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Sammanfattning  
Förstudien Mammor som kulturtolkar är resultatet av det uppdrag Västra Götalandsregionen 

Enheten för Folkhälsofrågor gav Högskolan Väst att undersöka förutsättningar och hinder för ett 

kommande pilotprojekt kring mammors funktion som kulturtolkar. Syftet med det planerade 

projektet ska vara att stärka nyanlända kvinnor med barn i skolan som riskerar att hamna utanför det 

svenska samhället på grund av otillräckliga språkkunskaper. För att kunna vara den resurs deras barn 

behöver under de första skolåren anses dessa kvinnor behöva stöd.  

Förstudien Mammor som kulturtolkar innefattar två delar, två delstudier- dels en översikt av 

forskning runt familjer, mammor och barn med utländsk härkomst och dels analys av intervjuer med 

tio kvinnor med barn i tidiga skolåldern. Forskningsöversikten visar att skolresultaten i invandrartäta 

områden är låga och att där finns arbetslöshet och ohälsa långt över snittet. Samhälleliga positioner 

och sociala roller förändras ofta vid migration vilket kan leda till svårigheter inom familjen, inte minst 

då barnen får agera tolkar till sina föräldrar. Vad gäller stöd till föräldrar pekar resultat på att man 

måste ta hänsyn till olika traditioner rörande formellt och informellt stöd då de hjälpsökande har 

olika behov. 

Den andra delen i förstudien är en etnografisk studie där tio arabisktalande och somaliska kvinnor 

intervjuas. Åtta kvinnor är relativt nyanlända medan två är mer etablerade, kan tala svenska och 

delvis arbetar som tolkar. Syftet med den empiriska studien är i första hand att kartlägga kvinnornas 

erfarenheter av möjligheterna att vara stöd till sina barn, och i andra hand att undersöka vilken typ 

av stödåtgärder de anser sig behöva för att kunna bidra till en positiv skolutveckling för sina barn. 

Resultaten visar att mammorna är engagerade i sina barns skolgång men att de upplever att 

språkbrist gör det svårt att vara delaktig i skolsammanhanget. Variationen av stöd som erbjuds på 

modersmålet är stor. När det finns någon på skolan som talar mammornas förstaspråk och kan 

förtydliga vad skolan förväntar sig av dem ser mammorna det som mycket positivt. När en sådan 

person inte finns tar mammorna hjälp av professionella tolkar och andra språkkunniga i sin närhet för 

att klara kontakterna med skolan. Flera mammor för fram en önskan om läxhjälp i skolans regi för att 

kunna ge sina barn likvärdiga förutsättningar de svenska eleverna. 

Avslutningsvis förs en diskussion om aspekter som bör beaktas inför ett framtida pilotprojekt.     

Resultatet från intervjuerna visar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Att mammornas vardagsvillkor bör förstås utifrån etnicitet, kön och klass. Att flytta från 

hemlandet är ett aktivt val med hopp om bättre livschanser. Migrationen/flykten har för 

de flesta inneburit förlust av kulturell kompetens, kunskaper och färdigheter.  

 Att det handlar om bristande kommunikation mellan skola och föräldrar där språket har 

en avgörande betydelse. 

 Att det är fråga om Vi och Dom, dvs. isolering och utanförskap som får konsekvenser i 

form av stress, ohälsa, upplevelse av diskriminering, arbetslöshet m.m. 

 Att barns livschanser reduceras till individuella språkproblem. 

 Att det handlar om fokus från att överleva migrationen till att förändra sitt liv. De 

mammor vi talat med står fortfarande med en fot i transithallen, de har inte tagit ett 

definitivt beslut att stanna i Sverige.  
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Rekommendationer för fortsatt initiativ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Att skapa jämlikhet i VG-regionen och i olika stadsdelar i Göteborg genom individuella 
lösningar, lokala och intralokala lösningar. 

 Att använda erfarna mammors kunskaper och kompetenser som stöd för nyanlända 

kvinnor. Ett pilotprojekt som Mammor som kulturtolkar kan vara en av flera vägar för 

inkludering och därför väl värt att prova. 

 Att rikta stödinsatser till familjer genom att ge samhällsstöd till mötesplatser för erfarna och 

nyanlända genom att använda Mammaforum som modell för stödinsatser.  

 Att diskutera och reflektera över: Mammor eller föräldrar? Att ensidigt fokusera mammor 

gör det skolan till mammors ansvarsområde? Befäster inriktningen mammor etablerade 

genusnormer? Att verka för mammors empowerment och inkludering – hur påverkar detta 

befintliga familjemönster och föräldraroller?  

 Att ta hänsyn till olika traditioner både vad gäller formellt och informellt stöd. Variationer i 

socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital kräver särskilt hänsynstagande.  

 Att rekrytera flerspråkiga kulturkompetenta medarbetare på olika nivåer som kan fungera 

som en bro mellan skolan och de invandrade föräldrarna.  

 Att ge en föräldrautbildning för de invandrade föräldrarna i syfte att lyfta skillnader i syn på 

skolgång mellan hemlandet och det nya landet för att underlätta och förebygga eventuella 

missförstånd stödinsatser.  

 Att uppmärksamma variationer i socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital kräver särskilt 

hänsynstagande. Vi ser det inte som självklart att kvinnor med olika utbildnings- och 

klassbakgrunder uttrycker behov av stöd på likartade sätt. 

 Att systematiskt och fortlöpande erbjuda personal inom skola och omsorg vidareutbildning i 

kulturell kompetens, antidiskriminering och invandring där kvinnorna själva är delaktiga och 

ansvariga. Förstärka hälsoplanerarnas arbete med särskild hänsyn till invandrarkvinnor med 

barn i skola. 

 Att översätta och göra rapporten tillgänglig på somaliska och arabiska. 

 Att ge barnen en röst genom en förstudie om barnens situation att leva i två världar och 

med ansvar för att vara tolkar för sina föräldrar.  Det vet vi rätt litet om idag. 
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UPPDRAGET 
Våren 2012 fick Högskolan Väst i uppdrag av Västra Götalandsregionen, Enheten för Folkhälsofrågor, 

att genomföra en förstudie benämnd som ”Mammor som kulturtolkar”. Inspiration till detta uppdrag 

kom från ett tidigare genomfört projekt kring Utlandsfödda kvinnor som doulor1 och kulturtolkar 

(Akhavan 2009). Enheten för folkhälsofrågor definierade förstudiens på följande sätt: 

”Förstudien förväntas ge bakgrund till ett eventuellt kommande treårigt pilotprojekt Mammor som 

kulturtolkar. Pilotprojektet ska pröva en metod för föräldrastöd som ger kunskap om det svenska 

skolsystemet och innebär att mammor får förutsättningar att bli sina barns främsta resurs. En 

indirekt målgrupp är barn i tidig skolålder 6 till 12 år gamla.  

Förstudien syftar till att kartlägga förutsättningarna för pilotprojektet Mammor som kulturtolkar. 

Genom kartläggning formuleras pilotprojektets avgränsningar, hinder och möjligheter.  

Förstudien omfattar två delstudier. I den första delstudien kartläggs tidigare projekt, studier och 

kunskapsunderlag. Dessutom kartläggs möjligheter till samverkan inom området. Den andra är en 

kvalitativ studie. Målgruppen för studien är nyanlända mammor med barn i skolåldern. Intervjuerna 

ska bidra med kunskap om mammornas egna resurser och behov av att vara stöd till sina barn. 

Kartläggningen genomförs ur ett tvärsektoriellt perspektiv där ämnesområden som etnologi, 

folkhälsa och pedagogik ingår. Förstudien ska vara genomförd under 2012”  (Ur uppdragsbeskrivning 

Enheten för folkhälsofrågor 2012-02-29). 

Uppdraget innebär att dels genomföra en kartläggning av den samlade kunskapen som finns när det 

gäller eventuellt tidigare projekt av liknande karaktär – dvs. stödåtgärder, skolans betydelse för 

målgruppen och befintliga organisationer där målgrupperna är delaktiga. Dels ska en kvalitativ 

intervjustudie genomföras där nyanlända mammor med barn i skolåldern är i fokus. Av särskilt 

intresse är nyanlända somalisk- och arabisktalande kvinnor2 med barn i tidig skolålder. Intervjuerna 

ska bidra med kunskap om mammornas egna resurser och behov av att ge stöd till sina barn.  

Förstudiens resultat ska ligga till grund för beslut angående möjligheten att implementera ett treårigt 

projekt där målgruppen nyanlända mammor med barn i tidig skolålder ska stärkas i rollen som 

förälder.  

Författarna 

Författarna till föreliggande rapport representerar fyra olika ämnesområden: kulturvetenskap, 

utbildningsvetenskap, folkhälsovetenskap och hälsopromotion. Ämnesbredden förstås som en styrka 

                                                           
1 Doulor är utomlands födda kvinnor som utbildats för att ge stöd åt andra nyanlända kvinnor före, under och 

efter förlossningen.  
2Uppdragsgivaren är särskilt intresserad av att villkoren för somaliska kvinnor (med huvudspråk somali(ska)) 
samt arabisktalande kvinnor (från olika länder där arabiska är huvudspråk) ska kartläggas. I Somalia är 
huvudspråket somali(ska). Förutom somaliska är arabiska officiellt språk, även om få somalier i Somalia talar 
arabiska. Somalier som har studerat talar ofta engelska och de äldre kan tala italienska. I södra Somalia talar 
minoritetsgrupper även swahili och kibajuni (Migrationsverket 2011). Arabiska är ett stort språk som talas i 
tjugofyra länder från Marocko i väster till Irak i öster. Språket talas av cirka 300 miljoner människor 
(modersmål.lund.se 2012). I förstudien kommer vi att använda oss av begreppen somalisk- och arabisktalande 
kvinnor, väl medvetna om att det finns skillnader i normer, värderingar, socioekonomiska förhållanden m.m. 
inom varje språkgrupp.   
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för att närma sig en mångfacetterad problematik innefattande komplexa sammanhang som handlar 

om migration, möjligheter till inkludering, föräldraskap, skolgång, socialt stöd, socio-ekonomiska 

faktorer etc. 

Författarna representerar också olika åldrar. Två har mindre barn i både förskola och skola, de övriga 

två har vuxna barn. Det finns därmed både en närhet och en distans till hur det är att vara stöd till 

skolbarn. Mammarollen är en situation vi är bekanta med och som vi har erfarenhet av.  

INLEDNING 
Vi lever i ett globaliserat samhälle där alltfler människor byter vistelseort, temporärt eller permanent 

och där skälen till rörelser över nations- och kulturgränser kan vara flera. Migrationen kan vara ett 

resultat av krigshärdar, miljökatastrofer, förföljelse, fattigdom och arbetslöshet. De kvinnor vi 

intervjuat tillhör den grupp som flytt sitt land. I föreliggande rapport är det i första hand dessa 

kvinnors röster som ges utrymme – det är deras upplevelser och erfarenheter av migration, 

flyktingskap, omställning och anpassning som är angelägna att lyfta fram. Våra frågeställningar 

handlar om hur dessa mammor hanterar sin livssituation och hur de i vardagspraktiken agerar för att 

vara ett stöd för sina barns integration i skola och samhälle, hur de som föräldrar hanterar mötet 

med skolan, vilka hinder och möjligheter de ser och vilka framtidsperspektiv de har. Det är utifrån 

dessa mammors röster som vi vill förmedla bilden av att vara mamma till skolbarn i ett sammanhang 

där både identitet och världsbilder inte sällan ställer krav på omförhandling.  

 

Nyanlända invandrare/flyktingar står ofta i beroendeställning till andra och de har framför sig en 

omställningsprocess där de inte enbart har att ta ansvar för sig själva utan kanske också för barn, 

familj och släktingar som finns kvar i hemlandet eller släktingar som befinner sig på andra platser i 

världen. De som valt att komma till och bosätta sig i Sverige är ofta flyktingar, män och kvinnor, barn 

och åldringar, ensaminvandrare, familjegrupper eller anknytningsinvandrare. De har olika 

religionstillhörigheter, olika socio-ekonomiska förutsättningar, olika utbildningsbakgrunder och 

sannolikt olika förväntningar på vad flytten till det nya landet ska komma att innebära. Det 

gemensamma för dessa personer är att de har flytt levnadsvillkoren, inte sin kultur.  

 

Kategoriseringar, begrepp och termer 

I denna förstudie använder vi frekvent kategoriseringar som invandrare, kvinna, mamma, barn etc. Vi 

placerar på detta sätt in de personer vi studerar i speciella fack som bygger på idén att vissa av deras 

egenskaper är lika – ålder, kön, civilstånd, etnisk tillhörighet, social tillhörighet etc. Kategorier 

används för att skapa underlag för handlingar och antaganden och utgör på så sätt en kognitiv 

förenkling. Förenkling och gruppgörande utgör en vansklig grund för tolkning, kategorier är sällan 

enkla eller värdeneutrala. De bygger snarare på föreställningar om vissa egenskapers bärighet på 

kategorin, något som kan innebära stereotypisering och därmed förlust av den betydande mångfald 

ifråga om bakgrund, erfarenheter och förutsättningar som varje individ besitter. Termen invandrare 

tycks i praktiken reserveras för befolkningskategorier som tilldelas roller som skiljer sig åt i fråga om 

makt, status och förväntningar, dvs. invandrare tillskrivs icke-svenskhet och annorlundaskap, vilket i 

sig inte nödvändigtvis har en relation till invandringen som sådan (jfr Westin m fl 1999: 101). Ett 

”medlemskap” i en given grupp kan vara förknippat med rätten att bestämma över andra 
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(åtminstone i vissa avseenden) och omvänt kan det förstås också innebära att man snarare är 

föremål för andras maktutövning.  

 
Begrepp och termer som exempelvis invandrare och mamma är en del av de diskurser, som påverkar 

inte bara vårt tänkande, utan också vårt handlande och hur samhället organiseras. En diskurs 

tillhandahåller värden och kodsystem, vars kategorier utvecklas och reproduceras i den dagliga 

kontakten med andra individer. Med Paulina de los Reyes (2001:12) ord kan kunskapsproduktion 

”*...+ uppfattas som en ständigt pågående process, där de kategorier och definitioner som används 

för att beskriva och tolka verkligheten inte är en objektiv avspegling av verkligheten utan del av den 

verklighet som avses beskrivas”. Som forskare är det av vikt att reflektera över egna perspektiv och 

utgångspunkter och på de sätt hur vi representerar ”den andre”. Kategoriseringar är dock oundvikliga 

för att nå kunskap om världen. Vi måste klassificera empirisk information för att kunna göra 

meningsfulla beskrivningar och analyser (jfr Asplund 1971). För att försöka undvika att nödvändiga 

klassificeringar inte leder till eurocentrism och exkludering har vi regelbundet fört diskussioner om 

de värden och föreställningar som ryms i vår egen världsbild (jfr Geertz 1975), de roller vi har i 

relation till de kvinnor vi studerar och på viket sätt makt, status och förväntningar utövar påverkan 

på hur vi kategoriserar andra och hur vi kategoriseras av andra. Vår ambition är att bemöta våra 

informanter med respekt och bidra till en mer symmetrisk relation i dialogen (jfr Magelsenn 1999).  

  

Perspektiv 

Frågeställningar som rör migration är komplexa. Flera perspektiv behövs för att täcka den 

mångfacetterade problematik som ligger i situationen att vara migrant, flykting, kvinna, mamma och 

familjemedlem och som individ ha särskilda erfarenheter och förutsättningar när det gäller generella 

resurser och i tillgång på ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Då en av studiens grundfrågor är 

dessa mammors möjligheter att vara ett stöd för sina barns skolgång riktas fokus dessutom mot 

språkinlärning, barns uppväxtvillkor, boendevillkor och skolförutsättningar. För att förstå hur 

mammorna ska kunna vara stöd för sina barn behöver även barnens situation i den svenska skolan 

belysas. Tidigare forskning visar att barnens framgång i skolarbetet är starkt beroende av att 

skolpersonal och de nätverk, kultur och familjebakgrund som barnen kommer ifrån kan mötas i 

ömsesidig respekt (Cummings 1986). Vår ambition är att täcka in ett antal av de variabler vi anser 

vara viktiga för att förstå situationen: relativt nyanländ mamma med barn i skolåldern, där 

parametrar som sociokulturella, fysiska, ekonomiska och politiska villkor samverkar.      

 
Vår avsikt är att förstå den sociala strukturen och dess nätverk, vad roller och medborgarskap kan ha 

för betydelse, men också identifiera hur den sociala strukturen påverkar individer i deras handlingar, 

tankar, val och möjligheter. Sociala strukturer fungerar ofta både som hinder och möjligheter (jfr 

Aspers 2007:54). De övergripande frågeställningar vi arbetat med är följande:  

- Vilka är förutsättningarna för migrationen?  

Kvinnorna har tillsammans med sina familjer gjort ett aktivt val att lämna sina respektive hemländer. 

De vi intervjuat är inte arbetsimmigranter de är flyktingar. Det kan finnas olika skäl till migration och 

det kan finnas olika förståelser för om vistelsen i det nya landet är ett permanent bosättande eller 

om vistelsen beräknas bli av mer kortvarig karaktär. Vi menar att incitamenten för integration, hur 

man ser betydelse av språkinlärning för egen del, likväl som de egna barnens skolgång kan vara 

avhängigt det sätt på vilket man ser vistelsen i det nya landet. 
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- Vilka hinder finns för mammorna att vara föräldrastöd till sina barn? 

Många av de somaliskt- och arabisktalande kvinnor som migrerat/flytt till Sverige har lämnat sina 

respektive hemländer på grund av krigstillstånd, vilket för vissa har inneburit traumatiska upplevelser 

i det tidigare hemlandet, men också att de lämnat vänner och släktingar kvar i hemlandet för vilka de 

hyser oro. Detta kan innebära att sådana omständigheter skapar hinder för mammorna att engagera 

sig i sina barns skolgång på sätt som de själva önskar. Andra hinder som kan finnas för mammornas 

möjligheter att vara stöd till sina barn kan härledas till det kulturella, sociala och ekonomiska kapital 

som mammorna disponerar och om och i så fall hur detta kan legitimeras i det nya hemlandet. 

- Vilka resurser har mammorna själva för att kunna vara stöd åt sina barn? 

Mammornas resurser att göra ett aktivt val att migrera innebär indirekt ett stöd för att deras barn 

ska få bättre uppväxtvillkor. Det är en långsiktig handling byggd på förhoppning om en möjlig 

framtid, men som kortsiktigt i en omställningsperiod samtidigt kan innebära kringskurna 

förutsättningar när det gäller att kunna prioritera och mobilisera resurser att vara stöd för sina barn. 

 

Rapportens struktur 

Rapporten består av tre delar varav den första består av en kunskapssammanställning, den andra 

utgör resultatet av den empiriska studien och den tredje delen består av en sammanställning av 

slutsatser från kunskapssammanställningen och den empiriska studien. 
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DEL 1. KUNSKAPSÖVERSIKT 
Kunskapsöversikten har genomförts i syfte att klarlägga centrala aspekter som kan påverka och bidra 

till att nyanlända mammornas livssituation förbättras. Databassökningar efter relevant litteratur och 

forskning har genomförts. Vi har använt sökord som etnicitet, migration, hälsa, känsla av 

sammanhang, föräldraskap, föräldrastöd, skola samt socioekonomisk status. Sökningarna 

begränsades inte enbart till vetenskapliga publikationer utan inkluderar även rapporter, antologier 

och övrig litteratur som antogs kunna belysa området på ett relevant sätt. De träffar som ansågs 

betydelsefulla för området granskades utifrån innehåll och bärighet mot studiens syfte och 

presenteras mer ingående i följande avsnitt. Sökningarna har genomförts under tiden för hela 

förstudien och har utifrån de resultat och ökade kunskaper som gruppen tillgodogjort sig 

kompletterats med ytterligare sökningar allteftersom.  

Utrikes födda i Göteborgs stad med förorter samt Skövde 
Då förstudien genomförts i två kommuner i Västra Götalandsregionen presenteras nedan statistik 

kring de specifika kommunerna, det vill säga Göteborgs stad samt Skövde. 

I Statistisk årsbok för Göteborgs stad (2011) går att läsa att Göteborgs stad år 2011 hade knappt 23 

procent av invånarna utländsk bakgrund (s tabell 1). I Västra Bergsjön har 68 procent har utländsk 

bakgrund, i Östra Bergsjön 83 procent, Hjällbo 89 procent, Hammarkullen 82 procent och 

Gårdstensberget har 82 procent. Andel invånare med utländsk bakgrund har stadigt ökat mellan 

2000 och 2010. I ovan nämnda områden finns också en större andel öppet arbetslösa, ohälsotalen är 

högre och andelen med högskoleutbildning är markant lägre än i övriga stadsdelar. Andelen elever 

med betyget godkänd i grundskolans alla ämnen är enbart 42 procent i Östra Göteborg och 50 

procent i Angered (Skolpejl SVT 2012).  Statistik för Bergsjöskolan åk 7-9 visar att knappt 25 procent 

av elever i åk 9 har godkänt betyg i alla ämnen. Det är en mycket låg andel elever som fått godkänt i 

alla ämnen i åk 9 jämfört med andra skolor i landet. (2010/2011, Skolpejl)  

Tabell 1. Utrikesfödda och folkmängd i Göteborg respektive Skövde år 2011.(www.scb.se 2012-10-

06) 

Kommun  Kön  Utrikes födda  Folkmängd  

 Göteborg Män 

Kvinnor 

Totalt 

               59 499 

               59 104 

             118 603  

258 100 

262 274 

520 374 

 Skövde Män 

Kvinnor 

Totalt 

                 2 998 

                 3 236 

                 6 234 

  25 986 

  25 775 

   51 761  

 

Utrikes födda och utbildningsbakgrund i Göteborg och Skövde 

Även andelen förvärvsarbetande och utbildningsbakgrund varierar för utrikes födda (se tabell 2). Den 

del av befolkningen som var födda inom något EU/EFTA-land och som förvärvsarbetade var 62,5 

procent, samma siffra för födda från resten av världen exklusive EU/EFTA uppgår till 53,5 procent 

(Migrationsinfo.se 2012). Bland utrikes födda hade 1,46 procent forskarutbildning och ytterligare 

32,28 procent någon form av eftergymnasial utbildning. Bland personer 25-64 år med en 

http://www.scb.se/
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eftergymnasial utbildning på minst 3 år är skillnaden liten – 24 % av de inrikes födda har 

eftergymnasial utbildning jämfört med 23 % av de utrikes födda. Störst skillnad återfinns bland de 

med enbart gymnasial utbildning – 48 % bland inrikes födda och 36 % bland utrikes födda. Detta 

avspeglar delvis att det är en något större del av invandrarna som enbart har förgymnasial utbildning 

och delvis att det saknas uppgifter om nästan 7 % av invandrarnas utbildningsnivå (Migrationsinfo 

2012). 

Tabell 2. Andelen utrikes födda, 16 år och äldre, fördelat efter utbildningsbakgrund i riket, Göteborg 

samt Skövde år 2011 (www.scb.se, 2012-10-06). 

Kommun Kön Befolk-
ning 
    Antal 

Uppgift 
saknas 
      % 

Förgymnasial 
utbildning 

Folkskola  Grundskola 
       %                     % 

 Gymnasial    
 utbildning 
< 3 år     3 år 

Eftergymnasial  
    utbildning 
< 3 år       3 år 

Riket, 
utrikes 
födda 

Män 
Kvinnor 
Totalt 

   639 510 
   678 870 
1 318 380 

9 
8 
9 

      11                    12 
15                11 

      13                    11 

  20         16 
  19         14 
19      15 

13          19 

  12              21 
  12              20 

Göteborg Män 
Kvinnor 
Totalt 

      56 244 
      55 822 
    112 066 

7 
8 
8 

      11                    12 
      15                    11 
      13                    11 

20      17 

  17         15 
18      16  

  14             20 
  13             22 
  13             21 

Skövde Män 
Kvinnor 
Totalt 

        2 776 
        3 040 
        5 816 

7 
6 
7 

16                12 
    19                    11 
    17                    11 

 

  22         16     
  22         14      

21         15 

12          16 

  11              18 
  11              17 

 

Andelen kvinnor i Skövde med förgymnasial utbildning (30 procent) är högre än i både Göteborg (26 

procent) och riket (26 procent). Samtidigt är andelen utrikes födda kvinnor med eftergymnasial 

utbildning högre i Göteborg än i Skövde och riket. 

Boendesegregering på olika grunder 

Göteborgs bostadsmarknad präglas av en omfattande segregation. Om det inte hade funnits någon 

segregation hade såväl de med utländsk bakgrund som de med svensk bakgrund haft en lika stor 

andel invandrade bland sina grannar. Göteborgarna med svensk bakgrund hade år 2006 i genomsnitt 

16 procent invandrade grannar, medan motsvarande siffra för utlandsfödda göteborgare var mer än 

dubbelt så hög, 39 procent. Samma mönster kan utläsas även i Stockholm och Malmö 

(http://www.samhallsutvecklingen.se/581/betydande-och-okande-etnisk-segregation-i-

storstaderna/ 2012-10-16). 

 

Hur stor andel invandrade grannar de utlandsfödda i Göteborg har beror mycket på varifrån i världen 

de kommer. Personer från Afrikas Horn och Irak har 63 respektive 59 procent invandrade grannar. 

