innebär att gruppen stärker de gemensamma normerna 
och reglerna samtidigt som denna markerar olikheterna gentemot andra grupper. Detta leder 
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till att individen uppfattar sig själv i termer av vad som definierar gruppen mer än utifrån sin 
egen unika karaktär.  
 
Stroink och Lalonde (2009) menar att den kulturella identiteten kan definieras som en 
representation av hur individen har internaliserat en kulturs olika ramverk dvs. hur individen 
tolkat de värderingar, normer och målsättningar som är styrande inom en viss kultur. Hylland-
Eriksen (1998) hävdar att kultur inte ger en identitet eller en fast mall till individen om hur 
denne bör handla, däremot tillhandahålls råmaterial för individuell identifikation. Ålund 
(1999) visar på att både kultur och identitet skapas mellan människor genom möten och 
erfarenheter vilket alltid sker, menar hon, i en ständigt pågående process som påverkas av 
bl.a. klass, kön, ålder. Identiteter och kulturer är således inte ihopkopplade med en specifik 
historia utan relateras istället till den kontext som de i nuläget befinner sig i. I vilken grad en 
kultur eller identitet bevaras, menar Borgström (1998), har att göra med hur omfattande och 
stark kontakten mellan representanter för denna kultur är. Språket spelar här en stor roll då 
identitet, kultur och språk hör samman. Vi definierar oss själva och andra genom bl.a. 
språkliga aktiviteter vilket utgör grunden för överföring och kulturell reproduktion.     
 
Den pågående kulturella globaliseringen har lett till att kulturer inte längre kan härledas till 
specifika nationer eller områden. Det som blir utmärkande är istället de visioner som delas av 
olika personer och grupper. Identifikation är basen för nya etniciteter, grupperingar och 
allianser. Nya kulturella stilar skapas och de mest framträdande är ungdomskulturerna. 
Kulturella grupper som korsar etniska gränser växer fram och skapar nya symboler som 
definierar grupper utåt och binder ihop dem inåt. Denna fusion av kulturer och etniciteter 
påverkar identitetsskapande för dessa individer och för det samhälle de ingår i (Ålund, 1999). 
Utanförskap kan exempelvis vara en faktor som skapar nya kulturer över etniska gränser och 
på så sätt utvecklas identiteter inom dessa grupper (Sernhede, 2009, Lalander, 2009). 
Beteckningen sociokulturell är sammansatt av begreppen social och kulturell. Den 
sociokulturella identiteten utvecklas i ett socialt samspel där individen internaliserar kulturen 
och utvecklar och formar sin självbild genom att identifiera sig med andra. Det är av stor vikt 
att förstå de yttre sociala och kulturella villkoren för att i sin tur förstå vilket inflytande dessa 
har på individernas utveckling (Borgström, 1998).  
 

4.8 Bikulturella konflikter – möjligheter och hinder 
Stroink och Lalonde (2009) menar i sin artikel att konflikter kan uppstå när individen ställs 
inför sina två kulturbärande sidor. Hur individen sedan möter och handskas med dessa skiljer 
sig åt. De pekade på tidigare forskning där det urskilts olika former av bikulturella konflikter. 
De visade bl.a. på en studie av indianer där det upptäcktes att individerna kände sig pressade 
till kompromiss av egna kulturella värderingar till förmån för majoritetssamhällets, för att bli 
accepterade. I ytterligare en studie, gjord på amerikanska medborgare med afrikanskt och 
mexikanskt ursprung, fanns en konflikt för personer i bägge grupperna. Konflikten var 
beroende på hur individerna balanserade sina två identiteter. De som, mer eller mindre, hade 
integrerat de bägge kulturerna och ansåg dem vara likvärdiga upplevde den lägsta graden av 
konflikt. Det fanns dock ett undantag vilket berodde på om man kände press från sina vänner 
eller inte, med samma etniska bakgrund, att agera i enlighet med ursprungskulturen. De som 
identifierade sig starkast med hemkulturen men ändå följde majoritetssamhällets normer, 
exempelvis i skolan, upplevde en kännbart större konflikt. Man hade känslan av ett 
åsidosättande av viktiga sidor av sig själv när man försökte möta de krav från samhället som 
man upplevde sig aldrig kunde uppfylla. I den grupp som endast identifierade sig med 
ursprungskulturen upplevde man sig diskriminerad och exkluderad i högre grad än andra från 
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majoritetssamhället. Borgström (1998) påvisade att för spanskamerikanska ungdomar i 
Sverige var att språken, svenskan och spanskan, viktiga för individen att i sin identitet förstå 
koder och innehållet i olika influenser. Språket bidrog till att skapa en samhörighet både med 
ursprungskulturen och det svenska samhället. Senare forskning visar på att den bikulturella 
identiteten kan innebära både fördelar och nackdelar för individen:  
 

Bicultural identity is mediated by close family relationships and emerges as 
dynamic, evolutionary, and malleable, rather than as an end-state to be 
achieved. Seeking identity coherence may entail denying some aspects of self, at 
least temporarily, making the management process as complex as the choices. 
Yet high geographic mobility and language proficiency may indicate that 
identity clarification is obtained through travel and multilingualism. In sum, this 
study concludes that biculturalism imparts benefits and a worldview well 
beyond the two halves of birth (de Merode, 2012. p. 5). 

 
Cultural discontinuity refers to the lack of cohesion between two or more 
cultures. Upon entry into school, differences in the functional use of language 
among culturally and linguistically diverse children have been found to account 
for the discontinuity they experience. Because children come to school 
socialized to language in culture-specific ways, the discourse structure and 
communication styles used by many children from culturally and linguistically 
diverse populations is incongruent with that of the teacher's style of interaction. 
This discontinuity between home and school language socialization patterns can 
have a negative impact on academic achievement (Lovelace och Wheeler 2011. 
p. 1). 
 

Individer hanterar omgivningens inflytande på självbilden på olika sätt. För en del blir detta 
en konfliktfylld process medan vissa inte alls upplever det som en konflikt. För att förstå 
omgivningens påverkan på individen är det viktigt att redogöra för vilka olika strategier som 
finns till hands för att hantera denna yttre påverkan.    
 

4.9 Olika strategier – integration, assimilation, separation och 
marginalisering 
Rodrigo-Blomqvist (2002) hävdar att det finns flera strategier, frivilliga och ofrivilliga, för 
hur en individ som medlem av en minoritetsgrupp kan förhålla sig till majoritetssamhället. 
Anledningarna till att olika människor och grupper väljer olika strategier kan vara baserat dels 
på avsaknad av alternativ, som exempelvis att bli diskriminerad på grund av utseende och 
nekat tillträde till majoritetssamhället, dels på grund av mer personliga variabler som t.ex. 
socialt nätverk.  
 
De finns vissa generella förväntningar från det övriga samhället om hur en invandrare skall 
bete sig för att uppfattas som svensk. Fokus ligger på hur individen själv skall göra för att 
behålla sin kultur men ändå bli delaktig i majoritetssamhället (Södergran, 2000). Orsaker till 
att individer använder olika strategier kan, i bikulturella sammanhang, vara avgörande för att 
bygga och stärka identiteter hos minoritetsgrupper genom den kulturpåverkan som kan uppstå 
när en individ möter två kulturer (Haller & Landolt, 2005). Med olika strategier, frivilliga och 
ofrivilliga, menas hur en individ som medlem av en minoritetsgrupp kan förhålla sig till 
majoritetssamhället (Rodrigo-Blomqvist, 2002). Det finns olika sätt för hur individer och 
grupper hanterar influenserna från den ”nya” kulturen beroende på t.ex. individens personliga 
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resurser, sociala nätverk, institutionella hinder som ofta baseras på politiska beslut (Haller & 
Landolt, 2005). Anledningarna till att människor och grupper väljer olika strategier kan dels 
baseras på en avsaknad av alternativ, som att bli diskriminerad p.g.a. olika applicerade 
stigman vilket därigenom kan utgöra hinder för tillträde till majoritetssamhället. Dels 
individuella anledningar, som att tillhöra gemenskaper som t.ex. sociala grupper och nätverk, 
vilka kräver olika former av anpassning (Rodrigo-Blomqvist, 2002).  
 
Det kan finnas flera olika strategier som kan förknippas med den dubbla identiteten. En kan 
vara att betrakta den bikulturella identiteten som en tillgång. Vilket kan innebära att individen 
inte betraktar sig som varken svensk eller utlandsfödd, utan som en person som är integrerad i 
det svenska samhället. Integrationsbegreppet är i vissa fall svårdefinierat då olika studier och 
olika länder definierar begreppet på skilda vis. Ett sätt att definiera integration är att förstå 
och analysera de invandrargrupper som strategiskt försöker att ingå i majoritetssamhället och 
samtidigt behålla sin egen gruppidentitet. Minoritetsgruppen tar till sig vissa normer, som hör 
till majoritetssamhället, men kräver samtidigt att få behålla sin ursprungskultur (Kamali, 
2006). Många länders definition av integration ligger i att ha fokus på att utlandsfödda ska 
lämna sin ursprungliga kultur för att därigenom bli en del i det nya samhället. Denna form av 
strategi definieras i Sverige som assimilation. Assimilation är en strategi som kan vara både 
en frivillig och ofrivillig process där individen alltmer anpassar sig till landet man invandrat 
till vilket resulterar i att ursprungskulturen mer eller mindre lämnas. Individens anpassning till 
majoritetssamhället kan sökas i att man bland annat lär sig tala språket utan brytning, fira 
majoritetssamhällets högtider, blonda håret och byta namn (Borgström, 1998. Blomqvist, 
2002). Genom att försöka försvenska sig kan individen känna sig tvingad att ta visst avstånd 
från ursprungskulturen. Om sedan individen nekas inträde i majoritetssamhället kan detta i sin 
tur leda till att individen står kvar med en reducerad identifikation till båda grupperna och en 
känsla av att inte höra hemma någonstans, individen är då i riskzonen för att bli 
marginaliserad (Stroink & Lalonde, 2009). I en mer postmodern ansats kritiseras 
marginaliseringsbegreppet allmänt utifrån att det är experter eller ”förtryckare” som definierar 
och pålägger vissa grupper stigmat att vara marginaliserade (Biesta, 1998). Resultatet av detta 
kan ses som en spegling eller uttryck för olika dominansförhållanden snarare än som ett 
tecken på en vilja att möjliggöra och skapa underlag till ”förbättringar” för dessa grupper. 
Ytterligare en strategi kan definieras som separation vilket kan vara en reaktion på att 
individen varken integrerats eller assimilerats till majoritetssamhället. Separation, som 
strategi, kan ses som en grupprocess vilken innebär att minoritetsgruppen inte tar del av 
majoritetssamhällets normsystem eller dess institutioner. Minoritetsgruppen skapar istället 
egna institutioner och håller sig till egna normsystemen. Separationsstrategin kan vara en 
reaktion på ett utanförskap som en effekt av att individer aldrig har ansett sig fått chansen 
eller inte vill få tillträde till majoritetssamhällets levnadssätt. Därigenom har intresset för att 
ingå i majoritetssamhället försvunnit och gruppen väljer istället att skapa egna samhällen 
utanför majoritetssamhällets ramar (Blomqvist, 2002). 
 

4.10 Ett exempel på en riktad satsning till kvinnor med 
invandrarbakgrund 
Wright Nielsen (2009) har i sin avhandling undersökt riktade insatser med Empowerment som 
gjorts till kvinnor med utländsk bakgrund med syfte att frigöra dem vilket skulle leda till en 
mer jämställd situation. Studien tar sin utgångspunkt i en maktanalys med Foucaultianska 
förtecken där hon menar att metoden egentligen är ett sätt att försöka disciplinera kvinnorna 
och anpassa dem till svenska förhållanden. Därmed utpekas de som ett problem istället för att 
ses som individer som skall frigöras. Hon konstaterar att: 
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Empowerment inte kan förstås som en frigörande metod varken för 
kvinnorna och inte heller för lärarna. Utan det är snarare frågan om en 
maktform med uppgift att skapa bestämda subjekt, (---) dvs. man frigörs 
alltid till något, och frigörelsen ges ett speciellt innehåll utifrån vilket 
kontext den befinner sig i. (---) När problematiseringen av kvinnornas 
frigörelse görs utifrån kulturella förtecken med ett innehåll görs 
kvinnorna till objekt för ett bestämt mål. De konstrueras som avvikande 
från den svenska normen (Wright Nielsen (2009) s. 214. Min 
översättning). 

 
Hon menar avslutningsvis att den beskrivna satsningen på Empowerment bidrar till att 
deltagarna konstrueras att tillhöra en avvikande grupp och därigenom blir inlåsta i en 
problemkategori snarare än frigjorda. 
 
Empowermentbegreppet som sådant är omtvistat och svårhanterligt. Man kan se det som, i 
den allmänna diskursen, att de som berörs av begreppet tar makten över sina liv, medan andra 
hävdar att det kan vara ett sätt för myndigheter att avhända sig sitt ansvar (Askheim & Starrin, 
2007).  
 

