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Sammanfattning 
Syftet med min studie var att undersöka hur några iranska och svenska mammor till 
ungdomar beskriver sitt föräldraskap samt om det finns några skillnader och likheter 
mellan invandrare och svenska mödrars syn på barnuppfostran. Studien baseras på en 
kvalitativ metod. Jag har använt mig av kvalitativ analys med en induktiv ansats. 
Resultatet bygger på intervjuer med två svenska och två iranska mammor. De kategorier 
som presenteras i resultatredovisningen är skolan, media, uppfostran, gränssättning, 
identitet, utanförskap och ensamhet. 

Resultaten visar att majoriteten av mödrarna upplevde att skolan ställde för lite krav på de 
unga samt att massmedia hade delvis en negativ påverkan på deras barn vilket kunde 
skapa problem i föräldrarnas relation till sina barn. Samtliga mammor ansåg att 
ungdomarna borde ha frihet under ansvar. De trodde också på tolerans och öppen dialog i 
relation till sina barn. 

De iranska mödrarna kände utanförskap och de kände sig ensamma i sitt föräldraskap. 
Dessa upplevelser förekom inte hos dem båda två svenska mammorna. Utanförskapet kan 
diskuteras i förhållande till bland annat stämplingsteori och diskrimineringsmekanismer. 
Det finns inga större skillnader mellan invandrare och svenska mödrars syn på sitt 
föräldraskap gentemot sina ungdomar.                            
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Abstract 
The purpose of my study was to examine in what way some Iranian and Swedish mothers 
of the teenagers deskribe bringing up a youth. I wanted to see if there were any 
differences or similarities regarding the views of the mothers an raising a child depending 
on their nationality .The study is based on a qualitative analysis. I have applied the 
qualitative form of interviews from an inductive reasoning. 

 The results are based on four interviews compromising two Swedish and two Iranian 
mothers. The categories presented in this study are: 

Relation with the school, media, child rising, setting boundaries, identity, isolation and 
loneliness. 

The result indicate that a majority of the mothers experienced the demands that the school 
placed on their children to be low. The mothers also experienced that mass media had 
some negative affects on their children who could cause problems in the relationship 
between the parents and their children. All of the mothers agreed that the youths should 
have freedom but also take responsibility. They also advocated tolerance and an open 
dialog with their children. 

 The Iranian mothers felt isolated and lonely in their parenting. These feelings were not 
experienced by the Swedish mothers. Isolation can be discussed in relation to branding 
theory and discrimination mechanisms. There are no significant differences between the 
Iranian and Swedish mothers, views on parenting.                  
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1. Inledning  

Mitt arbete handlar om företrädesvis en kategori av invandrare - iranier. Inledningsvis vill 
jag ge läsaren en bild av Sveriges invandringspolitik som påverkar invandrare och iranier 
som en kategori av invandrare. 

Energikrisen på 1970-talet förändrade Västeuropas invandringspolitik från en 
assimilerande politik till flerspråkighet och kulturell mångfald (Lundh, 2005). Målet är 
att minoriteten ska ha samma bestämmanderätt som majoriteten. Det är utlänningslagen 
som reglerar Sveriges invandringspolitik. År 1975 tog Sverige avstånd från 
assimilationspolitiken. Detta då kravet på assimilation, sammansmältning, kunde 
förstärka motsättningarna i samhället. Ända fram till energikrisen bestod invandringen till 
Sverige av arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandrare visste att de kunde återvända 
till sina ursprungsländer när de ville. Efter energikrisen bestod invandrarna företrädesvis 
huvudsakligen av flyktingar som hade ekonomiska problem i sina hemländer och deras 
anhöriga. De inriktade sig på att stanna i mottagarlandet på grund av att ekonomin både i 
Europa och i emigrantländerna var hårt drabbad (Lundh, 2005). 

I början av 1990-talet fanns det cirka 44 000 iranier i Sverige (Abbasian, 2000). 
Iraniernas invandring till Sverige började under Shahens styre. Då var syftet med 
invandringen huvudsakligen att studera. Andra grupper av iranier har flyttat till Sverige 
till följd av den islamiska revolutionen i Iran 1979. Den tredje gruppen som har kommit 
till Sverige mellan 1980 och 1988 bestod mest av unga människor som flydde kriget 
mellan Iran och Irak. Vid årsskiftet 1997/1998 bodde 63 400 människor med iransk 
bakgrund i Sverige. Iranier är den största icke europeiska invandrargruppen i Sverige. 
(Abbasian, 2000) 

Jag har valt att undersöka några iranska mammors upplevelser av sitt föräldraskap i 
Sverige och jämföra dem med svenska mödrars för att ta reda på om det finns skillnader 
och likheter i deras syn på barnuppfostran. 

Det som motiverar mitt val är för det första min egen bakgrund som invandrarmamma. 
Eftersom jag själv är iranska så är jag intresserad av gruppen iranier i Sverige. Jag 
flyttade till Sverige med min 14-åriga dotter 1997 för att förenas med min man. Jag 
upplever att jag själv har brottats med mitt föräldraskap i förhållande till min dotter här i 
Sverige. Jag undrar om denna brottningsmatch har varit ett resultat av mötet mellan mina 
gamla värderingar som jag bar med mig från hemlandet och de värderingar som 
dominerar i Sverige. Eller handlar mina funderingar snarare om min erfarenhet av att vara 
förälder, en mor, snarare än om att vara mor i kombination med invandrare? Dessa tankar 
bär jag med mig in i detta uppsatsarbete. 

Mitt andra motiv är att jag vill öka mina kunskaper om en kategori av invandrarmammor 
och deras funderingar om barnuppfostran för att kunna stödja dem som blivande 
socialpedagog om detta behövs, vilket jag i skrivandet stund inte vet. Invandringen kan 
ställa en kategori av invandrare inför svåra frågor av väldigt skilda karaktär. Det är 
möjligt att en av dessa frågor berör barnuppfostran. Jag hoppas även att mitt arbete ska 
öka förståelsen och nyfikenheten hos mina klasskamrater som framtida socialarbetare i 
deras möte med invandrarmödrar och deras barn. 



  

8

 
1.1 Problemområde och definitioner av begrepp  

Iranska mödrar upplever sitt föräldraansvar tyngre än svenska mammor gör till följd av 
att iranska barns möjligheter att uppnå goda sociala livsvillkor i jämförelse med 
svenskfödda ungdomar ser sämre ut (Socialstyrelsen, 2006). 
Socialstyrelsen (2006) redovisar en studie om utsatthet bland barn och unga. Det visar att 
En del iranska ungdomar invandrat till Sverige under1980-talet. Av dessa ungdomar hade 
47 % skaffat sig en avslutad universitetsutbildning år 2001. Andelen svenska ungdomar 
samma år var 28 procent. Författarna pekar bland annat på att iraniernas högre 
utbildningsnivå hade en liten betydelse för deras möjligheter att få fotfäste på 
arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland iranier samma år var dubbelt så hög jämfört med 
den bland den svenska befolkningen. Beroendet av ekonomiskt bistånd var fem gånger 
vanligare bland iranska hushåll i jämförelse med svenska (Socialstyrelsen, 2006). Detta 
faktum kan skapa oro hos iranska föräldrar för barnens möjlighet till en bra framtid i 
Sverige. 

Studien visar vidare att risken för narkotikamissbruk var fördubblad hos ungdomar med 
utländsk bakgrund. Orsaken är ungdomarnas uppväxtvillkor i Sverige. Risken att dö i 
självmord jämfört med majoritetsbefolkningen är generellt högre bland ungdomar med 
utländsk bakgrund som vuxit upp i Sverige jämfört med deras föräldrar som invandrat till 
Sverige som vuxna (Socialstyrelsen, 2006). 

Här nedan följer några begrepp, ofta förekommande i mitt arbete, som jag vill förklara.  

Begreppet ungdom och ungdomstid har en diffus gräns (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 
1996 ). Då jag avser att fokusera på föräldrarnas uppfostran i förhållande till sina 
ungdomar finner det skäl att kort beröra vad som avser med begreppet ungdom. Några 
aspekter kan avgränsa ungdomsbegreppet och ungdomstiden. 

Livsfas är den första avgränsningen för ungdomstiden. Det innebär att ungdomen är 
varken barn eller vuxen. Vad vi uppfattar som barndom och vuxenhet avgör vad vi 
uppfattar som ungdom i det här sammanhänget. Den andra avgränsningen avser den 
biologiska och fysiologiska aspekten. Den tredje avgränsningen är den psykiska aspekten 
som har flyttats upp i åldrarna. En allt längre utbildningstid och arbetslöshet förhindrar 
ungdomarnas frigörelse från föräldrarna. Den fjärde avgränsningen är den sociala 
aspekten (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996). I dagens samhälle finns inga ritualer 
som markerar övergångar mellan olika uppväxtstadier. Begreppet ungdom i det här 
avseendet kan inkludera en individ som ännu inte har flyttat hemifrån eller bildat en egen 
familj. Den sista aspekten som är den kulturella har förlorat sin tydlighet i dagens 
samhälle. De symboler som markerar övergången från ungdom till vuxen har förlorat sin 
betydelse. Exempelvis kan en äldre människa lyssna på samma musik som ungdomar 
lyssnar på och ha samma typ av kläder på sig som ungdomar har (Rantakeisu, Starrin & 
Hagquist, 1996). I min studie avser begreppet ungdom den sociala dimensionen, dvs. jag 
är intresserad av föräldraskapet i förhållande till barn som ännu har inte flyttat hemifrån, 
skaffat sig jobb, egen bostad, etc.  

Invandrare i Sverige är de människor som är kyrkobokförda här och avser att stanna mer 
än ett år i Sverige (Hamberg & Hammar, 1981). De har kommit hit av olika skäl. En del 
har ekonomiska, sociala och politiska skäl. En del har kommit som arbetskraft. Andra har 
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kommit på grund av familjeanknytning. Hamberg och Hammar (1981) menar att 
begreppet invandrare är besvärligt och tyngt av föreställningar och fördomar. Det säger 
inget om individens värderingar, attityder och kompetenser. Begreppet bortser från 
olikheter mellan s.k. invandrare och klumpar ihop dem som icke-svensk mot bakgrund 
av deras ursprung. Detta kan leda till utanförskap och främlingskap. Trots att begreppet 
invandrare är under all kritik är jag tvungen att använda det för att benämna de icke 
svensk födda människor som är svensk medborgare och bor i Sverige. 

Begreppet andragenerationsinvandrare har olika konnotationer. Det framställer barn 
till invandrare som en förlorad generation (Daun & Klein, 1996). De individer som har en 
förälder eller två föräldrar som är födda utanför Sverige räknas som 
andragenerationsinvandrare. En aspekt av detta begrepp handlar om individens personliga 
identitetsbygge. Många som är födda i Sverige av en invandrad förälder känner sig inte 
alls som invandrare. De liknar de många svenskar som har en historisk tillhörighet 
någonstans som till exempel valloner. De kan skifta mellan olika identiteter oavsett sitt 
ursprung (Daun & Klein, 1996). 

Forskningen har på senare år allt mindre lagt vikt vid invandrares brister i olika 
avseenden utan snarare förskjutit fokus till den diskriminering de utsätts för i Sverige. 
Detta då studier gång efter annan visat att det inte är brister hos dem i utbildning, språk 
och social kompetens som leder till svårigheter att i olika avseenden träda in i det svenska 
samhället, utan snarare den diskriminering de utsätts för av majoritetssamhället (Det 
blågula glashuset ( SOU 2005: 56). 

Diskriminering handlar om särbehandling och kan delas i tre kategorier: individuell, 
institutionell och strukturell (SOU 2005:41). Individuell diskriminering avser de 
handlingar som medlemmar av en etnisk eller könsgrupp utför med syfte att skada en 
individ eller en grupp av människor. Den strukturella och institutionella diskrimineringen 
skapar en ordning som gör diskrimineringen normal och vardaglig. Den gynnar 
majoritetssamhällets förmåner och maktpositioner. Samtidigt lägger den grund för ett 
omfattande förnekande av diskriminering som präglar det politiska systemet, 
arbetsmarknaden, utbildningssystemet och massmedia.(SOU 2005:41 )  

              

1.1.1 Perspektivval 
För att nå undersökningens syfte och få svar på dessa frågor krävs det att jag kan skapa 
mig en uppfattning om informanternas vardagsverklighet. De kan utifrån sina egna 
upplevelser ge mig en bild av hur de upplever sin situation och hur invandrarskapet 
påverkar de iranska mödrarna i deras föräldraskap. Min invandrarbakgrund och mina 
egna erfarenheter som mor påverkar mitt val av perspektiv.  