Invandringen har koncentrerats till vissa bostadsområden och för den genomsnittlige storstadsbon 

med svensk bakgrund har andelen utlandsfödda grannar ökat från 14 till 18 procent från 1985 till 

2006, medan den ökade från 26 till 40 procent för de med utländsk bakgrund. 

(http://www.samhallsutvecklingen.se/581/betydande-och-okande-etnisk-segregation-i-

http://www.scb.se/
http://www.samhallsutvecklingen.se/581/betydande-och-okande-etnisk-segregation-i-storstaderna/
http://www.samhallsutvecklingen.se/581/betydande-och-okande-etnisk-segregation-i-storstaderna/
http://www.samhallsutvecklingen.se/581/betydande-och-okande-etnisk-segregation-i-storstaderna
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storstaderna). På motsvarande sätt som nämns ovan finns även några invandrartäta områden i 

Skövde där liknande boendeförhållanden kan skönjas. 

Statistik angående boendesegregation ger besked om att den moderna förorten blivit den plats där 

olika invandrargrupper bosätter sig. Inte sällan beskrivs sådana områden som bärande på en komplex 

problematik med låg föreningsaktivitet, språkproblem, motsättningar, social isolering, otrygghet, 

rädsla och resursbrist (jfr Herrman 2004: 9). Storstadskommittén har levererat ett antal rapporter 

som visar att det i invandrartäta, utsatta områden finns arbetslöshet och ohälsa långt över 

genomsnittet samt att disponibla inkomster bland barnfamiljer är betydligt lägre än 

genomsnittsinkomster generellt (Sernhede 2003: 44). Statistiskt sett framstår vissa (och delar av) 

segregerande bostadsområden som starkt problematiska. Starkt segregerade områden med negativa 

trender, arbetslöshet och svagt skatteunderlag genererar vanligtvis dyrare samhällsservice 

(Arnstberg 2000: 167).  

Förorten har helt enkelt blivit den plats där människor med utländsk bakgrund bor (erbjuds bo, 

placeras i). Hyltén-Cavallius (2007) resonerar om hur olika grupper av människor tilldelas särskilda 

platser, s.k. heterotopier, platser som reserveras för individer i någon slags kristillstånd i förhållande 

till den sociala omgivningen (se Foucault 1986: 24 f.). Särskilda platser utformas för dem som avviker 

från genomsnittet eller normen. I det västerländska prestationsinriktade samhället tillhör äldre en av 

de grupper som avviker från normen i de fall de är beroende av hjälp och stöd.3. Barn och ungdom 

utgör andra sådana grupper där förskola och skola är ”platser” som reserveras de yngre i det 

pedagogiska projektet att bli vuxen och samhällsduglig (självförsörjande medborgare). Svenska 

förortsområden kan i ett avseende förstås som platser dit ”de andra”, de som inte med inföddhetens 

automatik delar den svenska kulturen och/eller som inte har ekonomiska resurser att göra 

alternativa val, placeras alternativt väljer att bo. I delar av exempelvis Bergsjön har drygt 80 % av de 

boende utländsk bakgrund. Koncentration av vissa befolkningsgrupper till en plats visar både ett 

integrerat och ett segregerat boende. Positiv boendesegregation finns då landsmän väljer att bo nära 

varandra för att vara ett stöd för varandra för att exempelvis ta sig ut i samhället, dvs. boendet 

används som en territoriell bas för en önskad framtidsorientering. Många invandrarfamiljer väljer att 

bosätta sig i områden med samma etniska tillhörighet vilket fungerar som stöd för integrations-

processen (se Hao & Bonstead-Bruns 1998). Negativ segregation däremot finns då resurssvaga 

överväger i ett bostadsområde (jfr Öresjö 1996). Ofrivillig segregation är ett problem både för den 

enskilde individen och för samhället i stort om den beror på diskriminering, exempelvis på bostads- 

och arbetsmarknaden. Dessutom är ofrivillig segregation ett problem om den beror på skillnader i 

vilka resurser olika grupper har, exempelvis inkomst, språkkunskaper, kontakter och utbildning, och 

detta orsakar en etnisk segregering med negativa följder (Göteborgs Stad 

http://www.samhallsutvecklingen.se/581/betydande-och-okande-etnisk-segregation-i-

storstaderna/).  

De flesta invandrarbarn växer upp i invandrartäta miljöer. Andersson & Lindblad (2008) hänvisar till 

segregationsanalyser som behandlar grannskapseffekter. Grannskapseffekter förklarar individens 

välfärd eller beteende som inte har sin grund i individens egenskaper utan i dennes omgivning, dvs. i 

den miljö denne lever och verkar. Grannskapseffekter handlar om hur individer påverkas av vilka 

grannar de har. Det empiriska stödet för teorin finns i amerikansk forskning och där man konstaterar 

                                                           
3
 Ett ytterligare exempel på heterotypi är särskilda boenden för äldre hanterar både en kris – åldrandet – och 

en avvikelse – ålderdomen (Hyltén-Cavallius 2007: 114) 

http://www.samhallsutvecklingen.se/581/betydande-och-okande-etnisk-segregation-i-storstaderna
http://www.samhallsutvecklingen.se/581/betydande-och-okande-etnisk-segregation-i-storstaderna/
http://www.samhallsutvecklingen.se/581/betydande-och-okande-etnisk-segregation-i-storstaderna/
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att boende i segregerade områden, dvs. områden där individer med utländsk bakgrund är i majoritet, 

innebär ett boende med bland annat hög arbetslöshet, låg sysselsättning och låg inkomst vilket är 

negativt för en individs socioekonomiska ställning. De amerikanska studier som författarna hänvisar 

till visar att då andelen immigrantbarn inte uppgår till mer än 40 procent har detta liten påverkan på 

elevernas betyg. Men om andelen överstiger detta procenttal får segregationen effekter på elevernas 

skolbetyg. Det allvarliga är, enligt refererande författare, att berörda elever trots sina egna 

ansträngningar får sämre förutsättningar och att skolan trots resurser inte kan motverka den 

inverkan som boendesegregationen och den sammansättning som skolan har. 

Skiktningar av samhället utifrån former av kapital 

I syfte att förstå tillträde (inkludering i en ny kultur), resurser (individuella, sociala och kulturella) 

samt legitimitet (medborgarskap) kommer vi att använda oss av Bourdieus kapitalmetaforer 

(Bourdieu 1986, 1999 a, b).  Vi avser här att tillämpa en teori som grundar sig på kapitalrörelser 

(ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital) i det sociala rummet och där ingen kapitaltyp 

kan existera utanför sociala positioners inbördes relationer. Det finns m a o gränser för vilka slags 

kapital som är tillgängliga utifrån olika positioner. Det är inte självklart att det kapital som har 

legitimitet och förärar bäraren en stark position i sitt hemland är överförbart till ett annat land, till en 

annan kontext  

Genom att ha fötts in i köns-, klass- och rasrelationer kommer vi att besätta tillhörande positioner 

som exempelvis ”kvinna”, ”svart”, ”arbetarklass”. Vi bär med oss olika former av socialt och kulturellt 

kapital beroende av uppväxtmiljö och det sociala sammanhangets värdering av ett sådant kapital.  Vi 

ärver sätt att förstå, innebörder och meningar som är kopplade till den sociala positionen (Runefors 

2010: 21). Bourdieus (1986) kapitalmetaforer medger en analys av samhället som inte enbart skiktat 

pga. ekonomiska tillgångar utan att det även finns andra typer av maktpositioner såsom socialt, 

kulturellt och symboliskt kapital4. Ett symboliskt kapital är den form som olika kapital antar när det 

erkänns och blivit legitimt, vilket kan omsättas till makt eller inkomster (se Bourdieu 1986). 

 

Andersson & Lindblad (2008) exemplifierar legitimeringsprocessens problematik genom att peka på 

att en grupp med låg status i samhället kan ha ett kulturellt kapital som inte erkänns, vilket kan vara 

en högskoleutbildning eller ett kulturintresse, men att detta inte värderas som ett symboliskt kapital 

av dem som definierar status i samhället. Utbildningsinvesteringen eller kulturintresset behöver i 

detta fall inte ge varken status eller innebära ett symboliskt kapital.  Bourdieus teorier är ett sätt att 

förstå samhällsstruktur, hur olika kapital fördelas och att tolkning av klass, kön och etnicitet påverkar 

tolkningen av dessa kapital. Att vara kvinna (kollektivt underordnad män) eller att vara 

invandrare/barn till invandrare (en stigmatiserad grupp) signalerar ett visst kulturellt kapital och 

faktiskt socialt dito som har ett lägre värde i vissa situationer, vilket ger dessa grupper generellt 

mindre makt och resurser.  

                                                           
4
 Kulturellt kapital innebär både institutionell tillhörighet som utbildningskvalifikationer, men också vilka 

verbala färdigheter man har, den smak man förespråkar och de intressen man har. Det sociala kapitalet innebär 
resurser som grupptillhörigheten kan medge och det kontaktnät som skapas via relationer. Kulturellt och 
ekonomiskt kapital kan ge individen status och som ger ett socialt kapital. Ett symboliskt kapital är den form 
som olika kapital antar när det erkänns och blivit legitimt, vilket kan omsättas till makt eller inkomster (se 
Bourdieu 1986). 
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Bourdieus kapitalmetaforer gör det möjligt för oss att förstå hur tillträden, resurser och legitimitet 

bidrar till klassformeringen. Vi ställer oss frågan vad de nyanlända kvinnor vi intervjuat får tillträde 

till, vilka resurser krävs och vilka möjligheter har de till legitimitet? Deras berättelser ger några 

ledtrådar till hur de använder individuella resurser, sina respektive kapital för att få legitimitet som 

kvinna, utomeuropeisk och relativt nyanländ. Det kulturella kapital de har med sig från hemlandet 

kan dock sällan legitimeras i Sverige. Vad som kan ha gett dem ett symboliskt kapital i hemlandet är 

inte med automatik översättningsbart till svenska villkor. Kulturella koder måste läras. Den plats, den 

position de tillskrivs när de kommer är som kategori nyanländ invandrare innebär låg status. Insikten 

att delvis ha förlorat det symboliska värdet när det gäller utbildning kan leda till både sorg och 

frustration. En läkarlegitimation eller civilekonomexamen förärar inte invandraren status eller 

position lika de som gäller för infödda svenskar, ett utbildningskapital kan enbart om majoritets-

kulturen så anser, omvandlas till reella arbetsmöjligheter.  

Etnicitet och hälsa 

Internationell forskning om sambandet mellan etnicitet och hälsa är omfattande. Här används 

begreppet ”acculturation” för att beskriva den kulturella och psykologiska process som sker i 

samband med migration från ett land till ett annat (Berry 2006). På gruppnivå handlar det om att 

bryta upp från sociala nätverk och sociala institutioner i sitt hemland och anpassa sig till nya och 

annorlunda i det nya landet. På individnivå innebär det en förändring i individens sätt att handla, att 

tillägna sig en ny repertoar. Ackulturation innebär en process av ömsesidig förändring, även den nya 

miljön och sammanhanget påverkas av invandring. Forskning visar ”att begreppet ackulturation, de 

olika strategierna invandrare använder sig av och anpassning av det nationella samhället, och 

karaktären av problem som kanske uppstår i ett land förefaller att vara likadan oberoende av land” 

(Berry 2006:15).  

Det finns övertygande kunskap om att personer med invandrarbakgrund rapporterar sämre 

hälsotillstånd än hemlandets befolkning (Daryani et al. 2012). När vi lägger fokus på upplevd hälsa 

bland utlandsfödda i Sverige blir forskningsresultaten avsevärt färre. Nyampame (2008) har i en 

litteraturstudie undersökt orsakerna till ohälsa tillika med hälsofrämjande faktorer bland invandrade 

kvinnor i Sverige. Studien baserar sig på en undersökning av 80 publikationer som ur olika perspektiv 

handlar om invandrade kvinnors hälsa i Sverige. Resultatet visar att det finns övertygande bevisning 

för att dessa kvinnor har sämre hälsa än inrikes födda i Sverige. Bilden av invandrarkvinnors sämre 

hälsa jämfört med inrikes födda förstärks av annan forskning (Lindström, Sundqvist & Östergren 

2001; Daryani et al. 2012). Irakier (n = 632) folkbokförda i Malmö under 2005-2007 kontaktades med 

syfte att skapa en bild av deras livsvillkor, levnadsvanor och upplevda hälsa. Frågorna handlade bl.a. 

om ekonomiska förhållanden, sociala relationer, levnadsvanor, fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Resultatet visar på stora olikheter i hälsa mellan undersökningsgruppen och befolkningen i riket, i 

synnerhet rapporterar irakiska kvinnor sin hälsa som dålig i större utsträckning än irakiska män och 

befolkningen i riket. Liknande resultat rapporteras från en annan svensk studie, även den genomförd 

i Malmö, bland personer med utländsk bakgrund och inrikes födda (n = 3861), varav 101 

arabisktalande (Lindström, Sundqvist & Östergren 2001). De invandrade kvinnorna hade en ökad risk 

att utveckla ohälsa jämfört med den övriga befolkningen. Arabisktalande män var än mer sårbara. 

Den ökade risken för ohälsa kunde i viss mån reduceras med hjälp av socialt stöd och ekonomiska 

faktorer. En liknande bild framträder även bland kvinnor födda i Iran (Wiking, Johansson, Sundqvist 

2004). Dessa kvinnor hade fem gånger så hög risk att utveckla ohälsa jämfört med befolkningen i 
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Sverige. Faktorer som motverkar denna risk var ekonomiska faktorer, kunskaper i svenska språket 

samt att inte bli diskriminerad.  

Immigranter och flyktingar från Somalia, nu bosatta i Sverige, ger uttryck för vad kulturbytet innebär 

för både hälsa och livskvalitet (Svenberg, Mattsson & Scott 2009). En kvalitativ studie där fem kvinnor 

och åtta män intervjuades visade att: Det är som att leva i två länder samtidigt, det är att leva i exil. 

Livet i exil innebär bl.a. en ständig längtan hem, det handlar om smärta som en ständig följeslagare i 

vardagen, om att möta fördomar och diskriminering och om svårigheter med att ta hand om sin 

familj.  

Arbetslöshet är en faktor som starkt påverkar hälsan, detta oberoende av om man är invandrad eller 

född i Sverige. Forskningen visar att invandrarkvinnor har särskilt svårt att komma in på 

arbetsmarknaden (Akhavan, Bildt, Franzén & Wamala 2004; Akhavan 2006). Akhavan visar i sin 

doktorsavhandling, den första i Sverige som belyser invandrade kvinnors hälsa i relation till 

arbetslivet, att den högre sjukfrånvaron bland invandrade kvinnor är en fråga om kön, klass och 

etnicitet i stället för kulturella skillnader. Arbetslösa invandrade kvinnor rapporterar sämre hälsa än 

invandrade män. Ett intressant resultat från avhandlingen är den negativa långtidseffekt på hälsa 

som arbetslöshet ger. Många år efter att kvinnorna kommit till Sverige påverkas deras hälsa negativt 

av migrationen. Under de första 10 åren i Sverige kan man övervinna negativa hälsofaktorer som 

traumatiska upplever eller våld i hemmet, men ännu efter 20 år upplever de problem på 

arbetsmarknaden med otrygga anställningar och diskriminering.  

Ahkavan & Bildt (2004) påpekar att en viktig fråga som bör diskuteras i fråga om invandrade kvinnors 

arbetssituation och hälsa är relationen mellan etnisk bakgrund och hälsa. Författarna har själva 

genomfört en intervju- och enkätstudie där invandrarkvinnor, där de till chefer och politiker ställt 

frågor som handlar om vilka faktorer de ansåg påverka hälsan positivt eller negativt i relation till 

arbetslivet, sjukskrivningar och bakomliggande orsaker, arbetsvillkor, vilka hälsofrämjande åtgärder 

de ansåg bör vidtas på arbetsplatsen och huruvida diskriminering på grund av etnicitet eller kön 

förekom. Författarna har intresserat sig för kvinnor som är i arbetslivet och har funnit resultat som 

visar i en studie att upplevelser av diskriminering har starkt samband med kvinnors hälsa. Akhavan & 

Bildt (2004) hänvisar bland annat till en amerikansk studie där slutsatsen dragits att etnisk bakgrund i 

sig inte kan relateras till hälsa, utan snarare kan ses som ett uttryck för ett komplext samspel mellan 

kulturella, biologiska och socioekonomiska faktorer (Oregon Health Trends 1996). De hänvisar 

dessutom till Purnell m.fl. (1998) som anser att människor i olika etniska minoritetsgrupper har andra 

slags erfarenheter än vad den dominerande gruppen i landet har, erfarenheter grundade på status, 

kulturell bakgrund, vistelseort, religion, utbildning eller andra faktorer som funktionellt enar olika 

etniska grupper. Purnell m.fl. menar att människors olika etniska bakgrund kan ge upphov till en 

tydlig social uppdelning i samhället som kan förstås bättre om dess centrala roll ses i en maktmatris. 

Denna matris utgår från att etnicitet är mer än kulturella modeller. Det är ett mått på, och en aspekt 

av, makt eller vanmakt. Hur denna aspekt på social uppdelning i samhället påverkar invandrade 

kvinnors hälsa och situation på arbetsmarknaden har hittills endast studerats i ringa omfattning. 

 

Akhavan & Bildt (2004) lyfter fram en kanadensisk studie där Oxman-Martinez m.fl. (2000) visar att 

invandrarkvinnors hälsa påverkas negativt på grund av kombinationen av att de är kvinnor, arbetare 

(ofta, men inte alltid) och invandrare, samt på grund av den sociala, politiska och ekonomiska 

situation de befinner sig i. Karaktäristiskt för invandrade kvinnors situation var tungt och lågavlönat 
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arbete, brist på språkfärdighet, isolering, förlust av det gamla sociala stödet och upplevelser av 

traumatiska händelser såsom tortyr, våldtäkt och misshandel. Upplevelser från hemlandet påverkar 

invandrarkvinnors förutsättningar på ett högst påtagligt sätt. Akhavan & Bildt hänvisar också till att 

resultaten i Oxman-Martinez studie visar på hur kvinnors sociala roller kan komma att förändras då 

de lär sig det nya språket och i vissa fall hittar ett arbete snabbare än sina män. Detta kan i sin tur 

påverka det traditionella könsrollsmönstret i hemmet, vilket kan leda till problem inom familjen. I en 

annan amerikansk studie visar Parker m.fl. (2001) att det är angeläget att ta hänsyn till både klass- 

och minoritetsperspektiv då hälsotillståndet hos olika etniska grupper i hög grad påverkas av faktorer 

som brist på tillgång till sjukförsäkringar, svår ekonomisk situation och framförallt själva 

invandrarstatusen.  

I de svenska studier som Akhavan & Bildt (2004) refererar till finns ytterligare intressanta forsknings-

resultat presenterade där orsaken till att även invandrade kvinnor med hög utbildning och hög 

yrkesstatus har högre sjukfrånvaro jämfört med svenska kvinnor med motsvarande utbildning och 

yrkesstatus, föreslås vara kulturella faktorer, familjeförhållanden och faktorer som berör 

invandrarskapet (hänvisning till Kindlund 1995). Det finns även ett samband mellan invandrade 

kvinnors ohälsa och låg utbildning, dålig ekonomi, dåliga kunskaper i svenska, otrygghet (i vid 

bemärkelse) och svag känsla av sammanhang (hänvisning till Socialstyrelsen 2000). Författarna 

menar (med hänvisning till Kreiger 2000 och Collins m fl 2000) att tidigare forskning visat på samband 

mellan etnisk diskriminering och högt blodtryck, låg födelsevikt, självrapporterad ohälsa och hög 

sjukfrånvaro.  

Känsla av sammanhang har betydelse för hälsa 

Sammantaget visar forskningen att det finns tydliga kopplingar mellan genus, etnicitet, 

socioekonomiska villkor och hälsa/ohälsa. Det handlar om att skapa sammanhang i en ny kultur, i ett 

nytt land bland nya människor. Det handlar mer om den enskilda kvinnans sociala position som 

bestämningsfaktor för ohälsa än som av hennes personliga egenskaper. För att fullt ut förstå den 

stress som migration kan innebära (acculturative stress) och även konflikter relaterade till kultur är 

det nödvändigt att se informanterna som kvinnor, mammor och medborgare i det svenska samhället 

(Tastsoglou & Dobrowolsky 2006).  

Resultatet från en forskningsöversikt visar att känslan av sammanhang har betydelse för vår hälsa 

och livskvalitet (Eriksson 2007). Särskilt viktig är den för vår psykiska hälsa. Känsla av sammanhang 

skyddar mot oro, ångest, känslor av hopplöshet, utmattning och depression. Desto starkare vi 

upplever att vi finns i ett begripligt sammanhang och att vardagen har en mening, desto bättre klarar 

vi av att hantera stress och olika svårigheter. Känslan av sammanhang kan också säga något om hur vi 

kommer att må i framtiden, den har en predicerande förmåga (Eriksson & Lindström 2005).  

Migration, oberoende av om den är frivillig eller påtvingad, ökar risken för ohälsa. Chiu (2008:240) 

beskriver förlusten av språk, sociala nätverk, traditioner och kultur samtidigt som en förlust av 

känslan av sammanhang. Detta innebär en ökad grad av stress. Det finns ett mindre antal studier 

över sambandet mellan känsla av sammanhang och hälsa bland immigranter. Jibeen och Khalid 

(2010) undersökte Pakistaner som emigrerat till Kanada. Sämre mental hälsa var förenat med hög 

grad av ”acculturell stress” och låg känsla av sammanhang.  Känsla av sammanhang och socialt stöd 

visade sig här vara viktiga faktorer för deras välbefinnande och deras förmåga att hantera den stress 

som migrationen innebar (Jibeen 2011). Många invandrare har traumatiska upplevelser bakom sig, i 
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många fall obearbetade. En svensk studie riktar uppmärksamheten mot stress före själva flykten eller 

flyttningen, under flykten och efter att man kommit till Sverige (Lindencrona, Ekblad och Hauff 2007). 

De har tagit hänsyn till personernas förmåga att hantera stress och även till deras socioekonomiska 

situation. Resultatet visar på fyra särskilda dimensioner av stress som flyttningen innebär: social och 

ekonomisk påfrestning, alienation (känsla av främlingskap), diskriminering och förlust av status och 

identitet.  Dessa dimensioner känns väl igen i de intervjuade kvinnornas berättelser. Upplevelser av 

diskriminering är förödande för såväl fysisk som psykisk hälsa (Pascoe och Smart Richman 2009). 

Resultatet från en meta-analys av 134 olika populationer visar på att diskriminering leder till ökad 

stress och till ett mer osunt hälsobeteende. Ytterligare, socialt stöd, som vanligen anses vara en 

skyddande faktor mot stress, visade sig här inte kunna buffra mot den stress som diskriminering 

innebär.  

Integrationsstrategier 

Den 7 oktober 2012 genomfördes ett nationellt rådslag om integration där regeringen avsåg att 

arbeta fram en ny integrationspolitisk strategi. Man bedömer att åtgärder måste till och att 

satsningar behövs för att möjliggöra integration och att människor med utländsk bakgrund kan 

erbjudas jobb. Integrationsminister Erik Ullenhag menar att grundtanken med nya 

etableringsreformen är att det är arbete och kunskaper i svenska som är nycklarna in i det svenska 

samhället (Regeringen.se 2012). Arbete och språkkunskaper utgör här den nya linjen för att uppnå 

mer lyckade integrationsresultat.  

 

Holmgren och Oweini (1999) definierar integration som en aktiv process där åtskillnad görs mellan en 

psykosocial integration och en materiell, objektiv dito. Med den psykosociala avses den individuella 

upplevelsen av att vara en del i samhället, vilket sammanhänger med ett aktivt val av fri vilja för att 

bli integrerad. Den materiella integrationen mäts i ekonomisk status och tillgång till arbete. När en 

invandrafamilj kommer till sitt nya hemland är utmaningen att både lära sig det nya språket och den 

nya kulturen. Att lära sig en ny kultur innebär att de kunskaper och erfarenheter som är en del av en 

individs identitet måste omprövas på olika sätt. De förkroppsligade erfarenheter, den habitus (se 

Bourdieu, 1986) som innebär att individen formats via socialisation och de ekonomiska, sociala och 

kulturella villkor hon vuxit upp med innebär olika sätt att handskas med olika situationer. En viss 

habitus innebär att handla, tänka och värdera inom ramen för en livsstil och det omgivande sociala 

sammanhanget. Dessa ramar måste dock tangeras och tänjas när en individ ska integreras. Individen 

börjar så småningom utveckla strategier för att hantera nya dispositioner och anpassa de gamla till 

det nya systemet, men hur en sådan anpassning går till kan, beroende av exempelvis habitus se olika 

ut. Enligt Oxman Martinez m fl (se Akhavar & Bildt 2004) kan kvinnors roller förändras om de lär sig 

språket och kommer ut på arbetsmarknaden fortare än vad deras män gör. Sådana förutsättningar 

kan eventuellt kullkasta traditionella könsrollsmönster men visar också att integrationsprocessen kan 

se olika ut beroende av individ. Så kan också skolbarns möte med den svenska skolan och det 

svenska språket innebära att de har ett annat förhållningssätt till integration än vad kanske övriga i 

familjen har.  

