
! 1!

ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.  
Socionomprogrammet 
Socialt arbete, C 
C-uppsats, 15 högskolepoäng 
VT 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 

Familjestrukturers roll i föräldrastödsinsatser. 
En kvalitativ studie om att arbeta med skilda 

familjestrukturer inom föräldrastödsinsatsen Connect. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pontus Pers 
Emmelie Wennberg                        Handledare: Runa Baianstovu 



! 2!

Familjestrukturers roll i föräldrastödsinsatser. 
Pontus Pers, Emmelie Wennberg 
Örebro universitet  
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete  
Socionomprogrammet  
Socialt arbete, C  
C-uppsats, 15 högskolepoäng  
Vt. 2014  
 
Sammanfattning  
I Sverige finns ett brett utbud av föräldrastödsinsatser. Trots att 1,5 miljoner av 
Sveriges invånare är utrikesfödda riktar sig endast 4 av 60 föräldrastödsinsatser till 
utrikesfödda föräldrar. Att blanda föräldragrupper med inrikes- och utrikesfödda 
föräldrar kan bidra till social interaktion mellan människor som inte med självklarhet 
kommer i kontakt med varandra i vardagslivets olika aktiviteter. Det finns ingenting 
som säger att en föräldrakurs är givande för en utrikesfödd förälder bara för att en 
inrikesfödd förälder har utvärderat kursen som positiv. Det finns forskning som visar 
på att det kan vara svårt att arbeta med föräldrastöd när deltagarna har skilda 
föreställningar om vad en bra familj och förälder bör vara. Uppsatsens övergripande 
syfte är att undersöka om det uppstår diskrepans mellan deltagare på 
föräldrastödskursen Connects familjebegrepp och det familjebegrepp Connectkursens 
teori grundar sig på. För att undersöka vårt syfte genomfördes kvalitativa intervjuer 
med kursdeltagarna om deras familjestrukturer innan och efter kursen, skillnader och 
likheter samt en textanalys av kursens manual. Empirin analyserades utifrån 
idealtyper av familjer för att tydliggöra skillnader mellan familjebegreppen. De 
teoretiska begrepp som används för att analysera empirin hämtade vi främst från 
sociologerna Giddens, Beck och Beck-Gernsheim samt Durkheim. Slutsatserna 
indikerar att kursdeltagarna uttryckte att de anpassat sin familjestruktur efter den av 
kursen och samhället förespråkade familjestrukturen. Resultatet visade också att 
mindre innovationer av Connectmanualen fordrats för att kursdeltagarna skulle kunna 
ta till sig Connectkursens samtliga information och kunskap. En avgörande variabel 
för kursens applicerbarhet på gruppen var deltagarnas inställning och motivering till 
att anpassa sig till det svenska samhället.  
Nyckelord: Föräldrastöd, Connect, Familjestruktur.  
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Abstract  
There is a widely spread variation of different parental support programs in Sweden. 
But even though 1,5 million Swedish habitants was not born or raised here, only 4 out 
of 60 parental support programs specifies towards those parents. Mixed parental 
support groups with parents from different cultural backgrounds may have an 
integrative function. But nothing says that a parental support program is as effective 
for a foreign-born parent as for a Swedish-born parent. There are researches that show 
the opposite and displays difficulties implementing a parental support program 
including parents who has a different opinion off what being a family and being a 
parent is. The purpose of the essay is to examine whether there is tension between the 
participant family concept and the family concept presented in the program. And if so, 
are there any difficulties regarding messaging the purpose and knowledge off the 
program. Qualitative interviews with the participants off the program were being used 
to examine this question. The participants were questioned about their family concept 
before and after the program. To complete the research a text analysis off the manual 
was used. Empiricism was analyzed by using ideal types of family concept to display 
and show the differences between different family concepts. We used Giddens, Beck, 
Beck-Gernsheim and Durkehims theoretical concepts in this research. Our 
conclusions indicate that the participants adapted their family concepts to be more or 
less like the concept promoted by the program, yet not without difficulty. Some 
readjustments were needed to ensure that all participants understood the purpose of 
the program. One deciding variable for the program applicability on the group was the 
level off individual motivation showing from participant to adapt into the Swedish 
society.  
Key words: Parental support, Connect, family concepts.  
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Förord!
Vi vill först och främst tacka dig, vår handledare Runa Baianstovu, för ditt stöd och 
vägledning i vår arbetsprocess. Dina råd har hjälpt oss se bakom det självklara och 
fördjupa våra tankegångar. Du besitter en väldig kunskap, som vi är glada att få tagit 
del av. Tack för att du alltid har bemött oss med ett leende och stor positivitet, och 
med ständiga reflektioner för att föra arbetet framåt.  
 Vidare vill vi rikta ett tack till den Förebyggande enheten i Örebro kommun 
som öppnade upp sin verksamhet för oss. Ett extra tack till ledarna för Connectkursen 
som har tagit emot oss med öppna armar och delat med sig av sina erfarenheter och 
sin kunskap. Ni har fått oss att förstå att det är viktigt att brinna för det man arbetar 
med och för. Ert engagemang är värdefullt, sluta inte med det ni gör!  
 Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som tog sig tid att medverka i 
vår studie, och gjorde detta med stort engagemang och entusiasm. Utan era berättelser 
och reflektioner hade vår studie aldrig kunnat genomföras. Tack för er öppenhet och 
alla kloka ord ni delat med er av!  
Pontus Pers & Emmelie Wennberg  
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1!Inledning!!
1.1!Bakgrund!!
I mars 2009 lanserade regeringen en nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd, 
kallat Föräldrastöd - en vinst för alla (SOU 2008:131). Studien genomfördes med 
syfte att långsiktigt främja psykisk hälsa bland barn och unga genom att erbjuda stöd 
till alla föräldrar med barn mellan 0 och 18 år. Stödet till föräldrar definieras i 
strategin som ”ett brett utbud av insatser som föräldrar erbjuds ta del av och som 
syftar till att främja barns hälsa och psykosociala utveckling” (SOU 2008:131). 
Studien visade att det finns omfattande vetenskaplig grund för att stöd till föräldrar, 
som bidrar till att utveckla ett gott samspel mellan föräldrar och barn, gynnar en 
positiv utveckling hos barnen samt minskar psykisk ohälsa och andra hälsoproblem. 
Förebyggande föräldrastödsinsatser minskar behovet av mer kostsamma insatser 
längre fram och är därför även samhällsekonomiskt gynnsamma (SOU 2008:131).  
 Studier visar att det finns en uppsjö av olika föräldrastödsinsatser i Sverige 
idag och föräldrastödsprogram som Cope, Komet och De otroliga åren genomförs i ett 
flertal kommuner (Socialmedicinsktidsskrift, 2008; Möllerstrand & Osvaldsson & 
Gustavsson, 2012; Statens folkhälsoinstitut, 2003; SOU 2008:131). Under senare 
delen av 00-talet växte dock en kritik mot programmen fram. Föräldrarna blir 
exempelvis instruerade att systematiskt berömma och belöna sina barn när de gör rätt, 
men om barnen tjatar och skriker ska deras beteende lika systematiskt ignoreras. Visar 
barnen öppet trots eller vrålar och slåss ska de sitta stilla på en stol eller vara 
ensamma i ett rum under så kallad ”Time Out” tills de lugnat ner sig (Gerd Svensson, 
2009, 3e juni). Barnläkaren Lars H Gustafsson (2007, 13e februari) varnade i en 
artikel i Pedagogiska magasinet för ”skamvråns återkomst” och över tio tusen 
föräldrar och pedagoger har skrivit under det så kallade Barnuppropet (Ekholm & 
Scherp, 2012), en protest mot de ”nyauktoritära” uppfostringsmetoderna. Som 
reaktion på kritiken växte andra föräldrastödskurser fram som bygger på en annan 
teoretisk grund, ett exempel är Connectkursen.  
 Connectkursen bygger på den så kallade anknytningsteorin, en skola inom 
barn- och utvecklingspsykologin som till stor del baseras på den brittiske 
psykoanalytikern John Bowlbys idéer. Han ansåg att en trygg anknytning under de 
första levnadsåren är en förutsättning för att barnet ska uppleva känslomässig säkerhet 
och kunna utvecklas till en välmående och självständig individ. Teorin härstammar 
från den Psykodynamiska teorin och är nära besläktat med Objektrelationsteorin 
(Lindén, 2002, s. 217-22). Det är den varma och jämlika relationen till barnet som är 
nyckeln till framgång, enligt Marlene Moretti, grundare av föräldrastödskursen 
Connect. Hon menar att ”Empatin är den goda anknytningens hjärtslag” (Gerd, 
Svensson, 2009, 3e juni). Moretti utvecklade Connectkursen i samarbete med 
Canadian Institute of Health i Vancouver under det tidiga 00-talet och 2009 
utvecklades en svensk manual för Connect under ledning av Håkan Stattin, professor i 
psykologi vid Örebro Universitet. Connect är ett manualbaserat program, där varje 
kursledare håller en tydlig tidsram på en timme och följer manualen strikt. Varje 
lektion består av en teoridel, aktiva inlärningsövningar, tänka-efter övningar med 
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givna frågeställningar att själv reflektera över, rollspel med givna frågeställningar att 
reflektera över tillsammans och ta ställning till. Varje lektion avslutas med en 
sammanfattning och ”ta med budskap” (Rooth, 2011, s.6-7; Connectmanualen, 2009, 
s. 9-11).  
 Örebro kommun fungerar som nationellt centrum för Connect i Sverige sedan 
2010 och under de senaste åren har ett flertal Connectkurser genomförts i Örebro 
kommun. Majoriteten av kurserna har riktat sig generellt till föräldrar med barn med  
olika grad av problematik, med olika kulturella bakgrunder och ekonomisk situation. 
Ett par inriktade kurser har på senare år genomförts, bland annat till grupper med 
uteslutande somaliska mödrar och uteslutande somaliska fäder.  
 I arbetet med föräldrastödsinsatser stöter socialarbetaren på en mängd olika 
familjestrukturer, allt ifrån kärnfamiljer med gifta föräldrar som bor i samma hushåll 
som deras biologiska barn, ensamstående föräldrar, skilda föräldrar med icke 
biologiska barn m.m. Med familjestruktur menas den modell som beskriver familjens 
sätt att strukturera sina relationer och positioner inom familjen, för att uppnå jämvikt 
och stabilitet. Kulturellt finns det idag flera olikartade familjestrukturer och 
familjevärderingar än tidigare. Den inverkan som exempelvis den feministiska 
rörelsen står för och de familjemönster som utrikesfödda för med sig vid immigration 
har medfört avsevärd kulturell mångfald när det gäller familjeformer (Giddens, 2007). 
Sociologer menar att vi inte kan tala om familjen i singularis som om det fanns en 
universell modell för hur ett familjeliv ska se ut då begreppet familj har olika 
innebörd i olika kulturer. I vissa kulturer omfattar familjen hela stammen, medan i 
andra delar av världen ingår pappa, mamma, barn och den närmaste släkten, d.v.s. 
föräldrar och syskon till pappan och mamman i familjebegreppet. På andra håll i 
världen betraktas familjen som en kärna med enbart pappa, mamma och barn 
(Giddens, 2007; Al-Baldwadi, 1998). I Sverige idag håller den klassiska kärnfamiljen 
på att försvinna och i takt med ökade skiljsmässotal och allt fler ensamstående 
föräldrar kan utvecklingen vara på väg mot en ny form av familj (Castelles, 2001, 
s.152). En studie som gjorts om familjestrukturer i Sverige menar att den jämställda 
och demokratiska familjestrukturen är den mest framträdande, vilket är en direkt 
återspegling på hur det svenska samhället är strukturerat (Bäck- Wiklund, 2000).  
 

1.2 Problemformulering  
Trots att mycket forskning gjorts kring föräldrastödsinsatser efterfrågas mer forskning 
kring ämnet (Andersson, Bremberg & Hagekull, 2003). När det kommer till att 
undersöka en föräldrastödsinsats finns det många infallsvinklar att anta, i synnerhet 
när det kommer till Connectkursen som det har forskats relativt lite kring i Sverige. 
Det finns studier där man har undersökt Connectkursens effekter på ungdomar utifrån 
genus, socioekonomisk situation samt olika grad av beteendeproblematik (Moretti, 
2012). Det saknas dock forskning som tar hänsyn till andra aspekter som kan komma 
att ifrågasätta effekterna av Connectkursen.   
 Invandringen till Sverige ökar varje år och år 2013 var invandringen den 
högsta någonsin med 16 % och närmare 1,5 miljoner av Sveriges befolkning är 
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utlandsfödda (Statistiska centralbyrån, 2014). Trotts att forskning visar detta resultat 
riktar sig endast fyra av sextio föräldrastödsinsatser som används i Sverige specifikt 
till utlandsfödda föräldrar (Andersson, Bremberg & Hagekull, 2003). I och med den 
ökade invandringen i Sverige ökar även antalet utlandsfödda som är i behov av de 
resurser som samhället erbjuder. Trotts det finns det lite forskning där man 
undersöker om insatserna som erbjuds i Sverige tar hänsyn till och lämpar sig för 
utlandsfödda föräldrar.  
 Tidigare forskning gällande andra föräldrastödsinsatser som Cope och Barnen 
i våra hjärtan har visat att det kan uppkomma viss problematik med att applicera de 
svenska föräldrastödsinsatserna på utlandsfödda grupper, eftersom deltagarna kan ha 
svårt att tillgodose sig utbildningen då vissa teoretiska begrepp kan vara svårförstådda 
(Nilsson, 2008; Lindström, 2013). I Örebro har Connectkursen applicerats på grupper 
av uteslutande somaliska mödrar och somaliska fäder trots att det inte finns forskning 
som undersökt om Connectkursen är genomförbart och värdefullt för utrikesfödda 
deltagare. Man har beaktat positiva forskningsresultat som presenterats om 
Connectkursen effekter, utan att ta hänsyn till de barriärer som kan uppkomma i 
arbetet med utrikesfödda föräldrar.  
 När vi kom i kontakt med förebyggande enheten i Örebro kommun där dem 
genomfört Connectkurser med grupper endast bestående av somaliska mödrar, 
bestämde vi oss för att studien skulle fokusera på en av dessa grupper. Studien 
fokuserar på familjestrukturer, hur dessa gestaltar sig i Connectmanualens teoretiska 
grund kontra hur Connectdeltagarna beskriver deras upplevelse av familjestrukturer. 
Målet med studien är att frambringa förståelse och undersöka om det kan uppkomma 
komplexitet i föräldrastödsarbetet när synen på familjebegreppet skiljer sig.  

1.3 Syfte och frågeställningar  
Studiens övergripande syfte är att undersöka om det uppstår diskrepans mellan 
Connect- och kursdeltagarnas familjestruktur. Om diskrepans förekommer, hur 
gestaltar det sig i arbetet med föräldrastödskursen Connect? För att uppfylla studiens 
syfte har vi formulerat följande frågeställningar  
 
· Vilken familjestruktur förespråkar Connect, enligt manualen?  
· Hur beskriver deltagarna att deras familjestrukturer ser ut?  
· Hur upplever deltagarna att deras familjestrukturer såg ut innan Connectkursen?  

 

 
!
!
!
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2. Tidigare forskning  
I kapitlet nedan presenteras befintlig forskning som berör studien. Syftet med 
forskningsöversikten är att ge läsaren en bild över den aktuella situationen kring 
föräldrastöd generellt och Connect specifikt samt att läsaren får en förståelse för hur 
familjebegreppet tolkas generellt i svenska samhället. Vi önskar även ge läsaren en 
tydlig översikt över hur forskningsläget ser ut idag och på vilka ämnen det 
fortfarande fattas forskning. I kategorin föräldrastöd beskrivs forskningsläget för 
föräldrastödsinsatser generellt i Sverige. I kategorin Connect presenteras den 
forskning som hittills gjorts på föräldrastödskursen Connect, på kurser utförda i 
Kanada och Sverige. I kategorin familjestrukturer presenteras en definition av 
familjestruktur, tidigare studier om familjestrukturer i Sverige, samt komplexiteten 
när dessa olika strukturer möts.  

2.1 Föräldrastöd  
!
Ett brett utbud av Föräldrastöd  
Studier påvisar att det finns olika former av föräldrastödsinsatser som erbjuds till 
föräldrar runt om i Sverige idag. Allt från föräldrakurser som Connect, Cope och 
Komet, till föräldragrupper för blivande föräldrar, föräldratelefon och familjecentraler 
(Andersson & Hagekull & Brenberg, 2003; SOU 2008:131; Pettersson & Pettersson 
& Håkansson, 2004).  
 I en delrapport från regeringsuppdraget Föräldrastödsinsatser där 60 olika 
former av föräldrastöd presenteras, förklarar och diskuterar forskarna positiva och 
negativa aspekter av breda och generella utbud av föräldrastödsinsatser. En positiv 
aspekt som lyfts fram är att det tillsynes finns ett brett utbud av insatser och därmed 
bör det finnas någonting som passar alla föräldrar. En negativ aspekt som forskarna 
tar upp är bristen på struktur och klarhet i vad föräldrastöd faktiskt innebär, vad syftet 
med stödet är eller hur effektiva insatserna är (Andersson & Hagekull & Brenberg, 
2003).   
 I en studie av Hallberg (2006) redovisas skillnader och likheter i hur föräldrar 
och professionell personal tänker kring innehållet i föräldrautbildningar. Resultatet är 
baserat på 80 intervjuer där respondenterna representerades av 60 föräldrar med olika 
socioekonomisk- och kulturell bakgrund, samt 14 sjuksköterskor och 6 läkare. 
Föräldrarna berättade i intervjuerna att de såg föräldrautbildning som en möjlighet att 
utbyta erfarenheter och få stöd av andra vuxna. De professionella beskrev att de 
huvudsakligen såg föräldrautbildning som en möjlighet att informera och utbilda 
föräldrarna om föräldrarollen, främst gällande barnets fysiska utveckling och behov. 
De professionella fokuserar mer på det informella och prioriterar förmedlandet av 
viktig information under föräldrautbildningar (Hallberg, 2006).  
 Föräldrars förväntningar och syn på föräldrastöd har även presenteras i andra 
studier. I dessa studier har inrikes- och utrikesfödda föräldrar i intervjuer berättat att 
de upplever föräldrastöd och föräldragrupper som ett bra forum för erfarenhetsutbyte 
och för att upprätta kontakter med andra föräldrar (Hallberg, 2006; Petersson & 
Petersson & Håkansson, 2004; Lind, 2013; Hallberg, 2006; Abrahamsson & Bing 
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2011).  
 