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur några svenska och iranska mödrar till ungdomar 
beskriver sitt föräldraskap i dagens Sverige samt att få en djupare förståelse av deras 
erfarenheter. En frågeställning jag önskar besvara är om det finns några eventuella 
skillnader och likheter mellan iranska och svenska mödrars syn på barnuppfostran. 
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1.3 Rapportens disposition  

Uppsatsen börjar med en inledning där jag presenterar bakgrund till mitt intresse av det 
ämne jag har valt, därefter följer en presentation av problemområde vilket inkluderar 
problemformulering och begreppsdefinitioner. Perspektivvalet presenteras också i detta 
kapitel. Jag avslutar första kapitlet med en presentation av studiens syfte. Kapitel två 
inkluderar en presentation av litteratur inom forskningsområdet. Därefter följer ett avsnitt 
med metodbeskrivning. Kapitel fyra innehåller mitt empiriska resultat. I kapital fem 
presenteras analys – resultat och metoddiskussion. Därpå kommer som avslutning en 
sammanfattande diskussion.                            
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Tidigare forskning  

Det var svårt att finna forskning som handlar om svenska och iranska mammors 

upplevelse av föräldraskapet. Därför bestämde jag mig för att studera närmare detta  

ämne. Den forskning som delvis berör detta område handlar om skillnaden mellan  

barnuppfostran i Sverige och i vissa länder i Mellanöstern. En del forskning som finns  

handlar om invandring och dess påverkan på familjerelationen. Ålund (1997) tar upp  

invandrares utanförskap, andragenerationsinvandrares strid för att skapa sig en egen  

  identitet och deras kamp mot diskriminering.  

Almqvist och Broberg (2000) tar upp kulturella skillnader mellan vissa familjer i 
Västeuropa och Mellanöstern. Utifrån ett historiskt perspektiv belyser de orsaker bakom 
denna kulturskillnad. Samtidigt menar de att uppfostran har ett gemensamt ändamål 
överallt. Det är att möjliggöra för barnet att själv bli en ansvarskännande förälder. 

Nyberg (2000) beskriver de förändringar som sker inom familjen under migrationen. 
Enligt henne innebär flyttningen till ett annat land en påfrestning i föräldrabarnrelationen 
med bland annat mycket konflikter. Hon beskriver hur invandrarna som en heterogen 
grupp möter det nya landet och skapar en ny balans inom familjesystemet. 

Ålund (1997) visar på invandrarungdomars kulturella gränsöverskridande och 
förändringspotential. Hon menar att dessa ungdomar snarare är svenskar än invandrare. 
Hon poängterar att de har ett gemensamt behov av att få känna tillhörighet med det 
svenska samhället. Genom sitt fleråriga fältarbete under sina möten med 
invandrareungdomar och vuxna i storstockholmsområdet utforskade hon det mångetniska 
samhällets livsstilar, problem och möjligheter (Ålund, 1997). Fokus i hennes forskning 
ligger på ungdomars identitet och livsvillkor. Ålund tar i sin forskning upp etniska 
anpassningsstrategier och hävdar att invandrare införlivar det kulturella beteendemönstret 
från det svenska samhället. Denna process kallas för ackulturation. Hon menar vidare att 
målet för invandringspolitiken bör vara strukturell assimilation som betyder liknande 
försörjningsformer, sociala livsvillkor och politiskt inflytande för hela befolkningen. 
Ålund (1985) menar vidare att den kulturella homogeniseringen ökar speciellt hos 
andragenerationsinvandraren samtidigt som klassklyftorna mellan svenskfödda och 
invandrare ökar, dvs. strukturellt sett har klyftorna ökat mellan invandrare och 
svenskfödda  

Lundh (2005) bekräftar Ålund (1997) och tillägger att ökade krav på goda kunskaper i 
svenska språket har blivit ett instrument i segregerande syfte och har ökat invandrarnas 
utanförskap.  
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2.2 Förluster vid invandring  

För att ge en bild av de påfrestningar som en del invandrare upplever efter invandringen 
till Sverige skall jag beskriva den kris som invandrare kan genomgå vid invandring. 

Söderlindh (1984) hävdar att efter invandringen är inte ens tidigare erfarenheter och 
inlärda reaktionssätt tillräckliga. Krisen börjar innan individen har anlänt till det nya 
landet. Den börjar när individen eller en grupp passerar en gräns i syfte att bosätta sig i ett 
annat land. Invandrarkrisen skiljer sig på tre punkter från andra livskriser. Den har längre 
utsträckning i tiden. Därför är den inte så tydlig för den drabbade och för omgivningen. 
Den traumatiska förlusten vid invandring resulterar i en multipel chock. En förlust 
handlar om att lämna den jorden individen är född i och lämna sina anhöriga och vänner. 
Den förlusten skapar känslor av skuld, sorg och längtan. En annan förlust handlar om 
förlust av autonomi. Det innebär att individen förlorar sin uttrycksförmåga, eget ansvar 
och initiativtagande. Den tredje förlusten innefattar social skam. Individen kan även bli 
tvungen att kanske ta ett sämre jobb än hon/han hade i hemlandet. Han/hon kan även bli 
ifrågasatt som en främling.(Söderlindh, 1984) 

Mot bakgrund av dessa förluster skriver Söderlindh att invandrarna känner att deras 
identitet utsatts för ett större hot mot förändring än vid vanligare kriser. Psykologiskt sett 
är det så att individen har blivit blind i vuxenålder. Hon/han blir osäker på vem hon/han 
egentligen är. Det sker en gradvis förändring av den inre identitetsupplevelsen. Individen 
blir kategoriserad som en del i ett kollektiv (Söderlindh, 1984). 

2.3 Kort historisk om barnuppfostran i Sverige  

Synen på barnuppfostran och föräldraskap förändras såväl inom som mellan samhällen 
och även över tid. Detta tar jag upp för att visa att uppfostran är en social konstruktion 
och föränderlig. År 1979 stiftades exempelvis lagen mot barnaga i Sverige (Almqvist & 
Broberg, 2000). Då var det många som ifrågasatte den. Det familjemönster som är 
karakteristiskt hos många invandrare är på flera punkter gemensamt med svensk 
familjebildning av äldre modell. Almqvist och Broberg (2000) hävdar att tidigare var 
familjefadern husbonde, hushållets försörjare och hade auktoritet över kollektivets 
medlemmar. Mot slutet av 1800-talet i och med industrialismens utveckling skildes två 
aspekter av uppfostran åt i Sverige. Mamma skulle stå för lyhördhet och kärlek, medan 
pappa skulle stå för gränssättning (Almqvist & Broberg, 2000). 

Tre viktiga perioder har betydelse för utvecklingen av dagens föräldraroll. Under 1930 
talet var föräldrarnas mål att uppfostra sina barn med en sträng auktoritet till lydnad. 
Efter andra världskriget utvecklades en friare barnuppfostran. På 1970-talet betonades 
den lyhörda mammarollen över den kravfyllda papparollen. Under 1960- och 70-talet 
ställde kvinnorna krav på jämställdhet med mannen. Då fick papporna tillbaka sin 
föräldraroll som industrialismen fråntagit dem. Svensk barnuppfostran har gått från att 
vara auktoritär till att bli tillåtande (Almqvist & Broberg, 2000). 
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2.4 Identitetsskapande, ungdomstidens slutgiltiga mål  

Identitetsskapande är en viktig process som dominerar ungdomarna och känslomässigt 
och kognitivt (Ramström, 2005). Fast invandrarungdomars identifikation kanske är mer 
komplicerad på grund av att de kan ha två vitt skilda krav på sig. Å ena sida ställer 
samhället krav på att de ska vara som alla andra svenskfödda. Å andra sidan kan deras 
familj ställa krav på att de ska behålla sina föräldrars normer (Ålund, 1997). Ramström 
(2005) menar att ungdomen måste bilda sig en identitet för att utvecklingen under 
vuxenlivet skall bli lyckosam. Identiteten bygger på relationen mellan individens inre och 
yttre värld. Individen behöver nya identifikationsobjekt för frigörelse från sina föräldrar 
samtidigt som hon/han behöver möjlighet till dialog med föräldrar.  

Ramström (2005) tar vidare upp de förutsättningar som behövs för att ungdomstiden skall 
bli en lyckad övergångsperiod för ungdomar till vuxenblivande. De är beroende av 
vuxnas attraktivitet som förebilder enligt honom. Han menar även att ungdomar bör ha 
tillgång till vuxna roller och de bör bli bekräftade i sin rollutövning. De skall ha möjlighet 
att utveckla sin sociala kompetens. En annan förutsättning är att deras familj och närmiljö 
bör vara integrerade i samhället. Det bör finnas utrymme för ungdomar att diskutera olika 
ideologier med de vuxna. Slutligen behöver de i sin identifikation båda sina föräldrar och 
andra vuxna förebilder utanför familjen.  

Problem kan uppstå när vuxensamhället förlorar sin attraktivitet. Den tyska forskaren 
Ziehe refererad i Ramström (2005) menar att industrialisering, informationssamhälle och 
globalisering har löst upp tidigare kulturmönster i samhället som var baserad på kyrkans 
och kungens makt, traditionens dominans över människors liv och etnisk homogenitet. 
Han menar vidare att vuxenvärlden har blivit avmystifierad genom massmedia och 
marknadskrafter. De skapar en egen marknad åt de köpstarka ungdomarna och vill inte att 
ungdomarna skall bli vuxna. Ett annat problem som gör ungdomarnas identifiering med 
vuxna svår, är brist på goda förebilder. Orsaken är de ökade antalet konfliktfyllda 
skilsmässor som gör samarbete mellan skilda föräldrar omöjligt och överbelastade lärare 
som inte orkar att både vara undervisare och förebilder (Ramström, 2005). 

2.5 Familjen som arena för emotionell tillfredställelse  

Ramström (2005) skriver att en modern familj kännetecknas av fyra karaktäristiska drag. 
För det första individuering som innebär att tonåringen deltar i fler och fler aktiviteter 
utanför familjens uppsyn. För det andra intimisering som innebär att familjen blir mer 
och mer en arena för att individen skall kunna tillfredställa sina känslomässiga behov. 
Enligt Ramström (2005) levde människor tidigare mer kollektivt i Sverige och barnet fick 
sin trygghet genom tillhörighet till en större gemenskap såsom släkt, grannskap, by osv. 
Privatisering är det tredje karaktäristiska draget som avser familjens distans från 
kollektivism och dess närhet till individualism. Enligt Ramström (2005) förvandlades den 
utvidgade familjen till kärnfamilj och den sociala kontrollen upphörde och kontrollen 
över familjemedlemmarna flyttades in i familjen. Den fjärde faktorn som utmärker den 
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moderna familjen är att familjens produktiva funktion har ersatts med dess konsumerande 
funktion enligt Ramström (2005). 

2.6 Vad komplicerar det egna identitetsskapandet för 
andragenerationens invandrare?  

Heyman (1990) menar att identitet är att känna igen sig och bli igenkänd. Enligt henne 
bör invandrarbarn få hjälp att få en positiv relation till sin kultur och med detta avses den 
kultur som föräldrarna har med sig in i Sverige. Denna relation ger invandrarungdomarna 
en sund självkänsla. Hon menar vidare att invandrare känner sig behandlade som en 
andra klassens medborgare. Det bidrar till att deras barn skäms för dem, deras kultur och 
sitt eget språk. Enligt Eklund och Hedman (1998) är språkinlärning en viktig aspekt i 
socialisationen, andraspråkinlärning kan leda till integration. Det är också viktigt för 
invandrarbarn och deras föräldrar att kunna bibehålla sitt modersmål för att kunna 
kommunicera obehindrat med varandra. Det kan vara en bra grund för vidare 
språkinlärning. Idag vet vi att ett välutvecklat hemspråk påverkar svenskinlärningen 
(Hultinger & Wallentin,1996). Målet för invandrarbarnens språkinlärning är att förhindra 
halvspråkighet. Halvspråkighet innebär att barns bristande kunskaper i sitt modersmål 
leder till otillräckliga kunskaper i det andra språket. Forskningen visar att det finns ett 
direkt samband mellan modersmålens utveckling och förmåga att lära sig andra språk 
(Hultinger & Wallentin,1996). Som jag har påpekat förr har kravet på ökade kunskap i 
svenska språket blivit ett instrument i segregerande syfte (Ålund,1997). 

2.7 Stämplingsteori  

Bland andra förhållanden som kan medverka till att försvåra invandrarungdomars 
socialisation i det svenska samhället är stämpling (Ålund, 1997). Den kan också 
komplicera föräldraskapet. Vuxnas uppfattningar, beteckningar och omdömen oavsett om 
de är föräldrar, lärare eller fritidsassistenter, flätas in och speglas i ungdomarnas 
uppfattning om sig själva och andra. De påverkar ungdomens självbild, ambitioner samt 
ömsesidiga relationer (Ålund, 1997). 

Ronnby (1987) menar att stämplingsteori fokuserar på relationen mellan den som 
stämplar och den stämplade. Med hjälp av stämplingsteori skall jag beskriva mekanismen 
bakom de processer som framställer invandrare som annorlunda och omoderna 
människor och invandrarskapet som något skamligt (Se även SOU, 2005: 56). Ålund 
(1997) betonar medias roll i att stämpla invandrares kultur som något främmande, 
förknippad med våld och brott och frikopplad från det sociala sammanhanget. Hon menar 
vidare att invandrarkulturen exotiseras negativt som ett kollektivt fenomen. Det uppfattas 
som ett biologiskt arv förbundet med en navelsträng till ursprungslandet. Den bild döljer 
alla andra bakomliggande faktorer som sociala missförhållanden och utanförskap. Många 
aspekter av invandrarkulturen är en ren svensk produkt. De har uppkommit här under 
svenska förhållanden (Ålund, 1997). Erfarenheter av utanförskap och nedvärdering har 
gjort invandrare till just invandrare. Utanförskap skapar subkulturer som ger en känsla av 
identitet och förankring i en hård värld där den subkulturen bjuder på närhet och säkerhet.  
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Ålund (1997) beskriver de negativa effekterna av familjerelationers försvagning för 
invandrarungdomar. I likhet med Ramström (2005) menar hon att vuxenhetens auktoritet 
har försvagats och urholkats och familjen har destabiliserats (Ålund, 1997). 
Invandrarföräldrars sätt uppfattas som traditionalism. När vuxenväldens auktoritet rubbas 
genom splittring och osäkerhet, blir barnen förvirrade och testar gränser. När föräldrarnas 
självklara gränser inte längre finns, så utvecklas alternativa lösningar. Hon relaterar 
invandrarbarns misslyckande i skolan till föräldrarnas orealistiska höga krav på dem. 
Barn i invandrarfamiljer kan styras mot orealistiskt höga utbildningar för att kompensera 
för föräldrarnas egen besvikelse. Ålund (1997) menar att invandrares framgång är många 
gånger en klassfråga snarare än en kulturfråga och invandrarungdomarnas utanförskap 
sammanhänger med det utanförskap som deras föräldrar har upplevt. 