 

I en studie kring nyanlända flyktingföräldrars uppfattningar kring utmaningar med att vara förälder i 

Australien samt hur samhällsinstitutioner kan stödja och underlätta hanteringen av dessa utmaningar 

(Lewig, Arney och Salveron 2010) framkom tre centrala teman; förändrade föräldraroller och 

förväntningar på föräldraskapet i det nya landet, skillnader i det nya landets kultur och lagar i 
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förhållande till de normer och kultur som föräldrarna bär med sig samt möjlighet att få stöd både 

formellt och informellt i föräldraskapet. Vad gäller förändrade föräldraroller påtalades framförallt det 

australiensiska samhällets främjande av barns (framförallt tonåringars) självständighet och 

oberoende, något som uppfattades skilja sig mycket från hemlandet där barnen förväntades 

respektera och följa föräldrarnas önskan. Som en förlängning av detta nämndes även skillnaden i 

traditionen och utövandet av disciplin och uppfostran, där vissa av de tidigare metoderna inte kunde 

användas i det nya landet (som exempelvis fysisk bestraffning). Detta medförde indirekt krav på 

föräldrarna att hitta nya former för uppfostran, vilket upplevdes som frustrerande.  

Barn som tolkar 

I avsnittet ovan har vi nämnt betydelsen av att se att förutsättningarna för integration skiljer sig åt 

mellan individer men vi har därutöver också lyft fram att det inom familjer kan skifta mellan hur fort 

man lär sig ett nytt språk och en ny kultur. Skolbarnen är ofta de första som lär sig behärska det nya 

språket och deras roll i familjen kan därför bli att vara tolkar och handha kommunikationen mellan 

mindre språkkunniga föräldrar och omgivande samhälle. Valenzuela (1999) menar att vissa barns 

funktion i en familjekonstellation kan liknas vid antingen: lärare, advokater eller surrogatföräldrar. 

Barnen ikläder sig en lärarroll när de måste instruera och översätta för föräldrar och yngre syskon. 

Som advokater får de rollen då de ska gripa in eller medla i problematiska händelser i relation till 

exempelvis myndigheter och i rollen som surrogatföräldrar blir barnen de som tar över föräldrarnas 

roll i relation till syskonens behov av omsorg eller aktiviteter. Valenzuela pekar på att ett inte ovanligt 

mönster är att det äldsta barnet får axla alla de tre rollerna. Att barnen får en tolkfunktion i relation 

till myndigheter, sjukvård etc. kan uppfattas som besvärande ur flera synvinklar. Barn blir införlivade 

i vuxenvärldens dilemman för att deras föräldrar behöver tolk, vilket av barnen kan uppfattas som att 

deras relationer föräldrar barn emellan blir lidande (Oppedal & Roysamb 2004). Orellana m fl (2003) 

menar att barns förutsättningar att tillägna sig ett nytt språk ökar då de hjälper till med 

översättningar i olika situationer, att barnen lär tekniker för att översätta och att de utvecklar 

kompetenser att lära sig nya språk. Barnen blir språkmässigt ”värdefulla” både i hemmet och utanför.  

Barn har genom exempelvis kontakt med förskola och skola möjlighet att snabbt lära sig det nya 

språket, vilket gör att de ofta blir tolkar för sina föräldrar. Internationell forskning visar att barnen blir 

oerhört viktiga för föräldrarnas anpassning till ett nytt land (Chao, 2006). Man kan fråga sig hur detta 

påverkar barn-föräldrarelationen och barnen i ett utvecklingsperspektiv. Chao beskriver forskning 

som visar på att föräldrarnas status och auktoritet kan försvagas genom att de är hänvisade till 

barnens förmåga att tolka språk och förstå det sociala sammanhanget. Men forskning visar också att 

detta kan ha en positiv inverkan på barn-föräldrarelationen. McQuillan och Tse (1995) menar att barn 

som tolkar för sina föräldrar samtidigt får en större förståelse för föräldrarnas sätt att tänka och för 

deras situation och anpassning till en ny kultur. I förlängningen förstärker det barn-föräldrarelationen 

och ökar respekten till föräldrarna.   

Skolresultat 

Under rubriken skolresultat har vi lagt forskningsresultat som visar på betydelsen av den etniska 

bakgrunden, de socioekonomiska villkoren och föräldrarnas stöd betydelse för skolprestationer, men 

vi kommer också att lyfta fram språkets betydelse för skolprestationer.   
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Etnisk bakgrund och socioekonomisk status i relation till skolprestation 

Johnson DeFeyter & Winsler (2009) diskuterar hur kompetenser och skolfärdigheter utvecklas bland 

amerikanska invandrarbarn. De hänvisar bl a till att invandrarbarn, i jämförelse med infödda barn, 

mer ofta kommer från familjer med låg socioekonomisk status, har mer stressade föräldrar och 

exponeras mindre för mottagarlandets språk i hemmet. Författarna påpekar dock, att trots att 

många invandrarbarn har svårigheter som att de riskerar att misslyckas i utbildningshänseende och 

att deras psykiska välbefinnande försämras, har de ett antal skyddsfaktorer som kan hjälpa dem. 

Författarna hänvisar till ett antal studier som visar att invandrarbarn tillägnar sig ett starkt socialt 

kapital både inom familjen och i relationer mellan olika familjer, att de har lyhörda föräldrar och 

starka emotionella färdigheter. De menar också att det beslut som invandrarföräldrar tar inför 

migration till ett nytt främmande land kan förstås som en djärv handling där föräldrarna avser att 

skydda sina barn, att ge dem en tryggare miljö. Den nära sammansvetsade familjestrukturen som 

finns i många kulturer har också visat sig underlätta för överföring av förväntningar från föräldrar till 

barn. 

I en rapport från Skolverket (2009) diskuteras svenska elevers skolresultat. Dessa tycks ha försämrats 

kraftigt i internationell jämförelse under 1990-och 2000-talet. Dessutom har spridningen i resultat 

ökat, dvs. det är nu större skillnad vad gäller resultat mellan olika elevgrupper och skolor. Betygs-

skillnaderna har också ökat mellan olika elevgrupper när man tittar på social bakgrund, kön och 

etnicitet, men framförallt vad gäller föräldrarnas utbildningsbakgrund. Betygsresultat från 1989-2007 

visar också på en ökande skillnad mellan elever med svensk bakgrund och elever med utländsk 

bakgrund (födda utomlands eller födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar) till de 

utlandsföddas nackdel (Skolverket 2009). 

Elmeroth (2006) pekar på att de bakgrundsfaktorer som används för att förklara de nationella 

skolresultaten för elever är könstillhörighet, föräldrarnas utbildning och antal böcker i hemmet. 

Majoriteten av kartläggningar och utvärderingar visar att elever med utländsk bakgrund har sämre 

skolresultat. Slutsatsen av dessa rapporteringar är att språkutveckling inte är avgörande utan snarare 

invandrarföräldrarnas tillkortakommanden (ibid s 186). Elmeroth pekar dock på att en närmare 

studie av data från dessa utvärderingar visar att det samband som finns mellan föräldrarnas 

utbildning och deras etniska bakgrund speglar skillnader i olika länders utbildningsnivå: ”Innebörden i 

att vara hög- respektive lågutbildad kan förväntas variera beroende av omgivningen. Exempelvis kan 

en förälder som endast har förgymnasial utbildning i ett land med många lågutbildade anses ha hög 

utbildning och härigenom tillhöra gruppen med stark studieinriktning”. (ibid s 186)  

Att använda föräldrars utbildning som förklaring av skolresultat fungerar bättre för svenska elever än 

för de med utländsk bakgrund. Elmeroth pekar på att en bakgrundsfaktor som sällan förekommer i 

utredningar handlar om segregationseffekter och social uteslutning – dvs. diskriminering baserad på 

den etablerade svenskheten som innebär att livsvillkor för elever med utländsk bakgrund åsidosätts 

(ibid s 189). De bakgrundsfaktorer som samvarierar räknar Elmeroth till kön, motivation och trivsel, 

men också socioekonomisk status, föräldrarnas utbildning, ursprung, modersmålsanvändning, 

vistelsetid i det nya landet och migrationsorsaker påverkar. 

De finns fler sätt för att försöka förklara de ökande skillnaderna mellan svenskfödda elevers 

skolprestationer och elever födda utomlands. Ett sätt är att ta utgångspunkt utifrån skillnader i 

kunskaper i svenska språket. Detta kritiseras dock ofta, dels utifrån att denna förklaring endast borde 
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godtas som en förklaring för dem som alldeles nyligen kommit till Sverige, dels utifrån att barn som 

visats länge i Sverige fortfarande presterar sämre än barn med svensk bakgrund och att barn med 

utländsk bakgrund även presterar sämre i icke-teoretiska ämnen (Högdin 2007). Ytterligare en 

förklaring är att det handlar om en strukturell diskriminering utifrån hur väl barnen ”passar in” i den 

svenska normen, vilket antas ge effekter som lägre engagemang och sämre prestationer bland barn 

med utländsk bakgrund (Högdin 2007).  

Oavsett vilken grund som används kvarstår faktum att etnicitet verkar påverka möjligheterna att 

klara skolarbete. Flera författare (däribland Högdin 2007) menar dock att det kan vara svårt att 

identifiera om etnicitet är den avgörande bakgrundsfaktorn då elever med utländsk bakgrund, oftare 

än elever med svensk bakgrund, lever i familjer med låg socioekonomisk status. Låg socioekonomisk 

status har i ett flertal studier konstaterats påverka och bidra till att barn från denna grupp av familjer 

klarar skolan sämre än andra barn. Andersson & Lindblad (2008) menar att det är problematiskt då 

inrikes födda och utrikes födda barn och ungdomar jämförs som grupp. Författarna menar att 

etniciteten oftast tillåts skymma klass, varför det är viktigt att jämföra barn och ungdomar med och 

utan utländsk bakgrund från samma samhällsklass, dvs. att undersöka föräldrarnas sociala bakgrund 

och utbildning då man jämför olika utbildningsresultat. Sådana jämförelser visar att barn till 

utrikesfödda föräldrar som är födda i Sverige eller har varit i Sverige före skolstart, generellt sett har 

lika mycket framgång i skolsystemet som ungdomar med infödda föräldrar med likartad socialt 

ursprung. Man bör således se att både samhällsklass och föräldrarnas/det egna ursprungslandet har 

betydelse för utbildningsframgång.  

Stöd till barn i skolan och hemmet i relation till skolprestationer 

Johnson DeFeyter & Winsler (2009) menar att hemmets resurser, uppfostringsmetoder och 

föräldrars kunskaper om barns utveckling samt familjens sociala kapital är viktiga parametrar för 

barnens möjligheter. Med hänvisning till Bornstein & Cote (2007) menar författarna att allmänna 

kunskaper om omsorg om barn, kunskaper om hur barn utvecklas och medvetenhet om vad 

föräldern kan göra för att främja sitt barns utveckling är förmågor som har stor betydelse i hur en 

god miljö kan vara stöd för barnets utveckling. 

Både föräldrars och lärares stöd i skolan och skolarbetet konstateras som viktigt för elevernas 

studieengagemang, skolprestationer och välmående i skolan (Högdin 2007). Att bli sedda av läraren 

samt att läraren stödjer och uppmuntrar eleverna samt lyssnar och har tilltro till deras förmåga ses 

som viktigt för elevernas studieengagemang. Ytterligare resultat som presenteras i översikten visar 

att föräldrar i arbetarklassen i mindre utsträckning ger sina barn stöd i skolarbetet då de är rädda att 

lära barnen fel saker eller instruera dem felaktigt. Samtidigt visar flera studier att föräldrar oavsett 

socioekonomisk status eller bakgrund är intresserade av sina barns skolgång och betraktar utbildning 

som viktigt.  

Resultaten från avhandlingen (Högdin 2007) visar att elever från familjer med utländsk bakgrund 

eller låg socioekonomisk status samt ensamstående föräldrar upplever att de får mindre praktiskt 

stöd i form av läxhjälp och föräldrarnas deltagande vid möten. Dessa skillnader var ännu mer 

framträdande för elever med utländsk bakgrund från Afrika, Asien (inkl. Mellanöstern) samt Öst- och 

Sydeuropa. Vid kontroll för andra bakgrundsfaktorer kvarstår skillnaderna för flickor från dessa 

områden, där de upplever stöd från föräldrarna i mindre utsträckning än andra flickor. För elever i 

familjer med utländsk bakgrund framträder även en skillnad beroende på utbildningsnivå i hur 
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mycket stöd eleverna får från sina föräldrar i läxläsningen, där lägre utbildningsnivå direkt avspeglas i 

mindre stöd till barnen.  

Variationen mellan hur olika kommuner fördelar resurser till skola är betydande (Skolverket 2009). 

Ambitionen är att kommunerna ska utgå ifrån de lokala villkor som råder och utifrån elevernas 

faktiska förutsättningar att nå målen, men i realiteten är de kompensatoriska åtgärderna ofta 

blygsamma. T ex kompenserar endast 60 procent av de mest segregerade kommunerna utifrån 

socioekonomiska faktorer och när de gör detta gäller det i genomsnitt 6 procent av den totala 

budgeten. Elever som har sämre förutsättningar att nå målen tilldelas i regel inte mer resurser för 

stöd, även om dessa behov på vissa skolor är stora. Intressant är att när man talar om att vissa elever 

behöver särskilt stöd, så inkluderas vanligtvis inte elever som behöver språkstöd eller som behöver 

stöd i ett nytt kulturellt sammanhang. Ett exempel är Skolverkets rapport Särskilt stöd i grundskolan 

från 2008/2011. 

I Skolverkets rapport (2002) Flera språk – fler möjligheter - utveckling av modersmålsstödet och 

modersmålsundervisningen hänvisar man till forskarna Thomas och Colliers som har gjort den mest 

omfattande forskningen inom modersmålsundervisning och kommit fram till att skolgång på det 

egna språket är det som leder till bäst resultat. Forskarna menar att många flerspråkiga elever skulle 

öka sina möjligheter att nå kunskapsmålen om stödet gavs på modersmålet. De menar också att varje 

sådan elev som når målen innebär en avsevärd minskning av de sammanlagda undervisnings-

kostnaderna. Men Skolverkets utredning visar att elever i behov av studiehandledning på 

modersmålet har i många kommuner stora svårigheter att få detta stöd. (Skolverket 2002). 

Elmeroth (2008) beskriver utifrån en studie hon gjort om myndigheters möte med minoriteter hur 

institutioner kan förhålla sig till invandrare på olika sätt. I en öppen kultur har man en generös 

inställning till invandring, man anser att mångfald berikar och man anser att man behöver anpassa 

sitt arbetssätt och t ex använda tolk då det behövs. En sluten kultur däremot är negativ till 

invandring, den ställer krav på assimilering och en uppfattning florerar att alla ska behandlas lika, dvs 

som etniska svenskar. Tolk används inte. Om barn får möjlighet att ta del av miljöer där det nya 

språket talas mycket kan de bygga upp sitt ordförråd så att de klarar ett vardagsrelaterat språk på 

några år. Dock krävs det mer än ett vardagsspråk för att kunna följa undervisning på andraspråket.  

När man försöker förklara varför elever med utländsk bakgrund har sämre resultat än elever med 

svensk bakgrund, menar Elmeroth (2008) att man tillskriver invandrarföräldrarna tillkorta-

kommanden vad gäller t ex låg utbildning och arbetslöshet istället för att faktiskt ta hänsyn till 

språkutvecklingens betydelse. Det är lättare att fokusera på samma faktorer som ligger bakom 

svenska elevers dåliga resultat, att dra all över en kam, och på så sätt undgå att uppmärksamma den 

institutionella diskrimineringen. 

Kontakt mellan skola och hemmet – en fråga om språk? 

Den övergripande frågan i förstudien är hur mammor ska kunna vara stöd för sina skolbarn. För att 

förstå de mammors förutsättningar som saknar eller har begränsade språkkunskaper i svenska, 

kommer vi i detta avsnitt att ge exempel på forskningsresultat som dels gäller språklärande, 

modersmålets betydelse men också konsekvenser av att använda barn som tolkar för vuxna 

anhöriga.    
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Förstaspråket, vilket relaterar till det språk barnet kan bäst (Kilpatrick 2007) benämns i Sverige oftast 

som modersmål. För barn till föräldrar med utländsk bakgrund innebär detta vanligtvis att 

modersmålet används i familjekontexten. Modersmålet är minoritetsspråk i Sverige, medan 

andraspråket är majoritetsspråk och det språk som används i det omgivande samhället liksom i 

skolan. Elmeroth (2006) menar att språkförmågan vid skolstarten för elever med svenska som 

andraspråk uppvisar stora variationer. Medan svenska sjuåringars basordförråd har skattats till 

mellan 8 000 och 10 000 ord förekommer det att elever med utländsk bakgrund kommer till skolan 

och har språkkunskaper som innebär att de endast kan kommunicera mycket enkla budskap på 

svenska. Hyltenstam och Tuomela (1996) menar att det är ett stort steg mellan det stadium där ett 

barn lärt sig så mycket av ett språk att det kan använda det i vardagliga situationer och den fas då 

språket fungerar effektivt för att lära. Forskning visar att det tar 5 – 7 år att uppnå en sådan nivå i 

svenska (ibid s 42). Viberg (1993) hänvisar till amerikanska och kanadensiska undersökningar som 

visar hur lång tid det tar för nyanlända invandrarelever i skolåldern att komma ikapp de övriga som 

undervisas på engelska. Enligt dessa undersökningar tar det i snitt två år att lära sig klara av muntlig 

vardaglig kommunikation men betydligt längre tid, mellan fyra till åtta år, att komma ikapp de 

infödda eleverna i läsämnen. I artikeln poängteras att språkinlärning är en social process. Inlärning av 

svenska som andraspråk sker normalt sett både med stöd av undervisning och genom miljöinlärning. 

Viberg påpekar att miljöinlärningen styrs på avgörande sätt av den sociala situationen. Barn med 

invandrabakgrund som växer upp i bostadsområden där det huvudsakligen bor invandrare ges 

mycket begränsad kontakt med svenska barn. Den sociala situationen anses vara av avgörande 

betydelse för attityder till språkinlärning och i vilket syfte språket lärs in. 

Språksvårigheter används som förklaring till skolsvårigheter men länkas också till ett helt komplex av 

frågor som rör barnens möjligheter, eller avsaknad av möjligheter i det svenska samhället (Runefors 

2010: 16). Parszyk (1999) menar att de elever i grundskolan som anför sin egen språkfärdighet som 

orsak till misslyckanden upplever de vuxna som arga eller missnöjda med dem. Konflikten med de 

vuxna i skolan kan elimineras genom att eleven tar avstånd från undervisningen, avviker i för dem 

upplevda krissituationer. Parszyk poängterar att språksituationen kan markera avstånd respektive 

gemenskap, att språket skiljer ”svenskar” från ”invandrare”. Upplevelsen av att inte tala ”riktig” 

svenska står förmodligen för känslan att inte heller vara ”riktig” svensk (ibid s 251 f.). Forskare menar 

att språklärande underlättas om barn och föräldrar identifierar sig med sitt nya land och känner att 

de har tillträde till makten (Bjärvall 2001: 32). 

Resultat från en studie genomförd i Sverige visar dessutom att kontakten mellan skolan och föräldrar 

med utländsk bakgrund fungerar dåligt främst på grund av att föräldrarna upplever att möten och 

kommunikation med skolan sker på skolans villkor och att de behov föräldrarna har inte hörsammas 

eller diskuteras i en ömsesidig dialog (Högdin 2007).  

Stöd till föräldrar – en strategi bland flera? 

Under senare år har initiativ för att bistå föräldrar i föräldrarollen uppmärksammats och fått 

genomslag på olika nivåer i Sverige. Sedan år 2009 finns exempelvis en nationell strategi riktad mot 

föräldrastöd ”Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd” (Socialdepartementet 2009). Studier 

visar att det finns ett intresse bland föräldrar i Sverige att delta i olika former av föräldrastöd, men 

att det varierar något beroende på typ av stöd, föräldrarnas härkomst samt föräldrarnas 

socioekonomiska status.  
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Studier genomförda i Sverige (Bremberg 2004 och Väfors Fritz & Hjern 2009) visar att intresset för att 

delta i olika former av föräldrastöd för utlandsfödda föräldrar skiljer sig mycket lite från föräldrar 

födda i Sverige. Det som lyftes fram som unikt för invandrarföräldrarna var deras oro över bristande 

kunskaper i svenska språket och hur detta påverkade deras möjlighet till att få och ta del av 

information om barnen och stöd i föräldraskapet (Väfors Fritz & Hjern 2009). Kopplat till detta 

påtalades även brister i kunskapen om det svenska samhället och de begränsade möjligheterna för 

att komma i kontakt med och lära känna andra svenskar (Bremberg 2004 och Väfors Fritz & Hjern 

2009).  

Vidare framhölls avsaknaden av ett socialt nätverk bestående av familj, släkt och vänner som funnits 

naturligt i hemlandet (Väfors Fritz & Hjern 2009). Denna avsaknad framhävs även av Lewig, Arney 

och Salveron (2010) som menar att avsaknaden blir speciellt tydlig vad gäller närsamhällets 

medverkan och delade ansvar i uppfostran och möjligheten att kunna få hjälp och stöd i olika 

situationer. Olika flyktinggrupper i studien påtalade dock olika behov vad gällde detta. För den 

somaliska gruppen uttrycktes behov av att kunna stärka sin egen grupp medan utmaningarna för den 

arabiska (mellanöstern) gruppen främst handlade om svårigheten att söka hjälp då den kulturella 

traditionen påbjuder att problem som rör barnuppfostran hanteras inom den egna familjen och att 

söka hjälp blir skamfyllt.  

Att få och ta emot stöd 

En systematisk litteraturstudie av resultat från kvalitativa studier kring låginkomstföräldrars 

erfarenheter av informellt och formellt stöd (Attree 2005) visade att informellt stöd i huvudsak är 

centrerat runt kvinnor, då det både är kvinnor som ger och tar emot stöd. Dessa kvinnor var generellt 

sett ofta mammor eller kvinnliga vänner, ofta med släktband. Uppfattningen av att få stöd, vilket var 

starkt associerat till föräldrarnas känsla av hantering av de krav som ställs på föräldraskap i fattiga 

omständigheter, kopplades till både den fysiska närheten och den emotionella kopplingen till de som 

erbjöd stöd. Dock varierade det stöd som faktiskt mottogs mycket i föräldraskapet i ”verkligheten”. 

Resultatet från studien pekar mot att upplevelsen av att erbjudas stöd är lika viktigt för föräldern 

som det stöd som faktiskt tas emot. Vidare framkom att det var ganska få föräldrar som faktiskt 

mottog stöd bland föräldrar i fattiga omständigheter. Det som utgjorde hinder för att ta emot 

informellt stöd var framförallt upplevelsen av att om informellt stöd mottogs ställdes även någon 

form av moraliskt krav på att återgälda detta stöd. Om detta stöd inte kunde återgäldas upplevdes 

ett hot mot självkänslan och i förlängningen även ett hot mot relationen med den som erbjudit 

stödet då det upplevdes sätta ökad press på förhållandet. Andra hinder för informellt stöd var oro 

över att stödet eller de stödjande skulle lägga sig i privata familjeärenden samt önskan att bibehålla 

sin självständighet.  

Resultaten visade även att upplevelsen av formellt stöd varierar (Attree 2005). Om det formella 

stödet erbjuds på ett sätt som respekterar föräldrarnas oro och inte är fördomsfullt samt erbjuder 

praktisk hjälp till föräldrarna upplevs det i större grad som värdefullt. Resultatet visade även att 

föräldrar från etniska minoriteter är mindre benägna att använda formellt stöd som erbjuds samt att 

de kvinnor som var mest socialt isolerade och som troligen hade mest att vinna av att söka 

professionellt stöd var de som var minst troliga att nyttja stödet. Vidare framhölls att föräldrarnas 

perspektiv bör ingå i planering och design av formella stödsystem samt att det kan vara fördelaktigt 

och mer lämpligt att stötta naturligt uppkomna informella stödsystem. 
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Utformning av stöd till föräldrar 

I en studie kring föräldrars deltagande i ideella föräldrastödsinitiativ (Oakley, Rajan & Turner 1998) 

framkom att det stöd som föräldrar främst söker är att få någon att prata med. Många föräldrar 

uttryckte en brist på socialt stöd och ett litet socialt nätverk, vilket medförde att deras behov av stöd 

även omfattade mer praktiska delar som hjälp med barnpassning samt en mötesplats där barnen kan 

leka och föräldrarna kan träffa andra för att samtala eller diskutera specifika frågor kring sitt eget 

välmående eller hantering av barnens beteenden. 