Föräldrastöd som integrationsform  
Mötesplatser som öppna förskolan och familjecentraler beskrivs i Statens offentliga 
utredning Föräldrastöd – en vinst för alla (SOU 2008:131) som viktiga för både 
språkutvecklingen och kontakt med andra föräldrar. Vilket stärks av Abrahamssons 
och Vibeke-Bings (2011) utvärdering av 16 familjecentraler i Västra Götaland, som 
uppvisar liknande resultat. I Föräldrastöd – en vinst för alla (SOU 2008:131) skriver 
Davidsson att familjecentraler är en öppen verksamhet som välkomnar alla och 
därmed möjliggör integrationsmöjligheter och kontaktskapande mellan utrikes- och 
inrikes födda föräldrar. Föräldrarna som deltog i utvärderingen berättade att de 
upplevde den öppna verksamheten på familjecentraler som ett bra forum för 
kontaktskapande, erfarenhetsutbyte och integration.  
 Davidsson (SOU 2008:131) presenterar ytterligare resultat som är hämtade ur 
en intervjustudie, som genomfördes med 1020 föräldrar som kommit till Sverige i 
vuxen ålder. I resultatet framhölls vikten av att se dessa föräldrar som den heterogena 
grupp de är. Det gruppen kan ha gemensamt är de svårigheter det innebär att inte ha 
familj, släkt och vänner tillgängliga i det vardagliga sociala nätverket. Därmed menar 
Davidsson att insatser som främjar det sociala stödet och underlättar individens 
integration in i samhället bör prioriteras för föräldrar som kommit till Sverige i vuxen 
ålder (SOU 2008:131).  
 
Riktat föräldrastöd  
Av de 60 olika former av föräldrastöd som presenterades i regeringens delrapport 
(Andersson & Hagekull & Brenberg, 2003) riktade sig endast fyra specifikt till 
föräldrar födda utanför Sverige. I Föräldrastöd – en vist för alla (SOU 2008:131) 
diskuteras fördelar och nackdelar med att genomföra specifikt riktade föräldragrupper 
för utrikesfödda föräldrar. Studiens resultat av intervjuer med föräldrar som kommit 
till Sverige i vuxen ålder visar att det ibland kan behövas föräldragrupper på andra 
språk än svenska, för att invånare som inte behärskar svenska språket tillräckligt bra 
ska få ta del av samma föräldrastöd som alla andra. Samtidigt menar forskarna att 
blandade föräldragrupper fyller en integrerande funktion där erfarenhetsutbytet 
gynnar både svenska och utlandsfödda föräldrar. I flera studier berättar föräldrarna i  
intervjuer att de upplever föräldragruppen som är ett bra forum för att lära sig svenska 
språket och integreras med andra svenskar (SOU 2008:131; Abrahamsson & Bing, 
2011), vilket styrker forskarnas påstående om att blandade föräldragrupper ger 
möjlighet för en integrerande miljö och utveckling.  
 Vi anser att det är av vikt att framföra att det i båda studierna saknas en klar 
definition för begreppet ”integration” och vad forskarna lägger i begreppet 
”integration” kommer inte heller fram i studierna. Diaz (1993) definierar begreppet 
integrering som, ”det tillstånd där invandraren uppnått jämställdhet med den 
inhemska populationen… deltagande och olika sociala relationer såsom arbetsliv, 
boende och politik”. Vi ställer oss tveksamma till att exempelvis en familjecentral 
som är öppen för alla bidrar till integration till den fulla bemärkelse som Diaz 
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använder sig av. Vi gör därmed tolkningen att den integration forskarna talar om kan 
liknas vid möten mellan människor från olika kulturer, erfarenhetsutbyte, 
kommunikation och relationsskapande mellan människor. Inte att förkastas som 
oviktigt men knappas integration i Diaz fulla mening. Avsaknaden av en tydlig 
definition av integration förminskar enlig oss validiteten i studiernas slutsatser och 
resultat.  
 
Forskning saknas  
I ett par av studierna hävdar forskarna att det fortfarande finns lite forskning om 
effekterna av föräldrastöd (Andersson & Hagekull & Bremberg, 2003; SOU 
2008:131). I en av studierna efterlyser forskarna mer systematiska utvärderingar av 
föräldrastöd, där man analyserar kostnader i förhållande till den nytta man på lång sikt 
kan ha av de positiva effekterna som förhoppningsvis genereras av insatserna som 
finns (Andersson & Hagekull & Bremberg, 2003).  

2.2 Connect  
Föräldrastödskursen Connect har endast använts i Sverige sedan 2009 och därför finns 
ännu inga färdigställda forskningsresultat som påvisar kursen betydelse för 
kursdeltagarna i Sverige. Ett flertal forskningsstudier pågår, en av dessa är Håkan 
Stattins forskning som presenteras nedan. Forskaren och grundaren av kursen, 
Marlene Moretti har utfört studier på hur föräldrar och ungdomar som deltagit och 
slutfört kursen i Kanada utvärderade dess utformning och kortsiktiga effekter utifrån 
psykosociala hälsa och beteendeproblematik. Även dessa studier kommer att 
presenteras i avsnitten nedan.  
 
Upplevda förbättringar i ungdomarnas beteende  
Kan en kort anknytningsbaserad föräldrastödsinsats leverera verkliga förbättringar för 
föräldrar och deras barn? Forskning påvisar att det är möjligt (Larstone & Moretti, 
2012; Ahnquist, 2012). Ett resultat som presenteras av en kanadensisk studie visar att 
föräldrarna upplever minskat problembeteende, aggression och psykiska 
hälsoproblem hos deras barn efter att föräldrarna genomgått Connectkursen. Denna 
förbättring är oberoende av ungdomarnas och föräldrarnas genus och socioekonomisk 
status (Moretti & Obsuth, 2009). Även en svensk studie (Ahnquist, 2012) uppvisar 
liknande resultat i minskandet av psykiskohälsa för ungdomar, om än på kort sikt. 
Studiernas (Moretti & Obsuth, 2009; Ahnquist, 2012) resultat visar vidare att 
ungdomar med måttligt problembeteende upplever samma förändring och minskning i 
problembeteende som ungdomar med omfattade beteendeproblematik.  
 Två pilotstudier gjorda i Kanada visar signifikanta skillnader på ungdomarnas 
beteende och psykiska välmående efter deras föräldrar genomgått Connectkursen.  
Ungdomarnas föräldrar berättade under intervjuer att beteende som varit 
problematiskt innan förändrats till det bättre och hemsituationen hade förbättrats efter 
kursen. Problemen minskade även för de ungdomar där kriminalitet, alkohol – och 
droganvändning var en del av problematiken (Moretti et al., 2004; Moretti et al. 
2009).  
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 En svensk studie (Ahnquist, 2012), där man jämfört fyra av de 
föräldrastödskurser som finns i Sverige (Connect, Kope, Comet och De otroliga åren), 
visade att trots kursernas skilda teoretiska grunder var ungdomarnas och föräldrars 
upplevelser av minskande psykiska hälsoproblem likartade. Samtliga studerade 
program visade sig ha positiva effekter för att reducera och förebygga psykiska 
hälsoproblem hos ungdomar på kort sikt.  
 Studierna som beskrivs ovan lyfter fram att Connectkursen lett till 
förbättringar för ungdomarnas psykiska hälsa och beteendeproblematik, vilket är av 
vikt att redovisa. Studierna visar dock inga tydliga specifika exempel på hur 
förbättringen gestaltat sig. Vilket i sin tur leder till att forskningsredovisningen blir 
generell och vi kan inte presentera några tydliga och specifika förbättringar som 
kursen bidragit till. Vidare leder det även till att studiernas validitet sänks, samt att det 
blir svårt för läsaren att urskilja välgrundade slutsatser utifrån studierna. Vi har dock 
valt att ta med dessa studier, trotts studiernas brister, då de ändå presenterar ett 
resultat, samt för att utbudet av forskning kring Connectkursen är begränsat.  
 
Upplevda förbättringar för föräldrarna  
En sammanställning av enkäter, som besvarats av föräldrar som genomgått 
Connectkursen i Kanada redovisar resultatet att föräldrarna upplever sig ha en ökad 
förståelse för sina barn samt ett bättre partnerskap och ömsesidighet i föräldra–barn-
relationen (Moretti & Obsuth 2009). I intervjuer berättar föräldrarna att de upplever 
en förbättring hos sig själva och de känner sig tryggare i sin roll som förälder. 
Föräldrarna uppger även att de strategier de lärt sig på kursen hjälper till vid hantering 
av exempelvis konfliktsituationer med barnen. Deras och barnens relation har 
förändrats till det bättre och det finns en bättre kommunikation i familjen (Moretti, 
Holland, Moore & McKay, 2004; Moretti, Braber & Obsuth, 2009). Resultat visar att 
föräldrarna upplevde minskad stress och en ökad tillfredställelse över att vara förälder 
efter genomförd Connectkurs. Dessa effekter leder i sin tur till en förbättrad relation 
mellan förälder och barn (Moretti et al. 2009; Ahnquist, 2012).  
 
Barnperspektivet  
Heaty Rooth (2011) genomförde en studie av Connectmanualen i syfte att undersöka 
om barnperspektivet anammades och om ledarna, för den kraftigt manualstyrda 
kursen, tilläts ta hänsyn till barnkonventionens artiklar i sin roll som ledare. Rooth 
kom fram till att förutsättningar att arbeta enligt barnkonventionens samtliga artiklar 
inte gavs till ledarna för kursen. Hon fastslår att Connectkursen gav förutsättningar för 
ledarna att ta upp frågor som underlättade implanteringen av barns rättigheter i 
diskussioner, genom att arbeta med föräldrarnas barnsyn. Enligt forskaren får 
föräldrarna i första hand arbeta med sina egna erfarenheter och handlingsmönster. Det 
är först när föräldrarna får en ökad insikt om sitt beteendemönster som förutsättningar 
skapas för förändring, kommunikation och stärkt relation till barnet. Då kan 
föräldrarna se och respektera sina barn som egna individer med egna behov, 
uttryckssätt och eget värde. Vilket möjliggör en utveckling mot en föräldraroll med 
mer fokus på barnets perspektiv från att tidigare fokuserat på förälderns 
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vuxenperspektiv.  
 Rooth (2011) uttrycker att två tydliga domäner kan urskiljas i 
Connectmanualen, Uppbyggnad och Utveckling. Uppbyggande handlar om att ge 
relationen mellan föräldrar och barn en plattform genom att föräldrarna tränas att vara 
lyhörda, stödja och kommunicera med barnen. Lyhördhet handlar om att lära sig tyda 
barnets känslobehov bakom beteendet och stöd innebär betydelsen av bekräftelse. 
Kommunikation handlar om att lyssna med insikt och ömsesidighet. Den andra 
domänen, utveckling, innebär processen där föräldern börjar se sitt barn som en 
självständig individ. Till utveckling hör konflikthantering, respekt och frigörelse. 
Kategorin konflikthantering handlar här om jämställd konfliktlösning, respekt handlar 
om att acceptera barnets egna behov och erfarenheter och frigörelsen om att steg för 
steg utvecklas tillsammans med barnen (Rooth, 2011).  

2.3 Familjestrukturer  
 
Vad innebär familjestruktur?  
Al-Baldawi (1998), universitetslektor, överläkare och grundaren av ”Orienthälsan”, 
definierar familjestrukturer som ”…den modell som beskriver familjens sätt att 
organisera sina relationer och positioner inom systemet för att uppnå jämvikt och 
stabilitet.”. Studiens resultat beskriver hur centralt det är att vara medveten om att 
familjebegreppet har olika innebörd i olika kulturer. I vissa kulturer betraktas familjen 
endast bestå av pappa, mamma och barn, medan familj i andra kulturer kan innebära 
pappa, mamma, barn och den närmaste släkten. Det finns även kulturer där familjen 
räknas till något ännu större som hela stammen, byn eller samhället. Det som präglar 
normen för familjestrukturerna är främst samhällsstrukturen och den religion som 
råder i det land man lever i. Rollfördelningen och maktutövningen inom familjen har 
stor betydelse för hur man definierar familjestrukturen som råder. Oavsett hur man ser 
på begreppet familj så har den existerat som en enhet genom historien och haft en 
viktig funktion för individen och samhället (Al-Baldwadi, 1998).  
 
Familjestrukturen i Sverige  
En studie av Bäck-Wiklund (2000) påvisar att det i Sverige är ett politiskt uttalat mål 
att det ska råda jämställdhet mellan män och kvinnor. Välfärdsstaten har aktivt 
medverkat i utvecklingen för att frambringa jämställdhet mellan könen. Ett ytterligare 
uttalat politisk mål i svensk familjepolitik är att svenska mödrar och fäder har ett 
gemensamt försörjningsansvar och omsorgsansvar för barn och familj. Svensk 
familjepolitik har sedan länge betonat individens rättigheter till självständighet och 
oberoende och haft som målsättning att skapa jämställdhet och en demokratisering i 
familjer (Bäck-Wiklund, 2000; Alsarve & Boye, 2009).  
 Forskarna (Bäck-Wiklund, 2000; Alsarve & Boye, 2009) uppger att den 
jämställda och demokratiskt förhandlande familjen är den främst framträdande 
familjestrukturen i Sverige idag. Denna syn på familjen är etablerad i Sverige främst 
tack vare samhällets utformning som ger en familj utrymme att inneha en 
familjestruktur som präglas av jämställdhet och demokrati. Vilket uppmuntras genom 
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bland annat betald föräldraledighet och en utbyggd offentlig barnomsorg, vilket ger 
kvinnor möjlighet till etablissemang på arbetsmarknaden. Dessa förutsättningar för att 
leva efter en jämlik familjestruktur finns knappt i andra länder, som exempelvis 
Storbritannien och USA. Amerikanska och brittiska familjer hamnar långt ned i 
rankingen avseende jämställdhet mellan könen och ekonomiska resurser medan 
Sverige toppar listan (Bäck - Wiklund, 2000).  
 
Komplexitet i arbetet med olika familjestrukturer  
En studie (Lindström, 2013) med fokus på hur olika familjestrukturer kan innebära 
komplexitet i socialt arbete har genomförts på föräldrastödsprogrammet ”Barnen i 
våra hjärtan”. ”Barnen i våra hjärtan” är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till 
utlandsfödda föräldrar och studien är baserad på somaliska deltagare. Forskaren 
beskriver att de flesta utlandsfödda deltagare hade en varm och kärleksfull syn på 
föräldraskap. Men det uppstod en förvirring när man jämförde sina egna 
familjestrukturer med den som är rådande i Sverige. Deltagarna hade svårt att förstå 
de rättigheter som barnen har i Sverige och alla skyldigheter som föräldrar har. 
Deltagarna beskriver att de känner sig osäkra på hur föräldrar i Sverige uppfostrar 
sina barn jämfört med hur deltagarna är vana att man ska uppfostrar sina barn. 
Eftersom deltagarna kommer från en kultur där en annan familjestruktur är vanligt 
blev det svårt för dem att följa Sveriges rådande familjestruktur. Det blev lättare för 
barnen att integreras i det Svenska samhället, genom exempelvis skola, vilket skapade 
en obalans mellan föräldrar och barnen. Föräldrarna upplevde att det var svårt för 
familjemedlemmarna att förstå varandra i den nya svenska kontexten. Slutligen 
redovisar Lindströms (2013) studie att det kan innebära en komplexitet när individen 
kommer till ett nytt land där familjestrukturen ser annorlunda ut. 
Föräldrastödsprogram som är baserade på svenska samhällsnormer kan i viss mån bli 
svåra för deltagarna att förstå vilket är något som glöms bort i dagens användning av 
föräldrastödsinsatser. Trotts att det kan vara avgörande för individens 
inlärningsprocess.  
 Ytterligare en studie (Nilsson, 2008) där forskaren undersökt 
föräldrastödsprogrammet Cope visar resultatet att somaliska mödrar upplevde 
svårigheter i att relatera till vissa avsnitt som ingår i programmet, då det är baserat på 
hur en svensk familj ska fungera i en svensk kontext.  

2.4 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis visar forskningsresultat att det finns en mängd olika former av 
föräldrastödsinsatser i Sverige och det finns för och nackdelar med det breda utbudet 
som existerar. Trots att det finns många olika former av föräldrastöd riktar sig 
förhållandevis få insatser direkt till utrikesfödda föräldrar, med tanke på hur stor 
gruppen av utrikesfödda föräldrar är. Föräldrar uttrycker generellt ett behov av stöd i 
sin föräldraroll när det gäller information om barnets fysiska utveckling och 
konflikthantering. I forskningsresultat framgår att föräldrar upplever sig få stöd i sin 
föräldraroll i form av kontakt och erfarenhetsutbyte med andra föräldrar, men även 
från professionella yrkespersoner i föräldragrupper, på kurser och familjecentraler. 
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Utrikesfödda föräldrar berättar att de upplever föräldragrupper som ett bra forum för 
att främja kontaktskapandet mellan utrikes- och inrikes-födda svenskar samt lära sig 
språket.  
 Studieresultat visade även att ungdomar upplever en förbättrad psykisk hälsa 
och minskad beteendeproblematik efter föräldrarnas deltagande på Connectkursen. 
Föräldrar berättar i intervjuer om en ökad tillfredsställelse och minskad stress i sin roll 
som förälder. Forskningsöversikten visade vidare att insatser där olika 
familjestrukturer krockar med varandra kan vara problematisk och bidrar till problem 
i det professionella utövandet samt svårigheter för deltagarna att tillgodose den 
kunskap som är syftet med kursen. Utifrån studiens syfte är det av vikt att vår 
kunskapsgrund bygger på kunskap om föräldrastöd och familjestrukturer eftersom de 
är starkt kopplade till Connectkursen som är föremål för studien.  