4.11. Summering 
I de riktade föräldrastödsprogrammen beskrivs familjen som en självklar, demokratisk och 
naturlig uppbyggd enhet. Men familjebildningen i Sverige har både till struktur och innehåll 
förändrats med fler ensamstående föräldrar, samkönade äktenskap etc. (se exempelvis 
(http://www.ssd.scb.se). Tonvikten som lagts på de riktade föräldrastödsprogrammens roll har 
underförstått varit att dess innehåll skall uppbära ett integrerande syfte. Integration är ett 
begrepp som ständigt diskuteras, inte minst kring olika minoritetsgruppers strategier för 
integration i förhållande till majoritetssamhället. Att vara invandrad och därigenom ha två 
kulturbärande sidor kan vara konfliktfyllt i t.ex. synen på familjens inre liv (se bl.a. Stroink & 
Lalonde 2009). Föräldrastödsprogrammen kan för majoritetssamhället komma att vara en 
riktningsvisare kring de förväntningar som man ställer på olika invandrargrupper. Dessa 
förväntningar kan implicit förmedla ett synsätt som både från samhällets och den invandrades 
sida skapar ett oönskat ”vi och dom”.  
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5. Resultat 
 
I det följande har ledare intervjuats för få en beskrivning av vilken målsättning man har i sitt 
arbete med föräldrastödsprogram riktat till utlandsfödda. Vilka svårigheter har det varit med 
arbetet, vilken syn har man på deltagarna och deras möjligheter till att integreras till det 
svenska samhället?  
 
Intervjuerna med de utlandsfödda hade till syfte att belysa hur målgruppen utlandsfödda 
reflekterar över föräldrarollen, eventuella behov och erfarenheter av föräldrautbildning. Hur 
upplever de sitt föräldraskap och rollen som förälder i Sverige. Vilka eventuella strategier har 
man för att integreras och vad är behovet av föräldrastöd? 
 
Som utlandsfödd förälder måste man kanske hantera fostransfrågor på inte alltid givna sätt 
som för en infödd svensk framstår som självklara. Som utlandsfödd bär man med sig sina 
bägge kulturer, dels det forna hemlandets, dels det nya vilket kan medföra en kluvenhet inför 
föräldrarollen rättigheter och skyldigheter. 
 
 

5.1 Intervjuer med ledare för programmet ”Barnen i våra hjärtan” 
och ”Familjeverkstan” 
Det genomfördes intervjuer med fem ledare för föräldrastödsprogrammet ”Barnen i våra 
hjärtan” under våren och hösten 2011. Under våren 2012 intervjuades också ledaren för 
”Familjeverkstans” föräldrastödsprogram med 10 somaliska kvinnor som deltagare. De 
intervjuade ledarna, som alla var kvinnor, hade tidigare arbetat inom vård, skola eller omsorg. 
 

5.1.1 ”Barnen i våra hjärtan”  
Utbildningen nationellt till ledare inom programmet “Barnen i våra hjärtan”, varierade en del, 
men någon regelrätt generell introduktion hade inte funnits. Initiativet att starta 
föräldrautbildningen i Umeå, riktat till deltagare i Sfi-utbildningar, hade Rädda Barnen, SFI 
och Studiefrämjandet tagit, från vilka det också bedrevs en viss ledarutbildning. Anledningen 
till att man börjat arbeta som ledare hade främst berott på att man upplevt programinnehållet 
som genomarbetat och att skaparen av programmet, Sonia Sherefay, hade inspirerat många till 
att börja.  

Introduktionen av deltagarna i ”Barnen i våra hjärtan” genomfördes initialt av SFI-lärarna 
men också att man själv som ledare för programmet informerade om innehåll och vikten av 
att delta. Man såg nödvändigheten att ge utbildning till deltagarna för att dessa skulle få 
kunskap om föräldraskap i Sverige.  

5.1.2 Syfte och målsättning med arbetet som ledare för ”Barnen i våra 
hjärtan” 
Målsättningen med “Barnen i våra hjärtan” var att deltagarna skulle integreras och få kunskap 
och medvetenhet om de regler, rättigheter och skyldigheter som finns i Sverige. Man ville 
därmed uppnå en möjlighet till att alla familjemedlemmar skulle känna trygghet.  
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Det är viktigt att få dem att komma in i svenska samhället. Hur man kan få hjälp 
och rätten till stöd i Sverige. Om barnen inte mår bra kan man få reda på vilken 
hjälp man kan få. (…) Man får lite förståelse från samhället. Har man hjälpt 
dem på vägen har man kommit en bit. Att de ska förstå alla bitar av svenska 
samhället och att barnen ska känna sig trygga. (A)  

 
Därför ansåg man som aktiv ledare, att det viktigaste resultatet av föräldrastödsprogrammet, 
var att föräldrarna skulle lära sig det svenska samhällets regler och lagar. En viktig anledning 
till denna kunskap var att man, som förälder, inte hamnade i ett negativt beroendeförhållande 
till sina barn som oftast hade lärt sig de rättigheter och skyldigheter som man hade som 
individ i Sverige. 
 

Vi har också varit inne på det här med familjestrukturen – att barnen lär sig 
bättre svenska än föräldrarna. Att de kommer i en maktposition. Det tror jag 
inte att de har tänkt på. Men då tänker dem att så är det ju faktiskt – att jag 
måste fråga mitt barn. Det är en grupp som har en väldigt stark motor att lära 
sig svenska. (E)  

 
En av ledarna sammanfattade målet med föräldraprogrammet på följande sätt: 
 

Ett. Ge en känsla att dem duger som förälder även i Sverige. två. De måste lära 
sig hur den svenska kulturen fungerar. Tre. Att man får en positiv syn på 
Sverige. Fyra. Att lära sig umgås med “svenskar”. Fem. att deltagarna är en 
tillgång för Sverige – inte en belastning. Det är fantastiska människor som 
måste lära sig att trivas och lära sig svenska regler. En fristad som dom har rätt 
till. Man måste integreras men ändå behålla sin egenart. Leva sitt eget liv men 
att ändå kunna leva som en svensk. (C)  

 

5.1.3 Manualens betydelse för innehållet i programupplägget 
Innehållet på träffarna styrdes främst av manualen men kunde påverkas av deltagarnas 
önskemål om t.ex. teman som kunde fördjupas och utvecklas. Man kunde också som lärare 
skicka med en hemläxa som deltagarna sedan skulle göra till den efterföljande träffen. 
Ledarna försökte också att styra innehållet för att deltagarna inte, alltför mycket, skulle 
påminnas om eventuella trauman som man bar med sig när man kom till Sverige. Behovet av 
att fråga var stort hos deltagarna för att försöka förstå hur man lever här. 

 
Omedvetna koder o.s.v. Vi svenskar tar det för givet. “Nyanlända” vill inte 
blanda sig med svenskar, utan skapar trygghet tillsammans. De behöver vara 
själva ett tag och bli starka. Man måste få ställa alla frågor. Man berättar inte 
sådant som man blir lessen av. Det får inte bli en terapi. (B) 

 
De intervjuade ledarna såg främst programinnehållet som en viktig grund till att skapa 
förståelse, hos deltagarna, för det kommande livet i Sverige. Innehållet var  
 

(…) mycket relevant och väl inringat. De är olika problemområden som man 
kan vilja prata om. FN konventionen är den röda tråden rätt igenom. Social 
verksamhet som skola social omsorg etc., lagstiftning i förhållande till 
invandrarfamiljer. Sex och samlevnad tas också upp fast det törs man knappt 
säga när man presenterar materialet inför grupper. Det ämnet är jättekänsligt. 
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De blir generade och blyga. Det pratar man inte sådär rakt av. Den delen ligger 
sist. Jag har delat ut innehållsförteckningen så att dem fick säja vad de förstod. 
Det finns delar som är översatta till de största mest representerade språken. 
arabiska, tigri, turkiska, sammanlagt 6-7 språk. De andra grupperna i “Barnen 
i våra hjärtan” har inga problem. (D) 
 
Det är för barnens skull. Att föräldrarna måste lära sig att förstå det nya landet 
och barnens verklighet. Att man kanske får en mer positiv bild av Sverige och 
svenskarna. Att se sin egen kraft. (C) 
 

Deltagarnas önskemål om innehåll på föräldraträffarna tog man, som ledare, till viss del 
hänsyn till om det inte yttrades åsikter som direkt krockade med svenska lagar och 
förhållanden. 
  

Dom har ju alltid fått prata om hur de gör och det är ok. Så länge som det inte 
krockar med våra lagar. Sen kanske man måste tala om att det kanske kan bli 
problem i den här diskussionen. Men det kan få dem att ta konsekvenserna. Jag 
har anmälningsplikt och jag skulle försöka tala med personen om den 
situationen. Jag har aldrig upplevt det. Ingen skulle säja att de skulle slå sina 
barn. (E)  

 

5.1.4 Uppfattningen om deltagarnas behov av programmet  
Man hade som ledare noterat att utlandsfödda hade svårare att anpassa sig till de svenska 
förhållandena än vad de från olika delar av Europa hade.  

 
De afrikanska föräldrarna är väldigt olika i sin syn på familjen. Uppdelningen 
är så tydlig mellan könen. Det är en strikt uppdelning. Kvinnorna vill inte ha 
männen i köket. Det finns ett behov att lära sig reglerna. (E) 

 
Ledarna menade att de flesta av deltagarna hade en kärleksfull och varm syn på föräldraskap. 
Förvirring uppstod när deltagarna märkte hur annorlunda de svenska förhållandena var i 
jämförelse med de egna, som man kom ifrån. Detta medförde ofta att man, som förälder, inte 
förstod de regler som gäller vilket bl.a. kunde medföra att en del lagar snarare kunde upplevas 
som ett hot. 
 

Man måste få dem att förstå att agalagen inte är ett vapen som skall vändas 
emot föräldrarna när man vill få sin vilja igenom. Många invandrarmän känner 
sig som om de lever i ett matriarkat i Sverige; först kommer kvinnan sen 
kommer barnen, sen kommer hunden och sist mannen. (D)  

 

5.1.5 Intervju med en ledare för ”Familjeverkstans” program för kvinnor 
från Somalia6 
För att introducera programmet och nå ut till föräldrar med utomeuropeisk bakgrund hade 
representanter från ”Familjeverkstan” vänt sig till invandrarföreningar och olika 

                                                
6 Intervjun genomfördes genom att respondenten, via mejl, skriftligen svarade på frågorna i intervjumanualen 
(bilaga 2).  
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studieförbund för att informera om ”Familjeverkstans” föräldrastödsprogram. Syftet var att 
försöka få tillstånd en så blandad etnisk föräldragrupp som möjligt på kurserna. Resultatet 
blev att det mest var kvinnor från olika länder som visat intresse för deltagande medan 
männen nästan helt saknade en sådan prioritering.  
 
De somaliska kvinnor som deltog i ”Familjeverkstans” program hade initialt blivit tillfrågade 
på en familjecentral om de ville delta. Samtliga hade tackat ja. Respondenten hade sedan 
blivit tillfrågad om att vara ledare. Den somaliska kvinnogruppen var den första 
invandrargruppen som hon arbetat med. Den erfarenhet hon hade av föräldrastöd var att hon 
varit föräldrastödsledare i 2 år och att hon genomgått en 2 dagars ledarkurs.  
 
Hon hade valt ”Familjeverkstans” program p.g.a. av att hon:  

 
Tyckte att det verkade vettigt att lära ut ett antal lättförståeliga verktyg för att 
bidra till en enklare vardag både för barn och föräldrar. Att minska konflikter.  

 
Anledningen till att hon börjat sitt arbete som ledare i ”Familjeverkstan” var att:  
 

(…) jag har en bakgrund som socionom och har alltid haft ett barnperspektiv i 
mitt arbete. Har också suttit som ledamot i socialnämnden och där drivit 
barnperspektivet. 

 
Programmets innehåll fokuserade på samspelet mellan föräldrar och barn. Metoden var 
uppbyggd kring olika teman inriktade på rutiner, välja strider, sätta gränser, rädslor och 
jämställdhet. Till varje tema användes en filmsnutt som deltagarna sedan fick diskutera bl.a. 
med titlar som umgänge, positiv kommunikation, uppmuntran och belöningar.  
 
Hennes arbetsmetod grundade sig på att deltagarna fick berätta och samtala sinsemellan om 
sina barn. Det gavs också stora möjligheter att tala om sin egen kulturella bakgrund, synen på 
föräldraskap och fostran. Utrymme gavs också till att ställa frågor och att få råd och tips i sitt 
föräldraskap. 
 

5.1.6 Syftet och målsättningen med ”Familjeverkstans” 
föräldrastödprogram 
Syftet med kursen var, enligt henne, att deltagarna skulle hitta nya metoder att använda i 
relationen till sina barn dvs. att försöka förändra vardagliga rutiner. Målsättningen med 
programmet var att föräldrarna skulle lära sig att vara vägvisare och auktoritet till sina barn 
och samtidigt ge utrymme till dem att utvecklas.  
 
Målsättningen med arbetet i de deltagande somaliska kvinnorna var ungefär detsamma som i 
övriga grupper d.v.s. lära ut enkla verktyg i umgänget med sina barn. Hon menade att det inte 
var någon skillnad mellan invandrade föräldrar eller andra föräldrar eftersom barn har samma 
behov oavsett var de kommer ifrån.  
 
Hennes egna erfarenheter av kursen var att 
 

(…) jag lärde mig massor. Och kursen tog död på flera av mina förutfattade 
meningar om muslimska kvinnor. 
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5.1.7 Svårigheter och möjligheter i arbetet som ledare i programmen 
”Barnen i våra hjärtan” och ”Familjeverkstan” 
 
Svårigheterna att arbeta som ledare för “Barnen i våra hjärtan” var relativt samstämmiga. De 
flesta deltagarna hade problem med språket och svårighet med att passa tider eftersom att de 
hade en helt annan uppfattning om tid. Man meddelade inte om man skulle komma sent eller 
om man hade förhinder att delta på föräldraträffarna. Ledarna hade också svårt att veta vad 
deltagarna egentligen förstod av innehållet i manualen.  