McCurdy, Gannon och Daro (2003) visade i en studie av etniska variationer av beteende för 

deltagande i familjestödsprogram att olika etniska grupper (europeiska amerikaner, afrikanska 

amerikaner och latinoamerikaner) har olika typer av beteenden för deltagande i familje-

stödsprogram. Detta kopplas i viss mån till olika behov och olika mönster för hjälpsökande. För 

afrikansk-amerikanska föräldrar visade en matchning mellan servicegivarens etnicitet (dvs också 

afrikansk-amerikansk) och föräldrarnas, ge en stark statistisk prognos för deltagande i 

familjestödsprogrammet. Även att servicegivaren var i ungefär samma ålder som föräldrarna hade en 

positiv inverkan på deltagandet. Mönster för deltagande bör dock tolkas med viss försiktighet då 

kontextens inverkan på deltagande kan ha ett starkt förklaringsvärde eftersom hur stödet erbjuds 

kan påverka hur deltagandet faller ut (europeisk-amerikanska föräldrar föredrar centerbaserad 

verksamhet medan afrikansk-amerikanska och latinoamerikanska föräldrar föredrar hembaserade 

service) samt att hur servicen utformas kan ha stor inverkan på hur många som väljer att delta 

(europeisk-amerikanska föräldrar hellre deltar i terapi medan afrikansk-amerikanska och 

latinoamerikanska föräldrar föredrar stödprogram). Vidare bör resultaten tolkas med viss försiktighet 

med avseende på socioekonomisk status, då skillnader i de olika etniska grupperna kan bestå i att de 

kan tänkas representera olika statusgrupper. För den svenska kontexten har sådana inverkande 

faktorer uppmärksammats vad gäller utrikes födda föräldrars intresse för öppna föräldragrupper, där 

de utomnordiska föräldrarna visat mindre intresse (Bremberg 2004). Denna skillnad antas bero på 

bristande kunskaper i svenska språket samt en mindre förtrogenhet vid denna typ av verksamhet. 

Resultat från en annan internationell studie visar att även matchningen mellan det stöd som erbjöds 

och det behov föräldrarna upplevde sig ha, är centralt för huruvida föräldrarna väljer att delta eller 

inte (Oakley, Rajan och Turner 1998).  

Trots dessa skillnader påtalas vikten av att föräldrastödsinsatser skapas med integration som mål och 

medel, där föräldrar oavsett härkomst kan träffas och diskutera föräldraskapet samt utöka sina 

sociala nätverk (Väfors Fritz & Hjern 2009 och Bremberg 2004). Något som även påtalas i en av 

rapporterna (Väfors Fritz & Hjern, 2009) är att nyanlända invandrarföräldrarna i första hand 

fokuserar på grundläggande behov som fysisk säkerhet, försörjningsmöjligheter samt förhållandena 

för familj och vänner i hemlandet och att reflektion kring föräldraskapet och behov av föräldrastöd 

kan uppstå först efter att dessa grundläggande behov är uppfyllda.  

Resultat av kunskapssammanställningen 

 Andelen elever med betyget godkänd i grundskolans alla ämnen är enbart 42 procent i Östra 

Göteborg och 50 procent i Angered. Statistik för Bergsjöskolan åk 7-9 visar att knappt 25 procent 

av elever i åk 9 har godkänt betyg i alla ämnen. Betygsresultat från 1989-2007 visar också på en 

ökande skillnad mellan elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund (födda 

utomlands eller födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar) till de utlandsföddas nackdel. 
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 Storstadskommittén har levererat ett antal rapporter som visar att det i invandrartäta, utsatta 

områden finns arbetslöshet och ohälsa långt över nationella snittet samt att disponibla inkomster 

bland barnfamiljer är betydligt lägre än genomsnittsinkomster generellt. 

 Nyanländas kulturella kapital, främst utbildning, kan sällan användas som en resurs i det nya 

hemlandet.  

 Kvinnors sociala roller kan förändras då de lär sig det nya språket och i vissa fall hittar ett arbete 

snabbare än sina män. Detta kan i sin tur påverka det traditionella könsrollsmönstret i hemmet, 

vilket kan leda till problem inom familjen. 

 Personer med invandrarbakgrund rapporterar sämre hälsotillstånd än infödda svenskar. 

Invandrarkvinnor har fem gånger så hög risk att utveckla ohälsa jämfört med kvinnor födda i 

Sverige. Det som motverkar denna risk är ekonomiska faktorer, kunskaper i svenska språket samt 

att inte vara diskriminerad. Det finns tydlig koppling mellan genus, etnicitet och hälsa/ohälsa. För 

nyanlända handlar det om att skapa sammanhang i en ny kultur, i ett nytt land bland nya 

människor.   

 Nyanländas förutsättningar av att vara föräldrar: förändrade föräldraroller och förväntningar på 

föräldraskapet i det nya landet, skillnader i det nya landets kultur och lagar i förhållande till de 

normer och kultur som föräldrarna bär med sig samt möjlighet att få stöd både formellt och 

informellt i föräldraskapet. 

 Flera olika förhållningssätt till integration kan finnas bland medlemmarna i en familj där 

exempelvis förändrarna är mindre benägna, eller har färre möjligheterna, än de egna barnen att 

ställa om till nya villkor i det nya hemlandet. Detta kan bidra till att familjen medlemmar går i 

otakt med varandra i omställningsprocessen. Det kan dessutom vara så att föräldrarna kan ha en 

önskan om att vistelsen i Sverige är temporär, medan de barn som växer upp i Sverige mer 

upplever det svenska språket och svenska kulturyttringar som ”sina” eller att barnen kommer i 

konflikt med sig själva eller omgivningen när de försöker passa in på ”fel” ställe. 

 Familjens socioekonomiska status tillskrivs en mer framträdande roll än etnisk tillhörighet då 

skillnader i elevers skolprestationer ska förklaras. Samhällsklass och föräldrarnas/det egna 

ursprungslandet har betydelse för utbildningsframgång. Att använda föräldrars utbildning för att 

förklara skolresultat fungerar dock bättre för svenska elever än för de med utländsk bakgrund. En 

bakgrundsfaktor handlar om segregationseffekter och social uteslutning – dvs.  diskriminering 

baserad på den etablerade svenskheten som innebär att livsvillkor för elever med utländsk 

bakgrund åsidosätts. 

 Invandrarbarn får oftast en tolkfunktion i relation till myndigheter, sjukvård etc. Barn blir 

införlivade i vuxenvärldens dilemman för att deras föräldrar behöver tolk, vilket av barnen kan 

uppfattas som att deras relationer föräldrar barn emellan blir lidande. Men det kan också ha en 

positiv påverkan på barn-föräldra-relationen i form av ökad förståelse för föräldrarnas situation 

och handlingssätt.  

 Aktuell språkforskning visar att det för nyanlända skolbarn tar cirka två år att lära sig klara av 

muntlig vardaglig kommunikation men betydligt längre tid, mellan fyra till åtta år, att komma 

ikapp de infödda eleverna i läsämnen. 

 Både föräldrars och lärares stöd i skolan och skolarbetet konstateras som viktigt för elevernas 

studieengagemang, skolprestationer och välmående i skolan. 

 För elever i familjer med utländsk bakgrund framträder även en skillnad beroende på 

utbildningsnivå i hur mycket stöd eleverna får från sina föräldrar i läxläsningen, där lägre 

utbildningsnivå direkt avspeglas i mindre stöd till barnen.  
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 Skolverkets utredning visar att elever i behov av studiehandledning på modersmålet har i många 

kommuner stora svårigheter att få detta stöd. 

 Språklärande underlättas om barn och föräldrar identifierar sig med sitt nya land och känner att 

de har tillträde till makten. 

 När det gäller stöd till föräldrar måste hänsyn tas till olika traditioner både vad gäller formellt och 

informellt stöd. Det finns olika behov och mönster för hjälpsökande. 
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DEL 2 – DEN EMPIRISKA STUDIEN 
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för den metod vi använt och de lärdomar vi dragit i kontakten 

med olika företrädare för att lokalisera informanter att intervjua.  

Tillvägagångssätt/Metod 

Då vårt intresseområde är att ta del av hur invandrarmammorna talar om och hur de förstår och 

skapar mening i tillvaron har vi valt att intervjua tio kvinnor. Materialet är förhållandevis litet, men 

även om det sällan går att generalisera i etnografiska undersökningar går det att lyfta blicken och 

ställa mer övergripande frågor. Genom att kartlägga det genomsnittliga kan en analys visa hur man 

kan förstå människors skiftande handlingsmönster och föreställningsvärldar som konkreta processer 

(Ehn & Löfgren 2012: 159 f.). Intervju innebär ett mellanmänskligt möte där inte enbart det som sägs, 

utan också det som kan observeras, har betydelse för sammanhanget. Vi har mött våra informanter i 

den miljö där de normalt sett vistas. Genom att förlägga intervjuerna till kvinnornas hemmiljöer har 

vi fått inblick i utformningen av bostadsområden, lokaler och där rådande sociala villkor. Intervjuerna 

har fokuserats på subjektiva upplevelser bland informanterna. En förutsättning för att kunna bedriva 

mellanmänsklig forskning (möte i intervjusituationer) är acceptans i fältet (jfr Aspers 2007: 62). Det är 

sällan självklart att få tillträde till ett fält, i detta fall invandrarkvinnor, varför tillvägagångssätt i 

genomförande av uppdraget också kommer att diskuteras. Vi kommer även att diskutera 

anonymitetskrav och beröra reflexivitet.  

Forskningsprocessen har varit kollektiv när det gäller tolkning och analys men övriga aktiviteter inom 

processens ram har fördelats på olika personer. I olika personkonstellationer har vi haft möten med 

olika företrädare för kommunala och regionala verksamheter. Intervjuerna har genomförts av tre av 

de fyra forskarna. Vid vissa intervjuer har en person intervjuat, i andra har två deltagit.    

Kvalitativ intervjustudie 

Uppdraget från Enheten för Folkhälsa innebär att genomföra individuella intervjuer med ett tiotal 

nyanlända kvinnor med barn i tidig skolålder (6-12 år) vars modersmål är somaliska eller arabiska. 

Möjliga vägar för att få kontakt med denna grupp kvinnor diskuterades med representanter för 

Enheten för Folkhälsa och det framkom då att det fanns vissa etablerade kontakter genom tidigare 

samarbeten och projekt. Som resultat av dessa diskussioner tog vi kontakt med representanter för 

Mammaforum i Bergsjön, Göteborg (en organisation som bland annat erbjuder doulastöd) samt med 

en folkhälsoplanerare i Skövde.  
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Erfarenheter från Göteborg 

Kontakter etablerades tidigt (i mitten av juni, 2012) med en kontaktperson på Mammaforum, vilket 

ledde till att tre av forskargruppens medlemmar reste till Bergsjön och de lokaler Mammaforum har 

till sitt förfogande. Vi fick träffa kontaktpersonen och andra i detta forum verksamma personer. 

Mötet resulterade i, förutom värdefull information som presenterades om verksamheten, att 

kontaktpersonerna skulle undersöka möjligheten av intresserade intervjupersoner. Kvinnorna vid 

Mammaforum hade själva utländsk härkomst och många av dem hade i rollen som doula fungerat 

som både kulturtolkar och språkliga tolkar. Då kontakten med Mammaforum byggde på redan 

etablerade kontakter mellan doulorna och tjänstemän på Enheten för folkhälsofrågor fanns ett 

etablerat förtroende som vi kunde dra nytta av. Förtroendet underlättade och påskyndade sannolikt 

våra möjligheter att få tag i tänkbara kvinnor att intervjua.  

Erfarenheter från Skövde 

Kontakt med folkhälsoplaneraren i Skövde togs i början av juni 2012 och resulterade i att vi via denne 

fick två kontaktpersoner inom Familjecentralsverksamheten i området Södra Ryd. Ett möte 

arrangerades i mitten av juni där dessa personer medverkade och gav förslag på nya personer att 

kontakta, vilket i sin tur skulle göra det möjligt för oss att nå den grupp av kvinnor vi sökte. Denna 

person, i tredje led i kontaktkedjan, var projektledare för ett arbetslöshetsinitiativ riktat mot boende 

i området Södra Ryd. Projektledaren hänvisade oss i sin tur till en ytterligare person att kontakta som 

också var engagerad i detta arbetslöshetsinitiativ. Så småningom fick veta att det fanns två kvinnor 

som ville engagera sig i att hjälpa oss att hitta kvinnor att intervjua. Tillfälle för intervju bestämdes i 

mitten av juli 2012. Inför detta möte fanns sex kvinnor som var villiga att intervjuas varför tre 

personer ur forskargruppen begav sig till Södra Ryd för att kunna genomföra parallella intervjuer. 

Tolk för detta tillfälle engagerades, tolkar som kontaktpersonerna rekommenderat. Av de sex kvinnor 

som hade visat intresse för att medverka i studien närvarade endast en vid det utsatta tillfället för 

intervju. 
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Vi gjorde ytterligare försök att lokalisera grupper av somaliska kvinnor genom att kontakta en manlig 

coach för gruppen somalier i Trestadsområdet. Via denna person fick vi möjlighet att tala med en 

somalisk kvinna som arbetade som tolk. Denna kvinna skulle undersöka möjligheten att samla en 

grupp somaliska kvinnor som vi kunde informera om projektet, men även intervjua om deras 

erfarenheter. Vi fick besked om att ingen av de tillfrågade kvinnorna var intresserade av att delta i 

studien. 

Det ovan beskrivna förloppet visar på en av de utmaningar som finns i att intervjua den målgrupp 

kvinnor som förstudien riktar sig mot. Denna utmaning skulle kunna sammanfattas i möjligheterna 

att skapa tillträde och tillit bland grupper som kan definieras som utsatt och i ett beroende-

förhållande till tjänstemän inom olika myndigheter i Sverige. Kvinnorna skulle kunna ses som 

diskriminerade utifrån ett flertal variabler som socioekonomisk status, utbildningsnivå, kön, etnicitet 

osv vilket gör att de hamnar i en utsatt position. Även faktorer som att de inte helt behärskar det 

svenska språket gör att de hamnar i en beroendeställning även till den kontaktperson som inbjudit 

dem att medverka vid tillfället. Utmaningen i att få tillit och tillträde skulle även kunna förklaras 

utifrån andra parametrar som att kvinnorna råkade få förhinder vid den utsatta tidpunkten, kulturella 

skillnader i synen på att närvara då tid avtalats och kontaktpersonens sätt att bjuda in till tillfället. 

Men även då dessa parametrar används som förklaring blir nyckelfaktorn tilliten till forskargruppen 

och till kontaktpersonen av oerhört central betydelse för att få tillträde.  

Deltagande i intervjustudien 

Kvinnorna på Mammaforum i Göteborg tog efter vårt inledande möte kontakt med kvinnor som de 

ansåg uppfyllde kraven: relativt nyanländ och med barn i tidig skolålder. Dessa kontakter ledde till att 

intervjuer med sex kvinnor (fyra somalisktalande och två arabisktalande) kunde genomföras i mitten 

av augusti. 

Ytterligare potentiella intervjudeltagare eftersöktes i Skövde efter det första intervjutillfället, men 

dessa försök var fruktlösa. Kontaktpersonerna hade svårt att få tag i nya personer och även 

kontakten med kontaktpersonerna blev glesare då denne inte återkom med nya besked. I slutet av 

augusti tog vi beslutet att avsluta försöken med att få kontaktpersoner i Skövde och försöka hitta 

intervjupersoner på andra orter. Detta beslut fick två följder – att kontaktpersonerna på 

Mammaforum tillfrågades om de kunde hjälpa till att hitta ytterligare intervjupersoner i Göteborg 

samt att deltagare i forskargruppen utredde egna etablerade kontakter med organisationer och 

personer i närområdet (Uddevalla och Trollhättan) som möjligen skulle kunna leda till att nya 

intervjupersoner skulle kunna hittas. Kvinnorna på Mammaforum lyckades hitta tre nya 

intervjupersoner (en arabisktalande och två somalisktalande). Forskargruppens egna kontakter gav 

inte några tillskott av intervjupersoner.  

Utifrån de erfarenheter som gjorts under studien med att få tag i intervjupersoner konstaterade vi 

att uppdragets begränsade tid samt sammanfallande med sommar och semestrar erbjöd svårigheter 

i att etablera det förtroende som krävs i relation till både kontaktpersoner och målgruppen för att 

kunna få tag i intervjupersoner. Möjligen var de kontakter som etablerades i Skövde inte de 

kontakter som skulle kunnat ge flest intervjupersoner, men den begränsade tiden och bristande 

lokalkännedomen om Skövde och Södra Ryd ledde till att dessa kontakter var de enda som 

etablerades. Hade uppdraget pågått under längre tid hade möjligen mer tid kunnat läggas på att 
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kartlägga befolkningsunderlaget och tänkbara aktörer i Södra Ryd och på så sätt hitta fler och andra 

kontaktytor som skulle kunna bidra till att fler kvinnor från Skövde hade intervjuats.  

Genomförande av intervjuerna 

Målet var att genomföra intervjuerna individuellt. Denna målsättning uppfylldes inte av olika skäl – 

främst beroende av att intervjupersonerna själva valde gruppintervju, Flera av intervjuerna 

genomfördes i grupp där två eller tre kvinnor intervjuades samtidigt via tolk, men även de intervjuer 

som genomfördes med en kvinna och en tolk blev mer av gruppsamtal än intervjuer via tolk. Tolken 

bidrog i de flesta fall till samtalet med egna erfarenheter och funderingar vilket gjorde att det 

material som framkom ur intervjun blev rikare, men samtidigt mer präglat av hur tolken uppfattade 

situationen av informanternas svar.  

Vi valde att använda amatörtolkar då vi ansåg det viktigt att informanterna kände sig bekväma i 

intervjusituationen. Detta kan få vissa konsekvenser. Vad som hände i intervjusituationerna var att 

tolken ofta verkade göra en sammanfattning av det informanten sagt. Man kan fundera på värdet av 

att få en ordagrann redogörelse för att på så sätt minimera tolkens egen tolkning av informantens 

utsaga. Det som kommer ur tolkens mun är ju alltid en tolkning av det informanten sagt. Vidare blev 

det ibland problematiskt med amatörtolk då denna inte alltid förstod att hon skulle översätta frågan 

då hon inte blivit direkt tillfrågad själv. Vi inser i efterhand att det hade behövts ett samtal med 

tolken först om vilka förväntningar som ställs vid intervjutillfället och att denne förväntas översätta 

även frågor och kommentarer som riktas direkt till informanten. 

Som ovan beskrivits fanns flera tillfällen då tolken övergick från sin tolkfunktion för att antingen vara 

diskutant med de(n) mamm(a)or som intervjuats eller att hon uppfattade sig själv som tillfrågad och 

därför ville delge oss sitt perspektiv på situationen som invandrad kvinna med barn i skolåldern. Det 

förekom också situationer där tolken (eller andra vid tolksituationen närvarande) gjorde tillägg till 

den tillfrågade mammans svar för att förtydliga och för att ”fylla i” de luckor som denne person 

tyckte det var väsentligt för oss att förstå.  I vissa intervjusituationer fick även intervjuarna direkt 

ställda frågor att svara på varför även intervjuarna blev intervjuade.  

Vi har i intervjusituationen, i den mån det varit möjligt, försökt att föra en dialog runt de temata vi 

ansåg mest angelägna framom att strikt följa frågeformuläret. Följande temata diskuterades: 

bakgrund, immigrationsorsaker, erfarenheter och upplevelser av det svenska samhället, 

familjerelationer, stöd till skolbarn, kontakter med skolan och språksvårigheter. Samtliga intervjuer 

är transkriberade. Utsagorna är i vissa fall språkligt korrigerade. I vissa fall har vi valt bort 

”ordagranna” utskrifter som riskerar att göra texten mindre läsbar och som också riskerar att befästa 

negativa stereotypier om invandrare (jfr Ers 2006: 36, Ehn & Arnstberg 1980:12-13). 

Tolk 

En förutsättning för insamling av data för förstudien har varit att använda arabisktalande och/eller 

somalisktalande tolkar. Att använda tolk ställer generellt sett särskilda krav på forskarna vid analys av 

materialet. Professionella tolkar eller som Wadensjö (1993) benämner dialogtolk/ kontakttolk är 

personer anställda inom myndigheter som t.ex. polis, rättsväsendet, socialcentraler eller 

familjecentraler. Professionalitet betyder här att tolken endast översätter, dvs. exakt allting som 

uttrycks (ord) och på vilket sätt (känslor). Tolken ses här som en neutral person, en översättare. Ett 

annat sätt att se på tolkning är där tolken är en del av kommunikationen och interaktionen mellan 

informant och forskare (Wadensjö 1992). Tolken bidrar här till att svara utifrån sin kulturella och 
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sociala bakgrund. Temple (1997) beskriver tolkarnas intellektuella biografier som centralt för att 

kunna förmedla informanternas berättelser.  Våra tolkar har alla en bakgrund i arabisk eller somalisk 

kultur och samtidigt mammor med barn i den svenska grundskolan.  Tolkarna har härigenom en 

djupare förståelse av nyanser och innebörd i ord och uttryck som informanterna förmedlar.  De kan 

förklara och förtydliga vilket utgör ett värdefullt tillägg i form av mening till intervjuerna. Det kan som 

Wadensjö (1993) betonar öppna upp för en bredare diskussion med ytterligare följdfrågor. Vi 

betraktar därför tolkarnas etniska och sociala bakgrund inte bara som en resurs utan en förutsättning 

för genomförandet av förstudien. Vidare betonas vikten av att inte bara informera tolkarna om syfte 

och innehåll i forskningen utan även diskutera tolkarnas syn på och kunskap om forskningsfrågan 

(Temple och Young 2004). I förstudien har vi därför även intervjuat tolkarna. Relationer till tolken är 

viktig i denna typ av studier då tolkande kan förstås som “en av flera möjliga tolkningar”, där tolken 

fungerar som en förmedlare mellan två språksystem, två kulturer, två olika sätt att tala och sätta ord 

på verkligheten (Ers 2006: 36). Till detta ska läggas att också läsaren gör sin tolkning av texten vilket 

kan medverka till en förskjutning av betydelser.  

Reflexivitet och forskningsetik 

Vår avsikt har varit att i så hög grad som möjligt anonymisera de kvinnor som deltagit i studien. Det 

begränsade antalet deltagare och att vi använt oss av för uppdragsgivaren kända tolkar innebär 

givetvis en gräns för anonymitet. Vi har dock valt att ge de intervjuade fingerade namn, använt oss av 

ungefärliga åldersuppgifter och vi har inte angivit exakt antal barn och åldern på dessa för att i någon 

mån försvåra identifikation. Vi har också valt att undvika att ta med utsagor där eventuellt känsliga 

uppgifter lämnas.  

Vår intention är att inte se de kvinnor som intervjuats som isolerade utan som integrerade i ett större 

sammanhang, som individer som berörs av samhälleliga ekonomiska, sociala och politiska villkor. 

Ambitionen att studera lokala och marginaliserade grupper leder ofta till förenklade 

förklaringsmodeller (Baaz 2002: 39), vilket ofta genererar ett åtskiljande, en dikotomisering och en 

stereotypisering. Samtidigt som vi är angelägna om att undvika dikotomiseringen vi-dom är vi 

medvetna om att vi tillhör den dominerade gruppen vars perspektiv ofta får framstå som 

allmängiltigt och där normer och värderingar påtvingas andra. Att lyfta fram två kvinnogruppers 

röster innebär per definition att vi skapar särskilda grupper till vilka vi förhåller oss. Vår ambition har 

varit att balansera analysen, att låta kvinnorna tala medan vi lyssnar och försöka sätta deras röster i 

ett större samhälleligt sammanhang. I mötet med människor med annan bakgrund än den egna 

uppstår självfallet situationer där vad som sägs eller görs kan övertolkas eller undertolkas. Vad vi som 

forskare läser ut ur intervjuerna kan via tolkens översättning missförstås åt ena eller andra hållet, 

eller att vi som forskare drar felaktiga slutsatser av det som sägs. I analysarbetet har vi dock utgått 

ifrån att vad som sägs i intervjusituationerna i grunden inte är annorlunda de(n) kultur(er) 

intervjuaren är uppväxt i. Vi har använt våra respektive tolkningshorisonter, vilka utgör våra 

förförståelser, och analyserat den information vi fått ta del av utifrån dessa. I de fall vi mött stora 

skillnader i sättet att värdera eller agera är dessa lätta att identifiera medan kanske mindre, men lika 

viktiga, passerar oupptäckta.   

I tolkning och analys av det insamlade materialet använder vi oss av flera perspektiv och vi vill visa på 

alternativa tolkningar. Den metod som bäst illustrerar vårt tillvägagångssätt är bricolagemetoden (jfr 

Denzin & Lincoln 2005: 4), dvs. att använda olika redskap, att ha en teoretisk öppenhet för att i så 

hög utsträckning som möjligt se komplexiteten i mammornas livssituation. En intervjusituation är ett 
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mellanmänskligt möte, inte sällan och med forskarens goda minne, tar den formen av ett samtal.  I 

intervjuerna inträffade det ibland att de intervjuade ställde frågor till intervjuaren. Intervju-

situationen innebar på så sätt ett givande och tagande från båda parter. Detta uppmärksammar 

exempelvis att intervjuarens kompetens på vissa områden eftersöktes men vi finner det också för 

troligt att ett av skälen till att vi fick acceptans till fältet är avhängigt hur de kvinnor vi intervjuar 

uppfattat vår roll som forskare och förstudiens syfte. Vi uppfattar det som att de kvinnor som deltog 

var angelägna om att lyfta fram sina synpunkter och att vi som forskare är en kommunikationskanal 

för att föra fram önskemål om förbättringar och förändringar. Samtidigt måste vi reflektera över 

varför vissa kvinnor avstod och om dessa kvinnor möjligtvis representerade andra tolkningar av att 

vara kvinna, mamma och stöd till sina skolbarn än de kvinnor vi fick möjlighet att ställa frågor till.  
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RESULTAT AV DEN EMPIRISKA STUDIEN 

Det övergripande syftet med förstudien är att kartlägga förutsättningar och hinder för inriktning och 

möjlig organisering av ett kommande pilotprojekt kring mammors funktion som kulturtolkar i mötet 

mellan skolan och nyanlända mammor och deras barn. Frågeställningen är: 

Vilka hinder och möjligheter ser grupperna relativt nyanlända somaliska och 

arabisktalande mammor med barn i de yngre skolåldrarna för att vara stöd för 

sina barn? 