3. Teori  
Kapitlet inleds med en förklaring av idealtyper, följt av en sammanfattning av 
individualiseringen och utvecklingen till dagens gällande familjestrukturer i 
västvärlden. Samt operationalisering av begreppen individualisering, demokratiska 
familjen och den rena relationen. Fortsättningsvis presenteras den traditionella 
familjestrukturen och som avslutning förklaras migrationsprocessen utifrån 
socialisationsprocesser.  

3.1 Idealtyper  
Vi har utgått från två idealtyper av familjestrukturer. Sociologerna Anthony Giddens, 
Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim, Émile Durkheim och Manuel Castelles 
skriver alla om familjestrukturer och tillämpar var och en sina begrepp för att förklara 
familjestrukturer som socialt fenomen. För att förenkla presentationen av idealtyperna 
valde vi att sammansmälta sociologernas begrepp till två, den Demokratiska 
respektive den Traditionella familjen. Vid tillämpning av idealtyper är det inte möjligt 
att återge begreppen utan att dem kontrasteras mot varandra. Om vi inte 
uppmärksammar variationer mellan sociala fenomen kan vi inte uppfatta kvalitén i det 
föremål vi studerar, utan förmår endast uppfatta sådant som är gemensamt mellan 
olika sociala fenomen (Baianstovu 2012, s. 71) Den demokratiska och den 
traditionella familjestrukturen ställs mot varandra för att förenkla presentationen av 
variationer. Vi inte är ute efter att rangordna eller förkasta en struktur till förmån för 
den andra.  

3.2 Individualisering 
Samhällen i västvärlden utvecklas mot individualiseringssamhällen och tradition och 
religion gör inte längre anspråk på att ha mandat och bestämmanderätt. 
Individualisering inom sociologin innebär, “de konsekvenser av sociala förändringar i 
“senmoderniteten”, som tvingar individer att ständigt forma sitt eget liv.” (Beck & 
Beck-Gernsheim 2002, s. 1-11). Begreppet ”senmoderniteten” används inom 
sociologin för att benämna vår nutid. Den tiden vi lever i nu karaktäriseras av att en 
individs självidentitet skapas genom att iaktta sig själv i förhållande till omvärlden 
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och förhåller sig därigenom till omvärldens krav. Det innebär att vi ständigt förändrar 
vår mentala bild av vem och vad vi är (Giddens 2007, s. 11). Individualiseringen av 
samhället innebär att människan frigörs från de traditionella banden så som familj- 
och släktband, religion, klasstillhörighet, etnicitet, plats m.m. De traditionella banden 
spelar en allt mindre roll för människors liv och individens livsmål anses i första hand 
gälla “individual self-fulfillment ” där individen i första hand lever och formar sitt liv 
för att förverkliga sig själv och sina drömmar. Den normala levnadsteckningen för 
individen, som tidigare bestod av ansvar att skaffa familj, utbildning och/eller arbete, 
präglas istället av självförverkligande av egna drömmar (Giddens 2007, s. 11; Beck & 
Beck-Gernsheim 2002, s. 1-11, 22). Individen tvingas därmed till ständiga val i olika 
kontexter vilka skapar individens mentala bild av självet. Vi måste ideligen fundera 
över frågor om hur vi ska leva genom att vi tvingas till en rad beslut om våra 
beteenden, uppträdanden, våra vanor etc. Att omständigheterna tvingar individen till 
ständiga val ses som en central del i individualiseringen av samhället. 
Individualiseringen är ett ofrånkomligt socialt villkor, eller social struktur, för vår 
nutid (Beck & Beck-Gernsheim 2002, s. 11-19, 22, 24).  
 Beck och Beck-Gernsheim (2002, s. 85, 90, 103) lyfter liksom Giddens (2007, 
s. 195) fram individualiseringen och dess påverkan på familjestrukturerna som det 
centrala i det senmoderna samhället. Familjen håller idag på att få en helt ny form,  
den traditionella kärnfamiljen håller alltmer på att ersättas av den ”demokratiska 
familjen” och utvecklingen går mot en utjämning av tidigare tydligt definierade 
könsroller. De roller som kvinnor och män har idag förvärvas snarare av individerna.  

3.3 Den demokratiska familjen  
Individualiseringen av samhället innebär att privatlivet håller på att demokratiseras 
och genom ökade möjligheter för kvinnor att utbilda sig samt ökade möjligheter till 
förvärvsarbete har den manliga överordningen kraftigt utmanats, vilket inneburit att 
den industriella, moderna familjen alltmer ersatts av en ny familjetyp, den 
demokratiska familjen (Giddens, 1999, s. 98-105; 1995, s. 162). Den demokratiska 
familjestrukturen föregicks framför allt av två stadier. Först det så kallade pre-
industriella äktenskapet vilket bestämdes av det materiella. Med andra ord var det 
materiella sysslor och en funktionell arbetsfördelning som karaktäriserade familjen. 
Genom att industrialiseringen ersattes det pre-industriella äktenskapet av den moderna 
familjen, ”the bourgoise family”. Vilket innebar en kombination av materiella sysslor 
och känslomässiga uppgifter, varav de senare främst var moderns uppgift medan 
fadern stod för försörjningen (Beck & Beck-Gernsheim, 2002, s. 3, 72). Liksom 
Giddens (1995, s. 125, 163) menar Beck och Beck-Gernsheim (2002, s. 16-19, 72) att 
kärleksförhållanden i individualiseringssamhället, till följd av att det hela tiden sker 
ett demokratiskt förhandlande mellan individerna, innebär tillsvidare-förhållanden 
som gäller ”until further notice”. Denna relation eller familj är därför mer bräcklig än 
de tidigare pre-industriella och moderna familjen. Det går inte att bygga ett stabilt 
familjeliv när relationer kan avslutas, mer eller mindre viljemässigt, närsomhelst av 
endera partnern. Å andra sidan utvecklar de två individerna en gemensam historia, 
delvis avskilt från omvärlden, som innebär ett djupt engagemang och bygger på en 
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ömsesidig tillit.  
 I den demokratiska familjen är det i princip enbart det emotionella som är i 
fokus. Det materiella eller det ekonomiska tar respektive individ hand om själv. Det är 
två individer som tillsammans skapar en relation som är till endast för sin egen skull, 
utan förankring i externa sociala villkor (Beck & Beck Gernsheim, 2002, s. 3, 72). 
Utmärkande för den demokratiska familjen är; jämlikhet, autonomi, delat 
föräldraansvar, beslutsfattande genom kommunikation, livslång föräldrakontakt samt 
förhandlad auktoritet över barnen (Giddens, 1995, s. 162).  
 Något som ökar förutsättningar för den demokratiska familjen är den rena 
relationen, vilket innebär en relation som är till för sin egen skull och utmärks av en 
känslomässig jämlikhet. Vi går in i och stannar kvar i relationer, inte för att uppfylla 
något traditionellt ideal om familjen eller äktenskapet, utan för vad vi själva som 
individer får ut av relationen. Relationen gäller alltså tills vidare utan att vara fast 
förankrat i yttre förhållanden, vare sig sociala eller ekonomiska villkor, som tidigare 
var fallet. Vilket ökar förutsättningarna för demokratiska relationer (Giddens, 1995, s. 
9, 122-125, 162-163). Den rena relationens framväxt är dock inte begränsad till att 
gälla endast äktenskapet eller kärleksrelationer, utan dess särdrag kan även återfinnas 
i andra typer av relationer. Exempelvis förälder- barnrelationer och 
vänskapsrelationer. Samtliga nära relationer håller på att utvecklas till rena 
förhållanden. Som ett exempel framhålls i föräldrar barnrelationen att barn har rätt 
”att få sina känslor och åsikter tagna på allvar.” (Giddens, 1995, s. 99, 162).  
 Giddens (1997, 2007) teori om hur individens identitet utvecklas reflexivt 
mot, inte bara globala påverkningar, utan också personliga dispositioner under 
senmodernitetet kritiseras av Castelles (2001, s. 23) som menar att Giddens teorier 
endast berör medlemmar av över- och medelklass i västvärldssamhället, som har  
förutsättningar för tillgång till det globala nätverket (Castells, 2001, s. 24). Castelles 
(2001, s. 23) menar att den del av jordens befolkning som inte har tillgång till det 
globala nätverket inte kan antas genomgå samma utveckling inom identitetsskapandet 
som Giddens talar om. Då mer än 60 % (International telecommunicators Union) av 
världens befolkning inte har tillgång till internet instämmer vi i Castelles kritik. 
Därför vill vi vara tydliga med att endast använda Giddens teorier när vi talar om 
utvecklingen i västvärldens medelklass samhällen.  

3.4 Den traditionella familjen  
Den traditionella familjestrukturen präglas av hierarkiska roller som är ordnade enligt 
kön och ålder. Familjestrukturen bygger på ett manligt familjeöverhuvuds utövning av 
makt och auktoritet över familjen. Den traditionella familjens disciplin kan sägas ha 
sin grund i föräldrarnas obegränsade makt över sina barn. Föräldrarna är överordnade 
barnen och har mandat att bestämma över familjestrukturen. Barnen respekterar och 
ifrågasätter inte strukturen som råder (Giddens, 2007, s. 198; Castells, 2001, s. 151; 
Durkheim, 1984, s. 234). Majoriteten av de traditionella familjerna är stora och 
omfattas ofta av ett större släktskapsnätverk än den kärnfamilj som endast innefattar 
gifta föräldrar och dess biologiska barn (Giddens, 2007, s. 195, 200). Genom 
blodsband, giftermål eller andra allianser skapas solidaritet, tillit och individen 
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inkluderas i gruppen. Individen ses inte som en självständig person utan som en del av 
gruppen och kan bara existera genom sin tillhörighet till denna grupp. Samhällets 
medvetande är centrerat kring kollektivets känsla vilka är familjen, släkten, klanen, 
byn och i sin förlängning hela den nationella gruppen (Durkheim, 1983, s. 26; 
Giddens, 2007, s. 195). Individens högsta moraliska plikt är inte att uppnå 
självförverkligande utan inordna sig i sin hierarkiska plats i gruppen som definieras 
av familjens status, individens kön och ålder. Det är även av vikt att individen visar 
sin lojalitet till gruppens struktur och regler och sätter gruppens bästa framför sitt 
eget. Vidare är det viktigt att individen begriper att dennes handlingar reflekteras på 
hela gruppen. De känslor som är framträdande för den traditionella familjens 
regelbrytare är skam, samt en rädsla för straff. Skam träder fram som ett kollektivt 
ansvar i de sociala relationerna, och därför betraktas den traditionella 
familjestrukturen som skampräglad (Durkheim, 1984, s. 153, 234).  

3.5 Migrationsprocess  
Att flytta från ett samhälle där traditionell familjestruktur råder till ett samhälle med 
ett helt nytt system innebär en rad förändringar. I samband med ankomsten till det nya 
landet får familjemedlemmarna en ny roll och funktion som medför en ny fördelning 
av makten i familjen. Från en traditionell familjestruktur med patriarkal hierarkisk 
ordning mot en mer jämställd demokratiskt förhandlande ordning (Castelles, 2001, s. 
151-152; Giddens, 1997 s. 162). Barnen får nya rättigheter som de inte är vana med, 
vilket kräver att båda föräldrarna strävar efter att anpassa sina föräldraroller samt lära 
sig nya metoder för att fullgöra sina funktioner.  
 Fenomenet kallas för “konflikt mellan primära och sekundära 
socialisationsprocesser” (Berger & Luckmann, 1999, s. 155). Primär socialisation 
innebär den nära miljö där barnets känslomässiga, kognitiva och sociala behov 
tillgodoses de första åren. Vilket framförallt sker genom familjen men också genom 
föräldrar och andra vuxnas överförda värderingar, normer och beteendemönster till 
barnet. Den primära socialisationen behöver dock inte vara begränsad endast till de 
första åren. Hela livet lever människor i primära sammanhang, d.v.s. i nära relationer 
med andra människor, vilka utövar en påverkan på individen. Primär socialisation 
innebär att de värderingar och sociala regler du är uppvuxen med fungerar som en 
inre mall för hur du agerar i sociala interaktioner och relationer. Den sekundära 
socialisationen är den som sker i skolan, arbetet och ute i livet på en mer institutionell 
nivå än den primära socialisationsprocessen, med andra aktörer än individens 
signifikanta andra. Den primära socialisationen är mest betydelsefull för en individ 
och de mönster som du lärt dig under din primära socialisation kommer stå som mall 
för all din framtida sekundära socialisation. Det vill säga att individen måste handskas 
med en redan internaliserad värld och befintligt föreställning av vem och vad hen är. 
Vilket innebär problem därför att den redan internaliserade verkligheten har en 
tendens att leva kvar. Det nya innehållet som nu skall internaliseras måste på något 
sätt fogas till denna redan närvarande verklighet. Det uppstår följaktligen ett problem 
vad beträffar överensstämmelsen mellan den ursprungliga och den nya 
internaliseringen. Vid en flytt till ett annat land med en annan kultur och annat språk 
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ställs individen inför ett annorlunda sätt att socialisera, leva och bete sig på än denne 
är van vid. Omdefinierade positioner i familjen kan skapa konfrontationer, konflikter 
och kaos vilket i förlängningen får en negativ inverkan på medlemmarnas 
psykosociala hälsa (Berger & Luckmann, 1999, s. 155, 162, 164).  

4. Metod  
I följande avsnitt kommer vi redogöra för hur den metodologiska processen gått till 
genom litteratursökning, urval och urvalsprocesser samt insamlande av empiri. 
Avsnittet kommer även behandla de analysmetoder vi använt oss av, studiens 
reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet. Vidare kommer även etiska övervägande 
presenteras i avsnittet och avslutas med en metoddiskussion.  

4.1 Genomförande  
Studien tar sin utgångspunkt i två metoder att inhämta empiri, textanalys av 
Connectmanualen samt kvalitativa intervjuer med kursdeltagarna. Kvalitativ metod 
tillämpas i studier där syftet är att förstå det som är avsett att analyseras snarare än att 
förklara det (Fejes & Thornberg 2011, s. 13). Studiens syfte är att skapa förståelse för 
hur familjestrukturer kan förstås ur olika synvinklar och om diskrepans kan uppstå 
mellan varierande ideologier om vad en familj är och bör vara. För att besvara 
studiens frågeställningar inhämtades information genom kvalitativa intervjuer där 
fokus lades på respondenternas ord och berättelse snarare än på kvantifiering vid 
insamlingen av empiri, vilket förutsatte en kvalitativ forskningsmetod (Bryman, 2002, 
s. 340).  
 Studien antar en abduktiv ansats, då vi undersökt en empirisk företeelse som 
vi relaterat till teori, för att skapa ny tolkning av den konkreta företeelsen – en 
tolkning som är rimlig givet att vi utgår från att tolkningsramen är rimlig. Abduktion 
visar hur ett fenomen möjligtvis kan vara och handlar om att rekontextualisera 
konkreta händelser (Danemark, 2003, s. 181-184). Studiens teoretiska grund ger 
fördjupad kunskap om den empiriska företeelsen, Connectkursen. Utifrån teorin kan 
vi synliggöra relationer och mekanismer i Connectkursen som vi annars inte hade 
upptäckt. Genom att använda oss av en abduktiv ansats får vi mer frihet i vårt 
arbetssätt samt en fördjupad förståelse för vår empiri.  
!
Litteraturgenomgång  
För att uppnå så bred kunskapsgrund som möjligt samt för att inte riskera att studera  
det som redan studerats, undersökte vi det existerande forskningsfältet kring vårt 
ämne. Syftet med litteraturgenomgången var att inhämta kunskap och argument 
rörande betydelsen av det teman vi ämnade studera för att stärka studiens relevans för 
socialt arbete samt få en överblick av hur vidare forskning kan utformas (Bryman, 
2002, s. 97).  
 Litteraturgenomgången byggde huvudsakligen på en narrativ litteraturstudie. 
Narrativ litteraturstudie är ett medel för att få en initial bild av det tema man önskar få 
en djupare förståelse för. Dessa teman är grunden för den kunskap studien bygger på 
(Bryman, 2002, s. 112-113). Genom att starta relativt ospecificerat i 
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litteratursökningen och fokusera på kunskap om föräldrastöd i Sverige i stort, för att 
sedan smalna av mot den specifika Connectkursen, försåg vi oss med en god 
kunskapsgrund, vilket Bryman (2002, s. 113) menar är syftet med narrativ 
litteraturgenomgång.  
 I litteraturgenomgången kan även drag av en systematisk litteraturgenomgång 
påträffas. Den systematiska litteraturgenomgången skiljer sig från den narrativa 
genom att ha ett mer explicit tillvägagångssätt och är uppbyggd i fem olika steg 
(Bryman, 2002, s. 105). Då vi använde oss av mer precisa inkluderings samt 
exkluderingskriterier än vad den narrativa litteraturgenomgången kräver kan drag av 
den systematiska litteraturgenomgången återfinnas i vår studie. Att formulera tydliga 
inkluderings- och exkluderingskriterier är ett betydelsefullt steg i den systematiska 
litteraturgenomgången till skillnad från den narrativa litteraturgenomgången. Trots att 
det inte finns krav på att inkluderings och exkluderingskriterier ska upprättas i en 
narrativ litteraturgenomgång valde vi att utforma inkluderings samt 
exkluderingskriterierna för att avgränsa litteraturgenomgången en aning. De 
inkluderingskriterier vi utgick från var att studien måste vara vetenskapligt granskad 
och godkänd. Studien var publicerad tidigast år 1990. Studien är skriven på svenska 
eller engelska. Vidare valde vi även att använda oss av databaserna, Artikelsök, 
Swepub, Social Services Abstract samt Google Scholar. Genom att vi utgick från en 
narrativ litteraturgenomgång fick vi en god helhetsbild över den tidigare kunskap som 
fanns om vårt ämne. Den narrativa litteraturgenomgången ledde till att vi också fick ta 
del av tidigare litteratur som inte var relevant för vårt specifika område, vilket 
möjligtvis en systematisk litteraturgenomgång skulle ha förhindrat. Genom att vi 
använde oss av tydligare inkludering och exkluderingskriterier blev 
litteraturgenomgången mer specifik för det relevanta ämnet.  
 Under studiens gång har vi varit medvetna om att vi kunde behöva revidera 
insamlad kunskap fortlöpande under arbetsprocessen beroende på kontextuella 
omständigheter (Widén, 2011, s. 112-113 ). Under forskningsprocessen har syftet 
omformulerats ett flertal gånger, vilket i sin tur har inneburit att viss litteratur och 
tidigare forskning sållats bort då det inte längre varit relevant för syftet. Vilket har 
inneburit att vi fått genomföra ytterligare litteratursökningar för att hitta relevant 
litteratur för det nya syftet.  
 