2.8 Skolan som socialisationsaktör  

Skolan och familjen är de två aktörer som ska lära barnet regler och normer och ett 
fungerande sätt för henne/honom för att hon/han ska kunna leva tillsammans med andra. 
Idag har skolan en större roll än familjen har jämfört med tidigare. Husen (1989) menar 
att i och med utvecklingen av industrialismen och behov av kvalificerad arbetskraft har 
fostran av barnet gradvis flyttats från hemmet till institutionerna. Föräldraansvaret har 
minskat i och med att institutionerna har tagit över. En skolklass kan hellre liknas vid ett 
litet samhälle än vid en familj. Barnen ska lära sig att följa regler och styra sig själva. I 
skolan lär man sig att fungera i grupp och det är detta som gör att skolan har ett 
exceptionellt högt värde för samhället. Lärarna är de viktigaste moraliska krafterna i 
gruppen och om de inte är det, kommer eleverna inte att ha respekt för dem, ingen 
inlärning kommer att ske och kaos kommer att råda (Husen, 1989). Reglernas funktion är 
att de unga ska bli herre över sig själva och sin framtid (Enkvist, 2000). 

Ramström (2005) menar att en av lärarens viktiga funktioner är att vara förebild och 
identifikationsobjekt för ungdomar. Enligt honom är lärarnas bristande funktion som 
förebilder, en konsekvens av neddragningar i skolans område. Han menar dessutom att 
med globaliseringens frammarsch har media fått en betydligt större roll i uppfostran av 
ungdomar än skolan. 

Denna litteraturgenomgång visar på tre vitt skilda synsätt på ungdomarnas fostran. För 
det första finns forskare som betonar kulturens betydelse för vuxenblivande.(Se 
exempelvis Heyman (1990) och Almqvist & Broberg (2000). De sistnämnda forskarna 
betonar de kulturella skillnader mellan fostrande i Västeuropa och Mellanöstern. 

Ålund (1997, 1985) lyfter fram de socioekonomiska faktorernas betydelse för 
utanförskap .Enligt henne kan eventuella invandrarkulturer och subkulturer  vara 
konsekvenser av utanförskap och diskriminering  

En tredje grupp betonar externa faktorers betydelse som socialisationsaktörer. Ziehe 
refererad i Ramström (2005) betonar marknadskrafternas påverkan på ungdomar. 
Ramström lyfter fram skolan samt medias inflytande över ungdomarnas fostran.  
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3. Metod och genomförande  

I detta avsnitt redogör jag för hur jag har gått tillväga i min studie. Jag ska inleda kapitlet 
med en presentation av den kvalitativa metoden som jag har använt mig av. Därefter   
presenteras min undersökningsgrupp och tillvägagångssätt för urvalet. Efter det redovisas 
hur datainsamling, bearbetning och analys av intervjumaterialet har genomförts. Kapitlet 
avslutas med reflektioner över etiska aspekter. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter  

Detta är en induktiv studie. I en induktiv studie har inte forskaren färdiga hypoteser, utan 
han/ hon följer vad undersökningen ger för resultat (Starrin & Svensson, 1994). Jag har 
undersökt svenska och iranska mödrars upplevelse av föräldraskapet och har valt att 
använda mig av en kvalitativ analys. Den kvalitativa metodens viktigaste egenskap är att 
forskaren kan använda den för att belysa innebörden av informantens värld. Med hjälp av 
denna metod kan forskaren identifiera icke kända eller otillfredsställande företeelser, 
egenskaper och innebörder med avseende på variationer, strukturer och processer (Starrin 
& Svensson, 1994).I denna studie har jag speciellt intresserat mig för variationer mellan 
svenska och iranska mödrars upplevelser av och synpunkter på uppfostran..  

Jag ville skaffa mig en helhetsbild av hur mina informanter beskriver sin situation som 
föräldrar i ett modernt samhälle. Därför använde mig jag av en kvalitativ metod vars 
styrka är att den ger en helhetsbild av det sociala sammanhanget där personer och 
handlingen ingår. För att öka förståelsen av den enskildes livssituation är den kvalitativa 
metoden ett bra instrument (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997).  

3.2 Undersökningsgrupp och urval  

Mina intervjupersoner består av två iranska och två svenska mammor boende i någon 
stad i Värmland. De är mellan 45 och 50 år gamla. De iranska mödrarna har bott i 
Sverige i minst 14 år. 

Urvalet har skett utifrån att dessa mödrar har barn i ungdomsåren som är födda i Sverige. 
Jag antog att de hade erfarenhet om det område jag undersökte. Jag kände några av mina 
informanter sedan tidigare. Några av dem har jag fått tag på genom mitt nätverk. 

Vid en första kontakt informerade jag mina informanter om undersökningens syfte. 
Samtliga intervjupersonerna var villiga att medverka i studien. 

3.3 Datainsamlingsinstrument  

Jag har använt mig av den kvalitativa intervjumetoden med öppna halvstrukturerade 
frågor. En bra intervjufråga kan bidra till kunskapsproduktion och skapa en bra relation 
mellan intervjupartner (Andersen, 1998). Jag samtycker med Andersen (1998) att med 
hjälp av öppna frågor i en intervju kan forskaren få utförliga och heltäckande svar på sina 
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frågor. En annan fördel med denna metod har varit att jag fick ställa uppföljningsfrågor 
till mina informanter för att få tillfredsställande svar på de frågor som studien avsåg att 
besvara. Jag använde mig också av en intervjuguide (Bilaga 2). 

3.4 Datainsamling  

Intervjufrågorna innefattade frågor som syftade till att ta upp mödrarnas bakgrund, deras 
relation till sina barns skola, deras synpunkter på barnens fritid, barnens identifikation, 
syn på den unges eventuella sexuella relationer, mammornas attityder till ungdomarnas 
eventuella drogvanor, medias påverkan på föräldraskapet och synen på barnuppfostran. 
Vissa frågor riktade sig endast till iranska mödrar. Dessa frågor avsåg invandrarskapets 
eventuella påverkan på deras föräldraskap. Jag använde mig även av strukturerade frågor 
för att belysa vissa intressanta områden utifrån undersökningens syfte. 

Jag har bandat samtliga fyra intervjuer och har sedan skrivit ut materialet ordagrant. I 
början av intervjun förklarade jag syftet med intervjun och frågade om jag fick spela in 
intervjun på band. Jag talade om för mina informanter i vilket syfte bandet skulle 
användas. Jag försäkrade dem att jag skulle radera bandet efter jag har skrivit ut 
materialet. Intervjuerna har genomförts hemma hos intervjupersonerna, hos mig eller på 
informantens arbetsplats. I slutet av intervjun kom jag och mina informanter överens om 
att jag kunde återkomma om det behövdes. Varje intervju tog 60-75 minuter. Jag 
intervjuade mina iranska informanter på persiska. Sedan översatte jag dem till svenska 
vilket var väldigt tidskrävande. 

3.5 Bearbetning och analys  

Jag har läst materialet flera gånger var för sig för att få ett helhetsintryck. För att 
uppmärksamma skillnader och likheter och för att finna mönster i utsagorna, gick jag 
igenom informanternas svar och ställde dem mot varandra. Ur materialet bildades fem 
teman som var gemensamma för svenska och iranska mödrar. Ett tema i sin tur kunde 
omfatta två teman. Ur iranska mödrars utsagor bildades ytterligare två teman som tyder 
på skillnader mellan iranska och svenska mödrars erfarenhet av föräldraskap i Sverige. 
För att tydliggöra dessa temans innehåll och variation har jag använt mig av citat ur 
intervjumaterialet. 

Min studie är av kvalitativ art. I en kvalitativ studie har forskaren inte samma instrument 
för att försäkra arbetets kvalitet som i en kvantitativ undersökning (Andersen, 1998). 
Exempelvis är inte människans känslor och upplevelser mätbar. För att göra 
undersökningen noggrann, giltig och trovärdig, försökte jag att basera mina slutsatser på 
empirin vid bearbetning av materialet. Jag har även använt mig av citat ur informanters 
svar för att berika analysens innebörd och göra tolkningen trovärdig (Starrin & Svensson, 
1994). 

I en kvalitativ undersökning handlar validitet om kontroll. Jag har försökt inta en kritisk 
syn på mina tolkningar och ifrågasatta dem för att motverka selektiv perception (Kvale, 
1997). Ett ytterligare sätt för att öka validiteten i min studie har varit att relatera resultatet 
till tidigare forskning. 



  

18

 
3.6 Etiska överväganden  

I studien bör etiska aspekter tillämpas för att försäkra forskningens kvalitet och 
trovärdighet (Kvale, 1997). Informanter bör ge sitt samtycke och hennes/ hans  
konfidentialitet bör garanteras. Jag har följt de etiska principerna i min studie bland annat 
genom att informera mina informanter om hur undersökningen kommer att genomföras. 
Intervjupersonerna har deltagit i studien frivilligt. Jag har också informerat dem om syftet 
med undersökningen och vad den ska användas till. Mina intervjupersoner är anonyma. 
Jag har förvarat intervjumaterialet säkert och har skrivit ut dem ordagrant. En annan 
aspekt av etik handlar om validitet och att tolka materialet korrekt (Larsson, 1994). 
Forskaren bör inte dra förhastade slutsatser utifrån studiematerialet. Larsson menar vidare 
att tolkning som ligger till grund för analys och slutsats bör vara försiktig och baserad på 
fakta. Han förknippar denna noggrannhet med en moralisk aspekt av forskning (Larsson, 
1994). Jag har försökt att arbeta korrekt och grundlägga mina slutsatser på basis av 
empiri. 
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4. Resultatredovisning  

I detta kapitel redogörs för resultat av den empiriska studien. Resultat illustreras av citat 
från fyra olika intervjuer. Inledningsvis börjar jag detta kapital med en kort presentation 
av samtliga deltagande informanter. Därpå kommer en presentation av de teman som 
ingår i min resultatredovisning. Jag har sju huvudteman. Dessa är: skolan, media, syn på 
uppfostran, gränssättning, identitet, utanförskap och ensamhet. Temat gränssättning delas 
i sin tur på två teman, sex och droger. Varje tema redovisas varefter de beläggs med citat 
för att tydliggöra de centrala aspekterna av dessa teman som följs av en sammanfattning. 
Analys och diskussion redovisas i kapitel fem. 

4.1 Presentation av informanterna  

Svensk kvinna, 49 år, är gift och har tre döttrar. Hennes man är egen företagare. Hon har 
akademisk utbildning och jobbar heltid sedan 5 år tillbaka i ett yrke som väl svarar mot 
hennes utbildning. Innan dess jobbade hon 75 procent då hennes yngsta barn var litet. Nu 
är den yngsta dottern 17 år och går sista året på gymnasiet. 

Svensk kvinna, 50 år, är gift och har eftergymnasial utbildning. Utöver det har hon läst 
några kurser på universitetet. Hon arbetar heltid. Hennes man är egen företagare. Hon har 
en dotter på 15 år som går i årskurs åtta. Ända tills dottern var 12 år jobbade hon 75 
procent för att kunna vara hemma med henne. 

Iransk kvinna, 46 år. För 20 år sedan flyttade hon med sin man och sin dotter från Iran till 
Sverige av politiska skäl. Hon är nyskild och jobbar heltid. Hon har gymnasieutbildning 
från Iran som hon kompletterade med svensk yrkesutbildning. I Sverige har hon fött en 
pojke som är 15 år gammal nu. Sonen går i årskurs åtta. 

Iransk kvinna, 46 år. Hon har flyttade till Sverige efter att hon gifte sig. Hon och hennes 
man båda har akademisk utbildning och yrken som motsvarar deras utbildning. De har en 
dotter på 14 år och en yngre son. Familjen har bott i Sverige i 14 år.  