 
Vad är den faktiska kunskapen. Vad har de lärt sig. Det kan ha blivit jättebra 
men jag vet inte. En uppföljning på deras språk som är riktade på materialet. 
Det kan vara tre – fyra språk som cirkulerar. Men vi har ingen auktoriserad 
tolk. Det är svårt att förklara så att de förstår. (E)  
 

Det som de flesta ledare angav som fördelar med att arbeta med programmet, “Barnen i våra 
hjärtan”, var att det hade ett innehåll som var designat speciellt för målgruppen “nyanlända”. 
Anledningen var att den som producerat programmet, Sonya Sherefay, själv är invandrare och 
som genom tidigare egna erfarenheter, som nyanländ till svenska samhället, skapat ett 
innehåll som många i gruppen kunde identifiera sig med.   
 
Ledaren för ”Familjeverkstan” menade att det fanns ett uppdämt behov av stöd i vardagen. 
Hon hade märkt att de somaliska kvinnor som gick den kurs som hon var ledare för även hade 
varit öppna för nya idéer. Hon hade noterat att deltagarna hade haft nytta av att delta i 
programmet vilket bidragit till ett förändrat beteende i relationen till sina barn. Behoven och 
önskningarna, hos dessa somaliska kvinnor, uppfattade hon vara ungefär detsamma som inom 
de flesta föräldragrupper. Hennes erfarenhet som ledare var att de som deltog generellt i 
föräldrastödsprogrammen var de som var mest öppna och förändringsbenägna. Medan de som 
hade problem i sitt föräldraskap ofta hoppade av kurserna när det blev för närgånget d.v.s. när 
man uppfattade situationen som hotfull.  
 
De svårigheter som hon upplevt med att arbeta med dessa kvinnor var endast det att några 
hade avslutat sitt deltagande innan kurstiden var klar. De möjligheter, som hon såg med 
programmet, var att deltagarna fick en kvalitativ vardag genom de förändringar man gjorde i 
sitt föräldraskap. Dessa förändringar påverkade relationen till barnen på ett positivt sätt. 
 

5.1.8 Summering 
Ett samarbete hade utvecklats mellan Svenska för invandrare (SFI), Studiefrämjandet och 
Rädda barnen för att nå ut till deltagarna med föräldrastödsprogrammet “Barnen i våra 
hjärtan”. Man gick ut med en förfrågan till olika SFI-klasser om intresse för deltagande i 
programmet. Ledarna menade att det var många som var intresserade eftersom man, som 
nyanländ, inte hade så mycket av annan aktivitet att välja på. Syftet med programmet var att 
innehållet skulle påskynda integrationen genom att deltagarna bl.a. skulle få lära sig svenska 
lagar och regler. De svårigheter som ledarna märkte var problemen med att veta om 
deltagarna verkligen förstod innehållet i manualen eller inte, språksvårigheter och 
tidspassning från deltagarna. 
 
Ledaren för ”Familjeverkstan” menade att det fanns stora möjligheter att hitta alternativa 
handlingssätt som förälder genom att delta i föräldrastödsprogram. De verktyg som 
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föräldrastöd erbjuder är ofta lätta att ta till sig. Hon hade sett att de somaliska deltagarna ofta 
hade likartade behov som andra föräldrar av att hitta alternativ i sitt föräldraskap.  
 

5.2 Tre fokusgruppsintervjuer  
Fokusgruppsintervjuerna som genomfördes var med tre grupper med sammanlagt 30 
deltagare, vilka deltog i programmet “Barnen i våra hjärtan” och parallellt genomgick SFI-
utbildning. De programgrupper som startats hade skett i ett samarbete mellan 
Studiefrämjandet, Rädda Barnen och SFI. De tre grupperna var alla utplacerade till 
småkommuner i Umeå regionen. Grupperna bestod främst av kvinnor och män från Eritrea 
vilka samtliga fått asyl av politiska skäl. Man hade, i sitt hemland, arbetat som grafiker, 
svetsare, sjuksköterska, lärare och en del hade varit hemmafruar. Deltagarnas vistelsetid i 
Sverige varierade från 1 år upp till tre. Samtliga deltagare bodde på de orter där 
programträffarna hölls. 
 
Svaren i intervjuerna var inledningsvis väldigt ”artiga” från deltagarna. Man ville inte visa att 
det var några som helst problem med det ”svenska” sättet att vara förälder och med den 
svenska lagstiftningen gällande barnfostran. Man använde begreppet ”svensk” som ett sätt att 
beskriva alla människor som bodde och arbetade i Sverige. Så småningom, under 
intervjuerna, kom det till uttryck den förvirring man hade till det, mer eller mindre, 
obegripliga sätt som “svenska” föräldrar fostrade sina barn på. Man hade också svårt att förstå 
agalagen och alla, som man tyckte, rättigheter som barn har i Sverige och alla skyldigheter 
som föräldrar har. Man visade också en stor rädsla för att barnen skulle kunna tas ifrån dem 
och placeras i fosterhem genom att man, som förälder, kunde bli anklagad för att ha agat sitt 
barn. Det blev mest diskussion kring dessa frågor. De som, efter ett tag, var mest pratsamma 
var de som hyfsat behärskade språket, engelska och/eller svenska. Det fanns också några som 
var väldigt blyga eller av någon annan anledning inte ville ge uttryck för sina åsikter. 
 

5.2.1 Kontakten med ”svenskar” 
Det man generellt menade i grupperna var att man tyckte att “svenskarna” var lite för veka i 
sitt föräldraskap och att de borde vara lite mer hårda i sin uppfostran. Man tyckte att aga-
lagen var både bra och dålig. Det var accepterat, i de intervjuades hemländer, att man fick aga 
även om man inte gjorde det öppet. Åsikterna om “svenskarnas” temperament var att man 
ansåg dessa som tysta och bara pratade när de druckit alkohol. De flesta hade inte någon 
kontakt med “svenskar” eftersom man inte ansåg att det fanns någon möjlighet att knyta 
sådana kontakter.  
 
En man uttryckte dessa svårigheter på följande vis: 

 
Man träffar inga svenskar. Svårt att lära känna svenskar. Man träffar aldrig 
svenskarna i deras hem. Barnen umgås bara men inte föräldrarna. Det är 
mycket svårt att umgås med svenskar. Svårt med svenska kulturen. Jag kan inte 
knacka på och säja hej. Olika traditioner, kultur och språk. Svårt att prata. Man 
förstår inte varandra. Problemet är språket. (Eritreansk man) 

 
Den ringa kontakten med “svenska” föräldrar kunde även vålla problem för de intervjuade i 
deras eget föräldraskap.  
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(…) man träffas inte. Jag vet inte hur man gör. Det är svårt med kontakt. Det 
finns inga kontaktfamiljer här på orten. Ingen ställer upp. Vi går på 
föräldramötena men vi förstår inte mycket. Hur ska vi komma in i samhället? 
Det är omöjligt att träffa någon förälder här på orten. Barnen leker med 
varandra men föräldrarna sitter inomhus. Hur kan man få kontakt? (Eritreansk 
man) 
 

 

5.2.2 Att vara en god förälder i Sverige – rättigheter och skyldigheter 
Upplevelserna av att vara en god förälder i Sverige var mångskiftande. Dels var man osäker 
på hur “svenskarna” gjorde när de uppfostrade sina barn, dels såg man att ens egna barn 
förändrades genom kontakten med svenska samhället. Några av de intervjuade kände en 
förvirring över vad man fick och inte fick göra som förälder. Genom att barnen lärt sig 
svenska kunde de orientera sig på ett annat sätt än föräldrarna vilket innebar att de också 
kunde formulera krav som föräldrarna kände sig osäkra inför. Man hade också, som förälder, 
svårt att ställa krav på sina barn eftersom dessa då kunde hävda sina rättigheter, som man 
menade fanns i Sverige. Resultatet blev att barnen oftast inte lyssnade på sina föräldrar 
oavsett vad dessa sa. 

 
De (barnen) har lärt sig att det är de som bestämmer. Vi tänker att det är de 
svenska barnen som bestämmer hemma. Ska mitt barn också bestämma hemma. 
Men barnen de säjer bara när de kommer hem ser de bara på vad svenskarna 
har, att de har alla saker. När barnen kommer hem vill de ha samma saker. Du 
måste köpa det och det. Föräldrarna vet inte reglerna och du måste köpa, 
annars skriker barnen. Om man säjer nej - de skriker och säjer att han ska ringa 
till polis. Du vet inte om du kan säja nej eller inte. Så att de inte blir ledsna eller 
ska ringa polisen. Istället köper man det de säjer. (Eritreansk kvinna)  

 
Ett flertal av de intervjuade var förundrade över att agalagen överhuvudtaget fanns. Man 
undrade hur det såg ut i Sverige innan lagens tillkomst och om det i så fall har blivit bättre 
eller sämre för barnen idag. Någon menade att en dask var ett sätt att markera respekt från 
föräldern vilket kunde beskrivas som en gräns. Lagens existens och funktion skapade både 
frustration och irritation, hos en del av informanterna, men sågs även som en möjlighet till att 
skapa trygghet för barnen genom ändrat förhållningssätt hos vuxna.  

 
Varför slår man inte barnen i Sverige? Varför är det förbjudet? Svårt. 
(Eritreansk man)  

 
Det är inte bra att slå barn hela tiden. Man måste ändå försöka att förklara. Slå 
för barnets bästa. De förstår inte. Man måste säja nej. Man ska inte slå barn. 
(Eritreansk kvinna) 

 
Vad som skulle främst skulle kunna underlätta föräldraskapet var deltagarna relativt överens 
om. Det man prioriterade var att man ville få ta del av de rättigheter och skyldigheter som 
man har som förälder i Sverige. Det fanns dock en rädsla för att ens barn skulle ta reda på sina 
rättigheter före föräldern, vilket skulle kunde innebära att barnet kunde utnyttja sitt 
kunskapsöverläge till egen fördel. Anledningen till denna rädsla var att man, som förälder, 
konstaterat en viss skevhet i informationen som var riktad till barn i jämförelse med den som 
var avsedd för föräldrar som nyanlänt till Sverige. 
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Man vet inte vad man ska göra. Man kan inte göra någonting. Men om man vet 
reglerna de hittar man samma lösning. Om man säjer att nej du får inte det där. 
Händer det flera gånger då går de till dagis och säjer att pappa slår mig. 
Barnet fantiserar. Eftersom jag inte slår kanske utan jag säjer bara nej. Då 
kanske socialtjänsten bara kommer hem och hämtar barnen. Därför är det 
viktigt att veta hur man ska säja nej. (Eritreansk man) 

 
Några ville ha mer information om hur man skall fostra barnen i Sverige för att bl.a. komma 
ifrån en känsla av informationsbrist om det svenska samhället, i jämförelse med sitt barn. Man 
hade också en bild av att svenska barn bestämmer och lever i ett överflöd. 
 
En stor rädsla fanns också hos de flesta över vilka konsekvenser som kunde bli om t.ex. ens 
barn utnyttjade sina rättigheter som man hade i Sverige. Man menade att socialtjänsten borde 
ägna sig åt andra uppdrag än att bara lyssna på vad barnen säger och sänder ut. 

 
Socialtjänsten borde tänka på vad de gör i skolan – inte vad vi gör hemma. Det 
är det viktigaste om hur de utvecklats i skolan och inte i hemmet. De går mellan 
8-15 i skolan alltså längre tid är de är hemma. Man skriker åt sitt barn men 
barnen vill inte att föräldrarna ska skrika. De anmäler att pappa skriker hela 
tiden och slår mig. Sen kommer utredningen. Barnen vet ingenting. De tänker 
att om jag anmäler kommer jag till en annan familj. Det blir socialtjänsten som 
bestämmer och inte föräldrarna. Barnen tycker det är bättre där ute med 
kompisar och så. (Eritreansk man) 

 

5.2.3 Behovet av föräldrastödsprogrammet “Barnen i våra hjärtan” 
De flesta av intervjuade var ense om att deltagande i föräldrastödsprogrammet, “Barnen i våra 
hjärtan”, var ett bra sätt att utvecklas som förälder och dessutom lära sig vilka lagar och regler 
som gäller i Sverige. Genom programmet kunde man också ha möjlighet att lära sig förstå hur 
“svenska” föräldrar gör när de fostrar sina barn. 
 

Vi har lärt oss om agalagen och att “svenskar” kan säja nej. Vi vill lyssna till 
svenskar och att det inte bara är vi från samma land som pratar. Vi vill veta hur 
svenskar gör för att deras barn ska bli duktiga i skolan. Problemet är att vi inte 
vet vilka regler som finns. Nu vet vi hur ni gör. Jag vet om hur man får 
information. Man blir tryggare då när man vet hur ni gör i Sverige. (Eritreansk 
kvinna)  

 
Men de flesta av de intervjuade poängterade att de ville se till sina barns väl och ve.  

 
Vi älskar våra barn. Vi skrämmer inte våra barn. När svenska barn fyller 18 då 
bryter de med sina föräldrar. Vi tar hand om våra barn tills de är 30 år och 
gifter sig. Man måste skilja på rädsla och respekt. (Eritreansk kvinna).  

