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Abstract 

The purpose of this study was to investigate what preconditions Kurdish families in Sweden 

have to solve childcare and how they do it. This was done by using qualitative, semi-

structured interviews with six Kurdish mothers of young children and theoretical foundations 

that links childcare, welfare conditions and transnational migration. The study shows that 

migration causes a vulnerability which makes migrants attempting to secure their welfare and 

to overcome their vulnerability in relation to childcare by involving local and transnational 

networks into their strategies to solve childcare. In addition to this, the study also shows that 

the mothers undertake the main responsibility for childcare in the families and that the main 

help from the social networks comes from other women. Furthermore, the access to 

information, availability to institutionalized childcare in general, and segregation affects 

migrant's strategies regarding their childcare.   

 

Keywords: Transnational migration, kurds, family, childcare, local social network, 

transnational social network. 
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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som med sin medverkan har 

möjliggjort denna studie. Det har berört och inspirerat oss personligen att få ta del av era 

berättelser. Arbetet med uppsatsen har inneburit både frustration, hårt arbete, nya kunskaper, 

glädje, utveckling och inspiration för oss. Under denna tid har vi haft förmånen att ha Norma 

Montesino som handledare. Vi riktar ett stort tack till dig för att du med stort engagemang och 

dina gedigna kunskaper inom området har handlett oss genom detta arbete. Du har varit en 

inspirationskälla för oss och öppnat upp våra vyer. Vi säger även tack till våra familjer och 

vänner som har stöttat oss.  
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 Problemformulering 
År 2008 bestod ungefär 1,3 miljoner av Sveriges befolkning av personer som migrerat från ett 

annat land (Social rapport 2010, s. 26). På flera sätt är migranter en utsatt grupp i Sverige 

idag. Migranter är bland annat överrepresenterade bland dem som lever i ekonomisk utsatthet 

(Social rapport 2010, s. 7), och välfärdsproblem uppträder sällan ensamma (ibid.). Vidare 

diskrimineras migranter på den svenska arbetsmarknaden (Rydgren, 2004), och social 

isolering är en annan typ av utsatthet som beskrivs i forskning som rör migranter (Wall & São 

José, 2004). Sabates-Wheeler och Koettl (2010, s. 116f) menar att migranter befinner sig i en 

särskilt utsatt position eftersom de inte längre lever i det land de är födda, och att de 

åtminstone till en början, inte har tillgång till informella sociala nätverk i det nya landet. Dock 

beskrivs migranter i internationell forskning som aktiva aktörer som trots utsattheten i 

positionen som migranter utvecklar strategier för att klara sin välfärd, bland annat i relation 

till omsorgen om deras barn (Lie, 2010; Wall & São José, 2004; Zhou, 2012). 

Socialpolitiken och i synnerhet den offentliga barnomsorgen har varit centrala komponenter i 

konstruktionen av den svenska välfärdsstaten (Strandbrink & Pestoff 2006, s. 17). Den 

offentliga barnomsorgen i Sverige, som innefattar förskola och fritids, ska finnas tillgänglig 

för alla föräldrar som har barn i åldrarna 0-12 år och arbetar eller studerar (ibid., s. 40-41). År 

2002 beslutade regeringen att även barn till föräldrar som befinner sig i arbetslöshet ska ha 

rätt till förskola 15 timmar per vecka (Mahon et al., 2012). Detta visar att alla inte har samma 

tillgång till den offentliga barnomsorgen. Vid sidan av den offentliga barnomsorgen kan 

sociala nätverk (mor- och farföräldrar, andra släktingar, vänner och grannar) ingå i många 

familjers lösningar av barnomsorgen. Avsaknaden av sociala nätverk i den omedelbara 

omgivningen kan försämra migranters förutsättningar för att ta hand om sina barn. Att 

migranter är överrepresenterade bland dem som befinner sig i ekonomisk utsatthet kan 

dessutom leda till att många därmed hindras från att använda sig av privat barnomsorg.  