4.2 Presentation av teman  

Ur intervjumaterialet kan jag urskilja fem teman som är gemensamma för de iranska och 
svenska mammorna. Den första är mödrarnas relation till ungdomarnas skola. Den andra 
är medias påverkan på ungdomarna. Mödrarnas synpunkter och funderingar om 
uppfostran är den tredje teman som utkristalliserade sig i sin tur ur intervjumaterialet. 
Gränssättning och kontroll är den fjärde teman. Den i sin tur utgör två teman. De är 
mödrarnas ställningstagande till ungdomarnas eventuella sexuella relationer och 
drogvanor. Det femte och sista temat handlar om identitet. Två teman kom fram ur 
intervjuerna med de iranska mammorna som inte återfinns hos de svenska mödrarna. En 
av dem handlar om mödrarnas känsla av ensamhet som påverkar deras föräldraroll. Ett 
annat tema är mödrarnas upplevelse av ungdomarnas utanförskap. 
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4.2.1 Relationen till skolan  

Majoriteten av de intervjupersonerna beskriver sin kontakt med skolan som 
tillfredsställande. En svensk mamma menar att trots enstaka lärarbyten i skolan är hennes 
dotter nöjd med skolan. En iransk mamma hävdar att mödrarna själva borde vara aktiva, 
kontakta skolan och skaffa sig information om sitt barns skolprestationer. Mina 
tolkningar förtydligas med följande tre citat ur intervjuerna:  

Jag tycker att jag har en bra relation till skolan, jag känner tillit till skolan faktiskt 

Det är bra tycker jag, skolan har alltid fungerat bra 

Jag är nöjd med skolan  

En av de iranska mammorna är inte så nöjd med sin relation till skolan. Hon uttrycker sig 
så här: 

Jag tycker att det finns för lite kontakt, skolan ska ge mer information  

Jag frågade mödrarna om kvalitet på undervisning i skolan. En svensk och en iransk 
mamma menar att skolan ställer för lite krav på ungdomarna. De menar vidare att om 
barnen blir mer utmanade ska de prestera bättre. Den iranska mamman menar att hon 
försöker själv att hjälpa sin son i skolarbete för att han skulle få de högsta betygen. Hon 
menar också att skolan lägger mycket ansvar för inlärning på ungdomar vilket de inte kan 
bära.  

Som svar på min fråga om mobbning och trakasseri i skolan hävdar en svensk mamma att 
hon inte har känt av sådan. Följande citat visar hennes upplevelse:  

Jag har inte stött på mobbning överhuvudtaget, mina barn har inte varit inblandade i  
mobbning. De har inte blivit mobbade heller, det förekommer säkert, men jag har inte 
sett något  

En av de iranska mammorna hävdar att hennes son har blivit trakasserad på grund av sin 
invandrarbakgrund. Följande citat visar detta: 

En del elever skriver över hans namn på hans arbete i skolan ”jävla utlänning”. Han 
blir ledsen och säger att de är avundsjuka. På innebandy är han väldigt bra. Pojkarna 
knuffar honom och kallar honom för ”jävla svartskalle”. Han är bra på matte. 
Pojkarna säger att han är plugghäst. De säger att alla invandrarkillar vill bli doktorer 
eller ingenjörer  
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Denna mamma är samtidigt nöjd med den hjälp hon och hennes son har fått för att 
bemöta de pojkarna som trakasserade sonen. 

Den andra iranska modern hävdar att hennes dotter har känt sig utanför i skolan på grund 
av sin invandrarbakgrund. Denna Mamma menar vidare att dottern inte blev bjuden till 
fester som hennes klasskamrater anordnade.  

En annan faktor som bekymrade en av svenskmammorna var lärarbyten i dotterns skola. 
Enligt modern var det bra om ungdomar hade samma lärare under läsåret för att de 
(eleverna och lärare) kunde lära känna varandra bättre och eleverna kunde veta vilka krav 
läraren ställde på dem.   

Jag frågade mammorna vad de tänker om religionsundervisning i skolan. Ingen av dem är 
religiös eller utövar någon religion, men samtliga mödrar är positiva till detta och tycker 
att det ger barnen kunskap om andra människor och andra sätt att leva. Följande citat av 
en svensk mamma ger stöd för detta: 

Jag är varken döpt eller konfirmerad. Jag är inte medlem av svenska kyrkan. 
Men jag är väldigt intresserad av olika religion […] Man måste ha kunskap om 
olika religioner för att kunna förstå andramänniskor […] Religionsundervisning 
i skolan är en form av allmänbildning. Ungdomar måste veta att det finns olika 
ideologier i världen  

En annan svensk moder säger att: 

Jag är inte religiös, men jag tycker att det är positiv om de undervisar alla 
religioner i skolan. Det bidrar till att barnen kan få förståelse för varandra och 
blir toleranta mot varandra  

En iransk mamma säger att hon och hennes familj har blivit påverkad av samhället och 
har förändrats mycket jämfört med tidigare. Enligt henne är det bra att sonen ska grunda 
sin tro på en djup förståelse och skaffa sig kunskap om de stora religionerna. 

Vi är inte längre traditionella iranier […] Min son bör ha kunskaper om dem 
stora religionerna och veta deras innebörd   

Samtliga mödrar är positivt  inställda till drog och sexualundervisning i skolan och menar 
att familjen bör samarbeta med skolan i detta avseende.  

4.2.2  Medias påverkan på ungdomar  
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En av de iranska mammorna anser att media påverkar familjelivet negativt. Enligt henne 
uppmuntrar marknadskrafterna ungdomarna att köpa modevaror exempelvis tv-spel. Hon 
menar att det skapar ekonomiska problem för familjen. Följande citat visar detta: 

Media har en direkt påverkan på oss. Om det inte vore för reklam och tv- spel, 
hade vi inte haft denna konflikt med honom (sonen)  

Enligt en av de iranska mammorna påverkade media hennes dotter. Tecken på medias 
inflytande över dottern är att hon följer klädmode och kroppsideal. Men detta är inte 
något som oroar modern. De båda mammorna kontrollerar döttrarnas bruk av Internet.  

En av de svenska mödrarna menar att media påverkar ungdomarna för mycket. Hon 
menar vidare att föräldrar borde ge barnen information om mediernas kommersiella syfte.  

Det är viktigt att man berättar för barnet att reklam är ett sätt för företaget 
att sälja mer  

Samtidigt tar denna mamma upp de positiva aspekterna av media som 
upplysningsinstrument. Följande citat visar detta: 

Media kan vara bra också, man kan använda den för upplysningssyfte. Det finns 
jättebra program på tv som lär oss en massa saker. De kan fungera på gott och 
ont   

En annan svensk moder menar att media inte kan påverka hennes dotter på ett negativt 
sätt. Hon hävdar att hennes dotter är en sund tjej. Hennes bruk av tv och dator på 
skoldagar är begränsad. Modern tycker att det bör finnas gränser så länge dottern går i 
skolan. Hon menar också att hennes dotter bör ta konsekvenser av sina köpvanor under 
mediepåverkan: 

Hon köper inte dyra saker, därför att hon vet min ställning. Om hon köper ett 
par dyra jeans får ho själv betala av sina egna pengar  

4.2.3 Gränssättning och kontroll  

En av de svenska informanterna anser att hon sätter gränser för sin dotter genom sitt eget 
sätt att vara. De båda svenska mödrarna menar att ungdomarna bör få pröva på saker och 
skaffa sig egna erfarenheter. De menar vidare att ungdomarna får bestämma själva efter 
att de har flyttat hemifrån. Enligt dem bör barnen följa reglerna som föräldrar har satt upp 
tills dess. 

Följande citat visar detta: 

Det är ok att göra erfarenheter. Barn gör som de vuxna gör, inte vad de säger 
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Vid 18 års ålder får hon göra vad hon vill, då är hon myndig […] Barnen måste ju     
vara med och bestämma  

 De båda svenska mödrarna tar upp myndighetsåldern som en central markör för 
övergången från barn/ungdom till vuxen. (Se även sid.37)  

En av de iranska mammorna tror på barnets valfrihet och ömsesidiga överenskommelser 
mellan barn och föräldrar. Hon uttryckte sig på följande sätt: 

Vi låter de båda barnen bestämma mycket. De lär sig bestämma. Men vi 
tillåter inte att de väljer fel. Jag bryr mig mycket om mina barns valfrihet. 
Jag tycker inte om ordet kontroll och gräns. Det är bättre med vänlighet och 
överenskommelse  

En av de svenska mammorna menar att man bör våga visa barnet att hon också kan göra 
fel: 

Man måste lyssna på barnet och ta henne på allvar. Det är viktigt att 
argumentera om saker och ting, man får ibland backa inför barnet och visa 
att man är människa. Men det är lättare att säga än göra  

En av de iranska mammorna menar att hon och hennes son inte hinner tillbringa 
mycket tid tillsammans på grund av hennes arbetstid och sonens skola och 
fritidssysselsättning. Men hon menar att de har en nära relation med varandra.   

 En svensk moder betonar vikten av föräldrarnas fysiska närvaro i barnets 
uppfostran. Genom gemensamma middagar och att vara tillgänglig för dottern, 
försöker mamman att hålla sin relation till sitt barn levande och ger henne den 
trygghet hon behöver. 

Många kvällar lagar jag och min dotter middag ihop och äter tillsammans. 
Det kommer upp mycket saker vilket vi pratar om dem. Jag tycker att det är 
kul  

4.2.3.1 Temat sexuella relationer  

Mödrarna har olika syn på detta ämne. Men alla mammorna menar att ungdomarna får ha 
sex när de är mogna för det. De är oroliga att ungdomarna ska hamna i en oönskad 
situation under grupptryck. En del är rädda för oönskade graviditeter och könssjukdomar. 
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De svenska mammorna anser att sex borde förenas med kärlek. Här kommer några citat 
som visar informanternas ställningstagande till detta: 

15 år är inte en lämplig ålder att ha sex[… ] Man går inte och slänger sig för 
vem som helst, det är ju inte bra […] Det är inte bra att hon blir gravid  

Jag är rädd att hon blir gravid eller missbrukare  

Hon är bara 17 år, jag undrar varför hon ska ge sig i det redan nu. Hon är 
för ung för att ge sig in i något som kräver mycket mognad. Att ha en 
sexuell relation ställer henne inför en massa känslor, upplevelser och 
ställningstaganden. Jag är också orolig för att hon kan blir gravid eller sjuk. 
Hon ska vara ihop med någon som tycker om henne för hennes egen skull, 
någon som är hennes själsfrände.  

En iransk mamma uttrycker sin oro på följande sätt: 

Jag säger till honom att han ska vara försiktig. Om han gör någon med 
barn blir han underhållsskyldig. Jag är orolig för han ska skada en flicka, 
att han blir sjuk och skadad för livet. Det är viktigt att de vet vad de gör. En 
15 åring som inte kan använda skydd och preventivmedel kan bli hivsmittad  

Majoriteten av mödrar anser att ungdomars förälskelse lär de mycket om livet och 
människor. Följande citat är stöd för detta: 

I hans ålder är det naturligt att man bli förälskad. Det kan vara halvt år, två 
månader eller två veckor, men han lär sig mycket av det om människor  

Man kan bli kär i olika människor i livet. Flickor och pojkar bör ha 
möjlighet att genom relationer lära känna varandra  

En av de svenska mödrarna menar att massmedia ger en orealistisk bild av 
tonåringarnas sexuella beteende till ungdomarna. Citatet nedan visar på hennes 
funderingar: 

Ungdomstidningar förmedlar till ungdomar att alla tonåringar bör 
ha regelbundet sex. Samhället har blivit mycket mer sexualiserad 
än förr  

4.2.3.2 Temat droger  

En av de iranska mammorna betonar vikten av information och tillit till den unge. Hon är 
samtidigt orolig att hennes son dras till droger och uttryckte sin oro på följande sätt: 
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Jag hoppas att han aldrig prövar droger. Jag är rädd att han prövar sådana och 
inte kan sluta  

Jag frågade henne hur hon kan skydda sin son mot droger. Hon menar att hon 
känner till sonens vänner och deras föräldrar. Genom kontakt med dessa föräldrar 
försöker hon att vara upplyst om sonens eventuella förändringar. Följande citat 
visar på detta: 

Min son har några kompisar som han har umgåtts med dem från 5 
årsåldern. Om han plötsligt byter vänner blir jag misstänksam och försöker 
att reda ut orsaken bakom detta. Det är olämpliga vänner som frestar en till 
att använda droger   

En annan iransk mamma också är orolig över tanken att hennes dotter kan dras till droger.  

En svensk moder betonar vikten av att ge ungdomarna upplysning. Men hon är inte orolig 
för att hennes dotter ska överskrida gränser i samband med droger. Enligt henne finns 
alkoholbruk i svensk kultur och föräldrars upplysning kan skydda barnet mot alkohols 
skador. 

Jag hoppas att vi har uppfostrat henne så att hon är så pass klok att hon begriper 
att hon inte ska dricka för mycket […] vi ger henne upplysning, jag hoppas att 
hon tar till sig den och förstår […] I vår kultur går ju mycket alkohol  

Den andra svensk mamman är inte orolig heller i detta avseende och menar att: 

Alla ungdomar måste testa. Om de blir riktig fulla, dricker de inte nästa gång, 
samtidigt bör man ha ett öga på dem  

Som svar på min fråga, hur mammorna kan skydda sina barn mot droger, menar en 
svensk mamma: 

Man får vara en typ av förebild. Barn gör vad vuxna gör, inte vad de säger. Om 
jag ska sätta mig varje kväll och dricka mig berusad, förmedlar jag att det är ok 
att dricka. Det är något av ett ställningstagande  

4.2.4 Mödrarnas syn på uppfostran  

Jag frågar mammorna om deras syn på svensk barnuppfostran. En av informanterna 
menar att det finns olika typer av barnuppfostran i Sverige. Enligt henne kan man inte 
hitta någon typisk svensk barnuppfostran. Hon har en gyllene regel för att behandla 
människorna. Hon menar att man med den regeln kan gå långt. Den är: 
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Behandla andra som du vill bli behandlad  

Hon hoppas att samhället exempelvis skolan och familjen har liknande värderingar. Hon 
betonar vikten för barnet av att ha en familj. 