 
Man betonade återigen vikten att få veta vilka rättigheter och skyldigheter man har, som 
förälder i Sverige.  
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Barnen kommer ut i samhället före vi föräldrar. Vi måste få stöd genom 
föräldrastöd direkt när vi kommer. Denna kurs är den första informationen som 
vi fått. Barnen blir tolk. De tror de vet allting. Det är viktigt med information i 
Sverige för att kunna integreras. (Eritreansk man) 
 

På frågan om man trodde att “svenskarna” själva behöver föräldrastöd var de flesta överens 
om att så var fallet. 

 
De kan behöva det för att kunna stressa ned efter jobbet. Koppla av med barnen. 
Vi är alla människor – vit eller svart. Vi vill våra barns väl. Vi är alla lika. Vi 
vill att det ska gå bra för våra barn. (Eritreansk kvinna) 

 

5.2.4 Summering  
Deltagarna i programmet ”Barnen i våra hjärtan” poängterade att man verkligen ville lära sig 
så mycket som möjligt om svenska levnadsförhållanden. Man ville bl.a. förstå hur “svenska” 
föräldrar gjorde när de fostrade sina barn. Man hade svårt att förstå att barnen i Sverige hade 
så många rättigheter i jämförelse med föräldrarna som man ansåg bara verkade ha 
skyldigheter. Man kunde inte heller riktigt förstå hur fostran skulle gå till när det fanns en 
agalag. Några menade att man som förälder, för att få respekt, fysiskt måste kunna markera 
gränser. Man upplevde att deras egna barn snabbt hade tillägnat sig de rättigheter som barn 
har i Sverige. Genom denna kunskap kunde barnen ställa krav på sina föräldrar som i sin tur 
inte visste om dessa krav var rimliga eller inte. En lösning på dessa ”problem” och som man 
var positiv till var att genom deltagande i programmet ”Barnen i våra hjärtan” kunde man få 
information om hur man som förälder skall och bör agera i Sverige. Deltagarna som var män 
med utomeuropeisk bakgrund hade en uttalad önskan om att få arbete och därigenom bli 
integrerade i Sverige. Man hade ingen kontakt med ortsborna trots att man hade gjort vissa 
försök.  
 

5.3 Intervjuer med fem Somaliska kvinnor 
De kvinnor som deltog arbetade eller utbildade sig inom vård- och omsorgssektorn. Den 
främsta anledningen till att man hade kommit till Sverige var p.g.a. politiska skäl. Man hade 
bott i Sverige i 13-20 år och hade 4-8 barn.  
 
De intervjuade kvinnorna var alla aktiva inom olika områden framförallt inom föreningslivet.  
 

(…) men min man han gör det. Han tränar med pojkarna. Jag själv är 
simledare med muslimska kvinnor.  
Jag har ansvaret i en förening för läxläsning för barn en gång i veckan.  

 
Jag går yogakurs på fredagar, simning på torsdagar.  
 

 



 

 27 

5.3.1 Skillnader och likheter i föräldraskap mellan den egna 
bakgrundskulturen och svenska förhållanden 
Man återkom ofta, i intervjuerna, till de skillnader som man upplevde i sitt föräldraskap 
mellan de två olika kulturerna – Somalia och Sverige. I det förra landet fanns det ett socialt 
nätverk medan Sverige upplevdes som mer ensamt och stressigt. 
 

(---) Man måste hela tiden tänka på hur jag ska uppfostra mina barn. Jag vill 
också ha min egen kultur med och även den svenska. Man behöver inte ta hela 
den svenska kulturen utan man kan bara ta det som känns bekvämt och rätt. Det 
är tufft att uppfostra ett barn i två olika kulturer. Vi pratar vårt eget språk – 
hemma. Det somaliska språket. Man får mycket gratis om man pratar sitt eget 
språk hemma. När det gäller kulturen. Barnen kan ju fråga varför saker är som 
de är. ”Mamma varför gör man så och varför gör du så.” De ser ju vad jag gör. 
Och på det sättet fostrar jag min egen kultur. Barnen är ju mycket i den svenska 
kulturen och då tar de in mycket av denna. Man måste säja ifrån om det är 
något i den svenska kulturen som de vill ha och som inte passar in i vårt sätt att 
vara.  

 
Det man menade var viktigt att lära sina barn, var att de skulle respektera sina föräldrar. Här 
fanns det också, menade man, skillnader mellan Sverige och Somalia. I Somalia kunde man 
genom sociala nätverk få ett skyddsnät för barnet genom bekräftelse och uppmärksamhet, 
medan det i Sverige var mer inriktat på stress, prestation, individualism och att försöka få 
”livspusslet” att fungera.  
 

Det är så mycket stress i Sverige men i Somalia har man inget ord för stress. 
Man stressar hela dagen och hämtar och lämnar. Och när man kommer hem så 
har man inte tid och är så trött. När jag gick kursen på Familjeverkstan tänkte 
jag att jag skapar stressen och jag måste börja tänka på att inte stressa. Jag 
måste bromsa. Mina barn kan inte förstå hur jag har det på jobbet. Jag blev 
medveten om detta när jag började Familjeverkstan. Man måste ta tid för att 
prata med varandra. Jag blir lite arg för fort. Det har med min stress att göra. 

 
Även synen på barnen, ansåg man, var annorlunda i Sverige i jämförelse med Somalia. Man 
menade att barnen har större ansvar i Sverige och att dessa var utsatta för stor påverkan 
genom det ständigt pågående informationsflödet i samhället. För att skapa något slags jämvikt 
till all yttre information såg man som förälder som sin uppgift att vägleda och guida barnen 
genom att förmedla sina egna erfarenheter, tankar och idéer om livet. 
Det man generellt ansåg vara den största skillnaden med att vara förälder i Somalia och i 
Sverige var att i det förstnämnda landet hade man, som förälder, ett större nätverk bland 
grannar, vänner och anhöriga som kunde stötta i föräldrarollen och i fostransakten. I Sverige 
upplevde man att det var stora krav på individen och att man som förälder var mer ensam. 
Den somaliska familjen är också olik den svenska eftersom mannen och kvinnan hade helt 
olika roller, vilket kan medföra konsekvenser som förälder i Sverige. En konsekvens kunde 
vara att mannen hade svårare att anpassa sig till den svenska kulturen.  

5.3.2 Kontakten med andra “svenskar” 
Kontakten med andra svenska grupper var av relativt ringa natur. Man hade inte heller så 
mycket tid eftersom man var aktiv inom olika områden. Den kontakt som man hade var ofta 
genom barnens kompisar och deras föräldrar. Det var också genom sina barn som man både 
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ville och kände sig nödgade att vara aktiva. De menade att man, som förälder, måste vara 
aktiv för att hålla sig uppdaterad i sina barns livsvärld.  
 

Barnen väntar inte på föräldern som vill återvända till sitt hemland. Det blir två 
världar. Barnet blir informatör. Föräldrarna måste vara med hela tiden. Att 
vara aktiv och kolla lagar och normer.  

 
Vi har kontakt med både somaliska och svenska familjer. T.ex. om barnen är hos 
någon så måste man ha kontakt med föräldrarna. Det har aldrig varit något 
problem med mina dubbla världar i kontakt med svenska föräldrar. Jag känner 
mig trygg. Men ibland kan barnen känna sig särbehandlade som i skolan.  

 
Den sparsamma kontakten i Sverige mellan människor kunde innebära en känsla av ensamhet. 
I Somalia hade man haft ett kraftfullt nätverk av släktingar, grannar, vänner etc. att luta sig 
emot. Man försökte kompensera detta med ”gemensamhetsdagar” då man träffade andra 
föräldrar från främst Somalia. 
 

Vi träffas på lördagar i en samlingslokal. Vi läser ur Koranen och sedan har vi 
kul, efteråt. Det är lite svårt att få kontakt med svenskar. Jag har inga svenska 
kompisar. Men de som jag har känt har varit trevliga.  

 
Men jag gör saker med mina tjejkompisar. Vi brukar boka lokal och träffas och 
äta mat ihop. De är mest från Somalia. Jag har också arbetskompisar och då 
går vi ut och äter. Det är svårt att träffa svenskar. Jag hade en svensk kompis 
men hon har flyttat.  

 

5.3.3 Svårigheter och möjligheter med att vara förälder i Sverige 
Det svåraste med barnuppfostran var, enligt de intervjuade, kulturkrocken mellan det svenska 
och somaliska sättet att se på föräldraskap. Konsekvenserna av detta kunde bli att den unge 
fick ett nytt sätt att tänka och förstå världen vilket kunde skapa oro och ängslan hos föräldern. 
De problem som kunde uppstå var ofta i tonåren då konflikterna kunde gälla levnadsstil och 
synen på regler.  
 

Det är svårt. Kulturkrocken är svårast. Vad jag än säger så har de sina 
kompisar. Jag kan tycka synd om barnen som har två kulturer och som växer 
upp här och samtidigt kan jag tycka att de har ett rikare kulturliv. De har en 
massa kulturer som andra inte har. Det är roligt att ha ett eget språk fast jag 
kan svenska. Det kan vara ett sätt att bekräfta det att man har två kulturer som 
du som ung ska vara stolt över.  
 

Det man såg som den största skillnaden, i mammarollen, var det dubbla ansvaret som man 
förväntades att ta, dels i hemmet, dels i konkurrensen på den öppna marknaden. 
 

Svenska mammor kanske tänker att hon också har en karriär att tänka på precis 
som mannen. Den tävlingen finns inte i den somaliska familjen.  

 
När det gäller familjen så är det stor skillnad mellan somaliska och svenska 
familjer. Mannen har en annan roll hos oss. Det har med kulturen att göra. När 
jag kommer hem så blir jag inte sur om inte min man, som kommit tidigare, inte 
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har gjort middag. Men svenska kvinnor räknar med att han skall göra det. Det 
är därför det är så mycket skilsmässor i Sverige. Somaliska mammor har mer 
tolerans till mannen när det gäller hemarbete och hur familjen fungerar än 
svenska mammor.  

 
En del av de intervjuade såg ändå inte att det borde vara någon större skillnad mellan 
somaliska kvinnor och män ifråga om ansvar. De menade att det var viktigt att båda parterna 
tog ett gemensamt ansvar i fostransakten. Däremot återkom man ofta till de stora skillnaderna 
som fanns mellan Somalia och Sverige i bemärkelsen föräldraskapets förutsättningar.  
 

Det är ingen skillnad mellan mammor och pappor båda har samma ansvar. Vi 
har samma syn. Vi diskuterar mer än vad vi diskuterar med barnen. Det är stor 
skillnad mellan Somalia och Sverige och det finns de som har samma regler som 
där. Jag vill att barnen hjälper till hemma men så var det inte i Somalia. Om jag 
gör maten så måste de övriga också göra nåt. Barnen måste ta ansvar, men det 
finns de som är kvar vid det gamla och gör allt för barnen. Men man måste vara 
aktiv och ha kontakt med barnen, skolan osv. Jag känner att jag kan lita på dem, 
men man måste börja när de är små.  

 
De åsikter som man hade om att vara mamma i Sverige innebar ofta att man såg sitt eget 
föräldraskap som något fint och som en stor utmaning, men också tyngt av ansvar och krav. 
Man ville som förälder vägleda och guida barnet så att det kunde orientera sig i samhället. 
Man såg också som sin uppgift att samtala med barnet, för att därigenom kunna utgöra en 
motvikt till den övriga samhällsinformationen. Samtidigt kunde man uttrycka stolthet över att 
ens barn ”passade” in i två kulturer vilket kunde medföra ett flertal fördelar; en av dessa var 
att ha kunskap från två ”olika” världar.  
 
Det viktigaste med att vara förälder menade man var att ge barnen trygghet och 
 

att våga prata med barnen utan skuld. Man måste skilja mellan person och sak, 
så är det inte i Somalia. Jag har själv förändrats som person, det har varit en 
process att förändras som förälder. Den största förändringen har varit mellan 
hur det såg ut förut, då i Somalia med ett auktoritärt samhälle och Sverige där 
det mer bygger på samtal och dialog mellan föräldrar och barn. (---) Att de kan 
se att mamma bara är en människa. I hemmet kan det vara så att man menar, 
som förälder, att man aldrig gör fel. När man sedan kommer ut och träffar 
andra föräldrar och diskuterar så blir man en del av samhället. Språket har 
hjälpt mig att våga se och uppleva och bli öppen för diskussion. Från början var 
jag rädd, då kanske det inte blev någon fostran, sedan har jag blivit mer 
nyanserad. Man agar i Somalia. Man kan bli handfallen som förälder, men man 
får inga verktyg. Språket är nyckeln.  

 
För att underlätta föräldraskapet efterlyste man möjligheter till avlastning och forum där man 
spontant kunde träffas och diskutera fostran.  
 

Att träffa andra föräldrar, föreläsningar där man kan lära sig olika saker. Att 
vara med om barnuppfostran i Sverige. Att diskutera och prata om 
föräldraskap.   
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Ett forum för diskussion med föräldrar i samma situation. Hitta någon som du 
kan känna igen dig i. Att få diskutera i trygghet och om något händer kan jag 
vända mig till dessa. Ett sådant forum kunde vara en cirkel med olika föräldrar. 
Om man inte är van att diskutera skulle det finnas möjlighet för mer spontana 
träffar t.ex. på öppen förskola. Om man inte är van, var skall man vända sig? 
Man måste hitta egna kanaler. Man kanske inte har tid att gå ut. Avlastning. Nu 
ska man som förälder: jobba, skola, dagis, utbildning osv. Någon som kunde 
följa med barnen. Man är otillräcklig hela tiden.   