Vi har varit angelägna om att nå både väletablerade och mindre väletablerade mammor med barn i 

skolåldern för att efterfråga deras erfarenheter och upplevelser av att flytta till ett nytt land samt av 

att kunna vara stöd i sina barns skolgång. Vi har intervjuat erfarna mammorna, vilka tillhör den grupp 

vi kallar tolkar, alltså kvinnor som har bott i Sverige under många år och som idag verkar som språk- 

och kulturtolkar. Den andra gruppen är oerfarna/nyanlända mammorna som består av kvinnor som 

har bott i Sverige under några få år.   

Resultatet av den empiriska studien presenteras i fyra teman. Vi inleder med att lyfta fram tolkarnas 

erfarenheter av, och synpunkter på, nyanlända mammors resurser generellt. Vi väljer att lägga detta 

avsnitt först då tolkarna har en bred kompetens från möten med mammor och barn i olika 

livssituationer. Därefter följer ett avsnitt där de intervjuade mammornas perspektiv på att vara 

nyanländ och på vilka sätt de kan och vill vara ett stöd för sina barns skolprestationer lyfts fram. Vi 

summerar resultaten av tolkarnas och mammornas utsagor och återknyter därefter till tolkarnas 

utsagor, men då särskilt de synpunkter de lämnat på hur stödåtgärder bör utformas. Avslutningsvis 

ges en sammanfattning av den empiriska studiens resultat. 

Tolkarnas erfarenheter 

Tolkarna representerar kvinnor som har bott i Sverige under lång tid. De är väletablerade, 

språkkunniga, har egna erfarenheter av att vara nyanlända men de har också, genom att de tolkat för 

många kvinnor i olika situationer, breda kunskaper om olika kvinnors förutsättningar, deras hinder 

och möjligheter att kunna vara stöd för sina barn.  Vi har genomfört enskilda intervjuer med två av de 

fyra tolkar vi använt oss av i förstudien. Resultat från dessa intervjuer kommer, tillsammans med de 

synpunkter de fyra tolkarna framfört, i anslutning till och under de intervjuer vi genomfört, att vävas 

in i den empiriska presentationen. Även om tyngdpunkten ligger på utsagor hämtade från de två 

enskilda intervjuerna kommer också de övrigas erfarenheter och synpunkter att lyftas fram.  

Två av tolkarna lever och verkar i Göteborgsområdet och två i Skövdeområdet. Två av tolkarna är 

arabisktalande och två är somalisktalande. Deras ålder varierar från drygt 20 år till cirka 40 år. Den 

yngsta av dem är född i Sverige medan övriga tre har flyttat till Sverige vid olika tidpunkter och i olika 

åldrar. De fyra har olika lång erfarenhet av tolkarbete i officiella och informella sammanhang. 

Tolkarnas synpunkter förmedlas i två separata delar. I det första ligger tonvikten på tolkarnas 

bakgrund och berättelser om den egna ”integrationsresan” samt erfarenheter av möten med 

människor i behov av tolk. I det andra avsnittet har vi valt att lyfta fram tolkarnas synpunkter på hur 

en verksamhet bör utformas för att nyanlända mammor ska kunna vara ett optimalt stöd för sina 

barn. Dessa mer konkreta förslag kommer att lyftas fram i ett separat avsnitt: Tolkarnas förslag på 

hur stöd bör utformas.   
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Nadifa och Rania 

Nadifa har somaliska föräldrar men är själv född och uppvuxen i Sverige. Att hon nu står i beredskap 

att skaffa sig en högskoleutbildning menar hon bl.a. är en konsekvens av föräldrarnas sociala kontroll, 

i synnerhet mamman har alltid påpekat vikten av utbildning och att läxläsningen måste skötas. Nadifa 

berättar att hennes mamma har läst svenska för invandrare och därefter utbildat sig till under-

sköterska. Mamman framställs som central för det utbildningsideal Nadifa tillägnat sig. Ambitionen 

är att arbeta för bättre utbildnings- och livsvillkor än de som mamman och andra kvinnor i liknande 

situationer gavs möjlighet till under uppväxten i Somalia. Nadifas bild av att föräldrarna värdesätter 

utbildning skiljer sig inte från de berättelser som de mammor vi intervjuat ger uttryck för. Alla är 

rörande överens om utbildningars betydelse. Nadifa är den enda av de kvinnor vi träffat som har valt 

att lämna förorten för att bosätta sig närmare stadskärnan och därmed till ett boende med sannolikt 

färre grannar med utländsk bakgrund. Det är inte utan stolthet som hon redovisar sina 

framtidsperspektiv – att söka ett utbildningsprogram på högskolan.  

Om Ranias tidigare liv vet vi inte mer än att hon är arabisktalande, arbetar i ett studieförbund och att 

hon har kommunala uppdrag. Hon verkar mycket insatt i frågor som gäller skola och invandrare, men 

också om frågor som gäller det bostadsområde där de flesta av stadsdelens invandrare är bosatta. 

Ranias erfarenheter är att alla föräldrar, av olika skäl, inte prioriterar att engagera sig i skolan eller i 

sina barns skolgång på grund av att de har större och mer akuta problem att hantera som dålig 

ekonomi, att söka och få uppehållstillstånd eller att de har släktingar i krigszoner, dvs. problem som 

gör att de har svårt att sätta fokus på barnens villkor. Rania lyfter också fram skillnader mellan olika 

föräldragrupper när det gäller förhållningssätt till vad ”skola” skall bidra med, att många föräldrar ser 

skolan som ett samhällsansvar eller att det är barnets eget ansvar att klara skolan, inte föräldrarnas. 

Rania pekar på att hon kan se vissa positiva förändringar i skolbarns beteende, vilket tillskrivs 

särskilda insatser i det bostadsområde hon verkar i. Då den mamma som vi intervjuar tillfälligt lämnar 

lokalen säger tolken Rania följande: 

Sedan hennes son fick vara delaktig i fotbollsklubbens aktiviteter har han blivit 

lugnare! 

Genom att barn i olika förberedelseklasser erbjuds aktiviteter ska situationen ha förbättrats. I den 

nya ordningen gäller att barnen tidigt får lära sig vikten av att läsa läxor, sova ordentligt och äta 

näringsriktigt mat. Skolaktiviteterna tycks här innefatta ett folkhälsoupplysningsprojekt (jfr Palmblad 

& Eriksson 1995). Rania har många synpunkter på behovet av föräldrars engagemang i skolan. Hon 

ser det som angeläget att föräldrarna står i ständig kontakt med skolan och att äldre ungdomar 

utbildas för att bli positiva förebilder för yngre barn. Genom samtal med Rania har vi förstått att det 

på den grundskola, där de flesta barn till föräldrar med utländsk bakgrund går, ges skolinformation 

på hemspråket. Det framkom också att det finns möjligheter för föräldrar att ringa kommunalt 

tilldelade stödpersoner för att ställa skolrelaterade frågor. Om sådana frågor också kunde handla om 

barnens läxor eller mer vardagsnära skolproblem fick vi dock ingen klarhet.   

Idil  

Idil kommer från Somalia och arbetar idag som timanställd undersköterska på en förlossningsklinik. 

Hon är doula. Idil har barn i tonåren. Hon kom till Sverige i början av 90-talet, är utbildad 

sjuksköterska i sitt hemland. Hon ville utbilda sig till läkare men kriget i hemlandet spolierade de 

chanserna. Hon gifte sig och flyttade till Sverige: 
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När jag kom hit var språket lite svårt och jag kunde inte bli läkare här. Så jag ville 

fortsätta att arbeta som sjuksköterska (…) de godkände inte mina betyg (…) så jag 

har läst till undersköterska. 

Sjuksköterskeutbildningen kunde inte konverteras till en svensk sjuksköterskelegitimation varför Idil 

utbildade sig till undersköterska. Idag arbetar hon ibland på en förlossningsklinik: 

De ringer när de behöver. Det finns ju inga jobb här i Sverige! (…) Jag kan vad jag 

gjorde i Somalia – jobba på sjukhus och hjälpa de gravida kvinnor som kommer dit 

(…) och barnmorskorna säger: ’Det är bra. Vi anställer dig! Vi behöver somaliska 

kvinnor för de som inte kan svenska språket och som ska få barn. Tack och lov att 

du jobbar här! 

Idil har, trots tidigare somalisk och svensk utbildning, ännu inte lyckats få fast anställning, vilket visar 

på de problem som många kvinnor med utländsk bakgrund har för att kunna hitta varaktig 

försörjning i det nya hemlandet. Utbildning är svårt att omsätta till arbetsmöjligheter.  

I samtal om tolkerfarenheter lyfter Idil fram hur hon under sin första tid i Sverige, då hon inte 

behärskade det svenska språket, erbjöds tolk i kommunikationen med sjukvård och myndigheter. Det 

som erbjöds var en manlig tolk: 

Det finns ju saker som man inte kan säga till en man, privata grejer, det kan jag 

inte. Man kan säga vissa saker till en kvinna, hon förstår, men inte en man. 

I ovan anförda framgår betydelsen av den problematiska situation som kan uppstå för den som 

behöver tolkhjälp och erbjuds en tolk av annat kön. Känsliga ämnen och privata angelägenheter är 

svåra att kommunicera varför vem tolken är, man eller kvinna, får betydelse för möjligheterna att 

uttrycka sina svårigheter.  

Idil behärskar engelska språket, vilket gjorde det möjligt för henne att kommunicera med vissa, vilket 

underlättade. De engelska språkkunskaperna är dock inte alltid till hjälp. När hon födde barn på en 

svensk förlossningsklinik fanns inte någon i personalen som talade varken somaliska eller engelska: 

”Vi kunde inte förstå varandra!” Upplevelsen av detta språkliga tillkortakommande i en utsatt 

situation och därmed också vad vanmakt och brist på förståelse har berört Idil djupt.   

Utbildningsbakgrunden framhålls som betydelsefull för Idil när det gällde att lära sig det svenska 

språket snabbt. Språkerfarenheterna var till nytta, en resurs, och hon visste vad hon hade att arbeta 

med då hon hade erfarenheter av att lära ett främmande språk tidigare. Idil lyfter dock samtidigt 

fram de svårigheter en nyanländ har att kämpa med:  

När du kommer till ett nytt land är det svårt med språket, samhället, allt! Du 

kommer från ett annat samhälle, en annan kultur. Du förstår ingenting. Du kan ha 

fött barn här, prata deras språk, kunna deras lagar, allting annat är så svårt att 

lära sig – det tar tid! 
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Noor om lillmammor och hjälpkvinnor 

Noor är tolk och doula. Hon kommer från Irak och flyttade till Sverige i början av 90-talet 

tillsammans med sin familj, mamma, pappa och flera syskon. Familjen placerades i norra 

Sverige. Noor minns sin första tid i Sverige:  

 

Allting var främmande, allting var konstigt! Jag kände mig hela tiden ensam 

faktiskt. Och jag tror att mina syskon också har känt sig utanför. Min familj kunde 

ingenting. Min mamma var analfabet. 

Föräldrarna talade enbart arabiska. Mamman hade varit hemmafru och pappan militär. Drygt tjugo 

år efter flytten till Sverige kan de fortfarande inte tala svenska. Noor menar att brist på 

språkkunskaper inte är ovanligt bland många äldre föräldrar med utländsk bakgrund. 

Konsekvenserna av att föräldrarna inte behärskar svenska är att deras numera vuxna barn får vara de 

som sköter kontakten med myndigheter och som ser till att föräldrarna kommer till uppgjorda 

platser, tolkar för dem etc.  

 Noor, minns sina första år i Sverige och mötet med den nya skolan: 

Jag var blyg i början och kunde inte prata (…) varje gång någon tittade på mig 

kände jag mig utanför, kunde inte språket, visste inte med vem jag skulle prata, 

hade inga kompisar heller. Men så småningom började jag prata, jag vågade fast 

jag sa fel, jag brydde mig inte. Och jag blev lurad lite hit och dit på vissa grejer. 

Sen när jag väl kunde språket så blev jag tolken hemma. Jag blev lill-mamma. Jag 

var på alla samtal, alla utvecklingssamtal, jag hjälpte mina syskon med deras 

läxor. Jag gjorde allt. Jag var mammas röst i hemmet. 

I ovan anförda citat återges erfarenheter och känslor sett ur barnets perspektiv. Vad som därutöver 

lyfts fram är föräldrarnas beroende till sina barn och den tolkroll i vid bemärkelse som mindre barn 

måste axla i familjesituationen. Noor menar att det ofta ställs krav på att barnen ska tolka: ”Det är 

helt vanligt, helt!” Det äldsta barnen får ofta en lill-mamma-roll och språkansvaret blir en extra 

börda. Sett i ett tillbakablickande perspektiv menar Noor att det var för stor press på henne som 

barn, att hon hellre hade varit enbart barn och inte lill-mamma och tolk. Barnets extraroll leder, 

enligt Noor, till att barnet blir vuxen, men i en barnkropp. Avsaknad av barndom läggs på 

minuskontot men att tidigt axla vuxenansvar har även gett vissa fördelar: ”Jag tror att det är därför 

jag har lätt att hantera folk och vara en hjälp!” Hjälparrollen internaliseras redan från början, blir ett 

mönster i integrationsprocessen där den som ”kan mest” får möjligheter att träna språket, att ”växa” 

in i det nya sammanhanget och att lära sig villkoren i det nya hemlandet. Krav på barnens 

tolkinsatser tycks vara lika aktuella idag som för tjugo år sedan.    

Idag hjälper Noor andra nyanlända kvinnor, en situation som repriserar den egna barndomen: 

Jag känner mig som ett litet barn när jag hjälper dem, föräldrarna som nu 

kommer! 

De etablerade blir resurs och stöd för de kvinnor som saknar den språk- och kulturkompetens som 

den som bott länge i Sverige har tillägnat sig. Noor definierar sig själv som ”hjälpkvinna”. Hon ställer 

upp som tolk och som doula men har blivit mer noga att avsluta vissa hjälpinsatser och att kanske 



38 
 

inte alltid ta på sig alla uppdrag: ”Nu har jag gjort mitt. Nu kan jag inte göra mer!” För en person som 

i två decennier tjänat som tolk för både föräldrar och nyanlända jämnåriga finns en gräns för hur 

mycket engagemang som kan uppbådas för att själv orka. 

De kvinnor som ingår i tolkarnas nätverk, genom bl.a. doula- och Mammaforumverksamheten, ringer 

ofta och ber om hjälp. Det kan gälla frågor om socialtjänst, migration, förskola eller skola: 

Jag ringer och berättar och säger vad de ska göra och jag tolkar när de inte kan 

språket. Jag hjälper till och det känns bra, att jag gör någonting stort. Det kan 

vara lite för mig men stort för henne, och hon fick vad hon behövde! När du inte 

kan försvara dig i språket. Då är det svårt, man kan inte göra något! 

Till de som har språklig kompetens tycks en aldrig stridande ström av kvinnor vända sig. Goda vänner 

får hjälp. De i sin tur informerar andra kvinnor om var hjälpen finns att få. Tolkarna blir de 

stödpersoner som får insyn i alla livets stora och små problem, blir de som följer med till skolan, som 

pratar med lärare i de fall barnet har problem, men blir också de som hjälper till i kontakter med 

exempelvis vårdinrättningar och myndigheter.   

Att kunna vara stöd till barnen 

Av en somalisk tolks resonemang att döma förstår vi att det inte är ovanligt i Somalia att de som inte 

har gått i privatskola kan betala för att lära sig läsa och skriva privat, alternativt att de betalar för 

läxhjälp. De familjer som kan betala för extra stöd finner detta som rimligt. Det tolken beskriver som 

en modell för att kompensera bristande möjligheter till kontinuitet i skolgången under krigstid är en 

modell som kräver ekonomiska resurser, resurser som inte alltid är möjliga att mobilisera i ett annat 

land. Vi håller det för sannolikt att inte heller alla somalier har haft, eller har, möjlighet att betala för 

skolkunskaper varken i Somalia eller i det nya hemlandet. I den somaliska kvinnogrupp där tolken har 

kontakter finns kvinnor som inte kan skriva eller läsa på sitt hemspråk. De har varken somaliska eller 

svenska språk- eller läskunskaper, något som gör dem utsatta och i behov av stöd för att kunna vara 

stöd i de egna barnens skolsituation. Tolken återvänder vid flera tillfällen under intervjun till hur 

somaliska föräldrar ser betydelse av att kunna få läxhjälp eller, om de har ekonomiska resurser, 

privat undervisning. Hon beskriver hur hon och hennes man bekostat privat läxhjälp men också att 

sådan hjälp är kostsam. Den privatlärare som tidigare hjälpte barnen med matematik och svenska har 

slutat eftersom denne numera läser på högskola. Vad vi förstår använder sig tolkens döttrar, som 

läser på gymnasiet, av extra matematikstöd som erbjuds inom ramen för ordinarie skolverksamhet. 

Oavsett möjligheter till skolstöd eller privatstöd påpekar de vi intervjuat att de hjälper de egna 

barnen så mycket de förmår. 

Tolken poängterar hur angeläget det är att föräldrarna får hjälp att läsa och skriva på svenska: 

De [mammorna] kan inte skriva på somaliska så jag tror inte de kan skriva på 

engelska eller svenska eller vad som helst. Så de behöver ha någon som jobbar där 

– som tolk mellan de lärare och föräldrar som inte kan. De behöver mycket hjälp 

för barnen. Så tror jag i alla fall! 

Behovet av en vuxen som språk- och kulturstöd poängteras, inte minst för att tolken (men också fler 

av de övriga) menar att skolbarn ibland utnyttjar föräldrarnas språkbrister och spelar ”dumma” när 

de vet att inte mamman förstår den information hon får angående barnets skolprestationer eller 
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beteende i skolan. Eftersom barnen ofta får agera tolk i hemmiljön används deras tolkinsatser också i 

relationen mellan lärare och förälder.  Barnen kan i sådana sammanhang använda situationen till 

fördel då de kan ”frisera” eventuella tillkortakommanden då läraren ringer för att ge information till 

föräldern om barnets agerande i skolmiljön. Vad läraren vill att mamman ska få veta når därför inte 

alltid fram: 

Barnen gör sådär. Det är svårt för mamman när läraren ringer och säger att: ’Ditt 

barn gjorde så och så! 

Språkliga brister kan få stora konsekvenser. Tolkens förslag på lösning är att föräldrarna lär sig att 

läsa och skriva på samma sätt som deras barn, att föräldrarna måste gå i skolan för att kunna vara 

stöd för barnen. 

Tolkarnas erfarenheter av kulturtolkande 

Både Idil och Noor har erfarenheter av att vara stödresurser, språk- och kulturtolkar, till barn i 

förskola och grundskola. Den uppgift som är för handen och som ska utredas i förstudien, dvs. 

etablerade mammors möjlighet att vara stöd för nyanlända mammor, prövas dagligen i kontakter 

med andra kvinnor, men har också prövats i praktisk verksamhet inom ramen för ordinarie förskole- 

och skolverksamhet. En av tolkarna berättar om sina erfarenheter: 

Jag kände för länge sedan en somalisk kvinna som hade barn. Hennes barn var ett 

år och kommunen säger att du måste gå i skolan och barnet måste vara i 

förskolan. Och barnet ville inte vara där, hon kände bara sin mamma. Så hon ville 

inte att andra skulle röra henne eller ge henne mat, sova där eller hålla henne. 

Hon skrek hela tiden, hon åt inte, hon kräks. Läraren var stressad och mamman 

var stressad och de kunde inte… och socialen sa om du inte har jobb måste du gå 

på SFI-undervisning. (…) Jag hjälpte mamman när hon fått barnet så barnet kände 

mig i alla fall. Mamman frågade mig om jag kunde jobba på förskolan på grund av 

hennes dotter. Personalen på förskolan frågade henne om hon kände någon som 

barnet kände sig trygg med… och då ger vi henne jobb här tills barnet vänjer sig 

vid de andra barnen och de som jobbar här! Hon frågade mig och jag svarade: 

’Varför inte? Jag har inget jobb!’  

 

För Idil blev arbetet på förskolan det första arbetstillfället i Sverige och hennes exempel visar hur 

etablerade mammor kan erbjudas tillträde till arbetsmarknaden och ges möjligheter att fungera som 

resurspersoner i förskoleverksamhet. Även Noor redovisar liknande erfarenheter:  

Jag jobbade på det här sättet i Falun. I 6 månader med barn som var nyanlända. En 

gick i ettan, en var i 4:an och en var i 6:an. Jag var med dem - jag var med de här 

barnen i klassrummen. Jag förklarade lite matte, förklarade lite svenska, visade 

bokstäver, gick till 4:an, förklarade det här och det här och så gick jag runt, jag var 

bara som en liten tolk. Och mamman kunde ringa mig, jag kunde ringa henne och 

säga att nästa vecka har de en utflykt osv.. De här barnen är ju- en är 23-24 och jag 

tror ha är civilingenjör, läser till civilingenjör. Och den andre är företagare. Sex 

månader fick jag jobba med dem. Så kom de in i det svenska samhället och skolan- 

väldigt snabbt. 
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Det Idil och Noor ger prov på är hur väl etablerade mammor kan utnyttjas inom ramen för ordinarie 

föreskole- och grundskoleverksamhet. Deras närvaro är resurser för förälder och barn i rollen som 

”skoltolkar”. De kan vara stöd för barnen i skolsituationen genom att översätta och förklara. De kan 

vara stöd för mamman genom att vara en brygga mellan familj och skola/samhälle. De kan vara stöd 

och avlastning för skolpersonal. Deras närvaro och den tillit de förmedlar utgör ett av många små, 

men betydelsefulla sätt, som bidrar till invandrares och flyktingars möjliga inkludering i samhället. 

Att stödja varandra 

Ett starkt uttryck för den devalveringsprocess av utbildning och position som sker i mötet med det 

nya landet, hur det nya landet gör ”nollor” av nykomlingar blir tydligt i detta citat:  

Mammor som är högutbildade, lärare, civilingenjörer, även läkare, alla som 

kommer hit och är nollor. Verkligen nollor. Jag menar inte nollor som 

människor utan med språk, nytt samhälle, ny kultur. 

Det är ju inte svårt att tänka sig att insikten om ett delvis förlorat kapital (liv?) både innebär sorg och 

frustration – att initialt i det nya hemlandet inte ens kunna hjälpa sina barn med läxorna oavsett den 

högskoleutbildning man kanske har. Tolkarna har förstått vikten av att ge de mammor som kommer 

stöd för att de ska använda kraft för att hitta vägar där deras utbildning blir till nytta. En av tolkarna 

beskriver hur man inom gruppen försöker ”peppa” varandra: 

Svenska språket är viktigt. Vi pratar mycket om de som är högutbildade måste 

hålla fast vid sin utbildning, skicka papper, jämföra, komplettera, jobba.  

Vi förstår det som att de mer etablerade mammorna inte enbart tjänar som språk- och kulturtolkar – 

de är också ”coachare” och ”påminnare” som hela tiden lyfter fram att kvinnorna i deras sociala 

nätverk inte ska ge upp utan se till sina resurser och försöka omsätta den utbildning de har till en 

svensk kontext. Det informella stödarbetet tycks omfattande och innebär att de nyanlända får del av 

de tidigare anlända kvinnornas kunskaper och erfarenheter. Man stödjer varandra. 

Summering - Att kunna språk gör skillnad 

Tolkarna beskriver hur de brottats med egna språkliga och kulturella problem, problem som de 

övervunnit och som gett dem kompetens att vara stöd i sina barns skolgång eftersom de behärskar 

språk och kulturella koder. De har också kunnat omsätta denna kompetens i att vara resurspersoner 

för sina landsmän som kulturtolkar. Vad vi förstår används samtliga tolkars kompetens till bristnings-

gränsen. Deras tjänster och kunnande är ständigt efterfrågande. Av egen erfarenhet vet de att deras 

stöd och hjälp är betydelsefullt för nyanlända mammor.   

Tolkarna kan verbalisera ”integrationsresan”. De kan med hjälp av egna erfarenheter och kunskaper 

om villkor för nyanlända kvinnor med barn vara ett stöd för de som anländer ett eller flera decennier 

senare. Tolkarna ger uttryck för den sårbarhet det innebär att komma till ett nytt land, ett nytt språk 

och ett radikalt annorlunda samhällssystem. Tolkarna har en viktig social funktion – deras tjänster är 

ständigt eftersökta, de gör skillnad och underlättar omställningsprocessen bland nyanlända. Den 

språkliga och kulturella kompetens de tillägnat sig leder till att de ständigt får förfrågningar om att 

hjälpa till med allt från juridiska frågor till myndighetskontakter. Tolkarna uppmärksammar och lyfter 

fram att språkbrist leder till utanförskap; den som inte förstår kan heller inte göra sin röst hörd. 