Det är viktigt att ha en familj, att man tillhör något. Samhället kan inte ersätta den 
värme som familjen ger  

En iransk mamma tror på samarbete mellan samhälle och familj. Samtidigt tycker hon att 
samhället kan ge barnet saker som familjen inte kan ge: 

Individen är en produkt av samhället, människan är en social varelse. Man ska göra 
rätt för sig i samhället, familjen bör komplettera samhället  

Hon anser att det fanns både familjer som sätter rimliga gränser för barn och de som inte 
gör det. Men hon menar att iranska familjer är strängare och mer kontrollerande än 
svenska familjer. Det är inte bra enligt henne: 

Man ska inte vara för sträng, barn blir rädda då  

De svenska mammorna menar att samhället har blivit ålderssegregerad. De menar också 
att ungdomar har brist i sin uppfostran. De respekterar inte sina medmänniskor som förra 
generationen gjorde. Därför vill dessa mödrar lära sina barn gemenskap och solidaritet 
med andra människor och ansvar inför dem. En av svenska mödrar också pekar på brist 
av social kontroll. Följande citat tyder på detta:  

Äldre och yngre generation lever inte tillsammans idag och det skapar 
oförståelse hos dem mot varandra. Ungdomar har fel uppfattning om de 
äldre. Kanske kunde man ha en riktigare uppfattning om de äldre om man 
hade kontakt med dem  

Jag tycker att barnuppfostran är lite slappt hos oss. Ungdomar har inte 
respekt för de äldre. När jag var liten fanns mer social kontroll. Så är det inte 
så idag. Ibland hör man att vissa ungdomar skriker till de äldre ”gubbjävel”, 
det är ju inte bra […] Det är inte givet idag att en svensk ungdom ska resa på 
sig på bussen och ge sin plats till en äldre man eller dam […] Jag var i 
Italien flera somrar med min mamma. Där på tunnelbanor och bussar 
brukade ungdomar ge sin plats till min mamma som är reumatiker och 
handikappad   

Majoriteten av mammorna anser att de grundläggande värderingarna utvecklas i 
familjen hos barn väldigt tidigt och sedan kan förstärkas i samhället exempelvis i 
skolan. Följande citat visar på en av mammornas uppfattning om familjens 
betydelse i skapande av de viktigaste värderingarna hos barn:  
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Som föräldrar ger man sitt barn de grundläggande värderingarna, Jag tror 
inte att skolan kan ändra på de värderingarna senare. De värderingarna är 
solidaritet, att man ställer upp för varandra. Man ska vara snäll och försöka 
att se något bra hos varje människa, i en främmande människa kanske finns 
en väldigt bra vän […] Man grundlägger väldigt tidigt en massa värderingar 
hos sitt barn. Jag tror att det är svårt att ändra på dem när man en gång har 
fått dem  

 4.2.5 Ungdomarnas identitetssökande  

Jag frågade mammorna hur de upplevde barnens identitetssökande och hur de har hjälpt 
sina barn i den processen. En av de svenska mammorna menar att hennes dotter 
identifierar sig med sin äldsta syster. Hon känner också tillhörighet med sina kompisar 
som hon umgås med. Nedan kommer citat som visar dotterns sökande efter identitet: 

Det märks på olika sätt att hon söker efter sin identitet. Hon kan vara helt olika 
personer. Hon varierar mycket   

Som svar på min fråga om lämpliga identifikationsobjekt för ungdomar svarar hon att: 

     Föräldrar är barnets stora förebilder  

En annan svensk mamma berättar om sin dotters grupptillhörighet: 

De är fyra, fem tjejer som umgås väldigt tätt i skolan och utanför skolan […]Hon är i 
en grupp där är alla likinriktade. De pratar om samma sak och lyssnar på samma 
musik  

Enligt henne är hon och hennes man dotterns förebilder. Hon pekar också på att media 
påverkar hennes dotter i sin sökande efter identitet. Samtidigt menar hon att hennes barn 
bygger sin identitet efter sina egna funderingar: 

Det finns otroligt mycket som påverkar ungdomar, du har musik, du har mode, du           
har kläder, böcker. Men hon är mycket självständig också  

En iransk mamma hävdar att det är bra för hennes dotter att familjen ofta åker till Iran. 
Då kan dottern lära känna sina rötter. Men mamman tror inte att det är nödvändigt att hon 
ska överföra sin kultur till sina barn. Hon menar att dottern själv kan välja 
kulturtillhörighet när hon har blivit vuxen. Citatet nedan visar på detta: 

Det är viktigt för henne att veta om sina rötter. Jag personligen insisterar inte på att 
bibehålla min kultur och föra den vidare till mina barn. Men det är bra för henne att 
veta vem hennes farföräldrar är  
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Enligt henne är det viktigt att hennes dotter ska bygga en identitet av fri vilja. 

När hon blir vuxen vet hon själv om hon vill leva sitt liv som sin mormor. Hon själv 
kan välja. Jag bryr mig mycket om mina barns valfrihet  

Som svar på min fråga om kvalitet på modersmålsundervisningen i skolan och dess vikt i 
den unges identitetssökande menar hon att det inte var så lyckad. Hon hävdar vidare att 
dålig planering gjorde att undervisningen i persiska krockade med svenskundervisningen 
som föräldrarna anser är viktigare för dottern. 

De minskade svenskundervisningen för att hon skulle lära sig persiska språket  

Ett annat problem är att persiska undervisas på ett traditionellt sätt som är i kontrast med 
den kravlösa svenskundervisningen enligt mamman. Föräldrarna ansåg att deras dotter 
inte hade intresse av att delta i persiskundervisningen. De tänkte också att dottern inte 
hade så stor användning för persiska språket. Följande citat från denna moder tyder på 
detta:  

Jag tycker att persiska språket är bra för dem som vill bibehålla sin kultur som de   
har ärvt av sina föräldrar  

Den andra iranska mamman bekräftar också den dåliga kvaliteten på 
persiskundervisningen. Hon menar att hon och hennes son inte kan prata om sina känslor 
på persiska, därför att sonens kunskap i persiska inte är på denna nivå. Enligt henne är det 
bra för iranska barn som hade iranska föräldrar att lära sig persiska. Hon beklagar sig  
över att persiska språket kommer att försvinna hos hennes eventuella barnbarn. Som svar 
på min fråga om sonens självuppfattning refererar hon till sin son som beskriver sin 
dubbeltillhörighet på följande sätt:  

Jag är inte invandrare, jag är född här. Jag är lika mycket svensk som iransk. Jag    
har inte sett något annat land, jag är inte född någon annanstans. Mitt namn och 
mina rötter är persisk  

Två teman som är gemensamma för de iranska mödrarna framkommer tydligt i 
intervjuerna. En av dem avser mödrarnas upplevelse av att deras barn upplever ett 
utanförskap och underordning. Den andra är mammornas egen känsla av ensamhet som 
på ett negativt sätt påverkar dem i deras föräldraskap. Dessa teman redovisas i det 
följande:  

4.2.6 Upplevelse av utanförskap 
En av de iranska mammorna berättar hur sonen hade blivit retad i skolan 

En del kallar honom för svartkalle och knuffar honom när de spelar exempelvis 
innebandy 
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Modern menar att sonen känner sig annorlunda.  

Jag vet att innerst inne tänker han att varför jag är inte som andra, varför 
jag har svart hår och mörk hy […] Jag är inte invandrare, jag är född här  

Mamma menar att sonens dubbeltillhörighet och omgivningens reaktion gör 
honom förvirrad: 

De här konflikterna finns hos honom  

Modern beskriver sin oro för utanförskapets konsekvenser för sonen: 

 Jag har försökt att prata med honom många gånger. Jag är orolig för, om 
mobbningen fortsätter och han blir sårad innerst inne, att han kan gå andra 
banor, ändra levnadssätt, inte bry sig om skolan, inte bry sig om idrott  

Den andra iranska mamman berättade om sina funderingar om invandrarskapets påverkan 
på sin dotter: 

Som en invandrad tjej i Sverige händer det sällan att hon blir uppvaktad av trevliga   
svenska killar  

Citatet nedan visar informantens uppfattning om invandringens påverkan på hennes 
föräldraskap: 

I Sverige är man tvungen att vara uppmärksam på att barnet inte bli retat för att 
hon är invandrare. Det är också viktigt att hon trivs i skolan […] Här ska du höja 
upp dig för att ditt barn skall respektera dig. Hon bör kunna vara stolt över dig och 
vara stolt över sitt efternamn […]Man kan inte ta det lugnt bara för att man har 
invandrat, det blir ett dubbelt jobb när man invandrar […]När mamma bryter på 
svenska skäms barnet för att gå ut med henne eller om hon (moder) har 
slöja[…]Mamma ska uppföra sig väl för att barnet ska få en bra känsla  

Hon berättar vad konsekvenserna av de problem som är baserade på mödrarnas 
invandrarskap kan medföra för ungdomarna: 

Många barn begår självmord, många har problem och flyr hemifrån  

Det utanförskap som iranska mödrar beskriver handlar om två förhållanden. Dels deras 
upplevelse av att deras barn utsätts för utanförskap och dels deras egen känsla av 
utanförskap. 
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4.2.7 Iranska mödrars känsla av ensamhet  

En faktor som de iranska mammorna upplever som problematisk i sin föräldraroll är 
känslan av ensamhet. En av dem uttryckte sig så här: 

Här i Sverige är man lämnad åt sitt öde med några bekanta och kompisar man har. 
I Iran har man i alla fall ett socialt nätverk som inte finns här. Här är det staten som 
är det sociala nätverket. Största fördelen i Iran är det sociala nätverket man 
har[…]I Iran känner man sig aldrig ensam. Man behöver inte skaffa sig vänner. I 
skolan har man kusiner […] Om min syster var här, kunde hon (min dotter) prata 
med min syster. Ibland vill hon inte säga saker till mig. Hon kunde istället prata 
med sin moster  

Av intervjuerna framgår att mödrarna upplever denna känsla av ensamhet som ett 
problem som kan ha en destruktiv påverkan på deras föräldraskap. Citatet nedan är ett 
stöd för detta: 

Den trygghet som de relationerna med släktingar ger är viktiga. Ibland när vi 
kör bil säger jag till min man att han ska köra försiktigt. Om vi dör har våra 
barn ingen. Vad kommer att hända med dem då?  

En annan mamma upplever att det är svårt att hon inte har någon tid för sig själv på grund 
av att hon inte har sina släktingar här: 

Ensamheten var väldigt svår. Hela veckan borde du fylla barnens tid. I Iran var det 
mycket folk runtomkring oss. En kväll kunde han gå till min mamma, en kväll kunde 
han gå till sin farbror, men så är det inte här […] Jag ville gå ut ibland och äta bara 
kvällsmat med min man. Men vi hade aldrig chansen  

På min fråga om hon kunde anlita sina vänner som barnvakt, svarar hon: 

Man kan inte lita på vem som helst. Här är folk annorlunda. Man kan inte gå ifrån 
barnet en sekund. Det förekommer sexuellt utnyttjande. Jag har växt upp ihop med 
min syster, jag kunde lita på henne och lämna mitt barn hos henne  

4.3  Sammanfattning av teman 

4.3.1 Sammanfattning av temat relation med skolan  

De flesta av mödrarna beskrev relationen med skolan som positiv. De menade att det var 
viktigt att ha en aktiv kontakt med skolan. En av de svenska mammorna upplevde att 
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skolan gjorde ett väldigt bra jobb. En iransk moder menade att i svenska skolor lämnade 
skolan över mycket ansvar för inlärning på barnet. Hon sa att hon försökte hjälpa sin son 
för att han skulle få bättre betyg. Hon ansåg samtidigt att de fått god hjälp när sonen blev 
retad på grund av sitt ursprung. Flertalet av föräldrarna tyckte att det var bra med 
sexualundervisning, religionsundervisning och drogupplysning i skolan. En av de iranska 
mödrarna beskrev relationen med skolan som otillfredsställande. Hon tyckte att 
informationen från skolan var otillräcklig. En av de svenska informanterna menade att 
lärarbyten i skolan påverkade dotterns skolgång negativt. Mamman menade att det tog tid 
för ungdomarna att vänja sig vid den nya läraren och hennes sätt att arbeta. Hon menade 
vidare att skolan ställde för lite krav på barnen. Om skolan ställde mer krav på hennes 
dotter, skulle hon prestera mer. Samtliga mödrar menade att det var viktigt med 
samarbete mellan skolan och föräldrar för att det skulle gå bra för ungdomar. 