 

5.3.4 Erfarenheter och behov av föräldrastöd 
”Familjeverkstans” föräldrastödsprogram tyckte samtliga av de intervjuade, var en bra 
möjlighet till att få diskutera föräldraskap. Man fick möta andra mammor från Somalia och 
lyssna och diskutera situationen i Sverige som förälder. De hade också, menade man, fått ett 
annat förhållningssätt till sina barn genom att diskutera alternativa sätt att vara på som 
förälder. Efter att man genomgått ”Familjeverkstans” föräldrastödsgrupp ansåg man sig ha 
blivit lugnare genom att man bl. a. lärt sig att barnen också måste ta sitt ansvar och ta 
konsekvenserna av sitt handlande. 
 

Jag har lärt mig mycket. Jag tar det lugnare nu. Barnen får ta konsekvenserna 
av sitt handlande.  
 

Det man framförallt utvecklat genom att gå programmet var att man hade lärt sig att lyssna på 
sina barn på andra sätt, lärt av andra föräldrar hur de gör i sitt föräldraskap, som resulterat i ett 
ändrat beteende som förälder vilket bl.a. medfört att de lärt sig att hantera den egna stressen. 
Någon insåg också vikten av att pappor deltog i programmet.  
 

Men min man är också intresserad av att ta till sig lite av det jag upplever med 
programmet. Han vill inte gå programmet. Men jag försöker att peppa honom. 
Han är nyfiken men han vågar nog inte gå. Jag tror att det skulle vara bra om 
papporna började gå Familjeverkstan när de har den bakgrunden. Men det är 
inte lätt att få med sig dem.  

 
Någon menade också att ledaren för kursen, som var från Sverige, själv blivit tvungen att 
förändra sitt synsätt på kvinnor från Somalia. 
 

Även ledaren lär sig mycket om oss somaliska kvinnor t.ex. om att vi skulle vara 
så förtryckta. Men nu ser hon att vi finns överallt och försöker att göra vårt 
bästa.  

 
Det fanns också de som framförde kritik mot programmet. 
 

Det verkar som om Familjeverkstan bara är inriktade på barnen och inte så 
mycket på mig som förälder. Det skulle behövas mer saker som också kan 
förbättras för barnen.  

 
Slutligen ansåg de intervjuade att föräldraskap i princip i Sverige i huvudsak var lik andra 
kulturers sätt att fostra barnen på. Alla barn behöver stöd och genom att lyssna på andra 
föräldrar kan man lära sig att söka andra vägar för att utveckla sin föräldraroll. 
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5.3.5 Summering 
De intervjuade kvinnorna menade att det svåraste med barnuppfostran vara kulturkrocken 
mellan det svenska och somaliska sättet att vara förälder på. Konsekvenserna kunde bli att 
den unge fick ett nytt sätt att tänka på i förståelsen av världen, vilket kunde skapa oro och 
ängslan hos föräldern. Problemen uppstod ofta i tonåren då konflikterna kunde gälla livsstil 
och levnadsregler. Samtidigt kunde man uttrycka stolthet över att ens barn ”passade” in i två 
kulturer vilket kunde medföra ett flertal fördelar. Det man spontant menade var viktigt med 
fostran var betoningen på att lära barnen respektera sina föräldrar. När det gällde denna del av 
fostransakten återkom man ofta till de skillnader som fanns mellan Sverige och Somalia. I det 
förra landet fanns det sociala nätverk som kunde utgöra skyddsnät för barnet med bekräftelse 
och uppmärksamhet, medan föräldraskapet i Sverige mer var inriktat på prestation och 
individualism. Man såg som sin uppgift som förälder att vägleda och guida barnet för att det 
skulle kunna orientera sig i livet. Man strävade också efter att samtala med barnet, för att 
därigenom kunna utgöra en motvikt till den övriga samhällsinformationen. För detta krävdes 
att man som förälder försökte vara flexibel och uppdaterad i barnens värld. För att underlätta 
föräldraskapet efterlyste man möjligheter till avlastning och att man kunde ha tillgång till ett 
föräldraforum där man spontant kunde träffas och diskutera fostran. Efter ”Familjeverkstans” 
föräldrastödsgrupp hade man blivit lugnare och minskat sina krav på sig själv som förälder. 
Man hade också lärt sig att barnen själva måste ta sitt ansvar för att därigenom se 
konsekvenser av sitt handlande. Alla intervjuade hade ytterst liten kontakt med infödda 
“svenskar” på sin fritid.  
 

5.4. Intervjuer med sex föräldrar med utomeuropeisk bakgrund som 
inte deltagit i något föräldrastödsprogram 
Den fjärde gruppen, som intervjuades, bestod av sex utlandsfödda som inte deltagit i något 
föräldrastödsprogram och som bott i Sverige under varierad tid från 10 till 26 år. Det var 5 
män från Libanon (V), Somalia (X), Colombia (K), Colombia (L) och Chile (N), samt en 
kvinna från Eritrea (U). Man hade ett till fem barn. 
 

5.4.1 Skillnader och likheter i föräldraskap mellan den egna 
bakgrundskulturen och svenska förhållanden 
När intervjuerna fördes in på hur uppfattningen var, om föräldraskap i det svenska samhället 
och hur ”svenska” föräldrar är, framkom upplevda skillnader. Man ansåg att det fanns olika 
individualistiska ideal som man, som förälder, skulle leva upp till men att “svenska” föräldrar 
ändå var mer jämställda i omvårdnaden av sina barn. Man såg också skilsmässorna som en del 
av de skillnader som fanns, men också att det fanns en viss slapphet hos “svenska” föräldrar 
genom att dessa förlitade sig på att myndigheterna skulle ta ansvaret för fostransakten. Den 
enda intervjuade kvinnan från Eritrea menade att skillnaderna låg i att svenska pappor tog sitt 
ansvar i hemmet, att föräldraskapet var individuellt vilket innebar att man själv bestämde som 
förälder. Någon såg också det unika med Sverige genom att “svenskarna” är så rationella. 
 

Det är en noggrannhet som är unikt för Sverige. Man är väldigt rationell. Man 
plöjer först igenom alla böcker innan man skaffar barn. Det är min upplevelse, 
sen finns det skillnader mellan “svenskar” också. (N)  

 
Man hade många och olika funderingar om hur man skulle kunna förstå föräldraskapet i 
Sverige. Den man som intervjuades som var från Somalia ansåg  
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(…) att den svenska kulturen är konstig. (---) Alla invandrarfamiljer håller ihop 
så långt som möjligt. Vi är olika “svenskarna”. Man belastar ofta Islam. Det 
handlar inte om det utan det handlar om hur man vill ha det. (---). Skulle mina 
barn dricka så skulle jag ta det som ett misslyckande. Då skulle jag flytta till ett 
annat land där alkoholen är begränsad. T.ex. till Jemen. Där går min gräns. Då 
flyttar vi. Det finns inga andra alternativ och samhället hjälper inte mej. (X)  

 
Sverige sågs som ett föregångsland när det gällde jämställdhet genom att bägge föräldrarna 
försökte ta gemensamt ansvar för barnens uppväxt. Man trodde att det kunde skapa en 
osäkerhet hos svenska pappor, i föräldrarollen, vilket man inte kunde se i den egna 
invandrargruppen. Man var eniga om att svenska mammor visste sina rättigheter och 
därigenom kunde ställa, som man ansåg, rättmätiga krav.  
 

Svenska mammor är ganska bestämda. Jag beundrar många för att de är 
bestämda. De kämpar. De har kämpat för sina rättigheter, men fortfarande finns 
det orättvisor. (L) 

 
Den intervjuade mannen från Somalia var den som främst tog avstånd från den svensk 
jämställdhet. 
 

Det är pappan som bestämmer. Kvinnan måste finna sig i det. Svenskar måste 
veta vad den här personen står för. (---) Det är hans barn. Annars blir det bråk. 
Han vill behålla samma kultur. Mannen har huvudansvaret och är familjens 
överhuvud. Skillnaden är att ni bestämmer tillsammans. Men våra kvinnor vet 
att mannen har det sista ordet. (J) 

 

5.4.2 Svårigheter och möjligheter med att vara förälder i Sverige 
I synen på det egna föräldraskapet ansåg man trygghet som det viktigaste att förmedla till sina 
barn. Men man skulle också vara guide, vän, bollplank och förebild och man lade stor vikt vid 
att kunna kommunicera och vara en närvarande förälder. 
  

Att skapa trygghet på olika sätt. Kärlek och tryggt skal. Jag kan ge mina barn 
mer än jag själv som barn fick materiellt. För att bli vuxen måste man kämpa. 
Vi kommer från ett land med krig vilket speglat mitt liv. (V) 

 
Att plantera ett frö som växer som man måste skydda och när det kommer 
frukter då kan man njuta. Man är som en trädgårdsmästare. Det är som att 
flyga drake, man kan släppa snöret lite men inte för långt. (K) 

 
De största svårigheterna man upplevde med att vara förälder i Sverige var framförallt den 
perfektionism och de höga krav som man ställdes inför som förälder. Några påpekade även 
språkets vikt till förståelsen av det svenska samhället. Man menade också att utseendet och 
därigenom det upplevda annorlundaskapet kunde vålla problem för deras barn. 
 

Mina barn ser annorlunda ut än ett svenskt barn. Det måste man handskas med 
som förälder. (V) 
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Att leva upp till alla ideal som finns. Den här perfektionismen. Det är nog det 
svåraste jag kan tänka mig. Att hela tiden tänka – vad har jag gjort rätt och vad 
har jag inte gjort rätt. (N)  

 
En informant uttryckte rädsla för att myndigheterna kunde ha rätt att ta deras barn.  
 

Mycket tufft. Det var nytt. Nytt land. Hur ska familjen klara av det. (---). De tar 
barnen. Det var senast igår som det hände men vi hittade en lösning. Det är 
orättvist att man tar barnen och placerar i en svensk familj. De lär sig inte hem-
språket och den egna kulturen. När de är 3 – 4 år så försvinner språket. (X)  

 
De fördelar man såg som förälder i Sverige var att bägge föräldrarna skulle ta ansvar och 
tillsammans visa sina barn att man var överens. De intervjuade menade att mamman ändå var 
den som stod för den lite mer ”känsliga biten” i relation till barnen. Den enda kvinnliga 
deltagaren hävdade dock att det inte var någon skillnad mellan kvinnor och män i 
föräldraskapet och att man därför bägge skulle hjälpas åt. 
 
I synen på vad som kunde underlätta föräldraskapet och på hur den egna situationen eventuellt 
skulle förändras efterlyste mötesplatser där man kunde utväxla idéer och erfarenheter med 
varandra som förälder.  
 

Det skulle finnas fler möjligheter för föräldrar prata med varandra och träffas. 
Inte så att en expert kommer och berättar hur man fostrar barn utan att man 
genom olika berättelser kan, som förälder, utveckla sin metod för sitt 
föräldraskap genom att berätta för andra föräldrar. Det finns föräldrar som är 
stela i sin metod, som de lärt sig i sitt hemland, men det fungerar ibland men 
inte alltid. Svenska föräldrar skulle kunna lära sig många saker. Man skulle 
kunna ha ett utbyte mellan varandra. Man skulle ha ett ställe bara där man 
träffar andra föräldrar och kan ta en kopp kaffe. (K)  

 
Att tala med föräldrar individuellt. Det är olika hur man ser på det. Bra att höra 
hur andra gör. Man kan då ta till sig de bra sakerna. (U Kvinna) 
 
Man måste bryta isoleringen och bjuda in folk. Svenskar är lite hårda när det 
gäller vissa regler. Man måste vara mer flexibel. Gränser är bra men mer 
flexibla. (L) 

 
 
Några upplevde att de hade en ganska bra situation som förälder i Sverige och andra ansåg att 
det var andra förutsättningar som gällde för föräldrar idag än vad som gällde tidigare i 
hemlandet eller när de själva var små.  
 

Man har ganska bra förutsättningar i Sverige. Mer tid med mina barn. (V)  
 

Det känns inte så svårt just nu. Kompisar funkar bra och även med dagis. Det är 
tryggt på orten. Vi har tur som bor här. (U Kvinna) 

 
Det har blivit tuffare för alla. Det är en annan värld idag. (V)  
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Ett fast arbete och en regelbunden inkomst och en politik för förkortad 
arbetstid. De tre sakerna. Det skulle göra det bättre. (N) 
 

5.4.3 Kontakten med andra “svenskar” 
Kontakten och umgänget med föräldrar, utanför den egna etniska gruppen, var obetydlig. De 
mötesplatser som man uppgav och där man eventuellt kunde träffa alla slags föräldrar var 
BVC, genom kyrkliga aktiviteter eller annat föreningsliv men framförallt genom sina barn. 
 

5.4.4 Kännedom och behovet av föräldrastödsprogram  
I uppfattningen om vad utlandsfödda skulle behöva för eventuellt stöd i sitt föräldraskap, 
betonade man vikten av språkkunskaper och information om det svenska samhället som en 
viktig del av integrationen.  
 

(…) språkkunskaper. Kanske genom olika samtalsgrupper eller metoder som 
kan försöka att utveckla förståelsen, genom grafik eller bilder och sedan försöka 
göra det så att man inte bara pratar. Så blir inte språket ett hinder. (K) 

 
Några menade också att segregation och krav på anpassning kunde vålla motstånd och 
problem i samhället. 
 