Tolkarna lyfter också att det är vanligt att barnen blir föräldrarnas tolkar och hur detta kan påverka 

rollerna inom familjen.  
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I intervjuerna framgår skillnader mellan de förutsättningar barn har vad det gäller skolgång i Irak och 

i Somalia. Barns möjligheter att gå i skola i Somalia är bristfällig, skolgången blir fragmentarisk 

beroende av krigstillståndet. Mammor med barn som flyttat till Sverige har begränsade erfarenheter 

av utbildning. Bristen på skolgång kompenseras via privata lärare och läxstöd i de fall ekonomiska 

resurser finns. De irakiska kvinnornas förutsättningar är något annorlunda. De är högutbildade och 

skolgången i hemlandet har varit mer kontinuerlig trots perioder av krigstillstånd. Vårt material är 

litet men vi vill trots detta peka på att det finns betydande skillnader mellan olika mammor vad gäller 

utbildningar och socioekonomiska förutsättningar vilket bör tas i beaktande då stöd för mammorna 

diskuteras.  
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Mammornas erfarenheter 

Vi har intervjuat tio mammor. Sex av dem kommer från Somalia och är i 20-30-årsåldern och de flesta 

har fler än ett barn. Ayanna är den enda av informanterna som bor i en mindre stad, Skövde. Hon 

intervjuades under ett tillfälle i en lokal där flera människor deltog i samtalet från och till. De andra 

mammorna bor i en större stad, Göteborg, men i olika stadsdelar. Hoodo, Ilwad och Saxarla känner 

varandra och intervjuades tillsammans. Samma dag intervjuades också Haweeya. Hindisa och tolken 

Idil intervjuades separat vid ett tredje tillfälle.  

Två arabisktalande mammor har intervjuats. De bor i olika stadsdelar i Göteborg och är i 30-årsåldern 

och har flera barn. Den tredje personen som deltar i intervjun är tolken Noor. De tolkar vi anlitat 

bidrog i tolksituationerna med en del synpunkter på mammornas möjligheter och förutsättningar 

varför vi vid ett senare tillfälle genomförde individuella intervjuer med dem. I sammanställningen 

nedan kommer tonvikten att ligga på de intervjuade mammornas synpunkter i första hand. Där 

tolkarna bidragit med synpunkter under intervjuernas gång framgår detta.  

De två arabisktalande mammorna intervjuades vid samma tillfälle. De kände inte varandra sedan 

tidigare, vilket medverkade till att intervjun stundtals kom att präglas av ett samtal mellan kvinnorna 

emellan där de exempelvis frågade varandra om respektive barns skola. Ett av Hanaas barn har börjat 

skolan nyligen, Samirah däremot har barn i olika åldrar – på lågstadiet, mellanstadiet, gymnasiet och i 

vuxenutbildning. Samirah har bott i Sverige vid två tillfällen och har därför en större erfarenheter av 

hur den svenska skolan fungerar jämfört med den andra mamman vars äldste son går på lågstadiet. 

Samirahs barn har erfarenheter av både irakisk och svensk skolgång. Tolken Noor har barn i yngre 

skolåldern. 

Utbildningsbakgrunder 

Av de somaliska kvinnor som intervjuats har enbart en av dem en fullständig skolgång, tolken. För de 

övriga har kriget skapat hinder för en kontinuerlig skolgång. Skolgången har därför varit sporadisk där 

uppehåll på grund av krig, flytt till mindre oroliga bosättningar och möte med ständigt nya skolor och 

skolsituationer har varit för handen. Kvinnorna nämner att vissa somaliska familjer hade möjlighet att 

komplettera sina barns skolgång via privatlärare. Att detta gäller alla tror vi inte är fallet. Vi uppfattar 

det som att flera av kvinnorna enbart har ett fåtal år sammanlagd skolgång. 

De arabisktalande kvinnorna är högskoleutbildade. Den ena är språklärare och den andra har 

studerat ekonomi. Dessa kvinnor vittnar också om att skolgången delvis varit problematisk på grund 

av krig, men åtminstone den ena av dem har lyckats slutföra sin utbildning och har en 

språklärarexamen. Av de intervjuade är det enbart tolkarna som har arbetserfarenheter i Sverige. Två 

av de intervjuade kvinnorna har, som vi förstår, också goda kunskaper i engelska. 

Språket 

Få i den äldre generationen, de som kom till Sverige för ett par decennier sen, kan tala svenska, enligt 

Noor. De blir beroende av tolk eller de egna barnen för att kunna ta till sig nödvändig information. 

Föräldrar som inte kan göra sina röster hörda kan vara en besvikelse för barnen, ett faktum som inte 

kan förbises när det även gäller dagens föräldrar som kanske mer sällan än sina barn som lär svenska 

i skolan, inte alltid måste konfronteras med det nya språket mer än i mötet med skola och andra 

myndigheter. 
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Enligt mammorna, oavsett bakgrund, är språket den främsta utmaningen och nyckeln in i det svenska 

samhället. Hoodo säger: 

 Först är språket. Sedan när man kan språket kan man göra allting man vill. 

Genom att behärska språket anser mammorna att de på ett mer tillfredställande sätt skulle kunna ta 

hand om hushållet (kontakta myndigheter m.m.), vara mer oberoende av andra människors hjälp och 

stöd (både formellt och informellt) samt kunna hjälpa sina barn att lyckas i skolan. De vill kunna bidra 

till att vara ett stöd för sina barns skolgång på det sätt de önskar. Den främsta orsaken till att de inte 

lyckas är att de själva inte behärskar språket. Det finns stora skillnader mellan de olika mammorna 

när det gäller skolgång och utbildningserfarenheter. De olika bakgrunderna, och därmed 

förutsättningarna, leder till olika taktiker att hantera och kompensera bristande språkkunskaper.  

I några fall har mammorna kommit till Sverige efter det att mannen redan har vistats i landet några 

år. Mannen har i det sammanhanget fungerat som tolk i de fall då mamman inte förstår dokument 

eller annan kommunikation med skolan och samhället. Mannen, barnen och i synnerhet de äldsta 

barnen, vänner och andra anhöriga med mer omfattande språkkunskaper, utgör det informella 

nätverk som mammorna i första hand använder sig av för att få hjälp. De är under den första tiden i 

Sverige beroende av andras språk- och kulturtolkning för att veta hur de ska agera, vad som 

förväntas av dem och hur de ska förhålla sig till barnens skolgång, lärare etc. Till betydelsen av 

språkliga kunskaper återvänder mammorna ständigt. Bristande språkkunskaper ställer till det, inte 

minst i relation till skolan:  

Jag är inte så duktig i språket och kan inte tala med läraren så då undviker jag till 

och med att gå dit för jag förstår ju inte språket. Att gå dit och inte förstå är som 

att inte vara där! 

Ovanstående sentens är komplex. Hanaa, som här uttrycker sin frustration, är välutbildad 

språklärare. Hon har bott i Sverige i fyra och ett halvt år. Hon har deltagit i SFI-undervisningen och 

borde rimligtvis ha kapacitet att lära sig svenska och kunna kommunicera med skolan, i synnerhet 

som hon uttrycker att i hennes framtidskapital ligger att hennes barn ska klara skolan för att få en 

lyckosam väg genom livet. Ändå fungerar det inte. Hanaa väljer bort kontakten med skolan. En 

påtaglig risk finns att mammornas bristande självtillit leder till att de dra sig undan, att de avstår 

kontakt med skolan och då inte för att de inte vill, utan för att de inte förstår och är osäkra på sin 

position. En av tolkarna berättar om det föräldramöte hon nyligen varit på: 

Där fanns tre, fyra par som inte kunde svenska, de bara satt och log. Vi som kunde 

svenska satt alla och pratade och diskuterade med läraren, men jag tror att de 

andra paren [de som bedömdes inte kunna svenska] satt och skämdes över att 

säga att de inte kunde.  

Tolken poängterar att: ”utan språk är man handikappad!”. Av egen erfarenhet förstår hon 

begränsningarna och kan i sin roll som mer etablerad ge exempel på den vardagsproblematik som 

många föräldrar har att hantera. Av erfarenhet vet hon också vikten av att vara observant på 

detaljer, detaljer som skulle kunna underlätta för föräldrar som ännu inte lärt sig språket, eller har 

barn som kan tolka de från skolan hemskickade pappren. När kallelser till föräldramöten och 

utvecklingssamtal skickas hem, finns en ruta att kryssa i om man behöver tolkhjälp eller inte – alla 
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föräldrar förstår inte denna information. Av intervjuerna framgår med tydlighet att i stort sett all 

kommunikation mellan skola och föräldrar går via information på svenska, åtminstone när det gäller, 

läxor, barnens dagböcker, kallelser till föräldramöten och utvecklingssamtal.  

De somalisktalande mammorna skiljer sig i ett avseende från de arabisktalande när det gäller 

strategier för att hantera bristande språk- och kulturkunskaper. Både de somalisk- och arabisktalande 

mammorna lyfter fram att de vänder sig till etablerade kontakter i nätverket för att skaffa sig 

information om vardagsproblematik, barnens läxor och andra skolärenden. De beställer tolkar eller 

använder den eventuellt mer språkkunnige maken, barnen etc. för att får den information de önskar. 

Vad som skiljer de somalisktalande från de arabisktalande är att de förra ger utryck för en större tillit 

när det gäller att be människor, även främmande sådana, om hjälp med exempelvis tolkning av 

dokument de inte förstår. De menar att det är lätt att fråga grannar, eller rent av främlingar de möter 

ute på stan och som de kan se har samma ursprung som dem själva. Hoodo uttrycker detta på 

följande sätt:  

Det är många somaliska som bor här. Så vi bara säger till dem som vi ser ute, som 

vi kan säga hej till och som pratar somaliska, att jag har problem, kan du hjälpa 

mig? Om den som jag pratar med, om hon inte kan, så säger hon till någon annan 

som kan, så hon ringer eller tar med den där personen att hjälpa. 

Vi tolkar det som att de somaliska mammorna i flera fall kompenserar brister i språkkunskaper 

genom att vända sig till personer, kända eller obekanta, som de tror kan hjälpa dem. Om detta är ett 

uttryck för grundläggande sociala mönster för att kompensera läs- och skrivbrister generellt kan vi 

inte uttala oss om. Vad vi kan förstå av det begränsade material vi har att tillgå är att de 

somalisktalande mammorna ser det som självklart att använda den etniska gruppen som resurs. 

Detta är ett mönster som inte framkommer bland de arabisktalande. Att så inte är fallet kan bero på 

att utbildningsnivån skiljer sig mellan grupperna, men det kan givetvis också handla om att sociala 

mönster varierar i olika befolkningsgrupper. Vi noterar detta för att peka på att det kan finns 

grundläggande skillnader som bör beaktas om man i projektform avser att ge dessa mammor med 

olika bakgrunder stöd inom ramen för ett och samma projekt.  

Förutsättningarna i skolan 

Av kvinnornas berättelser framgår att det varierar om deras barn har möjlighet att få språkstöd i 

skolan eller inte. En av de arabisktalande mammorna har på sina yngre barns skola tillgång till 

hemspråkslärare, en person för föräldrar att kontakta både vad gäller allmän information från skolan 

likväl som hjälp med läxor. Tillgång till språkstöd varierar, vilket innebär att elever ges olika 

förutsättningar att klara sina studier. Av intervjuerna framgår därutöver att föreställningar om 

skolans/familjens/barnens ansvar varierar. Det är inte enbart vad skolan erbjuder utan också de 

förväntningar föräldrar och barn kan ha på hur skolan ska fungera som kan skilja sig åt. Samirah, vars 

barn går i en skola med en hemspråksresurs, är mycket tacksam för den hjälp hon kan få via denna 

person:  

Det finns en arabisktalande lärare på mina barns skola men hon är ju inte 

ledig hela tiden för att kunna svara på mina frågor. Jag brukar ringa och 

fråga henne så jag förstår vad som händer men hon är ju inte alltid 

tillgänglig.  
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Resursen utnyttjas flitigt, men det finns skäl att anta att föräldrar utnyttjar hemspråkslärare eller 

resurspersoner i den omfattning de anser sig kunna, men att de samtidigt är väl införstådda med att 

det är ett hårt ”tryck” på personer med dessa kompetenser och att det därför gäller att inte över-

utnyttja denna viktiga brygga mellan barn och skola. Samirahs två yngsta barn har hemspråks-

undervisning, men hon har dessutom ytterligare en resursperson att tillgå genom vänskapen med en 

tolk.    

På Hanaas skola finns ingen hemspråkslärare eller annan resursperson: ”Nej, det finns ingen som 

talar arabiska och ingen som förklarar, nej!” Enligt Hanaa finns det flera barn på skolan som talar 

arabiska. Den information som skolan ger är uteslutande på svenska och det saknas därför en person 

att kontakta för att få information, förklaringar och stöd. 

Kontakter med skolan är i de flesta fall, fåtaliga och sker främst då de kallas till formella möten som 

utvecklingssamtal och föräldramöten. Vid dessa erbjuds tolk (om ruta på kallelsen är ikryssad). 

Utöver dessa formella tillfällen sker få spontana samtal med personal från skolan. Mammorna 

påtalar att de gärna skulle vilja ha en tätare kontakt med skolan och då gärna i form av en 

resursperson att samtala med och ställa frågor kring barnens skolgång, läxor och diskutera eventuella 

problem med i ett tidigt skede. En av mammorna påpekar:  

Att jag vill veta vad mina barn håller på med i skolan. Jag vill fråga läraren, jag vill 

veta allting om mitt barn. Förstår du? Att om det är problem och mitt barn 

behöver hjälp med någonting jag vill att läraren ringer mig och säger att det där 

är något som behöver och att ditt barn gör så. (…) När vi har föräldramöte eller 

samtalsverksamhet, eller vad heter det (utvecklingssamtal) att de säger till där. 

Annars är det för sent. Att de säger till när barnet först behöver, i början, förstår 

du? Annars är det för sent. 

En av mammorna berättar om en mer tät kontakt med skolan. Hon ringer till skolan och pratar med 

lärare samt att detta sker på en blandning av svenska och engelska, något som hon tycker fungerar 

bra. Ibland blir dock konversationen för svår att förstå trots ansträngningar från båda parter, ofta när 

det handlar om problem i skolgången eller bråk. Även vid konversationer kring olika läxor kan det bli 

svårt att förstå, exempelvis framhålls det svenska matematiska språket vid problemlösning som svårt. 

Hindisa berättar att det förut fanns en somalisk man som var lärare i skolan. Han hjälpte till när hon 

behövde prata med läraren.  

Vi behöver alla i skolor, anställa somaliska lärare som inte bara kan somaliska 

utan allting annat också. Vi behöver somaliska lärare som hjälper barnen med 

både språket och annat. 

Nu finns tyvärr inte denne språkresurs kvar och kommunikationen sker via papper som kommer hem 

i barnets väska. När Hindisia inte förstår vad som står där försöker hon och sonen lösa det 

tillsammans. Förstår inte sonen heller så googlar hon för att få en översättning. Kommunikation via 

lappar verkar vara en vanligt förekommande metod. Ayanna berättar att i den mindre stad där hon 

bor, skickar läraren hem lappar på somaliska, men som vi förstår sker all papperskommunikation i 

övriga skolor på svenska. 
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Av intervjuerna att döma förekommer varken hemspråkslärare eller annan form av språkresurs i alla 

skolor. Varför tillgången varierar har vi inte lyckats utreda, däremot är det tydligt hur viktigt samtliga 

mammor anser det vara att kontakt med skolan kan upprätthållas på ett enkelt och smidigt. Vi är 

likaså oklara över skillnaden mellan skolor när det gäller hur man informerar föräldrar – varför några 

skolor enbart kommunicerar via svenska medan andra bistår med information på hemspråket.  

”Det är viktigt att gå i skolan och lära” säger Hindisa. Detta uttryck reflekterar vad samtliga de 

intervjuade kvinnorna uttrycker. Mammorna är mycket tydliga i hur viktigt det är med barnens 

framtid och skolan. De är angelägna om att framhålla att de försöker vara ett stöd, att de försöker 

orientera sig i den information som riktas till dem, men de vittnar samtidigt om att det är svårt och 

tidskrävande att sätta sig in i vad som står på de papper barnen får med sig hem:  

Jag får hem papper men förstår inte vad som står där. För då måste jag ju 

sätta mig och tolka och det tar tid, det är ju som en heltid så det blir mycket 

jobb för mig med vartenda litet papper!  

I veckodagböckerna som varje barn tilldelats skriver läraren meddelanden och klistrar in papper med 

information. Mammorna säger att de givetvis läser dessa veckodagböcker, att de förstår delar av 

texten, men inte allt. När de inte förstår frågar de sina barn: ”Vad har ni gjort? Vad ska ni göra?” I 

bästa fall kan barnen förklara och förtydliga, i sämsta fall har de redan glömt: ”Men han kan ju inte 

svara, har redan glömt bort allt han gjort!” säger den ena mamman om sin försteklassare. Den andra 

mamman beskriver sina försök att vara ett stöd till läxläsning åt sin fjärdeklassare:  

Min pojk säger ju ingenting. Jag får hem papper om matematik och det står 

där vad han ska göra. Jag tolkar det och det blir helt fel och alla dessa 

lexikon och translatergrejor är ju helt konstiga så det blir fel!  

Språket sätter hinder i vägen, exempelvis har arabiska och svenska två helt olika alfabet och 

skrivtecken, att översätta är ett mödosamt arbete5. Mammorna lägger ner mycket tid på att tolka 

texter. Båda de arabisktalande mammorna vittnar om svårigheter att översätta texter, inte minst för 

att den svenska skolan har andra sätt att formulera exempelvis matematiska problem än vad de 

själva är vana vid. I det fallet handlar det därför inte enbart om språkliga komplikationer utan 

kulturskillnader i att räknesätt, formler och begrepp skiljer sig från vad de är vana vid från 

hemländerna. Problem med matteuppgifter återkommer vid flera tillfällen varför vi har anledning att 

tro att matematik är ett av de skolämnen som uppfattas som det svåraste. I intervjun med de 

arabisktalande mammorna förstärker tolken vad mammorna ger uttryck för. Hon delar deras 

synpunkter och i den individuella intervjun ger hon ytterligare exempel på hur även andra mammor 

brottas med barnens matteläxor, vilket illustreras i följande:   

En dag ringde en mamma från Mölndal. Hon ringde mig för att storebror inte 

ville hjälpa sin lillebror med matteläxan. Då jag säger till henne ’Läs matteläxan 

                                                           
5
 I en artikel skriven av Fejan Ljunghill (2003) beskriver en ung arabisktalande pojke skillnaden mellan att få 

översättningshjälp via en modersmålslärare i skolan och att ”slita med läxor och svenska läroböcker ensam 
hemma utan hjälp” (ibid s. 29). Artikeln visar resultat av ett ”Studieverkstadsprojekt” där skolungdomar 
företrädesvis med annat modersmål än det svenska fått språkstöd i skolan. I projektet betonas samarbete med 
barnens föräldrar – föräldrautbildningsdagar, diskussionskvällar där skolsystemet och skolans roll i samhället 
diskuterats. Projektet har fungerat som brobygge mellan olika kulturer och världar, mellan skola och föräldrar.  
Satsningen betecknas som lyckat med exceptionellt goda resultat (ibid s. 26).  
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för mig, så försöker jag hjälpa dig!’ Så läste hon för mig, hon kunde inte läsa så 

bra, och vi försökte lista ut vad det här ordet betyder. Så sa hon: ’Aha, men det 

betyder att från det här talet till det där talet, vilket antal som är större än det 

här- du vet, förklarade… Aha, jag kan hjälpa honom nu!  

I ovanstående är det mamman som söker hjälp för sin yngste son eftersom storebror inte vill hjälpa 

lillebror. I det fallet träder mamma in och försöker lösa läxproblematiken med hjälp av vuxna 

språkkunniga krafter i sitt nätverk. Lillebrors hemuppgift görs till en vuxenuppgift.    

Det är uppenbart att barnen i många fall får en förmedlarroll, att det är de som i första hand används 

som uttolkare av vad som faktiskt står på det där pappret som läraren skickat med hem. När inte 

mamman förstår skolinformationen ställer hon frågor till barnet. För en förstaklassare utan äldre 

syskon tycks det vara betydligt svårare att tala om för mamma vad skolan vill att hon ska veta än vad 

det är för en fjärdeklassare som har erfarenheter av och en viss förståelse för hur skolan fungerar. 

Situationen framstår som prekär eftersom mammorna görs beroende av sina barns förmågor att 

kunna förmedla relevant information. Haweeya, hjälper sina barn med läxorna, men hennes man 

som förstår språket bättre, kontrollerar läxan i efterhand så att barnen verkligen gjort rätt.  

Mammornas beroende till andra aktualiseras både i det offentliga rummet, på föräldramöten och 

utvecklingssamtal där de behöver tolkhjälp som i det privat rummet där de är beroende av andras 

vilja och förmåga. Det finns varken oändliga resurser av tolkhjälp att tillgå eller att överutnyttja de 

egna barnen. Krav och resurser måste hela tiden balanseras. 

Vilken hjälp barnen behöver och hur mammorna kan vara en resurs aktualiseras gång på gång i 

intervjuerna. När den ena mamman, med tolkhjälp, får förklarat för sig under utvecklingssamtalen i 

skolan att sonen behöver mer hjälp med läxorna och hon är oklar över HUR detta ska låta sig göras 

eftersom hon är osäker på sin språkliga kompetens finns risk för att en negativ spiral etableras. När 

mamman dessutom förstår att sonen upplever ett utanförskap i skolan: ”För vissa saker klarar han 

inte och så skäms han för att han inte förstår”, då blir tillkortakommanden uppenbara både vad 

gäller mamma och barn. I en kontext där en språkkompetent osäker förälder varken har en länk till 

skolarbetet via hemspråksresurs eller har lätt tillgängliga kulturtolkar i det sociala nätverket finns risk 

för ökad marginalisering då både förälder och barn lämnas i sticket. Överlag tycks mycket ansvar vila 

på barnen. Det framgår med tydlighet att barnen ofta får fylla funktion av att vara de kulturtolkar 

som föräldrarna har att ta till om det inte finns vuxna i omgivningen som kan bistå med relevant 

information om hur det svenska samhället fungerar, hur skolan fungerar och vad läxor innebär.  

Att förstå skola 

Språket utgör hinder för mammornas deltagande i sina barns skolgång.  Språket är den nyckel som 

gör det möjligt att förstå kultur, bakomliggande orsaker och struktur. När vi frågar mammorna om 

hur de tycker skolan fungerar är svaren tudelade – å ena sidan ger deras uttalanden besked om ett 

positivt förhållningssätt till skolan som institution, å det andra är brister i språkstöd och 

kommunikation vad som lyfts fram. Dubbelheten tydliggör en skillnad i förhållningssätt till form och 

innehåll. När mammorna tillfrågas vad som skiljer mellan hemlandets skolsystem och det svenska är 

det två mycket olika världar som lyfts fram. Hanaa och Samirah vittnar om ett skolsystem i 

hemlandet med auktoritära lärare och fysisk bestraffning i de fall barnen inte efterlever lärarens 

instruktioner. Samirah exemplifierar det auktoritära klimatet genom att lyfta fram att barnen måste 

ha skoluniform. Individuella uttrycksmedel som hårspännnen eller nagellack är förbjudet. Av barnen 
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krävs att de har gjort sina hemläxor men också att de kan visa fram rena händer varje dag. 

Mammorna ger uttryck för ett ”plugg-orienterat” sammanhang, få eller inga sociala kontakter mellan 

elev och lärare och hård kontroll av att barnen inte enbart är hela och rena utan att de också 

genomfört ålagda uppgifter. Sammantaget framträder en bild av hård disciplin och stora krav. 

Ovanstående kan tolkas som uttryck för de erfarenheter Hanaa och Samirah har av egen skolgång 

men också av Samirahs erfarenheter av tre av hennes egna barns skolgång i hemlandet. Skola är ett 

måste. Barnen går i skolan för att de ska bli något annat än vad hemmet kan erbjuda. För mammorna 

är barnens skolgång central, deras hopp för en god integration. 

Förlusten 

Positions- och statusförlust är inte enbart mammornas angelägenheter. Oavsett mammornas 

ambitioner att vara ett stöd till sina barn finns flera exempel i intervjuerna som visar på hur 

”förluster” tillhör den konkreta vardagsverkligheten. Ett exempel ges då en av mammorna beskriver 

hur hennes äldste son varit en duktig och engagerad mattestudent i hemlandet. Sonens tidigare 

insatser har varit högt värderade, vilket för mammans del fallit ut positivt eftersom hon med stolthet 

kunnat notera att sonen lyckats mycket väl i sitt skolarbete. Den framgång sonen nådde i hemlandet 

har idag förbytts till en kamp att förstå och klara matematikuppgifter. Sonen som går på gymnasiet 

erbjuds inte möjlighet att få arabisktalande stöd. Enligt mammans bedömning har sonen idag stora 

svårigheter och är på väg att ge upp sina studier:  

Det känns som att han mår jättedåligt för han kan ju ingenting längre. /…/ Han 

mår inte bra när det gäller skolan. Han är väldigt duktig och begåvad men sen är 

han inte det längre! 

Både för mamman och sonen innebär detta en förlust av status, och är ett misslyckande. Värdet på 

kunskaper är beroende av plats, omständighet och konverteringsmöjligheter – en duktig irakisk 

student förbyts till en invandrarkille som misslyckas. Ovanstående illustrerar hur relativt begränsade 

situationer kan ha bärighet på förutsättningar för en lyckad eller misslyckad omställningsprocess. 

Exemplet illustrerar samtidigt att brist på stöd kan få stora individuella och samhälleliga 

konsekvenser. Mamman, likt de övriga mammor vi intervjuat, vill att hennes barn ska lyckas med sina 

studier. De ser goda skolbetyg som den möjliga språngbrädan för att realisera ett gott liv. När barnen 

misslyckas (och mamman därmed också misslyckas) är detta tungt att bära. 