Urval och urvalsprocessen  
Urvalsmetoden av respondenter till intervjuerna skedde dels genom ett så kallat 
målinriktat urval samt genom ett bekvämlighetsurval.  
 Tidigt i uppsatsprocessen träffade vi ledarna för Connect i Örebro för att 
diskutera syftet med uppsatsen. Via ledare fick vi förslag på en potentiell grupp att 
rekrytera respondenter till intervjuerna ifrån. Ett målinriktat urval innebär att man styr 
urvalet av respondenter utifrån definierade kriterier (Bryman, 2002, s. 392). Ett 
kriterium för respondenterna var att de deltagit i och slutfört Connectkursen, därför 
använde vi oss av ett målinriktat urval i första ledet för att endast respondenter som 
genomgått utbildningen skulle bli valda. Den potentiella gruppen av respondenter 
bestod av tretton somaliska kvinnor som slutfört Connectkursen. Då denna grupp 
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fanns tillgänglig samt passade in i ramen för studiens syfte och de kriterier vi hade för 
respondenterna undersökte vi om dessa var intresserade av att delta i intervjuer. Efter 
att samtal med handledare beslutade vi att fem till sju intervjuer skulle vara rimliga 
utifrån studiens tidsbegränsning.  
 Eftersom urvalsgruppen bestod av tretton personer och vi endast var i behov 
av fem till sju respondenter var vi tvungna att göra ett urval även i andra ledet. Vi 
kontaktade ledarna för Connect för att boka in ett möte där vi träffade gruppen med 
respondenter för att presentera oss samt rekrytera respondenter till intervjuerna. Efter 
presentationen gjordes ett bekvämlighetsurval där de deltagarna som var intresserade 
av att medverka i intervjuerna fick anmäla sig frivilligt. Ett bekvämlighetsurval 
innebär att forskaren använder de personer som för tillfället finns till förfogande 
(Bryman, 2002, s. 194). Anledningen till att vi valde att ställa frågan gällande intresse 
för intervjun till hela gruppen var att vi var förberedda på bortfall. Om fler än sju 
skulle vilja medverka i intervjuerna skulle vi genomfört ett systematiskt urval. Sex av 
deltagarna anmälde sig till att medverka i intervjuerna. Då vi hade en minimum gräns 
på fem och en maximum gräns på sju valde vi att nöja oss med sex intervjuer. 
Respondenterna fick tre dagar att välja på och de fick själva bestämma på vilka tider 
intervjuerna skulle ske. Anledningen till att respondenterna fick välja dag och tid 
själva var att vi ville minska risken för bortfall samt ge respondenterna utrymme för 
eget bestämmande. Intervjuerna bokades in veckan därpå. Fyra intervjuer 
genomfördes då vi drabbades av två bortfall.  
 
Inhämtning av empiriskt material  
Vi avsåg inhämta empirisk data genom kvalitativt semistrukturerade intervjuer. Den 
semistrukturerade intervjun är flexibel och ger möjlighet till fördjupning i 
intervjupersonernas svar samtidigt som förbestämda teman kan beröras (Bryman, 
2002, s. 415; Fejes & Thornberg, 2009, s. 16). Vi anser att den semistrukturerade 
intervjun var ett lämpligt val då intervjupersonen får stort utrymme för sina egna 
tolkningar och upplevelser, samtidigt som de teman vi önskade undersöka kom att 
beröras och en djupare och bredare förståelse för fenomenet kunnde uppnås.  
 För att säkerställa att de frågor vi önskade få svar på skulle beröras under 
intervjun upprättade vi en intervjuguide. Intervjuguiden bestod av en måttligt 
strukturerad lista över de områden och frågeställningar som vi önskar att få svar på. 
Det är dock viktigt att frågorna är flexibla och lämnar utrymme för följdfrågor 
(Bryman, 2002, s. 419). Inför utformandet av intervjuguiden gick vi noggrant igenom 
vad vi önskade få ut av intervjuerna samt använde oss av de råd som återfanns i 
Brymans (2002, s. 419) samt Kvales (1996) kriterier för en bra intervjuare.  
 Vi lade även fokus på att formulera öppna frågor. Öppna frågor inbjuder till 
utforskning, beskrivningar och förklaringar och ger utrymme för respondenten att tala 
utifrån egna känslor, tankar och upplevelser, vilket stämmer överens med det vi 
önskade få ut av intervjuerna. Öppna frågor är lämpliga just när det gäller att utforska 
respondentens erfarenheter på dennes premisser. Genom att ställa öppna frågor får 
även forskaren en mer tillitsfull bild av det som respondenten berättar (Eide & Eide, 
2012, s. 182). När vi utformade frågorna utgick vi från att frågorna ska bygga på 
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undersökningens syfte och frågeställning, att vi vet vad man är ute efter med en fråga 
samt om vi själva skulle kunna svara på frågan (Bryman, 2002, s. 250).  
 Fyra intervjuer genomfördes och dessa pågick mellan 30 min – 60 min. Vi 
hade tidigare informerat respondenterna om att intervjun inte skulle vara längre än en 
timme. Vi valde att ha en tidsgräns med tanke på studiens tidsbegränsning, samt 
respondenternas bekvämlighet. Intervjuerna hölls i en av socialtjänstens lokaler i 
Örebro. Anledningen till att vi valde att ha intervjuerna på denna plats var för att det 
är en plats som känns trygg för respondenterna då samma lokaler användes under 
Connectkursen. Att genomföra intervjuerna på en plats där respondenterna känner sig 
trygga bidrog till en öppnare och bekvämare intervjumiljö. För att säkerställa att 
intervjuerna transkriberades på säkraste sätt frågade vi respondenterna om samtycke 
till att spela in intervjuerna. När respondenten inte samtyckte till inspelning av 
intervjuerna antecknade en av oss på dator. Vi var båda närvarande under intervjun 
för att anteckna och se till intervjuguiden följdes och att inget område glömdes bort. 
Vi utgick ifrån och behöll klart bestämda roller under intervjun vilket innebar att en 
av oss ledde intervjun med stöd av den andre. De fyra intervjuerna resulterade i 32 
sidor transkribering, på 9747 ord.  
 Respondenterna är ursprungligen från Somalia och majoriteten behärskar inte 
det svenska språket. Vi använde oss därför av tolk som ledarna för Connect hjälpte 
oss att få kontakt med. Tolken som medverkade i intervjuerna hade en sedan tidigare 
upprättad relation till respondenterna och har även själv gått Connectkursen 
tillsammans med dem. Genom at skapade en bekväm intervjumiljö för respondenterna 
då en tidigare bekant var närvarande. Ytterligare en fördel var att tolken redan var 
bekant med begrepp som återfinns i Connectmanualen.  
 Vi delade in intervjun i fyra delar. Den första delen behandlade praktiska 
frågor om Connectkursen samt fungerade i ett relationsbyggande syfte inför resten av 
intervjun. Den andra delen övergick i mer personliga frågor och det var där 
respondenterna först fick berätta om sina egna tolkningar och upplevelser. Tredje 
delen fokuserar på reflektion och den fjärde och sista delen koncentrerar sig på 
förändringar som skett efter att respondenten gått Connectkursen. Intervjuerna 
avslutades med att sammanfatta det som hade sagts, ge respondenten möjlighet att 
ställa några frågor till intervjuaren och vi tackade för deltagandet.  

4.2 Analysmetod  
!
Fenomenografisk analysmodell  
För att analysera det insamlade empiriska materialet använde vi oss av 
fenomenografisk analysmodell. Den fenomenografiska analysmodellen är uppbyggd 
på sju steg, vilka vi följde (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 27-131).  
 Vi läste först in oss på de transkriberade intervjuerna på ett sådant sätt att vi 
kände oss säkra i förståelsen för materialet. När vi kände oss väl insatta i 
transkriberingarna gick vi vidare med att försöka utkristallisera de mest signifikanta 
delarna i intervjuerna som sedan klipptes ut i stycken för att ge oss en tydlig överblick 
över de centrala delarna. När denna uppdelning var genomförd sökte vi efter 
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skillnader och likheter i intervjuerna. Dessa strukturerades upp i olika högar. I nästa 
steg relaterade vi de olika högarna till varandra för att hitta samband och ett resultat 
som vi kunde presentera. Avslutningsvis kategoriserade vi resultatet under olika 
teman utifrån studiens teoretiska grund, för att påvisa skillnader och likheter. Genom 
att tematisera och kategorisera intervjumaterialet synliggjorde vi skillnader och 
likheter i respondenternas berättelser, tankar och tolkningar.  
 Den fenomenografiska analysmodellen lämpade sig för studien då kvalitativa 
intervjuer tenderar att bidra med mycket information som skiljer sig från varje 
individ. Genom att följa den fenomenografiska analysmodellen tydliggjorde vi 
analysen av empirin. Användandet av den fenomenografiska analysmodellen ledde till 
att vi eliminerade överflödig information och endast det centrala i intervjuerna 
presenterades i resultatet. Vi var förberedda på omfattande berättelser från 
respondenterna ansåg vi att det var av vikt att anamma en analysmetod där forskaren 
ges utrymme att eliminera överflödig information som inte är relevant för resultatet, 
samt där kategoriseringar är centrala. Ovanstående motiverar valet av den 
fenomenografiska analysmodellen.  
 
Kvalitativ textanalys  
En metodansats som lämpar sig i analyser av skriftliga dokument är en kvalitativ 
textanalys. En kvalitativ textanalys anses även kvalificerad i textanalyser där 
dokumentet är av samhälls- och humanvetenskaplig art som är inriktade mot att 
studera övergripande samhälleliga strukturer och frågor (Widén, 2011, s. 136-137). 
Därför genomförde vi en kvalitativ textanalys av Connectmanualen.  
 En text kan tolkas utifrån tre analytiska dimensioner. Vi valde att analysera 
Connectmanualen utifrån den andra dimensionen. Den andra dimensionen bygger på 
att analysera textens språkliga kvaliteter och litterära innehåll. Denna dimension 
lämpar sig när fokus är att studera vilka begrepp och språkliga beteckningar som 
används för att beskriva ett fenomen. Syftet med textanalysen var att analysera vilka 
begrepp som är utmärkande för manualen samt vilken betydelse dessa har. Därför 
ansåg vi att den andra dimensionen var den bäst lämpade. Denna analysmetod hjälpte 
oss att undersöka vilka ideologier och åsiktslinjer som ligger bakom utformandet av 
dokumentet (Widén, 2011, s. 139). Grundläggande när man arbetar med en kvalitativ 
textanalys är att arbeta med kritiska frågor och ställa temaanalytiska frågor. Det 
handlar då om att ställa frågor om textens språk- och textmässiga innehålls - och 
utformningsmässiga egenskaper. Fokus ska även ligga på vad det är för språklig 
terminologi som används och vilken utesluts (Widén, 2011, s. 144).  
 En kvalitativ textanalys kan utföras enligt fyra steg. Vi började med att 
formulera en fråga som fick ligga till grund för det vi önskade analysera. Frågan vi 
utgick ifrån var: Vilken familjestruktur Connectmanualen förespråkar och vad ligger 
till grund för det Connectmanualen förespråkar? Efter genomläsning av materialet 
delade vi upp texten i olika analytiska teman, vilket skapade en översikt av texten. 
När grundarbetet var gjort genomförde vi en detaljerad analys av Connectmanualen 
genom att vi fokuserade på att utkristallisera centrala delar i dokumentet utifrån den 
fråga vi startade med att formulera (Widén, 2011, s. 145-148). Att vi använde oss av 
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en kvalitativ textanalys ledde till att vi fick en överskådlig blick över manualen, som 
påvisar de mest framträdande och centrala delarna i materialet. Syftet med analysen 
var att kunna återge en helhetsbild av vad manualen förespråkar genom att lyfta fram 
och utkristallisera de centrala delarna i manualen.  

4.3 Bearbetning av Connectmanualen  
För att kunna besvara studiens syfte var det av stor vikt att studera Connectmanualen 
på ett ingående och noggrant sätt, då manualen är en del av det empiriska materialet 
för studien. Föräldrastödskursen Connect härstammar från Kanada där den 
upprättades och grundmanualen är därför skriven på engelska. Den manual som vi 
tagit del av och studerat är den svenska versionen som idag används av Connect-
ledare i Sverige. Översättningen av manualen är godkänd av Connects grundare 
Marlene Moretti och är därför representativt för vad Connectkursen står för.  
Connectmanualen är ett autentiskt material och innehåller inga felaktigheter eller 
förvrängningar. Syftet med manualens utformning är att den tydligt ska representera 
det Connect förespråkar och innebär. Vidare är det viktigt att det som manualen 
ämnar förmedla framkommer tydligt och begripligt då det är grunden för kursens 
utlärning.  
 För att vi skulle kunna tillgodogöra oss den information som 
Connectmanualen förmedlar ansåg vi att det var viktigt att försöka få en så objektiv 
syn som möjligt. För att uppnå önskvärt resultat bestämde vi att vi oberoende av 
varandra skulle lyfta fram teman, citat och begrepp som vi ansåg var representativt för 
vad manualen förespråkar och står för. Parallellt med detta arbete plockade vi även ut 
ren fakta som återfanns i manualen, som beskrev vad Connectkursen är ämnat att 
förmedla och förespråka. När vi gjort bedömningen att vi tillgodosett oss med 
tillräcklig kunskap och förståelse sammanförde vi sammanställningarna och 
fokuserade på skillnader och likheter mellan de båda sammanställningarna. Vi gick 
sedan vidare genom att skriva ner en gemensam sammanfattning och urskilja begrepp 
som frekvent återkom i manualen samt plocka ut citat som tydligt speglar och 
redovisar den fakta vi funnit.  

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Validitet och reliabilitet måste värderas på ett delvis annorlunda sätt i studier med 
kvalitativ inriktning jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Inom kvalitativ 
forskning kan man inte skatta tillförlitligheten med siffror. Validitet och reliabilitet i 
studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att man har samlat in 
och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. I den slutliga rapporten 
beskriver man även förutsättningarna inför projektet och hur resultaten under 
processen har vuxit fram. Man använder andra, delvis överlappande, begrepp 
(Bryman, 2002, s. 350).  
 
Intern validitet  
Att en studie har en hög validitet innebär att studien har hög grad av trovärdighet. 
Vilket innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 
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teoretiska definition och den operationella definitionen (Bryman, 2002, s. 350). För 
att uppnå en god intern validitet formulerade vi frågorna i intervjuguiden med hänsyn 
till studiens syfte och frågeställningar. Detta för att säkerställa att intervjufrågorna 
berörde det ämne vi ämnade undersöka och skapa förståelse för. Intervjuguiden är 
upprättad för att återspegla syftet och säkerställa att frågorna ställdes så att vi 
undersökte de fenomen vi avsåg att undersöka. Den interna validiteten i studien ökade 
även genom att vi var två personer som närvarade vid intervjuerna. Att vi var två 
medverkade till att intervjuguiden efterföljdes på ett bra sätt och vi var två som kunde 
kontrollera att de frågor vi ställde var relevanta för syftet.  
 
Extern validitet  
Den externa validiteten innebär i vilken grad resultaten kan generaliseras till andra 
sociala miljöer och situationer (Bryman, 2002, s. 350). En exakt social miljö kan inte 
återskapas då kontextuella fenomen alltid spelar in vilket innebär att det blir svårt att 
uppnå en hög extern validitet i kvalitativa studier. Då det är en liten och specifik 
grupp som studerats försvåras generalisering till andra sociala miljöer. Studien är 
dock inte utformad för att kunna generaliseras till en större massa, utan ämnar ge en 
anvisning på ett fenomen vilket innebär att den externa validiteten inte är avgörande i 
studien.  
 
Extern reliabilitet  
Den externa reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning undersökningen kan 
upprepas (Bryman, 2002, s. 350). Vilket är ytterligare ett krav på en studie som är 
svårt att uppnå i en kvalitativ studie då en social miljö och de social betingelser som 
gäller vid den specifika studien inte går att ”frysa”. Dock kommer vi försöka hålla en 
så hög extern reliabilitet som möjligt i studien genom tydlig beskrivning av hur vi gått 
tillväga i studiens olika skeden. Metodavsnittet presenteras på ett tydligt och 
informativt sätt för att inneha en hög extern reliabilitet. För att kunna följa 
intervjuprocessen kommer även intervjuguiden finnas tillgänglig som bilaga i studien. 
Vi har även valt att samma person har huvudansvar för att ställa frågorna vid 
intervjutillfällena för att minska skillnaderna mellan intervjuerna och därmed öka den 
externa reliabiliteten.  
 
Intern reliabilitet  
Intern reliabilitet innebär hur ett forskarlag på två eller flera personer kommer överens 
om hur de ska tolka det de ser och hör (Bryman, 2002, s. 350). För att studien ska ha 
så hög intern reliabilitet som möjligt har vi varit noga med att inte lägga in egna 
värderingar och tolkningar i transkriberingen av intervjuerna. Genom att spela in 
intervjuerna ökar även den interna reliabiliteten då respondentens exakta ord har 
använts, vilket lämnat lite utrymme för tolkning av oss. Då hälften av respondenterna 
inte gick med på inspelning av intervjuerna fick en av oss anteckna löpande under 
intervjuerna, vilket minskade studiens interna reliabilitet. Forskaren som antecknade 
försökte skriva ner respondentens svar så ordagrant som möjligt, och inte lägga in 
egna värderingar eller tolkningar för att ha en så god intern reliabilitet som möjligt. 
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Ytterligare en orsak som minskat studiens interna reliabilitet är användandet av tolk 
vid intervjuerna. Användningen av tolk innebär att tolkens värderingar och tolkningar 
av respondentens svar kommer att påverka vad vi får för empiriskt material. Tolken 
kan missförstå oss eller respondenten och därmed riskerar respondenten att bli 
felciterad. Något som skulle motverkat feltolkning var att låta respondenterna läsa 
igenom transkriberingarna. Genomläsning av respondenterna genomfördes inte på 
grund av den tidsbegränsning studien hade.  
 