4.3.2 Sammanfattning av temat media  

De flesta mammorna upplevde mediepåverkan som negativ. De menade att marknaden 
påverkade ungdomarna med hjälp av media. De svenska mödrarna menade att föräldrarna 
borde upplysa ungdomarna om exempelvis reklamens kommersiella syfte. En av de 
iranska mammorna upplevde medias påverkan på familjens ekonomi som ett allvarligt 
problem i föräldrabarnrelationen. En av de svenska informanterna menade att föräldrar 
bör vara konsekventa mot sina barn när det handlar om dyra köpvanor under påverkan av 
modet. Hon menade att den unge borde ta ansvar för sina ekonomiska beslut. En annan 
svensk mamma menade att media kunde användas på gott och ont. Hon pekade på att 
man kunde använda exempelvis TV i upplysningssyfte. En svensk moder litade på sitt 
barns val av TV och datorprogram och menade att dottern var sund och klok. Hon 
menade också att tjejtidningar gav en osann bild av unga tjejers sexvanor för att sälja mer. 
Enligt henne var hennes dotter medveten om detta. Modern menade att det fanns en 
öppen relation mellan dem. Det var därför hon kände sig trygg i det här avseendet.  

4.3.3 Sammanfattning av temat gränssättning och kontroll  

Samtliga intervjupersoner trodde på överenskommelse och dialog med ungdomarna och 
frihet under kontroll. De menade att den unge skulle få pröva på saker och relationer för 
att lära sig om livet och skaffa sig erfarenhet. Ju mer medveten och mogen den unge var 
desto större frihet kunde han/hon få. De svenska informanterna ansåg att barnet fick göra 
vad det ville efter att det har blivit myndigt. Betoningen på myndighetsåldern finns inte 
hos dem iranska mödrarna. De iranska mammorna menade att det inte var bra att vissa 
föräldrar var auktoritära och stränga. I likhet med svenska mödrar trodde iranska mödrar 
på dialog och kommunikation och förklaring mer än auktoritära traditionella 
uppfostranssätt. Den andra svenska modern menade att som förälder bör man våga backa 
om man har gjort fel. En annan svensk mamma hävdade att barn blir som de lär sig. Hon 
ansåg vidare att föräldrar är barnets första förebilder och de kunde uppfostra barnet med 
sitt sätt att vara. Enligt henne borde föräldrar sätta klara gränser åt barnet och vara 
konsekventa. Informanten betonade också vikten av föräldrarnas fysiska närvaro för 
barnet. Samtliga mammor menade att en trygg relation mellan föräldrar och barn är en 
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förutsättning för att den unge ska följa reglerna. En av de iranska mödrarna hävdade att 
hon och hennes son inte hade så mycket tid ihop på grund av att sonen hade ett väldigt 
intensivt schema för sin fritid. Men hon menade samtidigt att de hade en nära relation och 
att sonen brukade berätta nästan allt för henne. 

4.3.4 Sammanfattning av temat sexuella relationer  

Alla intervjupersonerna var överens om att mognad och medvetenhet var en 
grundläggande förutsättning för att den unge skulle få inleda en sexuell relation. De 
svenska mammorna menade att det var viktigt att ungdomarna skulle förena sex med 
kärlek. En av de svenska mödrarna ansåg att dottern borde få ha sex när hon kunde ta 
ansvar för konsekvenserna av sina handlingar. Samtliga informanter var oroliga över att 
deras barn skulle kasta sig i något utan att de kunde förutse resultatet. En svensk moder 
menade att en del ungdomar kände krav på sig att ha sex på grund av grupptrycket. De 
flesta av mödrarna var oroliga över att ungdomarna skulle drabbas av könssjukdomar 
eller oönskade graviditeter på grund av eventuella tidiga sexuella relationer. En iransk 
mamma var orolig för att hennes son skulle kunna skada en tjej omedvetet. Samtliga 
menade att det var positivt med sexualundervisning i skolan. En av informanterna 
menade att eftersom samhället är öppnare idag än tidigare och ungdomar är mer nyfikna 
än förr, är det bättre med en tidigare sexualundervisning i skolan. De flesta mammorna 
trodde att ungdomarnas tillfälliga förälskelser lär dem mycket om mänskliga relationer 
och de upplevde dem därför som positiva. 

4.3.5 Sammanfattning av temat droger  

Informanterna skilde mellan alkohol och droger i vår diskussion. De talade om alkohol 
när jag frågade dem om droger. De förknippade alkoholen med svensk kultur och med 
festande. Samtliga föräldrar menade att deras barn inte använde tobak. Majoriteten 
hävdade att det var bra att den unge prövade alkohol hemma tillsammans med vuxna. De 
ansåg att alkoholkonsumtion är en del av den svenska kulturen. Mödrarna ansåg att 
ungdomar kommer att pröva alkohol någon gång på grund av nyfikenhet. Då tyckte 
mammorna att det var bättre att de prövade den i föräldrarnas närvaro. En av de svenska 
informanterna menade att föräldrar var barnets förebild. Om de hade en sund attityd mot 
alkohol tog ungdomarna efter dem. En iransk moder var orolig och hoppades att hennes 
son inte skulle pröva droger (alkohol, narkotika), eftersom han kunde bli fast i det. Hon 
var positiv till drogundervisning i skolan. Samtidigt menade hon att ett samarbete mellan 
skolan och föräldrar i det här avseendet var nödvändig. Hon menade vidare att det var 
viktigt att föräldrar skulle ha kontroll över den unges kompisar för att förhindra 
drogmissbruk. En av de svenska mammorna menade att det var viktig att föräldrar gav 
barnen information och samarbetade med skolan för att vägleda ungdomarna så att de 
skaffade sig sunda alkoholvanor. 

4.3.6 Sammanfattning av temat uppfostran  
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Majoriteten av mödrarna betonade familjens vikt i barnens uppfostran. De menade att 
familjen grundlägger barnens viktigaste värderingar som är svårt att förändra senare i 
livet. De värderingarna är solidaritet, att respektera andra människor och gör rätt för sig. 
Människors likvärde var en av de värderingar som en svensk mamma trodde på och förde 
vidare till sina barn. En av de svenska mammorna hoppades att skolan och föräldrarna 
skulle ha samma värderingar och följa samma linje. En av iranska mödrarna menade att 
skolan är viktigare i barnets uppfostran än familjen och familjen bör fungera som stöd till 
skolan. Mammorna menar samtidigt att det inte finns en typisk svensk barnuppfostran. 
Samtliga föräldrar trodde på kommunikation och överenskommelse med de ungdomarna 
än traditionella auktoritära uppfostranssätt.   

4.3.7 Sammanfattning av temat identitet  

De svenska mammorna menade att det var media, kompisar och vuxna i familjen som var 
ungdomars identifikationsobjekt. De menade samtidigt att deras barn byggde sin identitet 
efter sina egna funderingar. De menade att ungdomar borde få möjlighet att under vuxnas 
överseende skaffa sig livserfarenhet. 

De iranska mödrarna hade skilda upplevelser och funderingar över barnets identifikation. 
En av dem menade att hennes dotter fick bestämma själv om sin kultur. Hon menade att 
hon inte ville påverka sin dotters val av kultur. Samtidigt menade hon att det var bra för 
dottern att hon kände till sina rötter. En annan iransk mamma beklagade att hennes son 
inte kunde persiska bättre än han kunde. Hon menade att de inte kunde prata om känslor 
på persiska. Enligt henne kunde inte kunde sonen persiska till den nivån att han kunde 
förstå det i alla dess nyanser. Modern menade vidare att hennes son inte kände sig som 
invandrare som han av andra blev stämplad till, utan han uppfattade sig som iransk-
svensk. 

4.3.8 Sammanfattning av temat utanförskap  

De iranska mödrarna upplevde invandrarskapet som ett problem i sin föräldraroll. En 
iransk mamma menade att invandrarmödrar bör vara framgångsrika för att deras barn 
skall respektera dem, vara stolta över dem och över sitt efternamn. Hon ansåg att 
moderskap för invandrarmammor var ett dubbelt jobb. Ett annat problem som utmärkte 
sig hos de iranska mödrarna var deras uppfattning om ungdomarnas utanförskap. En av 
mödrarna menade att ingen bra svensk kille ville ha en invandrartjej. Den andra iranska 
mamman var orolig för att hennes son skulle sluta med sina studier, sina fritidsaktiviteter 
och byta bana i livet om trakasserier i skolan fortsatte. 

4.3.9 Sammanfattning av temat ensamhet  

De iranska informanterna kände sig ensamma i sitt föräldraskap och lämnade åt sitt öde. 
De saknade den trygghet som de kunde få uppleva och den hjälp de kunde få i Iran hos 
sin släkt. De kände att de inte hade någon tid för sig själva. En av mammorna var orolig 
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och menade att om det någon gång skulle hända henne och hennes man något, blir barnen 
ensamma. Mödrarna saknade sina nära anhöriga som de kunde lita på. De menade att 
barnen behövde den oersättliga trygghet som släktingarna kunde ge dem.        
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5. Analys och diskussion  

Syftet med min studie var att undersöka hur några iranska och svenska mammor 
upplevde sitt föräldraskap i dagens Sverige. En annan mer preciserad frågeställning var 
att söka efter de eventuella skillnader och likheter mellan dessa mammors syn på 
barnuppfostran. I det här avsnittet kommer jag att reflektera över min metod och mitt 
resultat. Sedan kommer jag att diskutera och analysera de kategorier som är resultat av 
mina preciserade frågeställningar. Efter analysen kommer en avslutande diskussion.  

5.1 Metod och resultatreflektion  

Jag har använt mig av en kvalitativ metod baserad på intervjuer med öppna 
halvstrukturerade frågor. Mitt mål har varit att lyfta fram intervjupersonernas erfarenheter 
och upplevelser. Jag ville i möjligaste mån spegla varje informants egen upplevelse med 
dess variation. Som jag har nämnt tidigare, i egenskap av invandrarmamma, har jag 
förförståelse av fenomenet. Under bearbetningen av intervjumaterialet var jag medveten 
om min förförståelse. Jag har försökt att använda min förförståelse vid tolkning av 
materialet. På så sätt strävade jag efter att ge empirin en så rättvis bild så gott det går.  

5.2 Hur upplever mödrarna sitt föräldraskap i dagens Sverige?  

Här avser jag att med stöd av min tolkning av empirin och tidigare forskning i området, 
analysera olika informanters upplevelse och erfarenhet.  

De svenska mammorna menade att det var svårt att vara moder i dagens samhälle. De 
hävdade att de hade den större delen av ansvaret för barnuppfostran på sina axlar. Medan 
deras man tog hand om större delen av familjens försörjning. Mödrarna jobbade deltid 
när deras barn var små för att de skulle kunna ta hand om dem. Bjerrum, Nielsen och 
Rudberg (1989) menar att i Sverige är kön fortfarande betydelsefull för fördelningen av 
status och makt, även om formella jämställdheten har kommit långt. De iranska mödrarna 
har samma situation som de svenska i detta sammanhang. De är barnens 
huvuduppfostrare samtidigt som de är heltidsarbetande. Iranska mödrar jobbade eller 
studerade heltid under barnens uppväxt. Skillnaden mellan dem och de svenska mödrarna 
i det här avseendet är att invandrarskapet gör föräldraansvaret dubbelt så svårt för iranska 
informanter. Den dubbla svårigheten berodde på att man var tvungen att vara 
uppmärksam på att barnen ej utsätts för diskriminella handlingar från andra. Av intervjun 
med en av de iranska mödrarna framgick att hon även kände att invandrarmödrar var 
tvungna att höja upp sin sociala position för att deras barn skulle kunna vara stolta över 
dem. Det var viktigt för mödrarna att följa samhällets beteende koder exempelvis klädsel. 
Söderlindh (1984) pekar på olika förluster som invandring kan medföra. Bland annat 
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nämner hon social skam som innebär att individen blir tvungen att ta ett sämre jobb än 
hon hade i hemlandet eller att bli ifrågasatt som en främling. Den sistnämnda iranska 
mamman tyckte att invandrarmammor borde bli bättre än de var. På så sätt menade hon 
att barnen skulle respektera dem. Känslan av oduglighet kan skapa otrygghet hos de 
iranska mödrarna och samtidigt vara ett resultat av det utanförskap som invandrare kan 
uppleva i Sverige. 

Alla mammorna var överens om att skolan har en stor roll i barnens inlärning och 
uppfostran. Skolan idag bör svara för kunskapsförmedling, yrkesförberedelse samt 
uppfostran (Husen, 1989). Mödrarna ansåg att grundläggande värderingar bör utvecklas 
hos barnet tidigt i familjen och sedan förstärkas i skolan. En svensk moder berättade om 
lärarbyten i sitt barns skola vilka både hon och hennes dotter upplevde som negativa. 
Majoriteten av mödrarna hade en aktiv ömsesidig kontakt med barnens skola för att 
kunna hjälpa sina barn i deras utveckling. En av de iranska informanterna beskrev 
relationen med skolan som otillfredsställande. Hon förväntade sig att skolan skulle ge 
henne mer information än den gjorde. En iransk och en svensk mamma ansåg att skolan 
borde ställa mer krav på de unga för att de skulle prestera bättre. Ålund (1985) menar att 
invandrarungdomar styrs mot orealistiska höga utbildningar för att kompensera för 
föräldrarnas besvikelse. Ungdomsarbetslösheten i Sverige kan vara en orsak till att vissa 
invandrarfamiljer uppmuntrar sina barn till att läsa till ett yrke som garanterar anställning. 
Diskrimineringen på arbetsmarknaden som jag har redovisat för tidigare, kan leda till att 
mödrarna blir oroliga och ökar sina krav på barnen vid val av utbildning.   