Officiella kontakter med skolan 

På föräldramöten och utvecklingssamtal finns tolken som mellanled. När föräldern får veta att barnet 

har brister i svenska språket och matematik och att det åligger föräldrarna att åtgärda bristerna med 

läxhjälp står de frågande inför vad som ska göras. Lärare ger föräldrar uppdrag. En av mammorna har 

blivit tillsagd att gå med sin son till biblioteket, låna böcker och läsa dessa för barnet. Biblioteks-

besöken uppfattas som viktiga men samtidigt stressfyllda eftersom de också ska passas in i 

dagsscheman mellan skolgång och omsorg om familjens övriga barn. Dessutom blir besöken 

sannolikt ett stressmoment då de innebär ett besök i det offentliga rummet där mammans 

eventuella språkbrister kan bli hörbara och mätbara för andra biblioteksbesökare. Svenska normer 

som värdet och vikten av att föräldrar tar aktiv del i sina barns utveckling via exempelvis frekventa 

biblioteksbesök, högläsning, sånger, ramsor etc. är betydelsefulla även för invandrarmammor, men 

mammornas väg att nå framgång i att kunna vara ett sådant utvecklingsstöd är inte självklart eller 

okomplicerat. Mammorna säger att de läser högt för sina barn. De läser de böcker och texter som 
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lärarna rekommenderar. De utför sina uppdrag efter bästa förmåga, men när högläsning aktualiseras 

under intervjun med Hanaa och Samirah skrattar de båda samtidigt åt vilka konsekvenser sådan 

läsning kan få om man inte behärskar språket:  

Vissa saker vet jag hur jag ska läsa och uttala men vissa saker vet jag inte … Jag 

kan ju sitta med honom och läsa och säga: Oh, vad bra! Men jag vet ju inte ens 

vad det är han läser och om det är rätt. Och han säger ibland: Du läser ju fel 

mamma! Men själv vet jag ju inte hur jag ska läsa! (skrattar).     

I denna sekvens av intervjun visar mammorna en god portion självironi. Det är skratt men samtidigt 

går det att utläsa närvaron av ”den dialogiske andre”6, att normen är en svensk mammas kapacitet 

och förmågor, något de arabisktalande mammorna är osäkra på om de kan leva upp till. Mammorna 

tycks generellt sett vara ytterst lyhörda och observanta på sitt eget beteende sett i relation till vad de 

tror att andra (majoritetskulturen) förväntar sig av dem idealt. I citatet ovan kan också utläsas att 

situationen, då barnet konstaterar att mamman läste fel, kullkastar en förment ”normal” vuxen-barn-

relation där den vuxne är pedagog och har ansvar för att fostra och lära barnet. I den svenska 

kontexten råder andra spelregler och omvända roller: ”Det är dom som ÄR kulturtolkarna för 

mamman och detta för att hon ska kunna förstå vad det är som händer!”            

Samtidigt som mammorna (och tolkarna) lyfter fram betydelsen av att deras barn är stöd för de 

vuxna ger de uttryck för självkritiska reflektioner – det är ju inte barnet som ska komma hem från 

skolan och tala om vad de behöver hjälp med – det är den vuxnes ansvar, ett ansvar som den vuxne 

av språkmässiga skäl har svårt att axla. Att barnen snabbare lär sig prata svenska kan ju inte heller 

kompensera mammornas få kontakter med det svenska samhället (Jfr Runefors 2010: 106). Kanske 

kan tolkens egna kommentarer i intervjusammanhanget ge en ledtråd till de långsiktiga 

konsekvenser som barn som kulturtolkar kan få i relation till sina föräldrar: 

Det är ju så att jag har varit ett barn här en gång i Sverige och jag vet hur 

det är, för dom kan inte hjälpa dig hemma och så skäms man för man vill 

inte se sina föräldrar vara mindre… 

Vi förstår mammornas ambitioner att ta ansvar – de utnyttjar de språkkunskaper de har, de använder 

uppslagsverk och översättningsprogram, de frågar barnen, de kontaktar resurspersoner i den mån 

det finns någon sådan på skolan eller att de i mån av möjligheter använder sig av personer i det 

sociala nätverket för att förstå vad den svenska skolan vill att de ska göra för att leva upp till normen 

som välfungerande mammastöd till sina barn.   

Kontakter med skolan 

De kontakter mammorna har med skolan sköts ofta via en förmedlare. Vid utvecklingssamtal och 

lärarmöten finns ibland en tolk med, när läraren ringer hem får barnen tolka. Papper som skickas 

hem av skolan översätts med hjälp av en hjälpsam granne, de egna barnen eller ett 

översättningsprogram på datorn. Kommunikationssvårigheter ställs på sin spets när man inte förstår 

vad skolan förväntar sig av en som förälder. Men det finns lösningar. Mammorna står i en 

beroendesituation till personer i sin omgivning, men trots denna situation och alla hinder ser de 

möjligheter. En av de somalisktalande mammorna föreslår en lösning på sådana kommunikations-

svårigheter: 
                                                           
6
 Jfr Skeggs 2000 och Brembeck 1998 
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De somaliska kvinnor som varit här länge skulle få jobb där. Så de kan hjälpa 

nykomna invandrare som inte kan språket. De kan jobba där och tolka mellan 

föräldrar och dagis och hjälpa alla somaliska som bor där också. Om de får jobb 

hjälper de också de somaliska barnen som kommer nu och mammorna som inte 

kan språket.  

Det är inte bara för mammornas egen skull de anser att en resursperson skulle kunna hjälpa till utan 

även för barnen, att barnen får kontakt med någon som de kan lita på och kommunicera med på 

modersmålet, någon som förstår dem och som kan fungera som en brygga mellan barnens egna 

erfarenheter och kultur och den svenska skolan. Mammorna påtalar att det finns en skillnad mellan 

den somaliska skolan och den svenska skolan där den somaliska uppfattas som strängare och har mer 

fokus på respekt för läraren. I Somalia meddelar lärarna till exempel föräldrarna direkt om något inte 

fungerar för barnet i skolan, något de inte upplever sker i den svenska skolan. Samtidigt påtalar de 

att varken de eller deras barn har så stora erfarenheter av den somaliska skolan på grund av kriget 

eller att barnen inte påbörjat skolan i Somalia innan de kom till Sverige. Den största skillnaden som 

lyfts fram är dock tryggheten i att barnen är säkra när de går till och vistas i skolan. Kvinnorna pratar 

om en tid i Somalia då det kunde vara förenat med livsfara att försöka ta sig till skolbyggnaden. En av 

mammorna uttrycker detta såhär: 

Det är okej här i Sverige när man går i skolan. Man är inte rädd för någonting när 
man går mellan skolan och hemmet. Från hemmet till skolan kommer inget att 
hända *…+ inte som kriget.  

När skolan väl meddelar sig med föräldrarna kan barnen använda strategier för hur de ska kunna 

undanhålla föräldrarna information, strategier som i hög grad grundar sig i bristande språkkunskaper. 

En av mammorna berättar hur det kan gå till när föräldrarna tvingas använda barnen som tolk:  

Så de spelar dumma också, de tar pappret och tolkar… Min lillebror, när vi bodde i 

England, så kunde min mamma inte språket. Han kom dit när han var 2 år. När 

han var 15 år anklagade läraren honom för att han hade skrivit så och så och han 

skickade hem ett papper. Han ger mamma pappret och hon frågar honom om han 

kan läsa som står där för henne. Han läser och säger ’jag är bra’. Hon trodde på 

honom! Läraren ringer och hon säger ’ no English’ och hon ger min bror luren och 

säger ’någon som pratar engelska och jag förstår inte, kan du prata med honom 

Ahmed?’. ’Ja, mamma. Vad vill du?’ Och till läraren säger han att han ska säga till 

sin mamma men säger något annat än det läraren sa, något bra om honom och 

inte dåligt. Barn gör så där. 

Läxhjälp 

Samtliga kvinnor pratar om ett behov att få hjälp med läxor. De känner ofta att de varken har 

tillräckliga språk- eller ämneskunskaper för att hjälpa sina barn med läxorna. En av mammorna säger: 

Han måste sköta sina läxor och sedan behöver han hjälp också. Så att det som 

han behöver hjälp med och vi inte kan hjälpa till med, att han får hjälp med det i 

skolan. Det är bättre att barnen får hjälp med det i skolan där det finns lärare 

som vet vad de håller på med. *…+ Några skolor har ju det efter skolan, men alla 

har ju inte. Så de som inte har det behöver få någonting. 
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En av de andra mammorna förtydligar hur hon ser på saken: 

Mamman som inte kan språket kan inte hjälpa barnen. Och då blir man besviken 

att barnet inte kan- alla barn kan! Blir besviken i klassrummet, alla andra 

klasskamrater som kan det som han eller hon inte kan. Jag tycker barnen ska ha 

extra hjälp så att de känner att de kan, bli självständiga. Barnens känslor, det är 

svårt att… Det är viktigt att säga att du kan klara, du kan göra, du är duktig, 

annars blir man besviken på sig själv. Jag tycker att barnen när de är små inte ska 

behöva tänka så mycket på andra problem, till exempel de som kommer från 

krigsländer, de har problem där, de ska inte få problem här- de måste få hjälp, 

extra hjälp. De har redan någonting i huvudet som de kommer ifrån i deras 

hemland och de är rädda. När jag kom hit till Sverige var jag rädd vid jul och nyår 

när det smällde fyrverkerier- å någonting händer här. Men alla barn de har 

problem när de kommer från krigsländer. De behöver trygghet och känna att de 

kan prata om allt och känna självrespekt. Ja… 

Läxorna utgör en konkret länk mellan skolan och hemmet. Talet om denna stödform återkommer i 

flera av intervjuerna och vi har funderat över den betydelse detta stöd har – ska läxhjälpen förstås 

som en individuell stödinsats, som ett bevis på att det svenska samhället bryr sig om och har tilltro till 

invandrabarns förutsättningar eller är läxhjälpen enbart att förstå som det konkreta exemplet på en 

viktig och nödvändig brygga mellan förälder och skola?  Förmodligen handlar det om både och. 

Som tidigare nämnts påtalar de somaliska mammorna att de kan få hjälp med småsaker som att 

översätta papper eller hur de kommer i kontakt med olika myndigheter av så väl vänner som grannar 

och människor de nyss träffat. Mammorna uppger att de samlas och skaffar en gemensam tolk vid 

exempelvis föräldramöten, men påtalar samtidigt att de skulle vilja ha kontakt med någon från 

skolan som de kan ställa mer specifika frågor till kring deras barn. En av mammorna nämner 

Mammaforum som en viktig mötesplats för att få hjälp med olika saker och träna sin svenska. En 

annan mamma nämner att handläggaren på kommunen varit behjälplig med information om hur 

samhället och myndigheter fungerar. 

En av mammorna säger att det svåraste med att bo i Sverige är arbetslösheten, och på frågan om vad 

hon skulle vilja arbeta med svarar hon: ”dagis, städning, personlig assistent”. Barnen får förkroppsliga 

förhoppningen om förändring, medan mammorna själva fokuserar på överlevnad. 

 

Summering - Mamman som inte kan språket kan inte hjälpa barnen 

Mammorna säger samfällt att skolan är viktig för deras barns framtid. Bristfälliga språkkunskaper gör 

dock att de inte alltid har möjlighet att hjälpa sina barn med skolarbetet i den utsträckning de skulle 

önska. Språket lyfts också fram som något som försvårar kommunikationen med skolan – 

skolinformation ges på svenska, vilket kräver ett digert översättningsarbete. Mammorna använder 

olika strategier för att klara skolkontakterna, t ex förlitar de sig på någon som tolkar och denne kan 

vara en professionell tolk (vid föräldramöten och utvecklingssamtal), att mer språkkunniga barn får 

anta tolkuppgifter (läxor och kommunikation med lärare), alternativt att språkkunniga i det sociala 

nätverket anlitas (i de fall barnet inte kan förklara eller det finns en modersmålslärare att kontakta).  

Ibland har det funnits någon som talar mammans förstaspråk på skolan vilket har upplevts som 

mycket positivt då denne kunnat hjälpa till och förklara vad skolan förväntar sig. Flera för fram en 
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önskan om läxhjälp i skolans regi. Detta skulle kunna ge deras barn en chans att få hjälp med läxorna 

av någon som förstår vad som ska göras och därför också kan förklara för barnen vad och hur de ska 

göra. 

Av intervjuerna att döma förekommer varken hemspråkslärare eller annan form av språkresurs i alla 

skolor. Varför tillgång varierar har vi inte lyckats utreda, däremot är det tydligt hur viktigt samtliga 

mammor anser det vara att kontakt med skolan kan upprätthållas på ett enkelt och smidigt sätt för 

att kunna bistå sina barn. Vi är likaså oklara över skillnaden mellan skolor när det gäller hur man 

informerar föräldrar – varför några skolor enbart kommunicerar via svenska medan andra bistår med 

information på hemspråket kvarstår som oklart.  

Mammorna är engagerade i sina barns skolgång, dock tycks brist på språkkunskaper tillsammans med 

brist på stöd i den sociala omgivningen leda fram till att kontakten med skolan succesivt minskar. 

Varje möte med skolan påminner om det språkliga tillkortakommandet.   
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Tolkarnas förslag på hur stöd bör utformas 

I avsnittet om tolkarnas erfarenheter grundad i både den egna ”integrationsresan” och av att vara 

stöd till nyanlända kvinnor tangerades på vilka sätt erfarna mammor kan vara stöd till nyanlända 

mammor, dvs. till vad som är förstudiens syfte att utreda. I detta avsnitt ska vi särskilt lyfta fram de 

förslag som tolkarna ser som möjliga lösningar när det gäller att ge nyanlända mammor stöd. Vi har 

uppfattat att tolkarna redan idag fyller funktion som kulturtolkar då deras tjänster ständigt 

efterfrågas och att de försöker besvara mammors frågor så mycket de själva hinner med. Vi kan 

utläsa att de är hårt utnyttjade, men att de känner att de inte räcker till, eller orkar, bistå alla som 

frågar dem om råd, vill ha texter översatta eller barnens läxor förklarade. De räcker helt enkelt inte 

till för alla.  

Behov av stöd i kontakt med skolan 

Tolkarna ger uttryck för att det bland nyanlända föräldrar finns ett stort behov av hjälp när det gäller 

kommunikation med skolan. Det kan vara en resursperson – en skoltolk, som inte enbart har en 

språktolksfunktion utan som också har kulturkompetens och kan förklara hur och varför den svenska 

skolan fungerar som den gör. Ett exempel på hur en sådan person skulle kunna arbeta ges av en av 

de arabisktalande tolkarna: 

En person på skolan som finns tillgänglig för telefonsamtal och när mamman hämtar 

barnen, då kan hon bli mött av den här personen. En person som är tillgänglig och 

svarar i telefon om de behöver veta något om läxa, om vad som helst. Jag tror det 

skulle vara en stor trygghet *…+ någon som pratar arabiska med dem. Någon som 

pratar somaliska med dem från Somalia. 

Skoltolkens tillgänglighet poängteras som viktig. Resursen ska kunna vara nåbar, också på telefon, för 

att kunna vara behjälplig när det gäller att förklara barnens hemläxor eller skriftliga instruktioner från 

skolan. Skoltolken ska gärna finnas på plats på skolan (vid skoldagens slut) och vara den person som 

kan vara tolk mellan mamman och skolpersonal. Kulturtolken kan bidra till att skapa trygghet och att 

möjliggöra kommunikation och att vara den person som etablerar en brygga mellan familj och 

skola/samhälle.   

Idil tänker i liknande banor som Noor. Hon säger att: 

/…/  Jag vill gärna se till att de får den hjälp de behöver. Som jag sagt, de behöver 

anställa personer som kan hjälpa, t ex de *…+ som inte kan skriva och läsa, det är 

svårt att göra det på ett annat språk. De kan inte. De kan inte skriva på somaliska så 

jag tror inte de kan skriva på svenska eller engelska heller. Så de behöver ha någon 

som finns där och någon som jobbar där som tolk mellan lärare och föräldrar. De som 

inte kan (läsa och skriva) - de behöver mycket hjälp för barnens skull. 

Här återkommer en av tolkarna till de särskilda problem som hon anser att många somaliska kvinnor 

kan ha eftersom de helt saknar, eller har bristfälliga skolerfarenheter från hemlandet. Den 

resursperson som tolken ser som bäst lämpad för de somaliska mammorna bör vara insatt i att vissa 

mammor inte kan läsa och skriva, ett faktum som begränsar dessa mammors förutsättningar att vara 

stöd åt sina barn. Tolken framhåller att resurspersonen ska vara anställd – en person som i det ovan 

beskrivna kan förstås som en resurs för både mammor, barn och skolpersonal.  
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De tolkar och mammor vi pratat med lyfter fram att nyanlända mammor är osäkra på vad som 

förväntas från skolans sida, i synnerhet vad gäller läxor. Detta återkommer ofta. Osäkerheten över 

om ”förväntningarna” infrias eller inte tycks vara en stor stressfaktor, en faktor som, enligt Noor, ger 

upphov till en känsla av att de inte får något stöd: 

Inget alls. Här är läxorna! *…+Kommunikationsbrist och hjälpbrist. Alltså de här 

föräldrarna får inte tillräckligt med stöd. 

Bristen på språk- och kulturförståelse riskerar att befästa utanförskapet. Vad vi förstår av tolken 

kommer föräldrarna till möten i skolan, men då de inte har några förutsättningar att delta i den 

svenska diskussionen så går de därifrån. Till nästa föräldramöte kanske de inte kommer alls. 

En av tolkarna har många synpunkter på behovet av föräldrars engagemang i skolan. Hon ser det som 

angeläget att föräldrarna står i ständig kontakt med skolan och att äldre ungdomar utbildas för att bli 

positiva förebilder för yngre barn. De synpunkter som här förs fram innebär att bygga broar mellan 

föräldrar och skola, att föräldrar ges möjligheter via tolkstöd att vara i ständig kontakt med 

skolpersonalen så att de aktivt kan ta del av sina barns möte med skolan. Vad Raina, men inte övriga 

lyfter fram, är att utbilda och ge stöd till äldre ungdomar så att de kan ta roller av ”kulturtolkar” för 

de yngre. Idén om väl etablerade ungdomar som stöd för yngre och nyanlända är dock inte ett ämne 

som diskuterats inom ramen för Mammor som kulturtolkar.  

Summering – ”Kommunikationsbrist och hjälpbrist” 

Tolkarna ger med utgångspunkt i de erfarenheter de har gett förslag på hur stöd för nyanlända 

mammor bör utformas. Förslagen ser något annorlunda ut beroende av den grupp man talar om och 

deras utbildningsbakgrunder. Somaliska mammor saknar läs- och skrivkunskaper och därför ger den 

somaliska tolken förslag att resurspersoner anställs som kulturtolk med uppdrag mot barn, förälder 

och skolpersonal. Denne person ska finnas i skolan. Den arabisktalande tolken säger sig representera 

en mammagrupp där läs- och skrivsvårigheter på det egna språket inte utgör något större problem 

(åtminstone inte vad gäller dagens unga nyanlända mammor), vilket snarare visar på behov av att 

resursen är mer flexibel och går att utnyttja både som stöd i mötet med skolan men också som 

person att kontakta efter skoltidens slut för att ställa frågor till och få förtydliganden.  

Av de samtal vi fört med tolkarna återkommer behov av en person(er) som är lösningsinriktade, som 

vill och tar ett socialt ansvar för sina landsmän, som har egen erfarenhet av integrationsresan och 

som inser ser betydelsen av att kunna få hjälp direkt. Om denna person(er) ska vara en resurs som 

finns i huvudsak utanför skolan eller är anställd inom förskolans och grundskolans organisatoriska 

verksamhet skiljer sig.  
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DEL 3 – SUMMERING OCH SLUTSATSER  
Intervjuerna med tolkarna (de erfarna) bekräftar mammornas (de nyanländas) erfarenheter. 

Tolkarnas erfarenheter av omställningsprocessen repriseras i mammornas berättelser och detta trots 

att det kan vara tjugo års skillnad mellan när den erfarna respektive den nyanlända kom till Sverige. 

Vi inleder med att återknyta till de frågeställningar som presenterades under rubriken Perspektiv. 

Vilka är förutsättningarna för migrationen? 

Kvinnorna har tillsammans med sin familj gjort ett aktivt val att lämna sina respektive hemländer. Det 

kan finnas olika skäl till migrationen och det kan finnas olika förståelser för om vistelsen i det nya 

landet är ett permanent bosättande eller om vistelsen är av mer kortvarig karaktär. Vi menar att 

incitamenten för integration, hur man ser betydelse av språkinlärning för egen del likväl som de egna 

barnens skolgång kan vara avhängigt det sätt på vilket man ser sin migration. 

De mammor vi intervjuat talar inte i termer av kortvarig eller långvarig vistelse i Sverige. Däremot ger 

tolkarna en bild av att det inte är ovanligt att familjer återvänder till de forna hemländerna i de fall 

de inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden eller på annat sätt upplever att omställnings-

processen till nytt språk och nya villkor blir alltför svår. Svårigheterna att bryta upp och återvända 

ökar självfallet över tid. En av de intervjuade mammorna har flyttat tillbaka till hemlandet vid ett 

tillfälle för att avvakta ett nytt uppehållstillstånd. I detta fall har barnens skolgång splittrats mellan 

två länder. Ingen av de vi intervjuat uttrycker en önskan om att flytta tillbaka, snarare hörs, 

åtminstone bland de mer etablerade röster, att man känner sig som ”svensk” och inte har någon 

avsikt att lämna Sverige. Huruvida vistelsen i Sverige handlar om transit eller permanent boende 

avspeglas i hur de intervjuade kategoriserar sig själva – som invandrare/flykting eller som svensk med 

utländsk härkomst. 

I våra resultat noterar vi att i synnerhet de etablerade tolkarna ger uttryck för en högre grad av 

integration än de kvinnor som anlänt senare till Sverige och vars språklärande ännu är i sin linda. Vad 

vi därutöver kan utläsa är barnens snabbare integration (genom skola), vilket tyder på att familjens 

medlemmar ibland går i otakt när det gäller att klara omställningsprocessen. Att barnen snabbare 

tillägnar sig språk och kultur leder till att de ibland får funktion som språk- och kulturtolkar till 

föräldrarna, vilka då hamnar i en beroendesituation till barnen. Särskilt tydliga tillkortakommanden 

finns bland de föräldrar som varken kan språk eller behärskar att läsa och skriva.  

Att det snarare handlar om individer än familjer när det gäller integration exemplifieras i flera av 

intervjuerna. De intervjuade ger exempel på hur barnen rättar sina mammor om de inte förstår eller 

kan uttala rätt, att det finns barn som skäms för att deras föräldrar inte kan tala svenska och att det 

finns barn som använder sina språkkunskaper för att föra föräldrarna bakom ljuset. Vi har därutöver 

fått exempel på hur splittrade familjer återförenas efter flera år, att papporna anlänt först och att 

familjen, eller delar av familjen anländer flera år senare. Att någon i familjen behärskar svenska 

språket och har god kännedom om det svenska samhället underlättar sannolikt för övriga nyanlända 

familjemedlemmar, men kan också medverka till att ”otakten” permanentas i de fall en eller båda 

föräldrarna inte lär sig svenska och därför blir beroende av andras välvilja och kunskaper. Vi noterar 

dessutom att det finns forskning som indikerar att de förändrade familjemönster som uppstår då 

kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden medan deras män inte gör det, kan leda till konflikter i 

familjen. 
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Språket 

Alla vi intervjuat hävdar betydelsen av språket som den viktigaste variabeln i omställningsprocessen 

till ett nytt land och nya villkor. Utan relevanta språkkunskaper kan inte mammor vara det stöd de 

själva önskar när det gäller att stötta sitt barn i deras skolarbete. Utan relevanta språkkunskaper 

finns få möjligheter till egenförsörjning via lönearbete. Utan relevanta språkkunskaper finns inte 

heller möjligheter att kunna använda sig av den yrkes- eller högskoleutbildningar som individen har 

med sig från det forna hemlandet. Mammorna är ytterst angelägna om att deras barn ska få tillgång 

till det svenska språket och en god utbildning. Vi tolkar det som att goda språkkunskaper är ett 

incitament för ett stadigvarande boende i ett nytt land. 

Nyanlända mammor erbjuds SFI-utbildning, men vad vi förstår av samtalen med mammorna fullföljer 

de inte alltid kurserna. De förhåller sig kritiska till den undervisning som ges (inte att den ges). De 

eftersöker samtalsform för att lära sig det svenska språket, att dagligen ha någon svensk person att 

tala med för att på så vis få del av de kunskaper de anser sig behöva. Ingen av mammorna säger sig 

dock ha svenskar i sitt nätverk varför den språkmiljö de eftersöker inte finns tillgänglig. 

När det gäller barnens språkinlärning konstaterar forskare att: ”Alla människor tjänar på att också 

kunna använda sitt förstaspråk i alla situationer där det finns möjlighet till detta” (Elmeroth, 

2008:85). Det är viktigt att kunna svenska, men inte enbart svenska. För att stödja utvecklingen av 

förstaspråket ska skolan erbjuda tre insatser; modersmålsstöd för förskolebarn, modersmåls-

undervisning i skolan och studiehandledning på modersmålet för de barn som inte klarar att följa 

ämnesundervisningen på svenska. I samtalen med mammor och tolkar har vi blivit varse att inte alla 

skolor har modersmålsundervisning eller anställd resursperson för exempelvis arabisktalande elever. 