Generaliserbarhet  
Generaliserbarhet avser i sin tur hur väl resultaten kan överföras till andra miljöer 
(Bryman, 2002, s. 354). Studien är av kvalitativ natur och är därmed avsedd att bistå 
med en djupare förståelse snarare än att kunna generaliseras. Studiens resultat kan inte 
generaliseras till en större population då studien är baserad på en mycket specifik 
grupp. Urvalsgruppen i studien är även baserat på ett bekvämlighetsurval vilket 
innebär att det inte går att generalisera resultaten, då vi inte vet vilken population vi 
har gjort ett stickprov från eller hur representativ våra respondenter är för gruppen 
(Bryman, 2002, s. 194). Dock kan studiens resultat bidra till att uppmärksamma 
fenomenet och öka motivationen för vidare forskning.  
 

4.5 Etiska övervägande  
 
Fyra etiska huvudkrav  
I rollen som forskare har vi tagit de fyra etiska huvudkraven vid forskning i beaktning 
och följt dessa under forskningsprocessen. Då vi avsåg att intervjua individer var det 
ytterst viktigt för oss att ta hänsyn till dessa. De fyra huvudkraven som tas upp vid 
forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5).  
 Informationskravet innebär att forskaren skall informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 
deras deltagande. Deltagarna skall där vid upplysas om att deltagandet är frivilligt och 
om att de har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). För att den 
informationen vi gav respondenterna skulle omfatta alla de inslag i den aktuella 
undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta, skrev vi ner 
dessa för att vara noggranna med att inte glömma något. Vi tog hänsyn till 
informationskravet genom att presentera oss för respondenterna när vi mötte dem på 
plats för vi ansåg vara mest tillförlitligt samt att vi hade den språkliga barriären i 
åtanke. Vi erbjöd även flera olika sätt för respondenterna att ställa frågor dels direkt 
på plats under mötet då tolken var närvarande, dels via direktkontakt med oss på 
telefon, sms eller mail. Till sist kunde respondenterna kontakta oss via ledarna för 
Connectkursen. Vid intervjutillfällena startade vi även med att informera om deras 
rättigheter som respondenter.  
 Vi tog hänsyn till undersökningsdeltagarnas samtycke genom att 
respondenterna fick anmäla sig själva. Vi frågade även om samtycke för muntlig 
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inspelning av intervjuerna. Enligt samtyckeskravet är det viktigt att ta hänsyn till i 
forskning. Samtyckeskravet innebär även att de som medverkar i en undersökning 
skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall 
delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att det medför negativa följder för 
dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 8). Vi var noga med att inneha transparens med tanke 
på kulturskillnaden mellan oss och respondenterna. Transparens innebär att 
intervjuaren är tydlig redan från början med meningen med intervjun och dess syfte 
samt att intervjuaren är öppen för att respondenterna ska kunna ställa frågor (Sands, s. 
11 2007). Vi erhöll samtyckeskravet genom att tydligt presentera oss och studiens 
syfte och intervjufrågornas innehåll vid tre tillfällen genom möte, telefonkontakt samt 
vid intervjutillfället. Informationen förmedlades via tolk för att säkerställa att 
respondenterna förstod informationen. Vilket gjordes för att respondenterna skulle 
kunna ta ett välgrundat beslut om dem ville delta eller inte. Respondenterna har även 
getts möjligheten att få läsa studien när den är färdigställd.  
 I studien är respondenterna anonyma vilket innebär att vi varken skriver ut 
namn eller ålder och har ingen fråga i intervjuguiden som behandlar personlig data. 
Vi valde att inte ha med dessa aspekter i studien då det inte är relevant för att studiens 
syfte ska kunna uppnås. Konfidentialitetskravet innebär att all personal i 
forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 
identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 
sådana uppgifter. Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 
avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av 
utomstående. I synnerhet gäller det uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. 
Vilket innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt 
uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12 ). Vi har tagit avstamp i det 
konfidentialitetskravet trots att studien inte behandlar etiskt känsliga ämnen. Studien 
kommer att vara utformad så att respondenterna inte kommer att kunna identifieras av 
utomstående eller närstående.  
 Det sista huvudkravet är nyttjandekravet. Uppgifter om enskilda, insamlade 
för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 
andra icke vetenskapliga syften. Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får 
inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde, utom efter 
särskilt medgivande av den berörda (Vetenskapsrådet, 2002). Vi tog hänsyn till 
nyttjandekravet genom att allt insamlat material gjorts obrukbart efter studiens 
sammanställande. Det insamlade materialet behandlades endast av oss som arbetar 
med studien, vilket även respondenterna är informerade och införstådda med.  
 
Forskningskrav kontra individskyddskravet  
Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. 
Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning 
bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Kravet, 
som här kallas forskningskravet, innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och 
fördjupas och metoder förbättras (Vetenskapsrådet, 2002, s. 1).  
 Samtidigt som forskningskravet finns i samhället finns även 
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individsskyddskravet. Individsskyddskravet innebär att individer inte får utsättas för 
psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning, vilket är den självklara 
utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. Inför varje vetenskaplig 
undersökning är det av vikt att väga dessa krav emot varandra. Som forskare får man 
göra en avvägning av värdet av den förväntade kunskapen man får ut av 
undersökningen, mot möjliga risker av negativa konsekvenser för individerna som 
medverkar i undersökningen. Det är även här viktigt att se över både långsiktiga och 
kortsiktiga konsekvenser. Vi bedömde att forskningskravet vägde tyngre än 
individskyddskravet, då studien inte bidrar med negativa konsekvenser för 
individerna som medverkat. Vi undersöker inte ett ämne som anses vara etiskt 
känsligt och därför vägde forskningskravet tyngre.  
 

4.6 Metoddiskussion  
!
Språk och Tidsbegränsning  
En av de svårigheter vi mötte i arbetsprocessen var språket. Respondenterna har 
svenska som andra språk, därför genomfördes intervjuerna med hjälp av tolk för att 
överkomma språkbarriären. Samtidigt som användningen av tolk innebär att man 
överkommer svårigheter med språket, lämnar det en osäkerhet över innehållet i 
svaren. Eftersom respondenternas svar gick igenom tolken kan vi inte med säkerhet 
uppge att respondenternas svar är exakta, då tolken kan ha gjort medvetna eller 
omedvetna tolkningar av det respondenten har berättat. Dessutom uppstår en 
osäkerhet i om tolken har uppfattat och tolkat intervjufrågorna på rätt sätt, något som 
är direkt avgörande för att få sanningsenlig information. Genom att erbjuda 
respondenterna att läsa igenom transkriberingen av intervjuerna skulle man kunna löst 
dilemmat. Vidare svårigheter föds då transkriberingarna skulle översättas till 
somaliska, vilket gett ytterligare möjlighet för omtolkning. Det fanns heller inte 
möjlighet till det på grund av tidsbegränsningen studien rådde under.  
 Ytterligare en svårighet som berör tolksituationen uppstod då intervjuerna 
genomfördes av två olika tolkar. Vilket leder till en osäkerhet då vi inte kan 
säkerställa att de olika tolkarna skulle genomföra intervjuerna likartat. Tolkarna hade 
också olika förkunskaper om Connectkursen vilket också kan ha påverkat deras 
tolkning och leverans av frågorna och svaren. Trots att dilemma fanns beslutade vi 
oss för genomföra intervjuerna med tolk för att förbättra kvaliteten. Som forskare får 
vi förlita oss på att återgivningen som tolken ger är en sanningsenlig återgivelse av 
det respondenterna berättar, vi bör dock ha ett fortsatt kritiskt och reflekterande 
tänkande kring situationen.  
 
Intervjusituation och bortfall  
Med hänvisning till studiens tidsbegränsning hade vi en maxgräns på sju intervjuer att 
ta hänsyn till när vi startade arbetet att få respondenter. Vi fick sex frivilliga 
respondenter, vilket vi valde att nöja oss med då vi ansåg att det skulle ge oss 
tillräcklig mättnad i empirin, vilket innebar dock liten marginal för bortfall. Fyra 



! 29!

intervjuer genomfördes då vi drabbades av två bortfall. Efter att respondenterna 
reducerats till fyra ställdes vi inför dilemmat om de fyra intervjuerna var nog för att 
studien skulle kunna ge ett relevant resultat. Efter att ha läst igenom 
transkriberingarna samt diskuterat med handledaren tog vi beslutet att den empirin 
som inhämtats var tillräcklig. Vi ansåg dessutom att en femte intervju troligen inte 
skulle frambringa någon ny kunskap utan endast stärka den vi redan fått från de 
genomförda intervjuerna som vi upplevde var mycket samstämmiga. Komplexiteten 
att genomföra ytterligare en intervju, där vi skulle behöva en ny respondent, ny lokal 
samt tolk spelade också viss roll för valet.  Att försöka genomföra ytterligare en 
intervju skulle vara tidskrävande för oss, samt krävande för respondentgruppen, då det 
förekom svårigheter för respondenterna att avsätta tid från sitt privatliv.  
 
Maktaspekt  
Vi som forskare innehar en viss maktposition i förhållande till respondenterna. Denna 
typ av makt består dels i att vi som forskare vet mer än respondenterna om studien 
och forskaren har även möjlighet till maktmissbruk mot respondenterna på olika sätt 
(Forsman, 2004, s. 109). Som forskare har vi tolkningsföreträde gentemot 
respondenterna genom att det är vi som har mandat att presentera och framställa det vi 
fått fram genom empiri. Tolkningsföreträde innebär att vi som forskare berättar om 
någon annans berättelse, vilket ger forskaren utrymme för en egen tolkning (De los 
Reyes & Masoud Kamali, 2005, s. 10). För att förhålla oss till maktaspekten på bästa 
sätt måste vi förhålla oss så objektiva som möjligt vid transkriberingen och 
behandlingen av intervjuerna. Då tolk använts under intervjuerna drabbas 
respondenterna av ett dubbelt tolkningsföreträde. Som forskare har vi ett ansvar 
gentemot respondenterna i hur vi framställer dem i studien som ständigt bör tas i 
beaktning.  
 
Risk för korrekthet i svaren  
Vi anser även att det påträffats en maktaspekt mellan våra respondenter och ledarna 
för Connectkursen då respondenterna har blivit informerade av ledarna om att vår 
studie genomförs efter deras förfrågan. Respondenterna kan ha fått uppfattningen att 
studien ska redovisas för ledarna vilket kan påverka hur de framställer sina åsikter om 
kursen. Det kan antas att respondenterna vill framstå som bra och duktiga 
kursdeltagare i ledarnas ögon och därmed svarar ”korrekt” på intervjufrågorna, som 
dem tror ledarna vill att dem ska svara. Respondenterna har dessutom en nära relation 
till kursledarna vilket omöjliggör en opartisk syn och reflektion av kursen som helhet 
och möjliggör en lojalitetskonflikt mellan respondenternas vilja att svara 
sanningsenligt och viljan att vara lojal mot ledarna. Därför kan det inte uteslutas att 
den upplevda samstämmigheten mellan de olika respondenternas berättelser kan ha 
sitt ursprung i en lojalitetskonflikt.  
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer vi genomföra en analys av studiens resultat med hjälp av de 
teorier vi valt ut som förklaringsmodeller. Analysen kommer att följa temana Den 
demokratiska familjen, Den traditionella familjen och migrationsprocessen. Slutligen 
presenteras en sammanfattning där vi kommer förtydliga och sammanställa de 
resultat och slutsatser vi dragit i analysen. 

5.1 Den demokratiska familjen 
 
Textanalys av Connectmanualen 
Jämlikhet, självständighet, delat föräldraansvar, beslutsfattande genom 
kommunikation, livslång föräldrakontakt, förhandlade auktoritet över barnen samt det 
emotionellas centrala plats i familjestrukturen, är begrepp som Giddens (1995, s. 162) 
och Beck & Beck Gernsheim (2002, s. 3, 72) menar karaktäriserar och utmärker en 
demokratisk familjestruktur.  
 Genom textanalysen av Connectmanualen framträder en koppling mellan det 
Giddens (1995, s. 162) och Beck & Beck Gernsheim (2002, s. 3, 72) presenterar som 
utmärkande för en demokratisk familj och den familjestruktur som förespråkas genom 
Connectmanualen. Sambandet som återfunnits mellan Connectmanualen och de 
utmärkande begreppen för den demokratiska familjestrukturen presenteras nedan. 
Sambandet presenteras med hjälp av våra tolkningar av manualens innehåll och 
tolkningar av manualens innehåll utifrån de idealtyper som presenterats som utgör 
studiens analytiska verktyg. 
 
Förhandlande relationen 
I Connectmanualen kan det utläsas att relationen mellan föräldrarna och barnen 
utvecklas och förändras. En förhandlande relation är nödvändig mellan förälder och 
barn för att uppnå och bibehålla en jämställd och fungerade relation. Hur en 
förhandlande relation mellan barn och förälder förespråkas se ut visar sig främst i 
manualens rollspel. Ytterst tydligt är det i avsnittet som behandlar principen konflikt. 
I manualen kan det utläsas att en viktig utmaning för föräldern är att kunna vara 
känslomässigt närvarande och tillgänglig för barnet under konflikt. Istället för att 
motarbeta barnet bör föräldern arbeta tillsammans med barnet för att lösa konflikter. 
Vanligt är att föräldrar reagerar på konflikt på två sätt, agera eller fly. I manualen 
förespråkas det istället att föräldern möter barnet i konflikten och tillsammans med 
barnet försöker komma fram till en lösning. 
 

”Föräldrarna och deras barns förmåga att bibehålla sitt ”partnerskap” under perioder 
med konflikt är ett tecken på en bra relation… de båda behöver vara engagerade i att 
lösa en konflikt” (Connectmanualen, 2009, s. 81). 
 

I Connectmanualen återfinns ett flertal rollspel där det påvisas hur en förälder ska 
reagera i olika vardagssituationer med sina barn. I avsnittet som behandlar principen 
konflikt återfinns det tre rollspel där det tredje exemplet på ett tydligt sätt påvisar 
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vilken syn på föräldrarollen Connectkursen genomsyras av och förespråkar. 
Rollspelet är utformat såhär 
 

Föräldern sitter och ser på TV när barnet kommer in och smäller igen dörren bakom 
sig, kastar sina saker på golvet och sparkar på dem, tydligen jättearg. 
Barnet: Jag hatar dom! 
Föräldern (stänger av Tv:n): Oj då, det verkar som om du har haft en tuff dag. Vad har 
hänt? 
Barnet: Ingenting. Jag vill inte prata om det (sitter kvar i rummet och är sur). 
Föräldern: Jag märkte bara att du verkade väldigt arg… Det är OK. Jag undrade bara 
om det är något du vill prata om. 
Barnet (skriker): Jag sa ju att jag inte vill prata om det… Låt mig vara ifred (upprörd). 
Föräldern: Du gör som du vill, med det vore bra att hitta något annat sätt att berätta 
varför du är upprörd. Det kanske inte är så lätt att prata just nu, men om du vill prata 
senare, så finns jag här. 
Barnet: Nja jag vill inte… (lämnar rummet, fortfarande upprört, men lugnare än förut) 
(Connectmanualen, 2009, s. 95). 

 
Samtidigt som det i Connectmanualen beskrivs att det inte bara finns ett sätt att vara 
förälder på, så är rollspelet ovan ett bra exempel på den föräldraroll som lärs ut under 
Connectkursen. Föräldern ska anta en förhandlande föräldraroll där målet är att förstå 
barnet och arbeta tillsammans med barnet för att skapa en god relation. 
 
Jämställdhet och empati 
I Connectmanualen framstår jämlikhet som ett viktigt element i familjestrukturen. 
Familjemedlemmarna behöver tolerera att skiljaktigheter i åsikter kan uppkomma 
inom familjen. Ingen familjemedlems synpunkter eller åsikter ska ses som överordnad 
de andras. Vikten av kommunikation och uppmärksamhet i familjen framställs som en 
central del för en välfungerande familj i Connectmanualen. I manualen kan det även 
utläsas att det förespråkas att utveckla en förmåga att förstå och uppskatta varandra i 
familjen. I och med att de ovan nämna delarna ses som centrala och förespråkas i 
Connectmanulen, leder detta till att man uppnår en jämställd familjerelation vilket 
anses som något att sträva mot enligt tolkningen av Connectmanualen.  
 Ytterligare begrepp som återfinns i Connectmanualen och som framställs som 
nödvändigt för att upprätta en jämställd och välfungerande familjestruktur är empati. 
Empati anses kunna öka jämlikheten i familjerelationerna.  
 

”Genom att förmedla empati till ett barn sänder vi ett budskap till barnet att hans eller 
hennes perspektiv och känslor har betydelse och är värdefulla för oss” (Connect, 2009, 
s. 128). 

 
I manualen förklaras empati som ”att uppleva en annan persons känslor som de vore 
sina egna känslor” (Connectmanualen, 2009, s. 122). I föräldrarollen visas empati 
genom att föräldern ställer sina egna känslor åt sidan och istället intar barnets 
perspektiv. Detta är en genomgående egenskap som en förälder beskrivs gynnas av i 
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sin föräldraroll, enligt vad som står skrivet i Connectmanualen. I manualen lyfts det 
även fram att visad empati inte leder till att föräldrar förlorar sin auktoritet. Det 
innebär istället att föräldern öppnar upp för en mer förhandlade förälder- och 
barnrelation, som beskrivits ovan som en central del i den familjestruktur som 
förespråkas genom Connectmanualen.  Den förhandlande relationen präglas av att 
föräldern och barnet upprättar och utvecklar sin relation i samförstånd med varandra 
istället för att föräldern har ensam auktoritet över barnet, detta står att läsa i manualen.  
 

”Med empati tar vi en annans perspektiv och tillåter oss själva att känna vad hon eller 
hon känner. Det är ibland svårt att göra det därför att vi för tillfället måste bortse från 
våra egna känslor” (Connectmanualen, 2009, s. 128). 