Alla mödrarna var överens om att massmedia (Internet, TV, dataspel och 
ungdomstidningar) påverkade ungdomar både ekonomiskt och mentalt på ett destruktivt 
sätt. En stor del av de värderingar som överförs till barn och ungdomar genom tv är i 
konflikt med föräldrarnas (Husen, 1989). Samtliga informanter var medvetna om medias 
påverkan på ungdomar. De menade att med upplysning kunde de hjälpa sina barn att vara 
kritiska till den mängd av information och reklam som omgav dem. Ramström (2005) 
hävdar att dagens ungdomar inte vill bli vuxna därför att media ger dem en hotbild av 
världen. En av de svenska informanterna pekade på de osanna bilder som massmedia ger 
av sexuella relationer, till ungdomar. Hon menar att grupptrycket och mediepåverkan 
bidrar till att ungdomar vill ha sex innan de är mogna för det. En av de iranska 
informanterna upplevde att den ekonomiska effekten av mediepåverkan på hennes son 
var direkt skadlig för hennes relation med sonen. Hon menade att den skapade konflikter 
mellan dem. De svenska mödrarna menade att deras barn fick ta ansvar för sina 
ekonomiska beslut som var ett resultat av mediepåverkan.  

Samtliga informanter ansåg att de borde sätta rimliga gränser för sina barn. De menade 
att ungdomar borde kunna bestämma till en viss del. Enligt dem behövde den unge 
friheten för att utvecklas. De ansåg att en trygg familj var den bästa förutsättningen för 
den unges övergång till vuxenblivande. Arnstberg (1993) menar att trots samhällets 
förändringar förändras inte byggstenarna i människors livsuppgift. Enligt honom är 
förväntningarna på en vuxen fortfarande arbete, laglydighet, familjebildning och 
deltagande i samhällslivet. Empirin bekräftar Arnstbergs synpunkt. Mödrarna hoppades 
att de kunde ge sina barn grundläggande värderingar så att de skulle kunna bli 
ansvarskännande medborgare och lyckliga i privatlivet. De svenska mödrarna betonade 
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myndighetsåldern-18 år- som ett centralt kliv in i vuxenlivet. Då upphörde deras rätt till 
inflytande över barnen.  

Temat gränssättning och kontroll förde med sig diskussion om sex och droger. Mödrarna 
var positiva till drogupplysning i skolan. Fast de menade att föräldrar borde samarbeta 
med skolan i kampen mot droger. Mödrarnas strategi för att skydda sina ungar mot 
utveckling av en osund alkoholvana var att låta den unge dricka hemma i föräldrarnas 
närvaro. En av de iranska mammorna menade att hon ger sitt barn upplysning om 
drogskador och kontrollerar hans vänkrets. En av de svenska mödrarna menade att det 
bästa sättet för att lära barnet sunda alkoholvanor var att vara en förebild för den unge. 

De iranska mödrarna var oroligare än de svenskarna för att barnen skulle utveckla 
alkoholmissbruk. En anledning till detta kan vara att de upplever att de inte har ett socialt 
nätverk i Sverige och att det inte finns någon social kontroll här. De kan känna att barnen 
och de själva är skyddslösa och otrygga här. 

Ungdomarnas eventuella sexuella relationer och mödrarnas funderingar över dem var ett 
annat ämne som kändes viktig för mödrarna att diskutera. Sylvander (1982) pekar på att 
samhället har blivit tolerant mot sexualitet Enligt henne diskuteras inte idag den 
psykologiska aspekten av sexualitet. Mödrarna bekräftade denna synpunkt. De ansåg att 
den unge behövde emotionell mognad för att inleda en sexuell relation. En svensk moder 
berättade att hennes dotter skulle sova över hos sin pojkvän vid 15 års ålder. Mamman 
upplevde det som väldigt svårt och ansåg att hennes dotter var för ung för att fatta vad 
hon gjorde och ta ansvar för konsekvenserna av sin relation. De båda svenska mammorna 
ansåg att det inte är bra för deras barn att ha sex utan kärlek. De skilde också mellan 
kärlek och förälskelse och menade att tillfälliga ungdomsförälskelser lär den unge mycket 
om livet och om människor. En av de iranska mödrarna var orolig för att hennes son 
skulle skada någon i en sexuell relation. I likhet med de svenska mammorna ansåg hon att 
ungdomar borde ha kunskap om detta område. Samtliga informanter var oroliga att deras 
ungar skulle få könssjukdomar, bli gravida (göra någon med barn) om de skulle kasta sig 
in i en oreflekterad parrelation. Alla var positiva till sexualundervisning i skolan.  

Empirin visar att de svenska och de iranska mödrarna har mycket gemensamma 
synpunkter om barnuppfostran även när det handlar om umgänget mellan unga pojkar 
och flickor. Mina informanter kommer från Iran, ett könssegregerat samhälle, där det är 
förbjudet för unga flickor och pojkar att umgås med varandra. Mödrarna i min studie 
visade att de var västinfluerade i det här avseendet. Det tyder på att invandrare inte är en 
homogen grupp och att alla inte ska dras över en kam. Ett annat resultat baserad på 
empirin är att vi inte kan dra några tydliga och allmängiltiga gränser mellan iranska och 
svenska värderingar. Jag hade en föreställning om att svenskar var individualistiska och 
inte brydde sig om vad andra tänkte om dem. Empirin fick mig att tänka om. En av dem 
svenska mammorna oroade sig för att hennes dotter skulle få ett dåligt ryckte om hon 
hade tillfälliga sexuella förbindelser. Det tyder på att det finns svenskar som bryr sig om 
andras omdöme och visar inte minst att Sverige (inte heller) har uppnått jämställdhet, 
annat än diskursivt och juridiskt. I praktiken kan tjejer inte vara sexuellt frigjorda på 
samma sätt som killar. 
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Studien visar att de svenska mödrarna upplevde normupplösningen i det svenska 
samhället väldigt negativ. De menade att samhället har blivit ålderssegregerat. Det 
innebär att ungdomar inte tar hänsyn till äldre och svaga människor som förra 
generationen gjorde. De är mindre solidariska med sina medmänniskor och har blivit mer 
individualistiska än tidigare. Arnstberg (1993) ser ålderssegregationen som en produkt av 
ungdomsindustrin. Han skriver att ungdomsindustrin (mode, musik, litteratur, 
fritidsintresse) idealiserar ungdomstiden och deras budskap fördjupar motsättningen 
mellan generationer. Jag vill hävda i likhet med Ramström (2005) att ungdomarnas 
avskildhet från produktionen också kan bidra till deras brist på ansvar mot samhället. De 
iranska mödrarna jämförde dagens samhälle med Iran som fortfarande i stort sett är ett 
kollektivt samhälle baserat på social kontroll och närmare relationer mellan människor. 

Identitet är en nyckelfråga i ungdomars uppväxt (Ramström, 2005). Forskning visar att 
identitetsskapande är en social process. Goda sociala förutsättningar och lämpliga förebilder 
krävs för att ungdomar ska kunna utveckla en sund identitet Upplevelsen av att media har en negativ 
påverkan på dem ungas identifikation beskrevs av flera informanter.  
Mödrarna ansåg att media var styrd av marknadskrafter som syftade till att utnyttja ungdomarna för 
ekonomiska ändamål. Enligt mammorna kunde de upplysa sina barn om medias riktiga syfte. En av 
mödrarna menade att media kan användas som en kunskapsförmedlare.  

Både de iranska och svenska mödrarna i min undersökning trodde på familjens oersättliga 
roll i barnets identifikation. De menade att en trygg familj är en bra miljö där den unge 
kan diskutera olika frågor och bilda sig en egen uppfattning. Ramström (2005) förordar 
skilsmässor i sämja för att barnet inte ska förlora sina viktiga förebilder, föräldrarna. Det 
mest påtagliga resultatet av familjens försvagade position i det svenska samhället är det 
ökade antalet skilsmässor. Skilsmässa i familjer med låg utbildning är dubbel så vanlig 
jämför med skilsmässor i andra familjer(Lindbladh & Bustos Castro, 2004) 

Barnets dubbeltillhörighet var en känslig fråga i min studie. Den var känslig därför att 
den berörde barnets utanförskap. Båda iranska mödrarna trodde att det var bra för barnen 
att besöka släkten i Iran. Men mammorna hade två olika inställningar till barnets behov 
av modersmålsinlärning. En av mödrarna ansåg att hennes dotter kunde lära sig persiska 
när hon kände behov av det. Av hennes utsagor drar jag slutsatsen att hon ser persiska 
språket som ett hinder för dotterns integration i det svenska samhället. Både empirin och 
forskningen på området visar att stämpling och diskriminering kan ligga bakom detta 
ställningstagande. Mammans utsagor tyder på att hon vill skydda sitt barn mot de 
svårigheter som en dubbel tillhörighet kan innebära för dottern. Som jag har redogjort 
förr, beskriver Ålund (1997) medias roll i stämpling av invandrares kultur. Hon skriver 
att invandrarungdomars brottsbenägenhet naturaliseras till en kollektiv egenskap hos 
invandrare. Integration tycks inte vara möjligt att uppnå, eftersom kulturavståndet är så 
stort. Denna stämpling kan medföra att modern har tagit på sig majoritetssamhällets 
negativa syn på dem som invandrare och det blev viktigt att inte vidareföra något som 
kan diskriminera den unge i framtiden. Denna mammans inställning kan även vara en 
effekt av en ackulturations process (Ålund, 1985). 

 Den andra iranska informanten menade att det var bra om hon kunde kommunicera med 
sin son på persiska. Hon ansåg att persiska språket kommer att försvinna hos 
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tredjegenerationsinvandrarna. Något som hon var ledsen för. Mamman var frustrerad 
över att sonen har blivit retad i skolan på grund av föräldrarnas invandrarbakgrund.  

Jag ställer mig den här frågan: vad ska ungdomar förhålla sig till om de inte blir bemötta 
som fullvärdiga människor av andra? Hur ska de förhålla sig till sina rötter mot bakgrund 
av att de inte behärskar persiska språket i hela dess brett? Hur ska de föräldrarna 
uppfostra sina barn och vilka normer ska de överföra till dem? Jag anser att 
invandrarungdomars distans till föräldrarnas språk och härkomst även kan få 
konsekvenser för mödrarna i deras föräldraskap. Immigration gör familjebanden svagare. 
Barnen börjar få en helt annan mentalitet. På så sätt uppstår en klyfta mellan föräldrar och 
barn. Därför kommer ofta besvikelse och bitterhet. Människor riskerar att bli isolerade 
både från miljön och från den egna familjen (Daun & Klein, 1996).  

5.3 Hur upplever mödrar när barn ska flytta hemifrån?  

Iranska mammor hade vissa erfarenheter som skiljer de av svenska mammor och som en 
iransk mamma uttryckte det, gör moderskapet ett dubbelt jobb för dem. Den erfarenhet 
som framgår klart och tydligt av empirin handlar om mammornas känsla av utanförskap. 
De menade att barnen blir retade. De blir också stämplade som invandrare, fast de är 
födda här och känner sig som svenskar. Det gör mammorna oroliga för barnens framtid 
vilket framgår av intervjuerna. En annan känsla som tynger iranska mammor och 
påverkar deras föräldraskap på ett negativt sätt är ensamhetskänslan. De menar att de 
saknar de nära kontakter som de hade med sin ursprungsfamilj i Iran. Enligt dem var den 
relation betryggande både för dem och för barnen och icke familjära relationer som de 
har etablerat här, kan inte ersätta dessa. Upplevelsen av ensamhet för invandrarföräldrar 
är något annat än ordets reella betydelse. Det är något som de upplever och den kunde ses 
mot bakgrund av den utökade föräldrauppgiften. Ensamhetskänsla är också knuten till en 
medkänsla med barnen. Det innebär för barnen att inte ha en större familj omkring sig 
under uppväxten (Nyberg, 2000). 

Ungdomars flyttning hemifrån upplevdes för svenska mammor som en självklarhet. De sa 
att de skulle sakna sina barn. Samtidigt menade de att det var bra för den unge att hon/han 
skulle klara sig på egen hand. En av svenska mammor menade att efter dotterns flyttning, 
kan hon (modern) ha lite tid för sig själv vilket hon upplevde som positivt. De iranska 
mödrarna var överens i likhet med svenska mammorna att ungdomar lär sig mycket när 
de börjar leva självständigt. Empirin visar emellertid att iranska mödrar vill att barnen ska 
bo kvar i föräldrahemmet hur länge de vill. Deras ställningstagande kan ha olika 
anledningar. En av dem kan vara att ungdomar bor kvar hemma i Iran tills de bildar 
familj. Därför är det inte främmande för iranska mödrar att ha sina vuxna barn hemma. I 
Iran ger varken traditionen eller ekonomin ungdomar möjlighet till självständighet från 
föräldrarna. Empirin visar att känsla av ensamhet kan vara en viktig orsak bakom iranska 
mödrars intresse att behålla sina vuxna barn hemma.  
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5.4 Avslutande diskussion 
Utifrån min förförståelse uppfattade jag att invandrarskapet kan ställa iranska mödrar 
inför delvis annorlunda svårigheter än svenska mammor. Jag ville undersöka hur iranska 
mammor beskrev sitt moderskap i jämförelse med svenska mammor samt lyfta upp om 
det finns skillnader och likheter i deras syn på barnuppfostran. Utifrån min frågeställning 
gav undersökningen en bild av informanters vardagsveklighet. Det visar att det finns mer 
likheter mellan informanters syn på barnuppfostran än skillnader. Empirin visar att på 
grund av stämpling upplevde de att det var svårt att bli accepterade som värdiga 
samhällsmedlemmar av de svenskfödda. Här finns visst stöd för erfarenheter och 
upplevelser av individuell diskriminering på grund av deras etniska tillhörighet (SOU, 
2005: 56). Studiens resultat visar att mödrarna vill känna sig integrerade i det svenska 
samhället och det finns indirekt stöd för att deras barn önskar sig detsamma. Andra påför 
dem dock en annorlundahet som de inte känner igen sig i. De upplever att de görs till en 
annan sämre sort, till ”dom” av individer som tillhör majoritetssamhället. 