Att involvera ett transnationellt socialt nätverk i barnomsorgen kan vara en möjlighet för 

migranter som har ett sådant. Detta innebär att omsorgen förmedlas via sociala relationer 

mellan människor som befinner sig i olika länder och att omsorgen överbryggar de nationella 

gränserna (Boccagni, 2012; Leifsen & Tymczuk, 2012; m.fl.). Lie (2010, s. 1440) menar att 

barnens mor- och farföräldrar i synnerhet kan ha en central roll i barnomsorgen oavsett om de 

befinner sig i värdlandet eller i hemlandet. Zhou (2012) visar att mor- och farföräldrars 

deltagande i barnomsorgen på plats i värdlandet kan möjliggöra ett inträde på 

arbetsmarknaden. Men som Wall och São José (2004) påpekar har migranter inte alltid sina 
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släkt- och familjenätverk på plats i värdlandet och inte heller möjlighet att hämta dem, vilket 

gör att denna typ av transnationella lösningar inte alltid är möjliga.  

I den här studien är kurdiska migranter i Sverige i fokus. Kurder är en etnisk grupp som består 

av människor som kommer från olika länder, bland annat Irak, Iran och Turkiet (Taloyan, 

Johansson, Saleh-Stattin & Al-Windi 2011, s. 343). Emanuelsson (2007) påpekar att det är 

vanligt att medlemmar i kurdiska familjer är utspridda i olika länder och att transnationaliteten 

därför är framträdande i dessa familjer. Emanuelsson (ibid.) visar även att kurdiska kvinnor 

med småbarn kan känna en avsaknad av stöd från släktingar ifråga om barnen, och att 

kvinnornas del i familjens förhandlingar ofta därför blir att söka finna transnationella 

lösningar för att tillgodose barnens behov (ibid. s. 285). Men att söka finna transnationella 

lösningar är inte samma sak som att faktiskt ha möjlighet att använda sådana lösningar. 

Utifrån detta kommer vi i denna studie att undersöka både vilka förutsättningar kurdiska 

kvinnor i Sverige har för att lösa barnomsorgen, samt hur de faktiskt löser barnomsorgen.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att, utifrån kvinnors perspektiv, undersöka vilka förutsättningar 

kurdiska familjer i Sverige har för att lösa barnomsorgen, samt hur de gör det.  

 Hur ser de kurdiska föräldrarnas förutsättningar och ansvarsfördelning ut ifråga om 

barnomsorgen? 

 Vilka sociala nätverk använder kurdiska familjer för att ta hand om sina barn, och hur 

ser stödet ut från dessa nätverk? 

 Vilken tillgång har de till den insitutionaliserade barnomsorgen, och hur använder de 

den? 

Begreppsförklaring och bakgrund  
Begreppet barnomsorg är centralt i denna uppsats och därför kommer vi inledningsvis att 

diskutera det samt klargöra hur vi förhåller oss till det. Vi diskuterar även begreppet i relation 

till det engelska begreppet childcare eftersom vi under sökandet efter nationell och 

internationell forskning upptäckte att betydelsen av begreppen skiljer sig åt. I och med 

beskrivningen av begreppet barnomsorg kommer vi in på barnomsorgens institutionalisering i 

den svenska kontexten. Vi belyser därefter socialpolitikens genusdimension i relation till 

barnomsorgen. I och med detta kommer vi även in på migranters välfärdsvillkor, i synnerhet 

gällande barnomsorgen, samt kurders situation i Sverige.  
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Barnomsorg 
Det svenska begreppet barnomsorg kan översättas med engelskans childcare. Trots detta 

förstås det svenska och det engelska begreppet olika. Det engelska begreppet childcare 

används i en vidare bemärkelse än det svenska begreppet barnomsorg. Exempelvis görs i 

engelskan en distinktion mellan ”parental childcare” och ”non-parental childcare” (se till 

exempel Craig & Powell, 2013), vilket innebär att begreppet childcare i sig självt inrymmer 

båda aspekterna. I svensk litteratur används begreppet barnomsorg ofta synonymt med en 

institutionaliserad barnomsorg, vilket gör att begreppet mer liknar engelskans ”non-parental 

childcare”. Vidare definieras begreppet barnomsorg enligt Nationalencyklopedin som en 

”samlande benämning på samhällsstödd förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg” (NE, 

2014).  