 
Kommunikation 
Kommunikation är ytterligare ett begrepp som frekvent återkommer i 
Connectmanualen. Connectkursen förespråkar genom dess manual att kommunikation 
ska råda framför konfrontation. I Connectmanualen går det att utläsa att en jämlik och 
förhandlande kommunikation inom familjen är en grundbult för en ideal 
familjestruktur. Kommunikationen är viktig i alla aspekter av familjelivet i allt från att 
lösa konflikter till att uttrycka empati. En förbättrad verbal kommunikation i familjen 
kan leda till reducering av konfliktfyllda situationer som kan uppstå i familjen samt 
leda till förbättrad familjemiljö i stort. Genom att förändra sättet man kommunicerar 
med varandra i familjen kan den problematik som finns i familjen förminskas. Två 
rollspel som återfinns i manualen kommer lyftas fram för att påvisa 
kommunikationens roll i den familjestruktur som förespråkas igenom 
Connectmanualen. 
 

Föräldern sitter och ser på Tv eller läser. 
Sonen (kommer in i rummet, smäller argt igen dörren): Jag lägger av! Jag ska aldrig 
spela fotboll mera. Jag hatar dom! 
Föräldern (förvånat): Lägger av? Var inte fotboll ditt liv förra veckan? 
Sonen: Och du tittar bara på Tv som vanligt! Du bryr dig inte heller! JAG LÄGER AV! 
Föräldern: Det kunde du ju ha tänkt på innan jag köpte nya fotbollsskor åt dig förra 
veckan, skor som du bara MÅSTE HA. 
Sonen: Du kan gärna ta tillbaks dom jävla skorna för jag tänker aldrig använda dom 
igen! 
Föräldern: Du slutar INTE spela fotboll… jag har fått ändra på en massa saker för att 
köra dig till träningen och betala för dom där nya skorna. Du ville vara med i ett lag 
och jag tänker INTE låta dig sluta vara för att du DEN HÄR VECKAN bestämmer att 
du hatar fotboll! Det är just likt dig eller hur? 
Sonen: Det struntar jag i. du fattar ingen! Jag HATAR fotboll och DU KAN INTE 
TVINGA MIG! Jag hatar dig – du är dum – du är en tönt! 
Sonen lämnar rummet och smäller igen dörren efter sig. (Connectmanualen, 2009, s. 
129-130) 

 
Efter detta rollspel presenteras samma rollspel igen med förändringen att föräldern 
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kommunicerar med sonen istället för att konfrontera honom. Sättet föräldern väljer att 
kommunicera på i det andra rollspelet anser vi är kännetecknande för hur 
Connectkursen förespråkar att föräldrar ska försöka förhålla sig till sina barn genom 
kommunikation. Det andra rollspelet gestaltar sig såhär. 
 

Föräldern sitter och ser på Tv eller läser. 
Sonen (upprört): Jag lägger av! Jag ska aldrig spela fotboll mera. 
Föräldern: Hej Staffan… Du ser verkligen arg ut. 
Sonen: Jag bryr mig inte om fotboll längre. Du kan ta tillbaka dom där nya skorna för 
jag kommer aldrig att behöva dom mera. 
Föräldern: jag kan se hur upprörd du är. Du tycker verkligen inte om fotboll – undrar 
varför du har 
börjat tycka så illa om det så att du vill sluta… 
Sonen (frustrerat): Du fattar inget! Du fattar aldrig nått! Ingen fattar nått! 
Föräldern: Jag ser hur upprörd du är och du har rätt, jag vet inte vad som har hänt… 
Men jag vill gärna veta… Har du lust att berätta för mig om det? (Connectmanualen, 
2009, s.132) 

 
Föräldern bekräftar barnet genom att ta ett steg tillbaka och ser förbi barnets 
aggressiva beteende och sätter istället ord på barnets känslobudskap. Genom sitt val 
att kommunicera med barnet istället för att konfrontera det aggressiva beteendet 
avväpnar föräldern barnets aggressivitet.  
 
Emotionellt fokus  
I manualen lyfts anknytningen fram som en central del i att vara människa. Behovet 
av anknytning försvinner inte och är en del av alla mänskliga relationer. Vidare skrivs 
det i Connectmanualen att anknytningen är en av de mest primära nödvändigheterna i 
livet och avgörande för en individs utveckling. I manualen prioriteras det emotionella 
och främst behovet av sociala relationer. Att den emotionella aspekten prioriteras 
under kursen påträffas vid varje kurstillfälle under Connectkursen. Vi varje 
kurstillfälle läggs tid och fokusering på diskussioner mellan deltagarna. Att det just är 
fokus på det emotionella påträffas i de frågor som Connectledarna ämnar ställa till 
deltagarna enligt manualen. Frågorna som ställs fokuserar på deltagarnas känslor och 
tankar. Ett exempel på detta är de frågor som ställs efter ett rollspel under principen 
konflikt. Frågorna lyder: ”Vad tänkte och kände barnet” samt ”Vad tänkte och kände 
föräldern”. Dessa frågor ställer ledarna till deltagarna efter nästintill samtliga rollspel 
under kursen. Ytterligare fokus på det emotionella framträder i manualens strategier 
som deltagarna får ta del av. Strategierna syftar till att få föräldrar att förstå sina barns 
beteende, snarare än att förändra barnets beteende. Hur uppnår då föräldrarna 
egenskapen att förstå sitt barns beteende enligt Connectmanualen? Manualen 
förespråkar att föräldern ska lyssna aktivt på barnet samt föra en dialog. Vikten av att 
föräldern tar ett steg tillbaka för att reflektera över barnets beteende snarare än att 
agera mot beteendet lyfts fram i manualen. Allt beteende betyder något och det finns 
ett emotionellt budskap med varje beteende. Som förälder krävs det att man lyckas se 
barnets grundläggande känslobudskap och inte ensidigt fokusera på barnets eventuella 
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aggressiva beteende. “Vi tycker verkligen att du kan vinna mycket på att ta ett steg 
tillbaka och fundera över vad beteendet betyder i relationen mellan dig och ditt barn.” 
(Connectmanualen, 2009, s. 33). 
 
Självständighet 
Ytterligare en aspekt som beskrivs som primärt för en individ är behovet av 
självständighet och självbestämmande. I Connectmanualen kan man utläsa att det 
förespråkas att varje individ behöver känna att vi har innehar självständighet. När 
barn kommer i förpuberteten börjar deras resa på riktigt till ett mer självständigt liv. 
Det band som barnet har delat med familjen utvidgas till ett band som nu även ska 
delas med andra sociala relationer. Det är viktigt för barnen att få känna att de har 
utrymme till att utveckla sin självständighet och sitt självbestämmande för att kunna 
självförverkliga sig själva och skapa sin egen identitet. (Connectmanualen, 2009, 
s.101-102). I Connectmanualen kan det utläsas att det är av vikt att föräldern ska 
förstå barnets behov av självständighet och stötta barnet i detta. Det band barnet har 
med föräldrarna ska så småningom övergå till ett band individen skapar med en ny 
partner i en relation. Individen utvecklas ständigt mot att bli mer självständig från 
föräldrarna, vilket leder till en utmaning för föräldern och det är viktigt att föräldern 
klarar av att bibehålla en balans mellan samhörighet och samtidigt ge barnet sin 
självständighet.  
 

”Både barn och föräldrar kan kännasig oroliga och upprörda när det blir för mycket separation; 
båda blir upprörda när det saknas utrymme för självständighet” (Connectmanualen, 2009, s. 
117). 

 
Det utläses även i manualen att alla familjemedlemmar ska ha rätt till utrymme för att 
utveckla ett självbestämmande och varje familjemedlem har rätt till att få utrymme för 
att nå sitt eget självförverkligande. För att skapa en sund familjestruktur bör 
föräldrarna tillgodose sina behov samtidigt som de ser till sina barns. Att uppnå en 
balans mellan sina egna samt barnens behov är även viktigt för att uppnå en 
tillfredställelse i rollen som förälder, står det skrivet i Connectmanualen. Det återfinns 
ett rollspel som är representativt för det vi anser Connectmanualen förespråkar när det 
gäller familjemedlemmarnas självständighet. 

 
Barnet mumlar i telefonen… 
Barnet (högt till föräldern): Mamma, jag behöver skjuts hem till Anna – jag behöver 
verkligen komma dit – kan du göra mig dit om en kvar ungefär? 
Föräldern: Kan du säga om det där? 
Barnet (strängt): Kan du köra mig hem till Anna om en kvart? 
Föräldern (förvånad): Nja, jag ska träffa min kompis Jenny och vi ska gå ut och äta 
middag. Du förstår… Jag vet att det är viktigt för dig att träffa dina vänner och jag vill 
gärna hjälpa till, men jag har kommit överens med Jenny om det här för länge sedan 
och jag kan inte skippa det nu. 
Barnet (lätt irriterat men också tveksam): Men mamma… Jag behöver verkligen 
komma dit – du kan väl köra mig först och gå och äta sen. Det är väl inte stor grej att 
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göra mig – du… 
Föräldern (bestämt men vänligt): Jag kan inte köra dig hela vägen för då missar jag 
middagen med Jenny, men jag kan köra dig till köpcentret på halva vägen och sedan 
kanske Annas pappa kan hämta dig där, eller vi kan hitta en buss därifrån. Sedan kan 
jag hämta dig efter middagen. Hur låter det? 
Barnet: Jaså, du kan inte ens köra mig hela vägen? Men OK, vi prövar väl att ringa 
hennes pappa då (Connectmanualen, 2009, s. 153). 

 
Rollspelet ovan är representativt för den familjestruktur som lärs ut under kursen med 
hjälp av manualen. I rollspelet påvisar man viktiga karaktärsdrag som är frekvent 
förekommande i manualen, exempelvis en förmedlande relation då föräldern möter 
barnet i en kompromiss. Det påvisar även vikten av jämlikhet i familjen då förälderns 
behov och barnets behov beskrivs som jämlika, samt vikten av självständighet för alla 
individer i familjen. 
 
Sammanfattning 
Efter sammanställningen av textanalysens resultat kan vi utkristallisera vissa 
karaktärsdrag som förespråkas av Connectmanualen i hur en familj ska fungera på 
bästa sätt samt vilka utmärkande egenskaper en bra förälder bör ha. Det går att utläsa i 
majoriteten av manualens avsnitt att familjen ska präglas av jämställdhet där barnen 
och föräldrarna har en förhandlande relation. Relationen mellan förälder och barn 
förbättras och förändras genom samarbete där båda parterna har ansvar för att 
relationen ska fungera vilket beskrivs som ett partnerskap. Ett av kursens mål är att 
lära föräldrar att lösa konflikter genom kommunikation och dialog med barnet. 
             Det återfinns även karaktärsdrag i manualen som påvisar hur Connect 
förespråkar att en bra förälder ska vara. Exempel på egenskaper som tillskrivs en bra 
förälder är att tänka efter innan man handlar och istället försöka förstå beteendet 
snarare än att reagera mot det. Upprätthålla en god kommunikation med barnet samt 
se och bemöta sitt barn som ett subjekt och inte som ett objekt. Dessa karaktäristiska 
drag är genomgående och återfinns Connectmanualens samtliga avsnitt, i rollspelen, 
diskussionerna och i de teoretiska delarna. 
             Egenskaper och begrepp som frekvent återkommer i manualen och är 
karaktäristiska för den familjestruktur som förespråkas genom Connectmanualen och 
under kursens gång är även utmärkande egenskaper och begrepp för det Giddens, 
Beck och Beck-Gernsheim benämner som den demokratiska familjestrukturen. Vidare 
benämner både Giddens (2007, s. 11) och Beck & Beck-Gernsheim (2002, s. 1-11) 
även individualiseringen som ett centralt begrepp i den demokratiska 
familjestrukturen. Individualiseringsbegreppet sammankopplas med den syn på 
individens rätt till självständighet och självbestämmande som vi anses kan utläsas i 
manualen. Förbindelserna som vi presenterat mynnar ut i slutsatsen att en 
demokratisk familjestruktur förmedlas som idealtyp för familjestrukturer genom 
Connectkursen. Slutsatsen dras med stöd i teorin som är grundad i Giddens, Castells 
och Beck & Beck-Gernsheim. Ytterligare resultat som stärker slutsatsen presenteras i 
nästa avsnitt. 
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5.1.2 Respondenternas upplevelser av Connectkursen.  
Under intervjuerna med respondenterna ställdes frågan om vilken familjestruktur som 
de ansåg förespråkades genom Connectkursen. I deras svar fann vi resultat som kan 
liknas vid vår textanalys av Connectmanualen samt med de begrepp som Giddens 
(1995, s. 162) och Beck och Beck-Gernsheim (2002, s. 72) lyfter fram som 
representativa för den demokratiska familjestrukturen. Enligt vår mening kan empirin 
från intervjuerna stärka vår slutsats om att Connectmanualen förespråkar en 
demokratisk familjestruktur. Intervjuresultatet presenteras nedan. 
 
Kommunikation 
Att kommunikation är en central aspekt för en välfungerande familjestruktur är något 
som samtliga respondenter uppger förmedlas genom Connectkursen. Respondenterna 
beskriver att kursen förmedlar att en bra förälder ska ha god kommunikation med 
barnen, och samarbeta med barnet istället för att endast bestämma själv. 
Kommunikationen beskrivs av respondenterna som en nyckel till att kunna förändra 
relationerna i familjen. ”Jag skulle svara att kursen handlar om kommunikation 
mellan barn och föräldrar” (Respondent 1, intervju, 29 mars 2014). ”Hur man skulle 
förbättra kommunikationen eller relationen mellan föräldrar och barn eller alla som är 
omkring” (Respondent 4, intervju, 2 april 2014). Kommunikation beskrivs enligt 
Giddens (1995, s. 11) som en nödvändighet för att en demokratisk familjestruktur ska 
råda. Samtliga respondenter gav, oberoende av varandra, oss svar som direkt nämner 
kommunikation mellan förälder och barn som en central och viktig parameter för en 
fungerande familj. 
 
Jämlikhet 
Citaten som presenteras ovan påvisar dessutom en strävan efter jämlikhet i relationer, 
då kommunikation förutsätter att individer möts med en viss grad av respekt för 
varandras åsikter. Respondenterna uppger att det i en familj inte ska finnas en 
familjemedlem som har ensam auktoritet utan alla ska samarbeta. En respondent 
beskriver detta som, ” Ingen har bestämning. Man pratar och man kompromissar”. 
Detta citat sammanfattar respondenternas gemensamma uppfattning av vad som 
förespråkas i Connectmanualen för hur en familj ska fungera. Begreppet jämlikhet 
beskrivs vara en central del i den demokratiska familjestrukturen enligt Giddens 
(1995, s. 11), och enligt respondenterna är det även ett centralt begrepp i det som 
beskrivs i Connectkursen. 
 
Självständighet 
En av respondenterna beskriver även att man inte får glömma att både föräldrar och 
barn har behov i en familj och ingens behov får glömmas bort. “En bra familj ska 
fungera genom respekt, föräldrar ska respektera sina barn fast dem bestämmer och är 
huvudmannen. Barnen har mer behov än föräldrarna och föräldrarna ska inte glömma 
dem, men föräldrarna ska inte heller glömma sig själva.” (Respondent 1, intervju, 29 
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mars 2014). Vidare beskriver respondenterna att de genom Connectkursen lärt sig att 
alla i familjen måste ses som egna individer och alla behöver utrymme för sitt 
självbestämmande och för att utveckla sin självständighet. Respondenterna beskriver 
att de anser att självständighet är en central det i det som förespråkas genom 
Connectkursen. En respondent sa exempelvis det här, ”När barnen är 18 år då flyttar 
dom ut, föräldrarna förväntar sig det” (Respondent 4, intervju, 2 april 2014). Detta 
påvisar att respondenterna har uppfattat att det i Connectmanualen förespråkas att 
varje individ ska utvecklas för att nå självförverkligande och självständighet. Det 
respondenterna beskriver kan liknas vid meningen av individualiseringsbegreppet 
som både Giddens (2007, s. 11) och Beck & Beck-Gernsheim (2002, s. 1-11) menar 
är en central del i den demokratiska familjestrukturen, familjestrukturen. 
 
Förhandlande relationen 
Respondenterna berättar även att det i Connectmanualen beskrivs att föräldrar och 
barn måste kompromissa och förhandla för att lösa vissa situationer som kan uppstå. 
Detta kan liknas vid det begrepp Giddens (1995, s. 162) benämner som en förhandlad 
auktoritet. Respondenterna berättar att föräldern har auktoritet över barnet men att en 
ömsesidig respekt från båda parters sida grundar sig i förhandlandet och 
kommunikationen. En respondent uttrycker att ”i en familj måste man ge och ta” 
(Respondent 2, intervju, 2a april 2014), vilket visar att respondenterna har 
uppfattningen av att det i manualen förespråkas att det ska finnas en förhandlande 
relation mellan förälder och barnet. 
 
Emotionella 
Samtliga respondenter berättade att de fått lära sig att inte regera allt för instinktivt 
och spontant vid konflikt tillfällen med barnet. Utan stanna upp och fokusera på 
känslorna och vad känslorna förmedlar. En förälder som reagerar instinktivt är inte i 
kontakt med sina känslor och fokus på att få föräldrarna att prata om sina och barnets 
känslor visar på kursens koppling till den demokratiska familjen, eftersom man enligt 
Beck och Beck-Gernsheim (2002) kollektivt fokuserar på det emotionella i den 
demokratiska familjen. 
 
Efter avslutad kurs 
Under intervjun ställdes frågan hur respondenternas syn på vad som gör en bra 
förälder och en bra familj ser ut efter att genomgått Connectkursen. När 
respondenterna beskrev detta för oss återkom begrepp som förhandlande, 
kommunikation och jämställdhet. Dessa stämde överens med den beskrivning de gett 
gällande vad dem lärt sig att en bra förälder är samt bra familj är under kursens gång. 
Trots att respondenternas familjesituationer skiljde sig åt så anser vi att deras syn på 
vad som gör en bra förälder och en bra familj i hög grad präglades av Den 
demokratiska familjestrukturen. En respondent beskriver exempelvis att en bra 
förälder kan förklaras såhär, ”Bra föräldrar är att när man säger vad som är rätt. Om 
de händer någonting att man kan också visa barnen. Det måste finnas en 
kommunikation mellan föräldern och barnet.” (Respondent 2, intervju, 2 april 2014). 
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Respondenternas svar återger en bild av en bra förälder som har en förhandlande 
relation till barnet genom att lyssna på barnet. I familjen ska det råda jämlikhet mellan 
familjemedlemmarna och en kommunikation mellan alla familjemedlemmar. 
                