 Analys och diskussionsavsnitt kom att visa på samstämmighet mellan iranska och 
svenska mödrar i nyckelfrågor som berör barnuppfostrandet. Samtliga mammorna trodde 
på familjens betydelse för barnets sunda utveckling och en lyckad övergång till 
vuxenlivet. De menade också att föräldrar borde ge barnet ovillkorlig kärlek, ställa 
rimliga krav på henne/honom och ge henne/honom frihet under ansvar. En aktiv och nära 
samarbete mellan skolan och föräldrar ansågs nödvändigt för att ungdomarna skulle 
utvecklas till ansvarskännande och framgångsrika vuxna. Normupplösning, 
åldersegregation och individualism i samhället upplevdes som hinder i 
föräldrabarnrelationen 

Teman utanförskap och ensamhet som framkom ur resultatet förklarar varför iranska 
mödrar upplever moderskapet som dubbel svårt. I temat identitet visade informanterna 
sina intressen för att deras barn ska kunna lära känna sina rötter. Samtidigt hävdade en av 
de iranska mammorna att hon inte ville överföra sin kultur till sitt barn. Ålund (1997) 
menar att invandrare blir mer och mer kulturellt lik svenskfödda, samtidigt som de 
strukturellt diskrimineras. Jag frågar mig vad denna assimilation kan betyda för barnens 
framtid och för föräldrarna. Av empirin framgår släktens stora betydelse för iranska 
informanter. De saknar den betryggande familjegemenskapen i Sverige. Lindbladh och 
Bustos Castro (2004) har studerat hur samhällsförändringar däribland neddragningar i 
välfärdssektorn under 1990- talet påverkar sociala relationer och i förlängningen 
människors hälsa. De menar att familjens betydelse för svenskar boende i Sverige har 
ökat som en konsekvens av välfärdsstatens försvagning Denna tendens, menar jag, kan ha 
polariserande effekter för samhället. Bland annat blir grupper som invandrare särskilt 
utsätta då denna ej har geografisk närhet till släkt och anhöriga på samma sätt som 
infödda svenskar.  

Iranska mammors upplevelse av barnuppfostran var i många avseende lik de svenskarnas. 
De trodde också på familjens viktiga roll i att ge barnet de grundläggande normer och 
värderingar. I likhet med svenska mammor tyckte iranska mammor att de borde ställa 
rimliga krav på sina barn, diskutera olika frågor med dem och i samarbete med skolan 
hjälpa sina barn för att de ska utvecklas till sunda vuxna. En iransk mamma som ansåg att 
skolan ställde för lite krav på barnen, har tagit ett större ansvar på sig i samband med 
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sonens utbildning. Samtliga mammor trodde på öppna dialoger mer än de auktoritära 
traditionella sätten för uppfostran. Resultatet visar att mina informanter tillhör öppna 
familjer där familjemedlemmarna kan lösa sina konflikter genom kommunikation. I en 
sådan familj förenas individuella och familjära intressen (Wrangsjö, 1995). 

Samtliga mödrarna var överens om att information hjälper barnen att handla medvetet 
och vara kritiska mot yttre faktorers påverkan såsom media. Mammorna menade också 
att de borde låta barnen skaffa sig erfarenhet så långt de skadade inte sig själva eller 
andra människor. Jag håller med Ålund (1985) när hon menar att invandrare blir 
kulturellt mer och mer lik svenskarna, samtidigt som de blir strukturellt diskriminerade. 
De iranska mödrarna beskriver att den unge kan utvecklas som vilken svensk ungdom 
som helst samtidigt som majoritetssamhället ser och behandlar dem som invandrare i 
meningen en annorlunda och sämre sort. Om denna stämpling fortsätter, finns de en risk 
att ungdomar kan ge upp och acceptera att de är ”utlänning”, att de inte tillhör Sverige 
och att Sverige inte vill ha dem. Ungdomstiden är sökandet efter identitet. Om de inte får 
identifiera sig som svenskar eller som iransk-svenskar, kan de söka sig till alternativa 
identiteter och subkulturer i samhällets ytterkanter där de riskerar att få en mer 
marginaliserad position. Jag tror att jag kan förstå en av iranska mammornas oro för 
sonens framtid. Jag tror också att jag kan förstå varför en iransk mamma menade att 
iranska mödrar är tvungna att höja upp sin sociala och ekonomiska position för att deras 
barn vara stolta över dem och över sina namn. 

 Jag frågar mig vad är mekanismen bakom denna känsla av utanförskap och vanmakt? 
Denna studie och tidigare forskning visar att det är diskriminering och stämpling som gör 
invandrare till just invandrare och skapar utanförskap. Den sistnämnda iranska modern 
menar att det är bra för hennes dotter att begränsa sig till svenska språket. Mamman 
menar att hon inte vill tvinga sin kultur till sitt barn. Hon menar vidare att barnet ska ha 
ett bekvämt liv. Mammans resonemang är baserat på hennes vilja att skydda sitt barn mot 
diskriminering. Intervjuerna tyder på att de iranska mammorna har en stark känsla för 
familjebanden. Samtidigt är de tvungna att acceptera att deras barn tar avstånd av 
familjens språk och värderingar. Det kan betyda för föräldrarna en ökad klyfta mellan två 
generationer. Föräldrarna kan inte kommunicera med sina barn på persiska språket på ett 
emotionellt plan och det är möjligt att detta faktum förstärker deras ensamhetskänsla. 
Den förlust som Söderlindh (1984) pekar på, kompletteras med förlust av den 
känslomässiga kontakten med barnen. Utanförskap och oduglighets känsla kan också 
förstärka ensamhetskänslan och även påverka mammornas relation till den unge vilket i 
sin tur kan skapa en ond cirkel som förhindrar ungdomarnas sunda utveckling. 

Som avslutning på detta uppsatsarbete har jag valt att fokusera på den likhet som finns 
mellan mina informanter i deras sätt att behandla sina barn och deras synpunkter om 
uppfostrandet med svenska mödrar. 

Svensk samhälle står vid en vändpunkt enligt Ramström (2005). Staten tenderar att lasta 
över allt mer av ansvar för vård och omsorg m.m. på familjen och dess 
familjemedlemmar. Exempelvis socialtjänsten vänder sig nu till föräldrar för att involvera 
dem i barnets angelägenheter. Sjukvården vänder sig till anhöriga. Denna nya 
samhällslogik innebär enligt Lindbladh och Bustos Castro (2004) att rationellt och 
systematiskt planera familjeliv och barnuppfostran. Vidare menar de att det blir viktigare 
att livets olika kriser kan hanteras med starka familjeband. Långt ifrån alla har dock 



  

42

 
tillgång till starka sociala nätverk i den omedelbara närheten.(Lindbladh & Bustos Castro, 
2004) däribland mödrarna i denna studie som tydligt formulerar avsaknaden av dem. I 
likhet med Lindbladh och Bustos Castro (2004) frågar jag mig om den utvecklingen som 
sker just nu i samhället tenderar att öka klyftorna mellan olika grupper av människor. 

En ytterligare faktor som är nödvändig för att iranska mödrar ska känna sig trygga i sin 
föräldraroll är en bred kamp mot diskriminering i alla samhällets organisationer. 
Diskriminering är enligt Genberg och Gustavsson (2005) resultatet av rasism som är 
inbäddad i samhällets värderingar och regelverk ( Se även SOU 2005 :56).Det 
sistnämnda har inte varit fokus för detta arbete, men en fråga för framtiden att närmare 
studera vore just enskilda individers erfarenheter av stämpling och individuell 
diskriminering och just rasism som inbäddad i institutioner och regelverk. 
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Bilaga 1 
Intervjuformulär riktad till svenska mödrar  

Bakgrunds fakta  

_Åldern och antal barn  

_Utbildning , anställningssituation och civilstånd  

Berätta om dina egna upplevelser från moderskapet i degens Sverige  

Tillägg frågor till iranska mödrar 
  _ Vistelsetid i Sverige 

-  
    _ Orsaken till invandring 

   
Tema frågor  

_Vilka eventuella svårigheter upplever du för att uppfostra barn i dagens samhället?  

_Vad beror svårigheter på?  

_Vilka värderingar vill du överföra till dina barn? På vilket sätt vill du göra det?  

_Hur ser du på familjens och skolans roll i uppfostrande av barn?   
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Bilaga 2  

Intervjuguide  

Skolan 
_ Berätta att hur ditt barns skola fungerar.  

_ Hur ser ut relationen mellan dig och skolan?  

_ Vilka värderingar anser du att samhället exempelvis skolan kan ge till ditt barn som du 
som en förälder kan inte ge barnet?  

_Vilka är dina förväntningar på skolan?  

_Vad tycker du om religionsundervisning i skolan?  

_ Tycker du att skolan gör ett bra jobb? På vilket sätt?  

_ Har det kommit någon gång mobbning i skolan? Vad hände då?  

Frågor riktade till iranska mammor:  

_ Hade din unge persisk undervisning i skolan?  

_Hur förhåller du dig till modersmålundervisning i skolan? Varför?  

_ På vilket sätt anser du att ditt barns kunskap i persiska språket kan påverka dig i ditt 
föräldraskap?  

Fritid 
_Vad gör ditt barn på fritiden?  

_ Anser du att du bör ha kontroll över barnets fritid? Om svaret är positivt på vilket sätt 
har du den insynen?  

Media 
_Anser du att media påverkar ditt barn? Om svaret är positivt, berätta på vilket sätt.  

_ Hur anser du att som en förälder du kan skydda ditt barn mot eventuella negativa 
effekter av media?  

_ Har du någon kontroll över ditt barns bruk av massmedia ( TV, ungdomstidningar, 
Internet). På vilket sätt?  

_ Anser du att media har påverkat relationen mellan du och ditt barn? På vilket sätt? 
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Gränssättning och kontroll 

A. Sexuella relationer 
_ Vilket förutsättningar anser du att bör föreligga för att ungdomar få ha sexuella 
relationer?  

_Brukar du pratar med ditt barn om kärlek och sex?  

_Har din son/dotter flickvän/pojkvän?  

_Har ditt barn börjat sina sexuella relationer? Hur ställer du dig till det?  

_Vad oroar dig mest när du tänker på din unges eventuella sexuella relationer?  

_ Vad tänker du om sexualundervisning i skolan?  

_ Om fri sex var acceptabel i samhället, skulle du låta att ditt barn ha fri sex?  

B. Droger 
_Vilka drog( rök, alkohol) vanor har ni i familjen?  

_Har ditt barn rökt? Har barnet brukat alkohol? Vad var din reaktion?  

_ Hur kan du som en mamma skydda ditt barn mot de negativa effekterna av droger?  

_ Vad tänker du om drogupplysning i skolan? Anser du att familjen ska samarbeta 
med skolan i detta sammanhang? På vilket sätt?  

_Vad oroar dig mest när du tänker på ditt barns eventuella tidiga bruk av alkohol?  

Uppfostran 
_Vilka positiva och negativa sidor faktorer finns i svensk barnuppfostran?  

_Vilken roll anser du att skolan har i barnuppfostrandet?  

_ Vilken roll anser du att föräldrar bör ha i barnuppfostrandet?  

_ Vilka värderingar anser du att det är viktigt att överföra till barnet?  

_ På vilket sätt överför du dina värderingar till ditt barn?  

_ På vilket sätt anser du att normupplösningen i dagens samhälle påverkar 
föräldrabarn relationen?  

_Vilken positiv eller negativ roll anser du att massmedia har i uppfostrande av ditt 
barn? Hur kan de påverka eran relation? Vad det beror på 
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En fråga riktad till iranska mammor:  

Hur anser du att din invandrar bakgrund påverkar dig i ditt föräldraskap?  

Identitet 
_Vem identifierar ditt barn sig med?  

_Hur anser du att du kan hjälpa ditt barn till en sund identitetsutveckling?  

Frågor riktade till iranska mammor:  

_ Har ni i familjen kontakt med landsmannen ?Om svaret är positivt, hur anser du att 
denna kontakt kan påverka dig i ditt föräldraskap?  

_ Reser familjen till Iran? Om svaret är positivt, hur anser du att de besöken kan påverka 
ditt barns identitetsskapande?  

_ Hur eventuella resor till Iran kan påverka relationen mellan dig och ditt barn?  

Barnens flyttning hemifrån 
_ vilka förutsättningar anser du att det bör föreligga för att din unge ska kunna och få 
flytta hemifrån?  

_ Hur ställer du dig till din unges flyttning hemifrån?  

_ Hur din unges flyttning hemifrån kan påverka dig i ditt föräldraskap? Hur känner du 
inför hennes/ Hans flyttning hemifrån, Varför?        