Childcare är ett begrepp som används bland annat i den internationella litteraturen kring 

transnationella migranters familjeliv (se till exempel Lie, 2010). Begreppet fångar inte enbart 

den institutionaliserade barnomsorgen utan även den barnomsorg som förmedlas av andra 

aktörer än förskolepersonal såsom föräldrar och syskon eller andra släktingar, samt vänner 

och bekanta. Vidare fångar begreppet childcare i detta sammanhang den barnomsorg som sker 

på andra platser än förskolan såsom exempelvis i hemmet, hemma hos en granne, eller från ett 

annat land. Begreppet fångar således mångfalden i den barnomsorg som uttrycks inte bara 

inom ramen för en förskoleverksamhet, utan som innefattar hela barnets liv och därmed 

uttrycks på en rad olika sätt. 

Moqvist (1997, s. 110-111) skiljer mellan vård och omsorg om barn inom familjen samt vård 

och omsorg om barn utanför familjen. Vård och omsorg om barn inom och utanför familjen 

blir på så vis ett uttryck som liknar engelskans childcare mer än begreppet barnomsorg. I 

denna uppsats har vi valt att använda begreppet barnomsorg och ge begreppet samma 

innebörd som engelskans childcare, i likhet med hur Moqvist använder benämningen vård och 

omsorg av barn inom och utanför familjen.  

Socialpolitikens genusdimension i relation till barnomsorgen 
Utbyggnaden av den offentliga barnomsorgen som tog fart på allvar under 1970-talet (Persson 

1994, s. 150) kan ses som en orsak till varför det svenska begreppet barnomsorg idag ofta 

förstås som liktydigt med den offentliga barnomsorgen. Persson (1994, s. 147) menar att 

föräldrars livsvillkor i Sverige har förändrats radikalt i och med utbyggnaden av den 

offentliga barnomsorgen. Bland annat har utbyggnaden skapat helt andra förutsättningar för 

kvinnors delaktighet på arbetsmarknaden. Persson (1994) menar att samhällsförändringarna 
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ingriper i föräldrars vardag och påverkar deras sätt att tänka, både kring barn och om 

barnomsorg. Utbyggnaden av den offentliga barnomsorgen har aldrig handlat enbart om 

barnen, utan från 1930-talet då utbyggnaden började till 1970-talet har det hela tiden också 

handlat om familjens roll och i synnerhet kvinnors roll och förhållande till arbetsmarknaden 

(Hammarlund 1989, s. 13). Anledningen till utbyggnaden av den offentliga barnomsorgen var 

att bredda kvinnors möjligheter till arbete (Hanspers & Mörk 2011, s. 40). Kvinnors roll har 

alltså varit central historiskt sett när det gäller vård och omsorg om barn, och det är kvinnorna 

som har burit huvudansvaret på detta område. Detta är dock en värdestruktur som inte enbart 

som har existerat i det förflutna, utan som fortfarande lever kvar (Persson 1994, s. 150) trots 

att utbyggnaden av den offentliga barnomsorgen i Sverige möjliggjort att många kvinnor idag 

kan förena familjeliv med arbetsliv. Den vardagslivsaspekt av välfärden som barnomsorgen 

är, utgörs och konstrueras av de sociala relationerna inom familjen (Righard 2008, s. 8). 

Uppdelningen av det produktiva och det reproduktiva arbetet är oupplösligt sammanvävt med 

organiseringen av vardagslivet (ibid.) och således även familjers välfärd gällande barnomsorg. 