Sammanfattning 
Respondenterna beskriver att en bra situation mellan förälder och barn uppstår när de 
respekterar varandra och lyssnar aktivt på varandra. När kommunikationen fungerar 
och alla familjemedlemmar ges lika stor plats i familjen fungerar en familj på ett bra 
sätt, menar respondenterna. En av respondenterna berättar, ”Jag anser att familjen 
fungerar när man respekterar varandra, håller ihop, lyssnar, kommunicerar, alla ska 
delta och man kommunicerar innan.” (respondent 1, intervju, 29 mars 2014). Ett 
flertal av respondenterna besvarade frågan samstämmigt och detta citat är 
representativt för samtliga respondenter. I respondenternas berättelser kan det 
utkristalliseras tolkningar som kan liknas vid Giddens (1995, s. 162) begrepp för den 
demokratiska familjen, som exempelvis jämlikhet, självständighet, förhandlad 
auktoritet, att det emotionella ska stå i centrum för familjen och kommunikation. 
Trots att respondenterna inte alltid uttalar det direkta begrepp kan vi genom analys 
och utplockning av citat påvisa att det respondenterna berättar om kan liknas vid 
dessa begrepp. Därmed menar vi att respondenternas berättelser stärker vår slutsats 
om att manualen är skriven och utformad utifrån en demokratisk familjestruktur.  
 Vi anser att respondenterna förmedlar en syn på vad som utmärker en bra 
familj och en bra förälder som är överensstämmande med den syn som 
respondenterna tidigare beskrivit att dem fått lära sig under kursen. Men för att 
besvara frågan om respondenternas syn på familjestrukturer har förändrats i och med 
Connectkursen måste det tas reda på hur respondenternas familjestrukturer såg ut 
innan genomförd Connectkurs. Detta kommer att presenteras under kommande 
avsnitt.  

5.2 Traditionella familjen 
Som kontrast till den demokratiska familjestrukturen kan den traditionella 
familjestrukturen ställas. Durkheim (1984, s. 234), Giddens (2007, s. 195) och 
Castells (2001, s. 151) beskriver att en traditionell familjestruktur präglas av 
hierarkiska roller i familjen och ett manligt överhuvuds maktutövning och auktoritet 
över familjen. Föräldrarna är överordnade barnen och barnen ifrågasätter inte 
föräldrarnas positioner. Samtliga respondenter har immigrerat till Sverige från 
Somalia och upplevde att deras syn på vad som gör en bra förälder och en bra familj 
var en annan när det var bosatta i Somalia än den familjestruktur de upplever sig ha i 
dagsläget. När vi i intervjuerna ställde frågan om respondenternas syn på hur en bra 
familj och en bra förälder ska vara såg annorlunda ut innan de genomgick 
Connectkursen svarade respondenterna samstämmigt ”Ja”. Innan respondenterna 
genomgick Connectkursen beskriver dem att de förhåll sig till sin föräldraroll på ett 
annorlunda sätt än vad de gör idag. ”Jag hade en kultur innan jag kom till Sverige, 
men Connect är olika. Och det mest i Connect är inte samma som i min kultur som 
jag hade” (Respondent 4, intervju, 2 april 2014).  
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 Skillnaderna som respondenterna upplever mellan synsätten på 
familjestrukturer kommer att presenteras nedan med hjälp av respondenternas 
berättelse och citat från intervjuerna. 
 
Auktoritet 
Den av respondenterna mest frekvent nämnda skillnaden är att föräldrarna i Somalia 
har större makt och auktoritet över barnen. Föräldrarna, främst mannen, har ensam 
auktoritet i familjen och denna makt är inget som ifrågasätts av barnen. En av 
respondenterna utryckte detta på följande vis, ” Dem bara lyder föräldrar där 
(Somalia), pappa mamma bestämmer och barnen lyder” (Respondent 4, intervju, 2 
april 2014). Vidare berättar respondenterna att i Somalia har barnen en lägre rang än 
barn i Sverige, vilket leder till att barnen har mindre frihet i Somalia. 
 

”Alltså, när vi bodde i Somalia, barnet blir myndigt vid 15 år en myndig måste 
respektera sina föräldrar. Men här i Europa har barnet mer frihet till dem blir 18 år o 
barnen kan tjafsa längre tills dem är 18 år o de är inte bra men vi måste anpassa oss.” 
(Respondent 4, intervju, 2 april 2014). 

 
Respondenterna berättade att det är föräldrarna som bestämmer och kompromisser får 
inget utrymme i föräldra- och barnrelationen. Respondenterna uppgav att föräldrar i 
Somalia förespråkas vara hårda men rättvisa i sin maktutövning över barnen. Det ska 
inte finnas något utrymme för barnen att säga emot föräldrarna. Att barnen inte 
ifrågasätter föräldrarnas makt, enligt respondenterna, anser vi påvisa bristen av 
förhandlad auktoritet i föräldra- och barnrelationen och istället påvisar en hierarkisk 
familjeordning. En respondent beskriver att det i Somalia förespråkades att en 
förälder inte ska backa undan när det uppstår konflikt med barnet utan svara emot 
med konfrontation. Vidare uppger respondenterna att det även var så de reagerade på 
konflikt med sina barn innan de genomgick Connectkursen. 
 

”Jag har förändrats efter Connect, innan när barnen var arga och dem kasta väskan blev 
jag arg o ja tänkte varför gör dem så. Men sen lärde ja mig genom Connect när barnen 
visar sig på det sättet blir de konflikt när föräldrarna tjafsar tillbaka så jag gör inte de 
längre.” (Respondent 1, intervju, 29 mars 2014). 

 
Samtliga respondenter beskriver en föräldraroll där det förespråkas en agerande roll i 
konflikter. Respondenterna beskriver att föräldern reagerar direkt om barnet gör något 
som föräldern uppfattar som fel. Detta skiljer sig från det skrivna i Connectmanualen 
om hur en förälder bör agera, menar respondenterna. En respondent beskrev att 
Connectkursen förmedlar en syn på familjestruktur som är övergripande i Sverige. 
När vi frågade respondenten varför hon ansåg att det var så svarade hon: 
 

”Jag anser att Connect är baserad på svensk kultur, för till exempel i hemlandet när 
barnen gör fel vi brukar inte backa vi brukar gå framåt o diskutera, varför gör du så? Ja 
e din mamma du måste respektera mig och vi är muslimer, du måste respektera dina 
föräldrar. Men här i Europa vi fick lära oss att backa och det här klimatet ändrade oss, 
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det ändrade oss och våra barn så vi fick ändra oss.” (Respondent 1, intervju, 29 mars 
2014) 

 
Citatet sammanfattar vilken syn respondenterna hade på hur en bra förälder ska vara 
och göra samt hur en familj ska fungera innan de genomgick Connectkursen. 
 
Skam 
I den familjestruktur som präglade respondenternas familjesyn innan de genomgick 
Connectkursen sågs det som skamligt om barnen sa emot föräldrarnas auktoritet, 
berättar respondenterna. Barnen sa inte emot föräldrarna för att det anses som fult och 
skamlig. En respondent beskrev det på det här sättet, “Det är skamligt i Somalia att 
säga emot föräldrar, att slänga i dörren framför föräldrar, man skäms där att göra så 
mot föräldrar.” (Respondent 2, intervju, 2 april 2014). En annan respondent beskriver 
att ”I Somalia, man våga inte säga emot framför föräldrar” (Respondent 4, intervju, 2 
april 2014) Enligt Durkheim (1984, s. 153, 234) är skam den framträdande känslan 
för en individ som bryter mot familjens regler inom den traditionella 
familjestrukturen. Det finns även en rädsla för straff hos individen. Vidare träder 
skam fram som ett kollektivt ansvar i de sociala relationerna och därför betraktas den 
traditionella familjestrukturen som skampräglad, menar Durkheim (1984, s. 153, 
234). 
 
Kollektiv 
I den tidigare familjestruktur som respondenterna levde efter sågs inte familjens 
medlemmar som självständiga individer, uppger respondenterna. En av 
respondenterna beskriver att i Somalia förväntas barnen att ta hand om föräldrarna när 
de blir äldre, man stannar i familjen och tar hand om varandra. “Barnen blir 18 år, 
föräldrar räknar med att dem flyttar ut. Men man räknar med att när barnen blir 18 vi 
Somalier räknar med att det barnet hjälper oss.” (Respondent 4, intervju, 2 april 
2014). Under intervjuerna var det en av respondenterna som tog upp ett exempel ur 
Connectmanualen som påvisar att det i manualen förespråkas att alla 
familjemedlemmar ska ses som egna individer men egna behov. Rollspelet är 
utformat såhär: 
 

Barnet mumlar i telefonen… 
Barnet (högt till föräldern): Mamma, jag behöver skjuts hem till Anna. jag behöver 
verkligen komma dit – kan du köra dig mig om en kvar ungefär? 
Föräldern: Skojar du med mig? Du kunde ha sagt något tidigare, jag ska ut och äta 
middag med mina vänner ikväll. 
Barnet (med växande besvikelse): Men mamma… jag behöver verkligen komma dit – 
du kan väl köra mig först och gå och äta sen – det är väl ingen stor grej att köra mig… 
Föräldern (med växande irritation): Allt du tänker på är dig själv – jag får aldrig chans 
att göra något – du bryr dig aldrig om hur jag har det. 
Barnet (sarkastiskt): Jaså, jag tänker bara på mig själv? (ännu argare) Det var lustigt 
sagt – allt du gör är att tänka på dig och dina vänner! Jag har ingen bil men det har du – 
och du kan inte ens skjutsa mig – jag hatar dig! (rusar ut) 
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Föräldern lämnar ilsket rummet. (Connectmanualen, 2009, s. 149). 
 
Rollspelet ovan menar respondenten påvisade hur både föräldern och barnets behov 
ses som viktiga samt visar vikten av hur relevant det är för både föräldern och barnet 
att få vara sin egen individ. Respondenten beskriver att rollspelet är svårt att förstå för 
en individ som lever efter den familjestruktur som förespråkas i Somalia, där ett 
liknande scenario inte skulle uppstå. Respondenten berättar att en somalisk kvinna 
skulle reagera genom att säga, ”Varför ska mamman inte vara med barnen? Hon bara 
tänker på sig själv” (Respondent 3, intervju, 2 april 2014). En individ som lever efter 
en traditionell familjestruktur har svårt att relatera till rollspelet som beskrivs ovan, då 
det anses som fel att sätta sina behov som självständig individ framför andra 
familjemedlemmars behov. Durkheim (1984, s. 26) och Giddens (2007, s. 195) menar 
att man i traditionella familjestrukturer ser till gruppens behov innan man ser till sina 
egna behov och respondenterna stärker denna slutsats med deras beskrivningar. 
Individen ses inte som självständig individ inom den traditionella familjestrukturen 
utan individens främsta mål är att sätta gruppens bästa före sitt eget bästa. Detta kan 
förklaras som att istället för att självförverkliga sina egna mål i livet så har individen 
en större lojalitet till sin familj, som i detta fall är ens grupp menar Durkheim (1984, 
s. 26) och Giddens (2007, s. 195). Familjens bästa kommer före individens, som 
därför tar hand om sin familj. 
 
Stort släktskapsnätverk 
En respondent berättar att i den familjestruktur hon levde efter i Somalia kan en familj 
omfattas av fler än mamma, pappa och barn. Exempelvis kunde en familj omfatta hela 
släkten eller grannskapet. Om barnet gör något som inte är önskvärt kan en släkting 
eller en granne tillrättavisa barnet utan att barnet ifrågasätter detta. 
 

”Omgivningen i Somalia, om de är farbror eller granne eller en som inte känner barnen, 
om de ser ett barn som gör fel man kan säga ”varför gör du så? Gå hem”. Och barnen 
känner att dem gör fel. Man kan göra så i Somalia. (Respondent 4, intervju, 2 april 
2014). 

 
Familjen anses inom den traditionella familjestrukturen innefatta ett större nätverk 
med fler släktingar, grannar m.m. än den klassiska kärnfamiljen skriver Giddens 
(2007, s 195, 200). Med stöd av ovan nämnda resultat anser vi att respondenterna haft 
en traditionell syn på familjebegreppet innan kursdeltagandet. Utmärkande drag för 
den traditionella familjen, som hierarkiska roller i familjen, föräldrarnas odiskutabla 
auktoritet över barnen, skampräglat, brett familjenätverk samt synen på individen som 
objekt och inte subjekt återspeglades i respondenternas svar. 
 

5.3 Migrationsprocessen 
Att flytta till ett nytt land innebär en mängd utmaningar. En utmaning kan vara att det 
råder diskrepans mellan ländernas familjestrukturer. Att komma från ett land som 
bygger på en traditionell familjestruktur där föräldrarna har haft nästintill all makt i 
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familjen till ett land där den övergripande familjestrukturen är en demokratisk och 
jämställd kan bli komplext. Denna situation var något respondenterna berättade om 
under våra intervjuer. En av respondenterna berättade att när hon och hennes familj 
flyttade till Sverige började det uppstå problem i familjen som inte funnits tidigare. I 
familjen fick de svårt att förstå varandra och detta ledde i sin tur till konflikter mellan 
familjemedlemmarna. 
 

”Vi har kommit till det här landet nyligen, jag har bara ett barn som är fött här. De 
mesta vi förstår varandra jag och barnen eftersom vi har kommit från Somalia och nu är 
vi i Sverige och det är olika. Man är inte uppvuxen på samma kultur på samma sätt och 
de kan orsaka att vi inte förstår varandra när de gäller prat och hur man ska göra.” 
(Respondent 4, intervju, 2 april 2014). 

 
 
Ytterligare en utmaning för föräldrar som flyttar till Sverige från Somalia är att förstå 
att barnen har mer rättigheter i Sverige än i Somalia, vilket respondenterna menar blir 
svårt för föräldrarna att förstå. En respondent beskriver ”En grej som är i Sverige att 
treåringen bestämmer själv, vid hade inte den kulturen innan” (Respondent 2, 
intervju, 2 april 2014). Ett annat exempel som en respondent tar upp som visar på 
barnens rättigheter i Sverige handlar om socialtjänsten. Respondenten beskriver att 
barnen vet om att de har mer rättigheter i Sverige och utnyttjar det genom att hota 
med att vända sig till socialtjänsten vid konflikt med föräldrarna. Att barnen kan 
kontakta socialtjänsten på egen hand och be om hjälp är något som är främmande för 
individer som kommer från ett land där barnen inte har samma rättigheter menar 
respondenten. Vidare uppger respondenten att barnens rättigheter ses som viktigare än 
föräldrarnas hos myndigheter. ”Och när man går till myndigheterna, när barn och 
föräldrar går, barnen har alltid rätt” (Respondent 4, intervju, 2 april 2014).  
 Ett par av respondenterna förklarade att positionerna i familjestrukturen de 
levde efter förändrades när det flyttade från Somalia till Sverige. Familjens redan 
etablerade struktur rubbades samtidigt som familjen skulle anpassa sig till ett nytt 
land med en ny familje- och samhällsstruktur. Detta ledde i sin tur till konflikter och 
kaos i familjen. Castells (2001, s.151-152) och Giddens (1997, s. 162) beskriver att 
det är vanligt förekommande med konflikter och kaos i familjesituationen i en 
migrationsprocess. När en individ flyttar från ett land till ett annat där 
familjestrukturerna skiljer såg åt omdefinieras familjestrukturen som familjen är van 
vid. Föräldrarnas tidigare självklara auktoritet ifrågasätts och barnen får nya 
rättigheter samt positioner i familjen, menar Castells (2001, s. 151-152) och Giddens 
(1997, s. 162). Den förändring som sker i familjen under migrationsprocessen som 
berättats av respondenterna kan förstås genom det Berger & Luckmann (1999, s. 155, 
165) beskriver som konflikt mellan den primära och sekundära 
socialiseringsprocessen. Respondenternas primära socialiseringsprocess, som är 
präglad av en Somalisk familjestruktur, stämde inte överens med den sekundära 
socialiseringsprocess respondenterna mötte i Sverige. Respondenterna som flyttat hit 
från ett land där den traditionella familjestrukturen är den mest framträdande kommer 
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även att ha den som en förutsättning för hur de agerar i sin föräldraroll i det nya 
landet. När de kom till Sverige där den rådande familjestrukturen är den demokratiska 
passade inte respondenternas mall in vilket skapade förvirring. Genom att den primära 
socialiseringsprocessen skiljer sig så markant ifrån den sekundära skapas det kaos hos 
individen som får svårt att anpassa sig till den nya strukturen. Detta är nästan 
oundvikligt då den invanda strukturen har en tendens att leva kvar trots att man flyttar 
till en ny miljö. Det uppstår problem beträffande överensstämmelsen mellan 
individens nya och ursprungliga verklighet menar Berger & Luckmann (1999, s. 155, 
164).  
 I respondenternas fall tas detta till ännu en dimension då de primära 
socialiseringsprocesserna skiljer sig bland de olika familjemedlemmarna. Barnen som 
är födda i Sverige kommer ha lättare att anpassa sig till den sekundära 
socialiseringsprocessen i Sverige då de inte är lika präglade av somaliska 
levnadsförhållanden som vissa andra familjemedlemmars är. Detta kan leda till 
klyftor i familjen. Vilket kan innebära att familjemedlemmarna kan få svårt att 
relatera till och förstå varandra. Denna situation är något som tydligt återges av 
respondenterna vars barn är uppvuxna i Somalia och Sverige. Denna analys styrks av 
att två respondenter berättar att den familjestruktur som fanns i Somalia fungerar bra 
där men den skulle inte fungera inte i Sverige. Respondenterna är överens om att den 
svenska familjestrukturen inte skulle fungera i Somalia. När vi ställde frågan om 
Connectkursen skulle kunna användas som föräldrastödsinsats i Somalia svarade 
respondenterna nej. En respondent berättar att ”Den kulturen som var i Somalia var 
perfekt för den som bor där” (Respondent 4, intervju 2 april 2014).  
 Avslutningsvis var alla respondenterna samstämmiga i att det ansåg att det var 
viktigt att anpassa sig till det svenska samhället för att familjen ska kunna uppnå en 
fungerande familjedynamik igen. En respondent uttrycker att ” Eftersom jag bor här 
jag måste anpassa mig till det här landet...” (Respondent 1, 2 april 2014). 
Respondenterna berättade att Connectkursen hjälpt dem att anpassa sin familjestruktur 
så den passar till det svenska samhället. 
 