Varför det skiljer sig mellan skolor är vi inte klara över.  

Betydelsen av utbildning poängteras återkommande. Barnens möjligheter att få en god skolgång är 

centralt för mammorna. De är oerhört måna om att vara en tillgång för sina barns skolgång och att 

vara ett stöd. Dock känner de att de ofta inte räcker till. Språket är det hinder de talar mest om. När 

läxor skickas hem och de varken förstår vad där står eller vad barnen förväntas göra blir frustrationen 

stor. Mammorna stressas av att deras barn som tidigare varit duktiga i skolan blir uppgivna och inte 

klarar de svenska skolkraven. 

Särskilt svårt upplever mammorna att det blir i matematik. Mammor och tolkar lyfter återkommande 

fram problem som de och deras barn har när det gäller att förstå matematik i svensk skola.  

Matematik språk, begrepp, formler etc. skiljer mellan olika länder. Föräldrarna har lärt sig lösa 

matteproblem på ett sätt, men det är inte samma sätt som barnen lär sig i skolan. Föräldrarnas 

kunskaper är därmed inte alltid användbara. När mammorna inte på egen hand kan hjälpa barnen 

med läxor söker de råd och stöd i det sociala nätverket, vissa går samman och köper läxhjälp medan 

andra enbart kan förlita sig på familjens egna resurser.   

Möjlighet att få språkstöd i skolan varierar. I de fall det finns språkstöd gäller detta enbart barnet. Vi 

anser att språkstöd bör inte bara var stöd till barnen, det bör innebära att hela familjen få hjälp. Om 

föräldrarna får stöd till ett språk som kan användas i skolsammanhang kan de i sin tur kapitalisera de 

resurser de har och hjälpa sina barn. Får familjerna dessutom hjälp att läsa av förväntningar från 

skolans sida ges de en chans att realisera de förhoppningar de har om sina barns utbildning. 
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Vilka hinder finns för mammorna att vara föräldrastöd till sina barn? 

Många av de somalisk- och arabisktalande kvinnor som migrerat till Sverige har lämnat sina 

respektive hemländer på grund av krigstillstånd, vilket för vissa har inneburit traumatiska 

upplevelser i det tidigare hemlandet men också att de lämnat vänner och släktingar kvar i hemlandet 

för vilka de hyser oro. Detta kan innebära att sådana omständigheter skapar hinder för mammorna 

att engagera sig i sina barns skolgång på sätt som de själva önskar. Andra hinder som kan finnas för 

mammornas möjligheter att vara stöd till sina barn kan härledas till vilket kulturellt, socialt och 

ekonomiskt kapital som mammorna disponerar och hur detta kan legitimeras i det nya hemlandet. 

Ohälsa som hinder 

De mammor vi talat med har samtliga följt den obligatoriska språkundervisningen, dock har inte alla 

av dem fullgjort denna och avbrott förklaras utifrån ohälsa och sjukskrivningsperioder. I flera fall 

antyds att det funnits flera perioder av ohälsa och sjukskrivningsperioder både på grund av 

graviditeter, komplikationer under havandeskapet eller psykiska besvär. 

Förutom språket kan psykiska och fysiska men och ohälsa efter vistelse i krigshärdar lyftas fram som 

skäl till varför vissa mammor kanske inte förmår mobilisera de resurser de önskar för att kunna var 

ett optimalt stöd för sina barn. I flera intervjuer ger kvinnorna antydningar till hur de under lång tid 

har brottats med problem som exempelvis rädsla för flygplansljud och nyårsraketer och att sådana 

rädslor tar tid att bearbeta.   

I samband med intervjuerna genomfördes sökte vi forskning om migration och ohälsa. En sådan 

studie är Akhavan & Bildt (2012) som har genomfört en studie ”Arbetsvillkor, hälsa och sjukfrånvaro 

bland invandrade kvinnor”. Intressefokus är här riktat mot kvinnor med invandrarbakgrund som 

arbetar i Sverige, men här förs vissa generella resonemang i studien, vilka vi tagit fasta på. 

Helårssjukskrivna och förtidspensionärer har delvis en gemensam profil. Den består i att dessa 

personer ofta är frånskilda kvinnor, lågutbildade, födda utomlands och kommunalt anställda. Det 

finns ett samband mellan etnisk diskriminering och sjukskrivning. Etnisk diskriminering definieras 

som en negativ särbehandling av individer på grund av deras nationalitet, religion, utseende och/eller 

kulturella bakgrund (Integrationsverket 2003). Människors reaktion mot rasism och diskriminering 

kan påverka hälsan negativt. Några av kvinnorna i Akhavans & Bildts studie tenderade att 

internalisera rasism och se sig själva som mindre värda, vilket kan leda till att deras hälsa påverkas 

negativt. Författarna menar att detta kan vara en av flera orsaker som bidrar till den höga 

sjukfrånvaron bland invandrade kvinnor i Sverige. Med hänvisning till föreliggande studie finns skäl 

att anta att upplevelser av diskriminering kan leda till ohälsa och att det utanförskap (som form av 

diskriminering) som flera av kvinnorna i förstudien redovisar och då inte minst i relation till skolan får 

konsekvenser för deras hälsa. 

Omställningsprocessen innebär inte enbart att lära sig språk utan också att möta nya boendevillkor. 

En av tolkarna lyfter fram flera skäl till varför nyanlända föräldrar ofta drabbas av depression; dels 

isoleringen, dels känslan av att vara annorlunda i umgängesmönster men också att boendevillkoren 

är radikalt annorlunda. De mötesplatser som finns är få och planerade för andra umgängeskoder än 

man är van vid och ett boende i små ”lägenhetskartonger” bidrar till att det tidigare sociala livet inte 

kan upprätthållas. Tolken menar att många bland de nyanlända har svårt att förlika sig med isolering 

och arbetslöshet och väljer därför att resa tillbaka då de får uppehållstillstånd eller svenskt 

medborgarskap. De mammor som ger uttryck för en mer långsiktig vistelse i Sverige har höga 
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förväntningar på att barnen ska få tillträde till det svenska samhället genom högstatusyrken, men för 

egen del verkar mammornas sikte vara lägre ställt.  

Kapital utan legitimitet? 

En av de teoretiska modeller vi utgår ifrån är Bourdieus (1986) kapitalmetaforer som verktyg för att 

föra en diskussion om vad som kan hindra eller främja integration och inkludering i det svenska 

samhället. Kvinnor i marginaliserade positioner anses ofta vara särskilt utsatta (Ahnlund & Frod, 

1996) och de har ofta knappa resurser att förhandla med och därmed begränsad förmåga att öka sina 

kapitaltillgångar.  

Nyanlända mammor står i en beroendeställning – utan språk- och kulturförståelse har de begränsade 

möjligheter att flytta fram sina positioner. Den utbildning de eventuellt har i bagaget kan inte med 

automatik användas för att få ett svenskt lönearbete med likartade utbildningskrav, men deras 

utbildning kan vara av betydelse när det gäller att vara sina barn behjälpliga i skolarbetet. Men vi 

noterar att även de mammor som har universitetsstudier och kunskaper i främmande språk 

upplever, trots gedigen skolbakgrund, upplever tillkortakommanden i mötet med den svenska 

skolan. Möjligtvis är det så att dessa välutbildade mammor ställer stora krav på sig själva och därför 

inte känner att de kan ge sina barn det stöd de själva önskar eftersom språket ställer hinder i vägen. 

Dessa mammor lyfter först och främst fram behovet av hemspråkslärare. Vi noterar att de mammor 

vi intervjuat och som saknar högre studier uttrycker en större tilltro till att någon i deras sociala 

nätverk kan vara dem behjälpliga i att hjälpa sina barn, alternativt att de ser organiserat läxhjälpsstöd 

eller privatlärare som resurser att knyta till sig, det senare är givetvis en ekonomisk fråga. Samtalen 

med de olika mammagrupperna ger vid handen att det finns olika strategier att hantera språkliga 

brister i relation till det stöd man vill ge sitt barn.  

Bland de vi intervjuat finns välutbildade mammor som har erfarenheter av en urban medelklassmiljö 

där utbildning tillhör självklarheten. Dessa mammor ingår i den relativt stora grupp välutbildade 

personer med utländsk härkomst som lever i Sverige idag. Deras respektive utbildningar, som 

ekonom och språklärare, vittnar om ett kulturellt kapital som sannolikt har varit en resurs i 

hemlandet, men som genom flytten till Sverige devalverats. De får inte tillträde till 

samhällsinstitutioner som i hemlandet. En av tolkarna, som utbildat sig till sjuksköterska i Somalia, 

anser att hon inte kommer att klara av en komplettering av utbildningen här i Sverige på grund av 

språket och arbetar därför som timvikarierande undersköterska. Migration kan medverka till 

förluster på fler plan. En medelklassposition i hemlandet förbyts till en socioekonomisk trängd 

situation där klasstillhörigheten devalverats. Invandrare, oavsett tidigare social position, befinner sig 

generellt sett i en underklassposition så länge som de är försörjda via bidrag. Att de klassmässigt 

tappat position i det svenska samhället innebär inte att de inte inomkulturellt kan dra fördelar av sin 

tidigare klasstillhörighet och kapital. 

De kvinnor vi intervjuat har flytt från oroshärdar och krig och de har därmed också förlorat en 

självklar tillhörighet både språkligt, kulturellt och socialt. Den tillvaro som fanns, de sociala 

nätverken, den utbildning eller det jobb, det sammanhang och de rutiner migranten tillägnat sig är 

inte självklart överförbart till ett nytt sammanhang, ett nytt språk och nya kulturella och sociala 

världar. Vad vi förstår av mammornas och tolkarnas berättelser är att de påminns om de förluster de 

gjort i många vardagliga sammanhang – de har förlorat möjligheten att på ett självklart sätt hjälpa 

barnen med läxorna. De har insett att den egna utbildningen devalverats, de erfar arbetslöshet och 
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bidragsberoende, vilket skapar utanförskap. Till detta ska adderas eventuell oro och osäkerhet över 

släktingar som lever kvar i hemländer eller annorstädes, men också att egna obearbetade problem 

satt spår i hälsa och livskvalitet. De intervjuade är dock måna om att, samtidigt som de kan ge uttryck 

för personliga förluster, lever de idag i en tryggare värld där de själva, familj och barn slipper 

vardagen i en krigszon.  

Det finns indikationer på att de mer erfarna kvinnorna har tagit på sig coach-funktioner när det gäller 

att stötta nyanlända kvinnor generellt, och att de ihärdigt försöker övertala nyanlända välutbildade 

kvinnor att undersöka möjligheter att få betyg och intyg översatta för att de ska kunna dra nytta av 

tidigare utbildnings- och anställningsmeriter. De erfarna bedriver ett, vad man skulle kunna kalla, 

interkulturellt mobiliseringsarbete. 

Skolsystemet som hinder 

Oavsett tidigare utbildning är beroendesituationen till andra etablerade personer stor. Att ha sociala 

kontakter som kan översätta, berätta, beskriva, förtydliga och förklara är en förutsättning för att 

mammorna ska kunna upprätthålla kommunikation med skolan. Vad vi också noterat är att det finns 

stora skillnader i hur man i hemländer förstår skolans roll och krav och de ”svenska” krav som ställs 

på barn respektive föräldrars delaktighet. Den svenska skolans normer, regler, värderingar och 

innehåll motsvarar inte i alla delar de mammorna känner igen från sina hemländer. 

Kommunikationen med skolpersonal kan, om inte mammorna har klart för sig de villkor som gäller, 

leda till oönskade och onödiga missförstånd.   

Skolans roll har förändrats under de senaste decennierna. Frykman (1998) menar att dagens svenska 

skola har tagit på sig en annan uppgift än tidigare – utöver att bibringa kunskap går skolan i dagsläget 

aktivt in för att forma elevers identitet. Det var tidigare hemmets uppgift, vilket det fortfarande är i 

de flesta andra kulturer; barnen går till skolan för att de ska bli något annat än vad hemmet kan 

erbjuda och inte för att finna sig själva. Till exempel står i läroplanen för grundskolan att eleverna 

inom ämnet modersmål ska få utrymme att utveckla både sitt språk och sin identitet (Lgr11 2011). 

Frykman menar att utvecklingen av skolans funktion är en dramatisk förändring av skolans kultur; 

elever ska idag tränas i konsten att vara, snarare än som tidigare i vad de ska bli. Vikten läggs på att 

eleverna ska bli någon snarare än något. Vi kan i läroplanen för grundskolan läsa att skolan i 

samarbete med hemmet ska sörja för att eleverna utvecklas till ”aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare” (ibid s 9). Frykmans reflektioner över skolsystemets 

förändring kan belysa hur ett möte med samtida svensk skolkultur kan uppfattas av föräldrar som har 

en annan bild av skolans möjligheter relaterade till att eleverna kan bli något framom att vara någon. 

Vi är väl införstådda med att olika invandrarföräldrars relation till och föreställningar om det svenska 

skolsystemet kan variera, att förväntningar kan variera men också att det finns större eller mindre 

skillnader mellan de erfarenheter man har från hemlandet och de erfarenheter man får genom den 

svenska skolan.  Sådana skillnader bör beaktas.   

Även Garcia Coll m fl. (2002) betonar de kulturella skillnader som finns mellan hur olika 

föräldragrupper agerar i relation till skolan, vilket avspeglas i deras faktiska involvering i barnens 

skolgång. Om föräldrarna bär med sig en tradition och kultur där läraren ses som auktoritär och bäst 

lämpad att sköta barnens skolgång kommer deras agerande i förhållande till skolan i familjens nya 

land präglas av samma mönster trots att kulturen i detta land kräver något annat. Detta agerande 

samspelar dock inte med huruvida föräldrarna anser att skolan är viktig för barnens framtid, då 
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samtliga föräldragrupper i studien ansåg att skolan var oerhört central för deras barns framtid och 

välbefinnande. Vidare kan låg utbildningsnivå och socioekonomisk status i hemlandet bidra till att 

föräldrarna inte involverar sig i barnens skolgång då de troligen har liten erfarenhet av skolsystemet 

och utbildning i hemlandet samt inte tillräckliga kunskaper för att hjälpa barnen med läxor osv. 

Trondman (1993) diskuterar förvisso klassresa sett i perspektiv av arbetarklasselevers entré till 

högskolan, men hans teoretiska ramverk erbjuder applicerbarhet även när det gäller förstudien. 

Trondmans diskussion rör rörelsen mellan två världar – de som växer upp i en värld och som senare 

kommer att tillhöra en annan värld7. Även om grundkonflikten skiljer sig åt vad gäller klassresenärer 

eller invandrare finns vissa gemensamma nämnare. Inträdet i den nya världen, i mottagarlandet, 

rymmer möten med en annan kultur och andra gruppers definition av verkligheten, andras sätt att 

tolka och förstå sammanhang och livsvillkor. Den nya sociala hierarkin och upplevelsen av sociala 

gränsdragningar (att bli benämnd som en ny kategori – invandrare och att i vissa fall bli varse en 

decimering av det sociala och kulturella kapitalet) mellan ursprungsmiljöns kultur och det nya landet 

tvingar den nyanlände i en social och kulturell tillägnelseprocess.  

Vilka resurser har mammorna själva för att kunna vara stöd åt sina barn? 

Mammornas resurser att göra ett aktivt val att migrera/fly innebär indirekt ett stöd för att deras barn 

ska få bättre uppväxtvillkor. Det är en långsiktig handling byggd på förhoppning om en möjlig 

framtid, men som kortsiktigt i en omställningsperiod samtidigt kan innebära kringskurna förutsätt-

ningar när det gäller att kunna prioritera och mobilisera resurser att vara stöd för sina barn. 

Frågan om resursfaktorer har de intervjuade mammorna något svårt att svara på. Vi som intervjuare 

tänker i första hand på personliga egenskaper, livserfarenheter, stöd från man, familj, vänner, 

copingstrategier etc. En del av mammorna har svåra traumatiska upplevelser med sig från sitt hem-

land, där krig har utgjort deras vardag. Trots allt har de kunnat hämta styrka från dessa svåra 

upplevelser, de har utvecklat strategier för att hantera stress, de har gjort dessa negativa livs-

händelser till erfarenheter som kan betraktas som motståndsresurser mot stress. En resurs som de 

mer väletablerade mammorna lyfter fram är deras kunskap om hur det svenska samhället fungerar. 

Genom att ha kunskap om det svenska samhället kan de exempelvis hjälpa andra nyanlända att hitta 

rätt vad gäller samhällsservice. Rollen som kunskaps- och kulturförmedlare uppfattas som en 

personlig styrka och något som också kan motverka förlust av kompetens och identitet. De vi 

intervjuat är alla intresserade av att förbättra sin situation, de är därför angelägna att ta reda på vilka 

forskarnas erfarenheter är och om vi kan hjälpa till med något. Med tanke på ett eventuellt framtida 

pilotprojekt är det här intresset värt att ta vara på. 

De vi intervjuat ger samfällt uttryck för att de vill vara en resurs för sina barn (bl.a. hjälpa med 

läxorna) men att de inte alltid kan. De nyanlända är upptagna av att överleva, att försöka starta ett 

nytt liv i ett främmande land med en främmande kultur och att ge sina barn en så god start som 

möjligt. Under sådana omständigheter tycks det finnas begränsad kraft att ytterligare reflektera över 

sig själv som en resurs i det svenska samhället. De reflekterar heller inte över vikten av mångfald i ett 

multikulturellt samhälle. Vi uppfattar inte detta som ett ointresse, utan snarare som ett uttryck för 
                                                           
7
 Trondman har hämtat sina resonemang från Stonequist 1937 och Park 1928 och deras begrepp The marginal 

man. The marginal man har sitt ursprung i kulturkonflikter, inte i den sociala och kulturella förändring som 
följer tidens gång. ”I och med att en människa präglas av två olika världar vilka hon varken kan lämna eller helt 
kan bli en naturlig del av kan hon hamna i kris vilket tar sig uttryck i instabilitet, intensifierat självmedvetande, 
rastlöshet och anpassningssvårigheter” (Trondman 1993: 444).    
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vardagens krassa verklighet. Mammorna är upptagna med att få vardagen att fungera på bästa 

tänkbara sätt, under rådande omständigheter är det primära valet. På samma gång som de ger 

uttryck för förluster har de en vilja att skapa något nytt, att överleva och kanske stanna för gott. De 

mobiliserar generella motståndsresurser och försöker skapa sammanhang i en miljö de har svårt att 

orientera sig i. De ger varandra socialt stöd för att hantera den stress som föranleds av 

omställningsprocessen till radikalt nya sammanhang.  

 

Stödåtgärder för inkludering 

Det finns ett stort antal exempel på universella eller selektiva program som riktar sig mot hela 

befolkningen eller särskilda målgrupper, de senare ofta bedömda som riskgrupper. Satsningar på 

stöd i föräldraskapet är ett exempel på preventionsprogram som riktar sig till en bred population, 

dock får invandrade familjer ett särskilt utrymme i utredningen (SOU 2008:131 s 4). Då flera av 

barnkonventionens 54 artiklar anknyter till föräldraskap och föräldrastöd ses satsningar på stöd i 

föräldraskapet samtidigt som ett arbete med stöd av barnkonventionen (SOU 2008:131 s 15). 

Folkhälsoforskningen har börjat uppmärksamma etnicitet och kulturfrågor, där bidrag till att minska 

utanförskap och underlätta integration är centrala. Det anses särskilt angeläget att rikta stöd till 

grupper som har en risk att hamna utanför den sociala gemenskapen med medborgare i det nya 

landet på grund av sin låga status. Att bryta segregationen beskrivs som en stor utmaning i samhället 

(SOU 2005). 

Utrikes födda föräldrars bristande kunskaper i språket är ett hinder för kommunikation med skolan 

och det övriga samhället (se Gracia Coll m fl, 2002 och Lewig, Arney & Salveron 2010). Dessa brister 

kan avhjälpas med ökade resurser för att underlätta anpassningen mellan skolsystemet och de 

invandrade föräldrarna och hitta effektiva lösningar. En möjlig sådan lösning som föreslås är att 

skolorna/olika samhällsfunktioner rekryterar flerspråkiga kulturkompetenta medarbetare på olika 

nivåer som kan fungera som en bro mellan skolan och de invandrade föräldrarna. Vidare skulle 

möjligen föräldrautbildning för de invandrade föräldrarna kunna lyfta skillnader i syn på skolgång 

mellan hemlandet och det nya landet för att underlätta och förebygga eventuella missförstånd 

(Gracia Coll m fl  2002). Andra föreslagna lösningar är involvering av flyktinggrupperna i planering och 

hantering av stödinsatser för grupperna – detta för att öka kulturkompetensen och anpassningen 

efter gruppernas specifika behov och traditioner samt stödja de resurser och styrkor familjerna redan 

besitter (Lewig, Arney & Salveron 2010). Även arenor där grupperna kan träffas över generationer 

och stärka banden inom ”flyktingsamhället” anses som viktiga för att skapa sociala nätverk och stöd 

för föräldrarna i hanteringen av mötet mellan det nya samhällets kultur och den gamla kulturen och 

traditionen.  

Vårt material är litet men vi vill trots detta peka på att det finns betydande skillnader mellan olika 

mammor vad gäller utbildningsbakgrund och socioekonomiska förutsättningar vilket bör tas i 

beaktande då stöd för mammorna diskuteras. Mammornas olika bakgrunder ger vid handen att det 

finns både skillnader och likheter i på vilket(a) sätt som stöd bör utformas för att passa olika grupper 

av mammor.  

Resultatet visade även att föräldrar från etniska minoriteter är mindre benägna att använda formellt 

stöd som erbjuds samt att de kvinnor som var mest socialt isolerade och som troligen hade mest att 

vinna av att söka professionellt stöd var de som var minst troliga att nyttja stödet. Vidare framhålls 
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att föräldrarnas perspektiv bör ingå i planering och design av formella stödsystem samt att det kan 

vara fördelaktigt och mer lämpligt att stötta naturligt uppkomna informella stödsystem. 

Från överlevnadsfokus till förändringsfokus 

De kvinnor vi talat med står fortfarande med en fot i transithallen; de har inte tagit ett definitivt 

beslut att stanna i Sverige. Överlevnadsstrategin har inneburit valet att lämna/fly hemlandet för en 

förhoppningsvis bättre tillvaro i Sverige. Överlevnadsstrategin har inneburit att skapa ett 

sammanhang i vardagen, att ha myndighetskontakter, att söka uppehållstillstånd, att se till att 

barnen kommer till skolan, att vänja sig vid nya rutiner och nya kulturella koder. De har en tydlig 

framtidsinriktning och förändringsfokus. Framtidsmålen tycks i första hand gälla barnen, att de ska 

lyckas i den svenska skolan, att de ska få goda jobb och därmed bättre livschanser än vad vi förstår 

det som att mammorna ser för egen del. Det är barnen som är framtidskapitalet. Det är för att främja 

en positiv utveckling och stödja sina barn som mammorna kämpar med när det gäller hemskickade 

skolinstruktioner på svenska, barnens läxor och att förstå vilka krav som ställs på ”svenska” föräldrar. 

När/om skolan sviker och barnen inte får det stöd de behöver spolieras det framtidshopp mammorna 

arbetar så frenetiskt för att iscensätta.   
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Rekommendationer för fortsatta initiativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Att skapa jämlikhet i VG-regionen och i olika stadsdelar i Göteborg genom 

individuella lösningar, lokala och intralokala lösningar. 

• Att använda erfarna mammors kunskaper och kompetenser som stöd för nyanlända 

kvinnor. Ett pilotprojekt som Mammor som kulturtolkar kan vara en av flera vägar 

för inkludering och därför väl värt att prova. 

• Att rikta stödinsatser till familjer genom att ge samhällsstöd till mötesplatser för 

erfarna och nyanlända genom att använda Mammaforum som modell för 

stödinsatser.  

• Att diskutera och reflektera över: Mammor eller föräldrar? Att ensidigt fokusera 

mammor gör det skolan till mammors ansvarsområde? Befäster inriktningen 

mammor etablerade genusnormer? Att verka för mammors empowerment och 

inkludering – hur påverkar detta befintliga familjemönster och föräldraroller?  

• Att ta hänsyn till olika traditioner både vad gäller formellt och informellt stöd. 

Variationer i socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital kräver särskilt 

hänsynstagande.  

• Att rekrytera flerspråkiga kulturkompetenta medarbetare på olika nivåer som kan 

fungera som en bro mellan skolan och de invandrade föräldrarna.  

• Att ge en föräldrautbildning för de invandrade föräldrarna i syfte att lyfta skillnader i 

syn på skolgång mellan hemlandet och det nya landet för att underlätta och 

förebygga eventuella missförstånd stödinsatser.   

• Att systematiskt och fortlöpande erbjuda personal inom skola och omsorg 

vidareutbildning i kulturell kompetens, antidiskriminering och invandring där 

kvinnorna själva är delaktiga och ansvariga. Förstärka hälsoplanerarnas arbete med 

särskild hänsyn till invandrarkvinnor med barn i skola. 

• Att översätta och göra rapporten tillgänglig på somaliska och arabiska. 

• Att ge barnen en röst genom en förstudie om barnens situation att leva i två världar 

och med ansvar för att vara tolkar för sina föräldrar.  Det vet vi rätt litet om idag. 
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