Om man, som invandrare, upplever att man uppfostras upplever man att man 
direkt hamnar i en underordnad position, just för att jag känner att jag måste 
lära mig något nytt och att det gamla inte duger och att det är dåligt. Men om 
jag kommer och sätter mig i en skolbänk och någon säjer att nu skall vi prata 
om hur det är att vara förälder i Sverige, utan att ni för den delen skall vara 
något som ni skall ta efter, utan ha det som ett smörgåsbord att det som ni 
tycker är bra kan ni ta med er. (N)  

 
Den intervjuade mannen från Somalia menade att det handlade om anpassning från flera håll. 
 

Det gäller giftermål. Ingen kommer att anpassa sig till de svenska reglerna 
eftersom det är pappan som bestämmer. Barnen vet sina gränser. Staten litar 
inte på invandrare. Man tar inte rätt på hur det fungerar i praktiken. Man måste 
kompromissa staten och vi muslimer. Det är barnet som skall anpassa sig till 
förälder och inte tvärtom. Föräldern har sina gränser och barnet måste lära sig 
att förstå de. Svenskar kan aldrig förstå våra gränser eftersom vi har olika 
språk. Vi har olika problem. (X)  

 
De manliga deltagarna var ense om att de själva inte behövde stöd för egen del. Man kände 
inte heller till några föräldrastödsprogram. Om man var i behov av stöd så skulle man, 
menade någon, söka det genom en landsman. 
 

Familjestöd går bra om svenskar hjälper svenskar. Men t.ex. olika invandrare 
måste ta stöd av andra landsmän för det är bara de förstår bara varandra. (X)  

 
Att hitta en gemensam metod tror jag är svårt. I ett samhälle finns det mycket 
blandning och barn har olika behov. Man behöver en föräldraskapsanpassning. 
(---) Man måste kunna samtala och hitta en bra kommunikation. Det viktigaste 
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är att föräldrar träffas och pratar. Men inte att hitta ett speciellt recept som 
man skulle arbeta efter utan bara ta del av varandras erfarenheter. Man måste 
kunna utveckla sin personliga metod och checka av med varandras personliga 
metoder. (K) 
 

Den informant som var mest entusiastisk inför att delta i något föräldrastödsprogram var den 
kvinnliga representanten.  
  

Alla behöver prata. Hur man gör för sina barn. Vi gör som “svenskarna” gör. 
Allt är inte bra. Det finns ingen respekt för de äldre här i Sverige. man skall visa 
respekt – inte var rädd för sina föräldrar. Bra att man är självständig – att 
barnen är trygga i Sverige. Att barnen vet sina rättigheter. Att barnen skyddas 
av lagar. Men i Eritrea finns det inga sådana lagar utan det är mer 
känslomässigt. Man lär barnen på andra sätt, inte efter regler och lagar. I 
Eritrea bestämmer föräldrarna lite mer och högre upp i åldrarna. Pappa är ofta 
den som bestämmer – det bara är så. (U) 

 

5.4.5 Summering 
De intervjuade menade att det viktigaste, i synen på det egna föräldraskapet, var att kunna ge 
trygghet, kunna kommunicera med sitt barn och vara en närvarande förälder. De största 
svårigheterna med att vara förälder i Sverige var den perfektionism och de höga krav som 
man ställdes inför. Man ansåg att det fanns olika individualistiska ideal som man, som 
förälder, skulle leva upp till. Man hade ändå synen på “svenska” föräldrar som mer jämställda 
i omvårdnaden av sina barn. Man trodde att detta kunde skapa en osäkerhet hos svenska 
pappor något man inte kunde se i den egna invandrargruppen.  
 
En skillnad som man upplevde mellan det land man hade sina rötter i och svenskt kontext var 
den höga skilsmässofrekvensen i Sverige. Man menade också att det fanns en viss slapphet 
hos “svenska” föräldrar eftersom dessa ofta förlitade sig på att staten skulle ta ansvaret för 
fostransakten. Någon var rädd för att myndigheterna skulle ha rätt att ta deras barn eftersom 
man inte alltid visste hur man skulle agera som förälder. Andra upplevde ändå att de hade en 
ganska bra situation som förälder i Sverige. Man menade ändå att kontrasten och 
förutsättningarna var annorlunda och att kontakten med föräldrar utanför den egna etniska 
gruppen skedde i ringa grad. När man träffade föräldrar från andra etniska grupper var det 
genom BVC, kyrkliga aktiviteter eller annat föreningsliv. På frågan om behovet av 
föräldrastödsprogram för egen del menade de manliga informanterna att det inte skulle 
behövas, men den enda kvinnan ansåg att föräldrastöd kunde vara viktigt för att kunna 
inhämta mer kunskap och därigenom förändra sitt föräldraskap. Precis som de övriga 
utlandsfödda som intervjuades såg man vikten i att skapa mötesplatser där föräldraskap kunde 
diskuteras. Man betonade också betydelsen av att ha språkkunskaper och information om det 
svenska samhället för att därigenom kunna integreras i samhället. 
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6. Analys och diskussion 
 

6.1 Ledarnas målsättningar med sitt arbete 
Den främsta målsättningen för de intervjuade ledarna med föräldrastödet, “Barnen i våra 
hjärtan” var att föräldrarna skulle lära sig svenska lagar och regler för att därigenom kunna 
integreras. Ledarna betonade betydelsen av anpassning från föräldrarna för att en integration 
skulle ske vilket man ansåg vara viktig för barnens skull. Man talade om den bristande 
språkförståelsen, svårigheten med att få deltagarna att passa tider och problemet med att få 
dem att förstå agalagen. Men definitionen av begreppet integration kunde variera. Många 
menade att de måste anpassa sig till svenska regler vilket kan tolkas som att det finns en syn 
om en ensidig anpassning dvs. en form av assimilation. Ibland talade ledarna istället om att 
deltagarna skulle bevara sin egen kultur utan att direkt beskriva vad denna innebar och vilka 
delar som skulle bevaras. Kulturbegreppet användes också för att förstå och förklara 
deltagarnas sätt att vara och uppträda på när det gällde föräldraprogrammet. Olika 
tidsuppfattning och oregelbunden närvaro var sådana ingredienser som ledarna kunde hänföra 
till begreppet kultur vilket, menade man, försvårade genomförande av programträffarna. Den 
beskrivning som man gjorde av begreppet kultur var något som var svårföränderligt och som 
därigenom krävde ett merarbete från ledarna.  
 

6.2 Hur reflekterar målgruppen, utlandsfödda, över föräldrarollen? 
De som deltog i programmet “Barnen i våra hjärtan” hade svårt att föreställa sig hur 
”svenska” föräldrar gjorde när de fostrade sina barn. Man hade också svårt att veta vilka 
rättigheter och skyldigheter som man hade som förälder. De somaliska kvinnorna betonade 
vissa problem och möjligheter med att deras barn hade bikulturella förmågor. Problemen var 
att man som förälder måste förstå den unges upplevelse och prägling i svenskt kontext vilket 
kunde kontrasteras mot ursprungskulturens uppfattningar. De behov som fanns av 
föräldrastödsutbildning var att de flesta som deltog i föräldrastödsprogrammen betygade det 
stöd som detta kunde bidra med. De som inte hade kommit i kontakt med något program 
efterlyste inte heller något sådant. Däremot var de flesta intresserade av att det skulle 
etableras träffpunkter där föräldrar från alla länder kunde mötas och diskutera föräldraskap. 
De flesta av de intervjuade med utländsk bakgrund hade inte någon kontakt med ”svenskar” 
på sin fritid. I synen på vilka möjligheter och svårigheter man hade med föräldraskap i 
Sverige, menade man, var fördelen med att barnen hade dubbla kompetenser och därigenom 
behärskade två kulturer. De problem som nämndes var svårigheterna med att veta när man 
gjorde rätt eller fel som förälder vilket i vissa fall kunde medföra en passivitet i 
föräldraskapet. Det fanns också en risk för konfrontation med de unga när de såg fördelar med 
den ”svenska” kulturen och därigenom kunde hävda sina rättigheter trots att dessa kunde stå i 
motsats till föräldrarnas ursprungskultur. Några av deltagarna i ”Barnen i våra hjärtan” var 
också rädda för att socialarbetare skulle ta deras barn ifrån dem ifall de skulle göra fel.  De 
flesta intervjuade med utländsk bakgrund hade stora frågetecken och funderingar över hur 
“svenska” föräldrar gjorde när man fostrade sina barn. Man hade en delvis stereotypiserad syn 
om hur “svenskar” var eftersom man ansåg dem generellt vara stressade, högpresterande och 
till viss del slappa i fostransakten. De intervjuade uttryckte också en oro och vilsenhet över 
sina barns dubbla kulturella tillhörighet. Barnen stöter på majoritetssamhällets värderingar, 
normer och regler i exempelvis skolan, via kompisar och i media vilka kunde stå emot 
ursprungskulturens ideal och värderingar (Stroink & Lalonde, 2009). De intervjuade 



 

 37 

föräldrarna menade att detta medförde att deras barn fick ett annat förhållningssätt till 
majoritetskulturen än vad de själva som föräldrar hade. Denna dubbla kulturella tillhörighet 
kunde skapa en form av legitimitetsproblematik för föräldrarna vilket kunde medföra en 
osäkerhet inför vilka grundvalar föräldraskapet skulle vila på. Informanterna betraktade sig 
själva som invandrade och som svenska föräldrar. Denna dubbla identitet kan bidra till att 
skapa problem med att hantera tvetydiga situationer i en kontext där det förväntades att 
individer skall ha en självklarhet i agerandet till sin omgivning (Se Hylland-Eriksen, 1998). 
Härigenom kunde man som utlandsfödd komma att behandlas annorlunda och särskiljande i 
s.k. ”uteslutande praktiker” (Miles, 1989). T.ex. visar studier att Somalier har svårare att 
komma in på den svenska arbetsmarknaden än vad dessa har i t.ex. USA och Storbritannien 
(Carlsson m.fl. 2012).  
 
Hos ett flertal av de intervjuade som gick SFI talades det om den överhängande risken att 
socialtjänsten skulle ta deras barn ifrån dem. Även hos den somaliske man som bott i Sverige 
en lång tid menade att socialtjänsten omhändertog Somaliska barn vilka sedan placerades i 
hem med infödda “svenska” föräldrar. Han menade att detta ofta innebar att barnen förlorade 
sin egna kulturella identitet och därmed sina rötter. Vissa studier ger denna farhåga belägg 
eftersom det visar sig att t.ex. socialsekreterare har liten tilltro till invandrarföräldrars 
kapacitet och lämplighet som föräldrar vilka bor i segregerade områden med en befolkning 
som i majoritet hade invandrarbakgrund (Ålund, 2002). De intervjuade socialsekreterarna 
hade lite samarbete med invandrarfamiljerna som sällan används som stödfamiljer till 
omhändertagna barn och ungdomar. Socialsekreterarna var medvetna om att det gick olika 
rykten om att socialtjänsten utan vidare kunde komma och omhänderta ett barn. Resultatet av 
denna ömsesidiga misstänksamhet kan kanske innebära att många föräldrar med 
utomeuropeisk bakgrund faller in i en passivitet i sitt föräldraskap eftersom man är osäker om 
vilka rättigheter och skyldigheter man har som förälder. Det största problemet för många av 
de intervjuade föräldrarna var att barnen lärde sig koderna för att integreras i svenska 
samhället betydligt snabbare än sina föräldrar vilket kunde resultera i att barnen kunde ställa 
krav som inte föräldrarna visste om de var berättigade eller inte! Från denna utgångspunkt kan 
riktat föräldrastöd till nyanlända vara motiverat. Att under lugna former förstå och lära sig 
vilka koder och regler som gäller för föräldrar i Sverige.  
 

6.3 Strategier för att ”integreras” 
En strategi och möjlighet för en invandrad person är att se den dubbla identiteten som en 
tillgång och genom detta inte betrakta sig som antingen svensk eller utlandsfödd utan som en 
person med en känsla av att vara integrerad i det svenska samhället (Södergran, 2000). I 
intervjuerna med de informanter som bott och levt i Sverige en längre tid kunde dessa genom 
sina utsagor betecknas som integrerade. Man hade som strategi att integreras på egna 
premisser istället för att helt anpassa sig till majoritetssamhället. Denna strategi kunde 
innebära att individen ingår i samhället men behåller den egna gruppidentiteten vilket innebär 
att gruppen bara tar till sig vissa normer som hör till majoritetssamhället men kräver samtidigt 
att få behålla sin egen ursprungskultur (Kamali, 2006). Ett exempel på ett sådant beteende i 
denna studie var att de intervjuade somaliska kvinnorna bar sjal men deltog aktivt i 
samhällslivet både när det gällde arbete, utbildning och fritid. De intervjuade hade, trots detta, 
ytterst sporadiskt umgänge med “svenskar” och umgicks främst med sina landsmän på 
fritiden. Man var integrerad i yrkeslivet men levde segregerad på fritiden. Dessa kvinnor hade 
inget problem med språket utan alla intervjuade hade relativt lätt att uttrycka sig på svenska. 
Faktum kvarstår dock att kontakten mellan dessa kvinnor och “svenskar” var ytterst 
begränsad trots att det framkom en vilja till kontakt från de intervjuade. Denna brist på 
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kontakt kanske kan förklaras genom att det finns en medial stereotypisk syn och 
stigmatisering av somaliska kvinnor, som offer för en ”primitiv” kultur (Joyce, 2013). Ett 
annat exempel var med den intervjuade somaliska mannen som levde i två parallella 
kulturer,den somaliska, på fritiden och den svenska, i yrkeslivet. Han menade att han aldrig 
skulle komma att överge de somaliska lagar och regler som han levde efter. Samtidigt var han 
en tämligen framgångsrik småföretagare som arbetade efter svenska regler och lagar för 
småföretag.  
 