”Det känns att Connect är baserat på hur en familj ska leva här i Västeuropa. Vi lever 
här nu och vi måste anpassa oss efter det, så jag har lärt mig av Connect att anpassa 
mig till en bra familj här.”(Respondent 1, intervju 29 mars 2014). 

 
Att anpassa sin primära socialiseringsprocess till det svenska samhällets 
familjestruktur kan vara krävande och det är därför viktigt att individen har viljan och 
motivation för att det ska ge resultat. Det är viktigt att respondenterna har en egen 
vilja att anpassa sig till det svenska samhället vilket innebär att omstrukturera sin 
primära socialiseringsprocess, som präglas av en traditionell familjestruktur, för att 
den ska kunna överensstämma med den sekundära socialiseringsprocessen som 
präglas av den demokratiska familjestrukturen.  
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5.4 Sammanfattande kommentarer 
Utifrån analysen vi genomfört har ett flertal slutsatser kunnat dras och ett flertal 
resultat kunnat lyftas fram. Ett resultat är att respondenternas syn på vad som är bra 
förälder och vad som utmärker en bra familj har förändrats sedan de genomgick 
Connectkursen. Enligt respondenternas utsagor hade dem en annan syn på hur en 
familjestruktur skulle se ut innan de immigrerade till Sverige och genomgick 
Connectkursen. Den familjestruktur som respondenterna beskriver präglade deras 
tidigare syn på familj och förälder kan liknas vid den traditionella familjestrukturen. 
Förändringen respondenterna beskriver i intervjuerna är att deras syn på 
familjestrukturer har gått från det som i studien benämns som den traditionella 
familjen till en mer demokratisk familjestruktur. Vilken är den familjestruktur vi 
anser Connectmanualen förespråkar. Trots att familjestrukturen skiljde sig åt innan 
kursstart så uppfattade inte respondenterna detta som något problem när de skulle 
tillgodogöra sig kursen.  
 Det framkom under intervjuerna att det inte var någonting under kursen som 
var speciellt svårt att förstå. När vi sedan analyserade empirin kunde vi dock urskilja 
att det kanske inte var så problemfritt som respondenterna fick det att framstå. En viss 
problematik kunde uppstå utifrån skillnaderna i de olika uppfattningarna om 
familjestrukturer. En av respondenterna berättade att det ibland kan vara av vikt att 
förändra vissa situationer, exempelvis rollspel som tas upp i Connectmanualen, då 
flertalet av dessa är baserade på ett svenskt familjeliv. Detta kan i sin tur leda till att 
deltagarna kan få svårt att förlika sig och relatera till dessa situationer och begrepp 
vilket försvårar möjligheten för deltagarna att tillgodose sig fullständig kunskap. Efter 
en vidare analys där vi har ställt respondenternas berättelser mot varandra dras 
slutsatsen att spänningar kan uppstå i och med de olika tolkningarna av 
familjebegreppet. Detta tycks ändå kunna överbyggas i den grad att respondenterna 
kan tillgodose sig med den kunskap Connectkursen förmedlar.  
 Vad är det då som avgör om Connectkursen kan appliceras på en grupp som 
har en annan syn på familjebegreppet än det som Connectmanualen förespråkar? Vi är 
medvetna om att vi inte kan frambringa ett korrekt och generaliserbart svar på detta. 
Men vi kan dra slutsatser utifrån den analys vi har gjort och vad vi kan urskilja i 
resultatet. Det är av vikt att kursdeltagarna besitter en vilja och motivation till att 
anpassa sig till den familjestruktur som råder i Sverige för att kunna tillgodogöra sig 
kursen. Eftersom Connectkursen förespråkar en familjestruktur som är framträdande i 
Sverige är det av vikt att deltagarna är villiga att anpassa sig till den familjestrukturen. 
Denna förutsättning är också något som har varit genomgående i våra respondenters 
berättelser där dem uttryckt en vilja och motivation till anpassning, vilket även lett till 
att de fått användbar kunskap genom Connectkursen att använda sig av i familjelivet.  
 Ytterligare en förutsättning för att Connectkursen ska nå upp till dess syfte är 
att samhället där Connect används ska präglas av en demokratisk familjestruktur. 
Respondenterna i studien var eniga om att Connectkursen fungerar som insats i 
Sverige men det skulle inte ge samma resultat i Somalia, då den rådande 
familjestrukturen är en annan än den Connectmanualen förespråkar. 
          Slutligen vill vi lyfta fram att trots att det råder vissa spänningar mellan 
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Connectmanualens syn på föräldraskap och familj och respondenternas anser vi och 
respondenterna att Connectkursen är applicerbar på den specifika grupp vi haft som 
studieföremål. Respondenterna visar genom intervjuerna att de fått med sig den 
kunskap som Connectmanualen har som syfte att lära ut. De anser också att 
Connectkursen har hjälpt dem att anpassa sig till det svenska samhällets syn på familj. 

6. Diskussion 
Vi kommer i början av diskussionen presentera studiens slutsatser och redovisa hur 
väl de svarar på studiens syfte och frågeställningar. Vidare kommer vi föra en 
diskussion om vad vår studie förmedlar för kunskap samt har för konsekvenser för 
socialt arbete. Det kommer också presenteras hur vår studie ställer sig till befintlig 
forskning och mynnar ut i förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutsatser och reflektioner 
Syftet med denna studie var att undersöka om kursens och kursdeltagarnas 
familjebegrepp skilde sig åt och om detta skapade svårigheter i genomförandet av 
kursen. Vi anser att vi fått svar på våra frågeställningar trots att urvalet i vår 
undersökning är litet och på grund av detta kan vi endast urskilja vissa tendenser 
genom vårt resultat. Deltagarna beskrev en syn på familjebegreppet innan de 
genomgått kursen och en förändrad syn på familjebegreppet efter avslutad kurs. Den 
familjestruktur kursen gjorde anspråk på att förmedla anser vi blev överförd till 
deltagarna. Mycket tack vare deltagarnas vilja och motivation till att lära sig av 
kursen för att i förlängningen anpassa sig till det rådande samhället.  
 Vi har analyserat resultatet utifrån två idealtyper av familjer, vilket gav oss 
möjligheten att studera skillnader och likheter i studien på ett tydligt sätt. Vi är 
medvetna om att vi inte kan generalisera respondenternas svar till att gälla samtliga 
invånare i Somalia. Vi är också medvetna om att det finns en möjlighet att andra 
begrepp skulle kunna användas och kanske få fram en annan slutsats.  
 Studiens resultat visar att trots skilda familjebegrepp utgjorde detta inget 
större hinder för deltagarna att tillgodose sig kunskapen från Connectkursen. 
Resultatet visar dock att det kan påverka inlärningsmöjligheten för deltagarna. Detta 
hinder kan lösas genom exempelvis ändrat rollspel eller extra fokusering på förklaring 
av de begrepp som uppkommer under kursen. Studiens resultat bidrar till att ge 
Connectledare, för grupper med utrikesfödda deltagare, exempel på problem som kan 
uppkomma i arbetet under kursen. Med hjälp av studiens resultat kan Connectkursen 
för utlandsfödda förbättras med små och enkla medel, exempelvis att ändra vissa 
situationer i rollspel, för att underlätta inlärningen för deltagarna. 
 Vi hoppas studien belyser problem som kan uppkomma och bidrar till att 
Connectledare blir medvetna och uppmärksamma på denna typ av problem. Genom 
att bli medveten om och uppmärksamma skillnaderna som kan finnas mellan 
deltagarnas förförståelse och Connects teoretiska grund uppmärksammas även 
deltagarna. Om man istället väljer att förneka potentiella skillnader kan detta leda till 
att deltagarna får en känsla av att deras kulturella bakgrund förringas och nedvärderas. 
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Genom att kursledaren är uppmärksam på att skillnader kan finnas jämnas 
maktbalansen mellan ledare och deltagare ut. Vilket skapar förutsättningarna för 
deltagare och ledare att mötas och diskutera skillnader på ett värderingsfritt och 
konstruktivt sätt.  
 Resultatet vi fått fram genom våra intervjuer är rimliga och logiska i relation 
till den tidigare kunskapsgrund vi inhämtat. Intervjusvaren är mycket samstämmiga 
vilket har lett till att vi ifrågasatt vårt urval. Urvalet var tvunget att utgå ifrån en grupp 
där deltagarna var utrikesfödda samt slutfört Connectkursen, för att vi skulle kunna 
besvara studiens syfte. Vi har under arbetsprocessen fört ett resonemang kring om en 
annan urvalsmetod skulle ha spelat en viktig roll för resultatet. De deltagare som 
medverkade i intervjuerna har endast få saker gemensamt som etnisk härkomst och 
året de gick Connectkursen. Utöver detta är respondenterna väldigt olika, de har olika 
åldrar, olika mängd barn, de har bott i Sverige olika länge och deras språkkompetens 
skiljer sig åt. Efter en undersökning av detta drar vi slutsatsen att det inte är 
respondenternas personliga egenskaper som legat till grund för de samstämmiga 
svaren. Vi tror att det som legat till grund kan härledas till två olika teorier. Den ena 
är att alla respondenterna känner en skyldighet till Connectkursen och dess ledare att 
framställa kursen på bästa sätt. Respondenterna har även idag ett nära samarbete med 
ledarna för Connect trots att de gick kursen 2011 genom att de har fått ett arbete som 
mentorer till somaliska familjer. Vi tror att detta kan ha påverkat respondenternas svar 
om Connectkursen då det kan vara möjligt att de känner en orolighet över att inte få 
fortsätta mentorsuppdraget annars. Respondenterna svarar även samstämmigt i frågor 
som inte rör Connectkursen vilket för oss till vår andra teori. Det kan vara så att det 
respondenterna beskriver och berättar är den övergripande sanningen. Då alla 
respondenter beskrivit synen på familjebegreppet på ett samstämmigt sätt, oberoende 
av varandra, är det möjligt att det är så verkligheten ser ut. Då vi har respondenternas 
berättelser att utgå ifrån kommer vi anta att deras berättelser är sanningar samtidigt 
som man kritiskt reflekterar över dessa. Det är på grund av ovanstående som vi inte 
beskriver våra slutsatser som slutgiltiga utan endast som tolkningar.  
 De samstämmiga resultaten har lett till att färre fenomen har kunnat 
analyseras. Men trots de brister som identifierats i vår studie har vi dragit slutsatsen 
att Connectkursen fungerar bra på utrikesfödda föräldrar. Vi hoppas att 
Connectkursen fortsättningsvis kommer att hjälpa utrikesfödda föräldrar och att ledare 
för Connect reflekterar över möjligheter att hjälpa dessa föräldrar att ta emot 
kunskapen på ett anpassat och integrerande sätt. 
 

6.2 Vidare forskning 
Det är svårt att relatera studien till befintligt forskning, då det endast finns ett fåtal 
studier som behandlar liknande ämnen. I de studier av andra föräldrastödsinsatser, där 
det funnits ett liknande fokus i syftet, framställs resultat som kan liknas vid vårt 
resultat. Vår studie, liksom de andra studierna, har visat att problem kan uppkomma i 
föräldrastödsarbetet. Problematiken handlar om svårigheter för deltagarna att relatera 
till de begrepp som återfinns i föräldrastödskursen.  
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 När vi genomförde litteraturgenomgången upplevde vi en avsaknad av 
forskning av Connect i allmänhet och forskning där kultur eller religion har varit 
parametrar i synnerhet. Då Connect används i exempelvis Örebro på grupper där 
deltagarna är uteslutande utlandsfödda föräldrar anser vi att det är av vikt att bedriva 
forskning där syftet är att undersöka om kultur eller religion kan påverka Connects 
betydelse för deltagarna. I nuläget används Connect på dessa grupper utan att det har 
utvärderats om Connect ger den effekt den är ämnad att ge på utlandsfödda grupper. 
Trots att vi såg en avsaknad på forskning kring kultur och religion gällande Connect 
valde vi att inte anta den infallsvinkeln i studien. Vi anser att den forskningsfrågan är 
för komplex för en C-uppsats att besvara på ett giltigt sätt. För att studera om 
Connects betydelse för deltagarna skulle påverkas av parametern kultur eller religion 
behövs en mer kvalificerad forskning. 
 Enligt vår mening saknas forskning, där man vägt in kultur eller religion som 
parametrar, även gällande andra föräldrastödsinsatser. Det är av vikt att bedriva 
forskning där dessa aspekter tas med då forskning visar att endast fyra av sextio 
föräldrastödsinsatser är riktade till utlandsfödda föräldrar. Utbudet av 
föräldrastödsinsatser för utlandsfödda föräldrar måste breddas, vilket vi tror kan göras 
med hjälp av forskning. Det är viktigt att man är medveten om vilka parametrar som 
kan förändra föräldrastödsinsatsens betydelse för deltagarna innan man börjar 
använda dessa. Vi tror att många av de föräldrastödsinsatser som är verksamma i 
Sverige idag kan riktas till utlandsfödda föräldrar också utan att större justeringar i 
kursinnehållet behöver göras. I Örebro pågår för tillfället en Connectkurs där 
deltagarna innefattar endast somaliska fäder. En sådan grupp har aldrig tidigare 
genomgått Connectkursen, därför anser vi att det skulle vara ytterligare en forskning 
som skulle vara av intresse att genomföra. Genom att utvärdera hur kursen har 
fortlöpt skulle denna typ av föräldrastöd kunna expanderas till andra städer och länder 
som använder sig av Connectkursen. Det är av vikt att undersöka de 
föräldrastödsinsatserna som används i Sverige idag utifrån alla parametrar som kan 
tänkas komma att påverka insatsen betydelse för deltagarna. Genom att undersöka 
detta frambringar det kunskap för att kunna erbjuda den bästa möjliga 
föräldrastödsinsatsen till alla typer av familjer. 
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8 Bilagor  
Intervjufrågor.!
 
Steg 1 – skapa en god intervjumiljö.!
Börja med att berätta lite om vilka vi är och vad som ska göras. Fråga om det är okej 
att vi spelar in, och sedan berätta om att de är anonyma samt att inspelningarna 
kommer att raderas efter användandet. Berätta att som vi sa på informationsträffen så 
kommer vi prata om connect samt lite om hur ens egen syn på en förälder ska vara. 
Är det något som du inte vill svara på eller som du inte förstår så får du säga till.!
 
 Tänkte börja med att fråga hur du fick höra talas om connect? (vid fritt val)Hur kom 
det sig att du valde att gå connect?!
 Kan du berätta lite om hur kursen har gått till? (Vart har ni varit? Hur många var ni? 
Hur många ledare? Alltid samma ledare? M.m.)!
 Hur så en lektion ut?!
 Vad fick ni göra på lektionerna?!
 Såg varje lektion likadan ut?!
Steg 2 – fråga om personliga situationer!
 Hur ser din familj ut? (hur många barn, gift, osv. )!
 Skulle du kunna berätta om en situation när du och ditt/dina barn hade det riktigt bra 
tillsammans? Vad gjorde ni?!
 När kan det uppstå dåliga och tråkiga situationer mellan dig och ditt barn/mellan 
föräldrar och barn?!
 Togs dessa situationer upp någon gång under connect kursen?!
 Om de gjorde det, vad diskuterade ni då?!
 Hur ska en bra förälder vara enligt dig?!
 Hur ska en familj fungera enligt dig?!
 

Steg 3 – Reflektion!
 Hur har ni fått lära er på kursen att en förälder ska vara mot sitt barn?!
 Stämmer din syn på vad en bra förälder är ihop med connects syn på vad en bra 
förälder är?!
 Stämmer din syn på hur en familj ska vara ihop med connects syn på hur en familj 
ska vara?!
 Fanns det något i connect kurserna som var svårare respektive lättare att förstå?!
 Om dessa situationer fanns, varför tror du att dessa situationer var lättare respektive 
svårare att förstå?!
 Nått i kursen som du upplevde som speciellt bra? (rollspelen? diskussioner? 
ledarna?)!
 

Steg 4 – Förändring av Connect!
 Finns det något som du skulle vilja ändra med connect?(speciellt dåligt?)!
 Har du haft användning av connect i ditt föräldraskap?!
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Informationsblad 
 

Hej, vi heter Emmelie och Pontus och är två socionomstudenter som studerar på 
Örebro universitet.  Vi är inne på vår sjätte termin, vilket innebär att vi ska skriva en 

C-uppsats. Vi har fått möjligheten att skriva en C-uppsats om föräldrakursen Connect. 
Vi skulle därför vilja intervjua er som har gått Connect kursen. Intervjuerna kommer 

att handla om din upplevelse av Connect och ledarna för Connect. I vår uppsats 
kommer du vara helt anonym. 

 
Det kommer att vara vi som håller i intervjun. Intervjun kommer att hållas i en lokal i 
Vivalla eller i samband med mötet med Kicki och Bosse på familjecentralen i Vivalla. 

Intervjun kommer ta högst 1 timme. 
 

Om du är intresserad av att bli intervjuad angående detta så är ni mycket välkomna att 
fylla i vår anmälningsblankett så kontaktar vi er och bokar en tid för intervjun som 

passar er. 
Om du har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på 

kontaktuppgifterna nedan. Du kan även ställa frågor till Kicki eller Bosse så hjälper 
dem dig vidare. 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss med detta och medverka på en intervju. 
Med vänliga hälsningar 

 
Emmelie Wennberg                                                          Pontus Pers 
 
      
 