Socialpolitiken har aldrig varit neutral, utan den har skapat normer och förutsättningar för hur 

människor kan och ska respektive inte kan och ska leva sina liv (Righard 2008, s 10). I och 

med detta har socialpolitiken även format genusrelationerna vilket resulterat i olika villkor 

eller förutsättningar för kvinnor och män ifråga om just barnomsorg (Bergqvist 1990, s. 227). 

Villkor i fråga om barnomsorg är därmed bland annat en fråga om ojämlikheter i samhället.  

Välfärdsvillkor i relation till barnomsorg 
Välfärdsvillkor när det gäller barnomsorgen är även en fråga om människors olika 

förutsättningar ifråga om tillgång till den offentliga barnomsorgen. Den offentliga 

barnomsorgen i Sverige började privatiserats från och med 1980-talet. Nyliberala idéer 

utmanade det svenska välfärdssystemet och barnomsorgen har alltmer anpassats till 

marknadsekonomin (Mahon et.al., 2012). I Sverige har icke-offentlig barnomsorg och 

däribland vinstdrivande företag gjort intåg på arenan. Författarna beskriver att 

föräldrakooperativ i det initiala skedet under 1980-talet utgjorde största delen av den icke-

offentliga barnomsorgen, vilket började med att företaget Pysslingen etablerades i 

Stockholmstrakten, men att den borgerliga regeringen så småningom under 1990-talet 

beslutade att tillåta även vinstdrivande företag inom barnomsorgen, ett beslut som den 

socialdemokratiska regeringen som då efterträdde den borgerliga inte förändrade (ibid. s. 

426). Mahon et.al. (ibid.) konstaterar att vinstdrivande företag idag utgör nästan hälften av 

den icke-offentliga barnomsorgen i Sverige. Privatiseringen medför bland annat konkurrens 
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mellan olika barnomsorgsleverantörer, vilket kan vara problematiskt eftersom alla människor 

inte har samma förutsättningar till att göra medvetna eller aktiva val. Hanspers och Mörk 

(2011, s. 38ff) menar att föräldrars val ifråga om barnomsorg kan vara en fråga om tillgång 

till information om de olika alternativ de har att välja mellan. Wall och São José (2004) menar 

att migranter ofta kan sakna tillgång till information gällande vad samhället erbjuder för 

tjänster. Hanspers och Mörk (2011, s. 38ff) menar vidare att då föräldrar i områden med hög 

boendesegregation gör sina ”val” av förskola (hur mycket inflytande de nu än har över dem) 

utifrån att förskolan ska ligga i nära anslutning till hemmet, kan detta leda till segregerade 

förskolor (ibid.). Utifrån att migranter generellt sett befinner sig i en ekonomiskt mer utsatt 

position (Social rapport 2010, s. 7), kan privatiseringen innebära både att föräldrar tvingas 

välja närmsta möjliga alternativ för att minska de ekonomiska kostnaderna, och att deras 

valmöjligheter över lag begränsas till att gälla mindre kostsamma alternativ ifråga om 

barnomsorgen.  

Migranters välfärdsvillkor generellt 
Sabates-Wheeler och Koettl (2010) skildrar hur migranter blir utsatta på arbetsmarknaden och 

vilka sociala skyddsnät som kan finnas för migranterna. Att migranter flyttar mellan olika 

länder, och därmed också mellan tydlig reglerade arbetsmarknader och socialförsäkrings-

system, orsakar specifika sårbarheter för migranterna, menar författarna (ibid.). Tillgången till 

formella tjänster såsom bostad, utbildning och grundläggande hälso- och sjukvård, samt 

kunskap om regler i det nya värdlandet är begränsade för migranterna, åtminstone i ett första 

skede av vistelsen i värdlandet (ibid.). Författarna tar även upp andra orsaker till migranters 

utsatthet såsom att de rikare länderna har gjort lagarna strängare för migranter, vilket gjort att 

migranter inte har samma tillgång till socialt skydd som icke-migranter har. Författarna 

konstaterar att migranters sårbara position på grund av migrationen kräver att det finns 

särskilda bestämmelser gällande det sociala skyddet för att hantera de risker som migrationen 

medför (ibid.).  