En strategi kan vara att ta avstånd från majoritetskulturen vilket innebär en separation. 
Separation kan vara en strategi och reaktion på att inte vilja integreras eller assimileras till 
majoritetssamhället. Separation beskrivs som en grupprocess som innebär att 
gruppen/minoriteten inte tar del av majoritetssamhällets normsystem eller dess institutioner. 
Minoriteten skapar istället egna institutioner och håller sig helt till de egna normsystemen. 
Separation kan vara en reaktion på att inte få vara delaktig i majoritetssamhället men 
separationsstrategin kan inte alltid ses som ett möjligt val utan sker som en reaktion på 
utanförskap. Intresset för att ingå i majoritetssamhället finns i dessa fall inte och gruppen 
väljer att skapa egna samhällen utanför majoritetssamhällets ramar (Blomkvist 2002). Det 
fanns, i intervjumaterialet, en tendens hos en del informanter att man inte ville godta svensk 
lagstiftning gällande t.ex. skilsmässa, giftermål, fostransprinciper och olika normer och regler 
för hur exempelvis unga människor skall bete sig. T.ex. ville man inte att ens döttrar skulle 
bada eller duscha tillsammans med andra på gymnastiken i skolan och att alkohol var något 
som var absolut förbjudet. Vid t.ex. äktenskapliga tvister så föredrog man hellre en Imam 
framför att gå till en familjerådgivning. Man kan här konstatera att begreppet separation som 
strategi används av grupper och individer med en stark vilja att behålla sin ursprungskultur 
vilka aldrig kan tänka sig att assimileras till det traditionellt svenska sättet att leva. Denna 
strategi förutsätter att individen/gruppen identifierar sig med ursprungskulturen men även 
kräver viss identifikation med majoritetssamhället eftersom individen/gruppen ändå vill 
uppnå samma rättigheter som resten av samhällsmedborgarna (Blomqvist, 2002).      
 
De manliga fokusgruppsdeltagarna från Eritrea ville snabbt ha ett arbete för att därigenom 
kunna integreras i Sverige. Viljan att tillhöra det svenska samhället var ofta prioriterad, men 
genom att exempelvis nekas tillträde till arbetsmarknaden såg man detta som ett hinder vilket 
upplevdes som ett utanförskap i förhållande till majoritetssamhället (Daun, 1998, Rönneling, 
2004). De flesta av deltagarna i “Barnen i våra hjärtan” ville också komma i kontakt med 
ortsbefolkningen som man ansåg undvek dem. Anledningen till denna avvisande kontakt 
kunde kanske bero på att de ”riktiga” invånarna på orten såg sig själva som hårt arbetande 
människor vilka var förtjänta av att bo i samhället. Men den motsatta tankefiguren hade man 
istället om de utlandsfödda, som deltog i programmet, och som sågs ha en mängd förmåner 
som de utnyttjade (Wilton-Warén m.fl. 2002).  
 

6.4 Metodreflexion 
Det fanns ett relativt stort intresse från de intervjuade att berätta och förmedla de erfarenheter 
och funderingar som man hade om fostran och föräldraskap. En av fördelarna med att 
använda intervju som metod är att man som intervjuare kan skapa en trygg situation genom 
den personliga kontakt som uppstår. De intervjuer som gjordes med ledarna genomfördes i det 
initiala skeendet strax efter det att programmen hade satts igång. Intervjuerna var därigenom 
mer förväntanspräglade än grundade på erfarenhet av ledarskap. Intervjuerna som gjordes 
med föräldrastödsledarna kunde ha kompletterats ytterligare med ett intervjutillfälle. Då 
kunde eventuellt en annorlunda bild ha beskrivits av hur föräldrastödet fungerade eftersom 
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man då, genom större erfarenhet, kunde bedöma verksamheten över tid. Det var svenska 
föräldrastödsledare som oftast arbetade utan tolk vilket innebar att olika problem uppstod. 
Bl.a. visste man inte, som ledare, om deltagarna förstod innehållet i programmet och vad de 
egentligen ansåg om riktigheten i materialet. Frågan är om man inte alltid skall använda sig av 
tolk eller om det ska vara obligatoriskt att ledaren för SFI-grupper ska ha bott i landet en 
längre tid. Dessutom skulle det vara positivt om ledaren också var från samma land som 
deltagarna för att därigenom snabbare kunna förmedla kunskap om livet i Sverige.  
 
Fokusintervjuerna fungerade initialt mindre bra eftersom deltagarna var relativt tystlåtna, men 
utrymme och tid gavs till varje grupp och en gemensam måltid intogs tillsammans vilket snart 
gav trygghet för deltagarna och därigenom en vilja att uttala sig. Det visade det sig att man 
hade svårt att förstå hur svenska föräldrar gjorde när det gällde fostran. 
 
När det gällde intervjuer med de övriga deltagarna, med utländsk bakgrund, fanns en stor vilja 
att delge de erfarenheter man hade av föräldraskap och behovet av föräldrastödsprogram. Av 
de kvinnor som deltagit i Föräldraverkstans riktade program anmälde sig drygt hälften av 
deltagarna frivilligt för en intervju.  
 
Deltagarna som inte hade några erfarenheter av föräldrastödsprogram var en relativt 
heterogen grupp i jämförelse med de övriga. Förklaringen kan bero på att denna grupps 
sammansättning baserades på ett relativt slumpmässigt urval där ett invandrarcentrum i Umeå 
bistod med kontaktuppgifter. Deltagarna var till största delen män, vilket delvis stod i kontrast 
till de övriga deltagarna. Deras medverkan var ändå viktig genom att de delgav sin syn på 
faderskap som utlandsfödd i Sverige. Enkäter kunde eventuellt ha kompletterat 
undersökningen, men eftersom det var väl avgränsade grupper var valet av intervju som 
metod tämligen naturlig.  
 

6.5 Slutsatser  
Den form av integrering som eftersträvades både från intervjuade ledare samt deltagare i 
“Barnen i våra hjärtan”, var att man skulle anpassa sig till de regler och normer som finns i 
Sverige gällande arbete och utbildning. Samtidigt skulle man inte behöva avsäga sig den 
kultur eller religiösa tro som man hade med sig från sitt ursprungsland. De problem som 
kunde finnas med detta var en dubbelhet i livsföring genom att man lever ”svenskt” i det 
offentliga rummet men avskilt i det privata. Sverige anses vara ett sekulariserat land men 
genom att olika människor invandrat har religionen och det religiösa utövandet fått ett större 
inflytande i det svenska samhället. Religionen i sig är normativ d.v.s. berättar för människor 
om hur de skall leva sina liv. Dessa normer och regler kan skilja sig från de som gäller för 
individer i majoritetssamhället vilket kan öka på de stereotypiska dragen med resultat att 
segregationen och kontaktlösheten förstärks. Det visade sig att de flesta av de intervjuade med 
utländsk bakgrund inte hade någon privat kontakt med någon svenskfödd. Det kan finnas en 
okunskap från både infödda och invandrade om hur individerna, i respektive grupp, lever sina 
liv. Stereotypierna lyste igenom i intervjuerna både hos ledarna och invandrarna. Ledarna 
hade svårt att förstå olika gruppers kultur och de övriga deltagarna hade en tydlig uppfattning 
om att ”svenska” föräldrar var perfektionister med höga krav. Men man ansåg också att 
svenska föräldrar var lite för slappa och att de hade en tendens att överlåta en del av 
fostransakten till olika myndigheter i samhället. Ungdomar med dubbel identitet, beroende på 
i vilket land man har sina rötter, kan både dra nytta av och ha besvär med denna dubbelhet. 
Nyttan är att man kan jämföra olika levnadssätt medan besvären kan bero på föräldrarnas 
uppfattningar och värderingar vilket kan hindra den unge från att leva sitt eget liv. Dessa 
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fördelar betonades i intervjuerna med de somaliska kvinnorna som menade att deras barn och 
ungdomars dubbla identitet kunde innebära flera kompetenser i samhället i jämförelse med 
andra ungdomar.  
 
Som nyanländ hade man stora besvär med att förstå de koder och regler som fanns gällande 
föräldraskap. Det svåra bestod i att förstå agalagens tillkomst och tillämpning. Man kände 
också ett underläge i förhållande till sina barn och ungdomar i sin roll som förälder. Resultatet 
blev att man ofta förhöll sig endera inaktiv och osäker eller ville ha stor kontroll p.g.a. att man 
hade svårt att lokalisera de skyldigheter och rättigheter man hade som förälder. Effekten av 
denna osäkerhet kan innebära att föräldrarna faller in i ett passivt eller auktoritärt föräldraskap 
som båda kan vara förödande för barnet. Man vet inte hur man som förälder skall agera, vilka 
gränser som skall sättas och förståelsen till den unges värld kan därigenom försvinna. Om 
man, som ung, märker att föräldern är otydlig och gränslös kan maktförskjutningen bli 
destruktiv och den unge kan uppleva en oförståelse och ett ointresse från föräldrarna.  
 
En strategi och möjlighet som invandrad förälder är att se den dubbla identiteten som en 
tillgång och inte betrakta sig som varken svensk eller utlandsfödd utan som en person med en 
känsla av att vara integrerad i det svenska samhället. I intervjuerna med de informanter som 
bott och levt i Sverige en längre tid kunde dessa genom sina utsagor betecknas som 
integrerade. Man hade som strategi att integreras på egna premisser istället för att helt anpassa 
sig till majoritetssamhället. Denna strategi kunde innebära att individen ingår i samhället men 
behåller den egna gruppidentiteten vilket innebär att gruppen bara tar till sig vissa normer som 
hör till majoritetssamhället men kräver samtidigt att få behålla sin egen ursprungskultur 
(Kamali, 2006). Det kan utifrån detta konstateras att integrationsbegreppets betydelse kan 
tänjas och förändras beroende på vem eller vilka som formulerar syftet med det. Man kan t.ex. 
som föräldrastödsledare mena att deltagarna skall integreras och ser som sin uppgift att de 
”nyanlända” anpassar sig så mycket som möjligt till den ”svenska” kulturen och livsstilen. 
Däremot menade vissa av de intervjuade att de inte alls ville göra avkall på sin livsstil i den 
privata livssfären men var beredd att göra det i den offentliga.  
 
Avslutningsvis kan den beskrivna riktade föräldrastödssatsningen bidra till att deltagarna 
konstrueras att tillhöra en avvikande grupp och därigenom blir inlåsta i en problemkategori 
snarare än frigjorda. Det som talar för detta i studien är att det implicit i satsningen finns ett 
synsätt på nyanlända som annorlunda i sitt föräldraskap. Men satsningen kan också bidra till 
att nyanlända blir mer trygga i sitt föräldraskap genom att deltagarna kan få en förståelse till 
hur det är att vara förälder i Sverige.  
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  Missivbrev    Bilaga 1 
 

 

Institutionen för Socialt arbete, Umeå 
Projektets namn: Föräldrautbildares 
målsättning med föräldrastöd och 
utlandsföddas syn på föräldraskap 

Datum 2011-02-01  

 
Inbjudan att delta i en studie om föräldrautbildning och ledarskap 
Denna studie är ett delprojekt i ”Föräldrastöd i samverkan i Umeåregionen” som pågår mellan 
2011-2014. Det övergripande projektet är finansierat av Folkhälsoinstitutet för att på sikt 
förbättra barn och ungas psykiska hälsa genom olika former av kommunalt föräldrastöd. 
Föräldrastödet ska samtidigt studeras av ett antal forskare. Syftet med denna delstudie är att 
beskriva implementeringen av föräldrastödsprogram i Umeå regionen som riktas till 
människor med utomeuropeisk bakgrund.  
 
Den metod som jag använder mig av baseras på halvstrukturerade intervjuer med företrädare 
från föräldrastödsprogrammet “Barnen i våra hjärtan”. Dessa intervjuer tar cirka 1 timme och 
är avidentifierade. Vidare kommer intervjuerna att kompletteras med observationer från olika 
kurstillfällen för att därigenom jämföra med de uttalade ambitioner man har och hur utfallet 
blir.  
 
Om du väljer att delta i studien så bidrar du med kunskap och erfarenheter som du har som 
ledare för föräldrautbildning. För din egen del kan ett deltagande i studien förhoppningsvis 
också bidra till att du får en chans att ytterligare utveckla dina tankar om ledarskap, 
föräldraskap och familjeliv.  
 