Kurders situation i Sverige  
Khayati (2012) skriver om kurders situation i Sverige. Han menar att det inte går att med 

säkerhet fastställa hur många kurder som finns i Sverige eftersom de i statistiken registreras 

utifrån vilka länder de kommer ifrån. Dock är 60 000 - 70 000 en vanlig uppskattning, menar 

Khayati (2012, s. 6). Han menar att utvecklandet av den kurdiska diasporan i Sverige dels 

beror på sammansättningen av den kurdiska befolkningen i Sverige som är mycket mångsidig 

ur ett socialt och politiskt hänseende, och dels det politiska klimatet i Sverige som främjar 
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transnationella aktiviteter bland den kurdiska delen av befolkningen genom att främja kurdiskt 

föreningsliv i Sverige samt transnationella nätverk bland kurderna (ibid.). Han menar att 

transnationella aktiviteter är mer framträdande bland kurder i Sverige än bland kurder i övriga 

Europa (ibid., s. 7). I diasporan, det vill säga folkets förskingring till olika länder, har kurder 

bevarat sina transnationella förbindelser. Dessa har betydande effekter på deras kollektiva liv 

och de platser där de befinner sig, både på ett socialt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt plan. 

I kurdernas upprätthållande av sina transnationella förbindelser har Sverige spelat en 

betydande roll (Khayati, 2012). Vidare menar Emanuelsson (2007, s. 285) att 

transnationaliteten bland kurder är så genomgående att den kan vara betydelsefull även ifråga 

om föräldrars omsorg om sina barn. 

Tidigare Forskning 
I detta kapitel diskuterar vi forskning kring vilka strategier migranter använder sig av för att 

lösa barnomsorgen. Då den institutionaliserade barnomsorgen inte räcker till, exempelvis i 

bemärkelsen att det inte finns tillräckligt många förskoleplatser och det är långa köer, krävs 

det att familjer har möjlighet att ta till andra lösningar för att få ihop vardagslivet.  

Glick (2010, s. 498) skriver i en genomgång av forskning kring transnationella familjer i USA 

från det senaste årtiondet att individers möjligheter och val i det nya landet, bland annat ifråga 

om strategier för att bygga upp ett gott liv och trygga sin välfärd, är tätt sammankopplat med 

individernas familjeband. Emanuelsson (2007) som gjort en studie i Sverige bland kurdiska 

migranter, menar att individerna ofta söker trygga sin välfärd genom att använda sina 

transnationella familjeband för att lösa barnomsorgen (ibid. s. 285).  

Hur migranter löser barnomsorgen 
Transnationalism i relation till migration är ett område som det har forskats kring utifrån flera 

vetenskapliga discipliner (Righard 2008, s. 55). Bland annat inom socialpolitik, sociologi, 

antropologi, medicin och ekonomi. I den internationella forskningen kring hur migranter löser 

barnomsorgen lyfts de transnationella sociala banden ofta fram som centrala. I det följande 

diskuterar vi forskning som belyser detta. 

Boccagni (2012) har gjort en sociologisk studie bland mödrar som har migrerat till Italien och 

lämnat kvar sina barn i Ecuador. I studien framkommer hur mödrarna praktiserar sitt 

moderskap på distans. Empirin visar att dessa kvinnor upplever ambivalens då de å ena sidan 

upplever migrationen som en nödvändig uppoffring för deras del, samtidigt som situationen 
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genererar en oro hos dem om att förlora greppet om barnuppfostran. De försöker att på 

avstånd utöva en viss kontroll över sina barns vardag samtidigt som de är medvetna om att 

dessa försök inte med säkerhet är tillräckliga. Studien visar också att mödrarna arbetar hårt 

och sparar pengar för att kunna skicka pengar till sina barn, samtidigt som de också är oroliga 

över att barnen kommer att spendera dessa på ett opassande sätt (ibid.). Boccagni (2012, s. 