För att garantera att materialet är avidentifierat kommer jag att följa Vetenskapsrådets etiska 
principer. Studien är även granskad och godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i 
Umeå. Innehållet i samtalen kommer att antecknas av mig utan koppling till specifika 
individer. Anteckningarna ska bearbetas av mig med syftet att lyfta fram och beskriva 
gemensamma mönster i era diskussioner. Alla åsikter är av intresse och alla uppgifter kommer 
att avidentifieras. Det viktiga är därför inte vem som säger något utan vad som sägs. Umeå 
universitet kommer att vara ansvarig för alla personuppgifter, intervjumaterial och 
observationsanteckningarna kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Resultaten av studien kommer att presenteras som återkoppling till Folkhälsoinstitutet men 
även i form av artiklar i internationella tidskrifter. Även en återkoppling av resultatet från 
studien via fokusgrupper med undersökningsdeltagarna kommer senare att göras. 
Kom ihåg att det är frivilligt att delta i denna studie. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande och behöver då inte förklara varför. Du kan bara ringa mig på något av mina 
telefonnummer eller skicka e-post.  Alla som deltar kommer att vara anonyma. Har du fler 
frågor så kan du kontakta mig på följande adresser eller telefonnummer: 
__________________ 
Anders Lindström 
Institutionen för Socialt arbete, Umeå universitet  
090-786 7774, 070-6167656  
anders.lindstrom@socw.umu.se   
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Institutionen för Socialt arbete, Umeå 
Projektets namn: Föräldrautbildares 
målsättning med föräldrastöd och 
utlandsföddas syn på föräldraskap 

Datum 2011-06-01  

 
 
Inbjudan att delta i en studie om föräldrar och invandrarskap  
 
Studien ”Föräldrastöd i samverkan i Umeåregionen” finansieras av Folkhälsoinstitutet och 
avser bland annat att belysa hur föräldrar från utomeuropeiska länder tänker om de olika 
föräldrastödsutbildningar som kommunen erbjuder. 
Vi vill gärna komma i kontakt med dig som är från ett utomeuropeiskt land och samtidigt är 
förälder. I en intervju av samtalskaraktär vill vi framför allt veta hur du reflekterar över din 
föräldraroll och din medverkan i föräldrastödsgrupper. Intervjun sker på svenska och tar 
cirka 1 timme i anspråk.  
Om du väljer att delta i studien så bidrar du med kunskap och erfarenheter som du har som 
förälder. Deltagande i den här typen av studier brukar inte sällan upplevas givande då det ger 
en möjlighet att vidare utveckla sina egna tankar, i det här fallet kring föräldraskap och 
familjeliv.  
Studien är granskad och godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå och materialet 
avidentifieras i enlighet med Vetenskapsrådets etiska principer. Anteckningarna från 
intervjuerna bearbetas i syftet att lyfta fram och beskriva gemensamma mönster utan koppling 
till specifika individer. Alla uppgifter kopplade till personer avidentifieras. Det viktiga är 
därför inte vem som säger något utan vad som sägs. 
Umeå universitet ansvarar för att obehöriga inte kan ta del av personuppgifter, 
intervjumaterial och observationsanteckningar. Resultaten av studien kommer att presenteras 
för Folkhälsoinstitutet men även i form av artiklar i internationella tidskrifter.  
Väljer du att delta i denna frivilliga studie kan du när som helst avbryta ditt deltagande och 
behöver då heller inte förklara varför.  
 
Har du några frågor så kontakta mig gärna via mail eller telefon. 
 
 
_________________ 
Anders Lindström 
Institutionen för Socialt arbete, Umeå universitet  
090-786 7774, 070-6167656  
anders.lindstrom@socw.umu.se 
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Institutionen för Socialt arbete, Umeå 
Projektets namn: Föräldrautbildares 
målsättning med föräldrastöd och 
utlandsföddas syn på föräldraskap  

Datum 2011-08-05  

 
Inbjudan att delta i en studie om föräldrar och invandrarskap (Ej stöd) 
 
Detta är en delstudie om ”Föräldrastöd i samverkan i Umeåregionen” som finansieras av 
Folkhälsoinstitutet och avser bl.a. att belysa hur förälder från utomeuropeiska länder tänker 
om de möjligheter och eventuella svårigheter det är och har varit med att vara förälder i 
Sverige. 
Vi vill gärna komma i kontakt med dig som är från ett utomeuropeiskt land och samtidigt är 
förälder. I en intervju av samtalskaraktär vill vi framför allt veta hur du reflekterar över din 
föräldraroll och din eventuella önskan att delta i föräldrastödsgrupper där man delar 
kunskaper och råd. Intervjun sker på svenska och tar cirka 1 timme i anspråk.  
Om du väljer att delta i studien så bidrar du med kunskap och erfarenheter som du har som 
förälder. Deltagande i den här typen av studier brukar upplevas som givande då det ger en 
möjlighet att vidare utveckla sina egna tankar, i det här fallet kring föräldraskap och 
familjeliv.  
Studien är granskad och godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå och materialet 
avidentifieras i enlighet med Vetenskapsrådets etiska principer. Anteckningarna från 
intervjuerna bearbetas i syftet att lyfta fram och beskriva gemensamma mönster utan koppling 
till specifika individer. Alla uppgifter kopplade till personer avidentifieras. Det viktiga är 
därför inte vem som säger något utan vad som sägs. 
Umeå universitet ansvarar för att obehöriga inte kan ta del av personuppgifter, 
intervjumaterial och observationsanteckningar. Resultaten av studien kommer att presenteras 
för Folkhälsoinstitutet men även i form av artiklar i internationella tidskrifter.  
Väljer du att delta i denna frivilliga studie kan du när som helst avbryta ditt deltagande och 
behöver då heller inte förklara varför.  
 
Har du några frågor så kontakta mig gärna via mail eller telefon. 
 
 
_________________ 
Anders Lindström 
Institutionen för Socialt arbete, Umeå universitet  
090-786 7774, 070-6167656  
anders.lindstrom@socw.umu.se 
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   Intervjuguider  Bilaga 2 

Frågemanual till ledare för föräldrastödsprogrammet “Barnen i våra hjärtan”. 

1. Bakgrund 

2. Hur länge har du varit föräldrastödsledare? 

3. Har du gått någon speciell utbildning som ledare för föräldrastöd? 

4. Vad var det som gjorde att du blev intresserad av föräldrautbildning? 

5. Varför valde du “Barnen i våra hjärtan” som metod att arbeta efter? 

6. Kan du beskriva metodens innehåll. 

7. Hur många grupper har du arbetat med? 

8. Vilka föräldragrupper vänder ni er främst till? 

9. Vad beror det på att ni är inriktade på dessa föräldragrupper? 

10. Hur ser ni på de grupper som ni vill nå med programmet (behovet av stöd)? 

11. Vilka föreställningar tror du att de föräldragrupper som ni vill nå har om föräldraskap? 

12. Hur introduceras föräldrarna i programmen?  

13. Vilka svårigheter har det varit att arbeta med målgruppen? Vilka möjligheter? 

14. Vilken målsättning har du i arbetet med föräldrastöd? 

15. Vad anser du är fördelarna med metoden? Vilka förbättringar skulle du vilja tillföra 
metoden? 

16. Vad är det som är otillräckligt med andra metoder i arbetet med er målgrupp?  

17. Hur viktigt är det att följa programmet? Programtrogenhet? 

18. Vilket utrymme anser du ska deltagarnas egna erfarenheter och önskemål ha i 
föräldrautbildningen? 

19. Vilket utrymme kulturella normer och värderingar få ta om barn och föräldrar i 
utbildningssammanhanget? 

20. Vad anser du som det viktigaste att uppnå med föräldrastödsprogrammet? 

21. Övrigt 



 

 49 

Frågemanual med ledaren för ”Familjeverkstan” och föräldrastöd till Somaliska 
kvinnor som besvarades via mejl. 

1. Bakgrund (yrke etc) 

2. Hur länge har du varit föräldrastödsledare? 

3. Har du gått någon speciell utbildning som ledare för föräldrastöd? 

4. Vad var det som gjorde att du blev intresserad av föräldrautbildning? 

5. Varför valde du ”Familjeverkstan” som metod att arbeta efter? 

6. Kan du beskriva metodens innehåll. 

7. Vad var det som gjorde att denna grupp med Somaliska kvinnor startade? 

a) Från vem kom initiativet?  

b) Vad var tanken bakom? 

8. Har du arbetat med fler invandrargrupper? 

9. Hur kan man nå ut till föräldrar, med utomeuropeisk bakgrund, för att introducera 
programmen?  

10. Vad beror det på att du arbetat som ledare för dessa föräldragrupper? 

11. Hur ser du på dessa grupper som ni vill nå med programmet (behovet av stöd)? 

12. Vilka föreställningar tror du att dessa föräldragrupper, som ni vill nå ut till, har om 
föräldraskap? 

13. Skiljer sig olika föräldragrupper åt, gällande behov och önskningar, när det gäller 
föräldrastöd? 

14. Vilka svårigheter har det varit att arbeta med målgruppen? Vilka möjligheter? 

15. Vilken målsättning har du i arbetet med föräldrastöd riktat till dessa grupper? 

16. Vad anser du är fördelarna med metoden? Vilka förbättringar skulle du vilja 
tillföra metoden? 

17. Hur viktigt är det att följa programmet? Programtrogenhet? 

18. Vilket utrymme anser du ska deltagarnas egna erfarenheter och önskemål ha i 
föräldrautbildningen? 

19. Vilket utrymme finns det för kulturella normer och värderingar om föräldraskap 
finns det i utbildningssammanhanget? 

20. Vad anser du som det viktigaste att uppnå med föräldrastödsprogrammet? 

21. Övrigt 
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Frågemanual riktad till utlandsfödda med ingen erfarenhet av föräldrastödsutbildning.  

1. Hur länge har du bott i Sverige? 

2. På hur många platser har du bott? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Vad har du arbetat med i ditt hemland? 

5. Vad sysslar du med i Sverige? 

6. Har du några barn? Hur många barn har du? 

7. Vilka åldrar? 

8. Bor du och den andre föräldern tillsammans. 

9. Hur bor ni? 

10. Hur tycker du det har varit att vara förälder i Sverige? 

11. Har du kontakt med några andra föräldrar? Vilka? 

12. Gör ni något gemensamt? 

13. Vad anser du är det viktigaste med att vara förälder? 

14. Hur tycker du att svenska pappor verkar vara? 

15. Hur tycker du att svenska mammor verkar vara? 

16. Hur tycker du att en pappa skall vara?  

17. Hur tycker du att en mamma skall vara? 

18. Vad är viktigaste med barnfostran i Sverige? 

19. Vad är svårast med barnfostran i Sverige?  

20. Vad skulle kunna underlätta för ditt föräldraskap? 

21. Känner du till något om föräldrastödsprogram i Umeåregionen?  

22. Tror du att “svenskar” vill ha stöd i sitt föräldraskap? På vilka sätt? 

23. Tror du att invandrade föräldrar behöver stöd i sitt föräldraskap? På vilket sätt? 

24. Vad skulle du vilja ha stöd med som förälder? 

25. Hur skulle du önska att situationen såg ut för dig som förälder idag? 
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Frågemanual riktad till utlandsfödda på SFI-utbildning. Fokus grupper. Besvarades 
delvis. 
 

1. Vad har ni för utbildning? 

2. Vad har ni arbetat med i ditt hemland? 

3. Vad sysslar ni med i Sverige? 

4. Har ni några barn? Hur många barn har ni? 

5. Vilka åldrar? 

6. Bor ni och den andre föräldern tillsammans. 

7. Hur bor ni? 

8. Har ni kontakt med några andra föräldrar? Vilka? 

9. Gör ni något gemensamt? 

10. Vad anser ni är det viktigaste med att vara förälder? 

11.  Hur tycker ni att svenska pappor verkar vara? 

12. Hur tycker ni att svenska mammor verkar vara? 

13. Hur ska en pappa vara?  

14. Hur skall en mamma vara? 

15. Vad är viktigaste med barnfostran? 

16. Vad är svårast med barnfostran?  

17. Vad skulle kunna underlätta för ditt föräldraskap? 

18. Vad anser ni om föräldraprogrammet – ”barnen i våra hjärtan”? 

19. Vad har det gett dig att gå programmet som förälder? 

20. Känner ni till något om andra föräldrastödsprogram i Umeåregionen?  

21. Tror ni att “svenskar” vill ha stöd i sitt föräldraskap ? På vilka sätt? 

22. Hur skulle ni önska att situationen såg ut för dig som förälder idag? 
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Somaliska kvinnor med erfarenhet av föräldrastöd 

1. Hur länge har du varit i Sverige 

2. Vad var det som gjorde att du kom till Sverige? (Politisk flykting?) 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Vad har du arbetat med i ditt hemland? 

5. Vad sysslar du med i Sverige? 

6. Har du några barn? Hur många barn har du? 

7. Vilka åldrar? 

8. Bor du och den andre föräldern tillsammans. 

9. Hur bor ni? 

10. Har du kontakt med några andra föräldrar? Vilka? 

11. Gör ni något gemensamt? 

12. Vad anser du är det viktigaste med att vara förälder? 

13. Hur tycker du att en mamma ska vara? 

14. Hur tycker du en pappa ska vara? 

15.  Hur tycker du att svenska pappor verkar vara? 

16. Hur tycker du att svenska mammor verkar vara? 

17. Vad är viktigaste med barnfostran? 

18. Vad är svårast med barnfostran?  

19. Vad skulle kunna underlätta för ditt föräldraskap? 

20. Vad anser du om föräldraprogrammet i ”Familjeverkstans” regi? 

21. Vad har det gett dig att gå programmet som förälder? 

22. Känner du till något om andra föräldrastödsprogram i Umeåregionen?  

23. Tror du att “svenskar” vill ha stöd i sitt föräldraskap? På vilka sätt? 

24. Hur skulle du önska att situationen såg ut för dig som förälder idag? 
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