264) menar att paradoxen med transnationella familjeband är att de i vissa fall till och med 

kan vara mer betydelsefulla än de relationer som finns i migranternas omedelbara närvaro i 

vardagen. 

Leifsen och Tymczuk (2012) har också undersökt hur migranter utövar sitt föräldraskap på 

distans. De har gjort en jämförelse mellan ukrainska och ecuadorianska arbetskraftsmigranter 

i Spanien. Författarna menar att hur föräldrar förmedlar omsorg på distans är beroende av det 

geografiska avståndet till barnen, och att det spelar roll om hemlandet är något närliggande 

land eller om hemlandet ligger på en annan kontinent. Skillnaderna, menar författarna, består i 

att de olika geografiska avstånden innebär olika möjligheter och begränsningar ifråga om 

kommunikation, besök och familjens återförening (ibid.). Omsorgen förmedlas av föräldrarna 

via kommunikationsteknik, betalnings- förmedlingsföretag och transporter (ibid.). 

Zhou (2012) beskriver hur far- och morföräldrar involveras i barnomsorgen kring sina 

barnbarn. Empirin bygger på intervjuer med mor- och farföräldrar från Kina, vars barn har 

migrerat till Canada. Omsorgen från far- och morföräldrarna ges genom att de kommer och 

bor tillsammans med sina barn och barnbarn. I artikeln belyser Zhou (ibid.) bland annat hur 

denna involvering i barnomsorgen villkoras av olika faktorer som har med migrationen att 

göra. Dessa faktorer är exempelvis vilka regler som finns ifråga om hur länge far- och 

morföräldrarna får besöka sina barn och barnbarn. En annan faktor är hur livssituationen 

förändras för far- och morföräldrarna. Dessa färdas lång väg på äldre dagar och hamnar i ett 

helt nytt samhälle där de blir väldigt beroende av sina egna barn för att klara sig. Deras 

situation förändras också därför att de, på grund av att de är sammanboende med sina barn 

och barnbarn i Canada, får ta ett ansvar för hushåll och barnbarn som är större än vad det hade 

varit om de alla befann sig i hemlandet (ibid.). Det finns också en genusdimension när det 

kommer till transnationella lösningar på barnomsorgen. Zhou (2012 s. 239-240) menar att den 

äldre generationens insats i barnomsorgen kan vara den enda tänkbara lösningen för att den 

kvinnliga migranten, som måste börja om från noll i värdlandet, ska stöttas i processen att 

etablera sig på arbetsmarknaden i det nya landet. Maher et al (2008, s. 548) menar att de 

luckor som skapas ifråga om barnomsorgen i och med kvinnans inträde på arbetsmarknaden, 
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genom att hon inte längre kan ta samma ansvar, varken ersätts av mäns ansvarstagande i 

parhushåll eller av den institutionaliserade barnomsorgen. Männens ansvarstagande i relation 

till barnomsorgen ökar i långsam takt, medan kvinnors inträde på arbetsmarknaden är en 

utveckling som har skett i betydligt högre takt samtidigt som hennes ansvar ifråga om 

barnomsorgen förblir detsamma (ibid. s. 555). När mor- och farföräldrar involveras i en 

transnationell lösning på barnomsorgen, visar Zhou (2012) att ansvaret för barnomsorgen kan 

förflyttas från modern till far- och mormodern. 

Lie (2010) diskuterar transnationella aspekter av barnomsorg.  Författaren fokuserar 

betydelsen av sociala nätverk och migrationshistoria för att förstå hur olika etniska 

minoritetsgrupper löser behovet av barnomsorg. Undersökningen har gjorts bland migranter 

från Bangladesh och Kina i Storbritannien och omfattar intervjuer med både barn, föräldrar 

och mor- och farföräldrar. Lie (ibid.) konstaterar att de sociala nätverken är centrala ifråga om 

att tillgodose behovet av barnomsorg, i synnerhet banden till mor- och farföräldrar. Mor- och 

farföräldrarna kan bo tillsammans med sina barn och barnbarn, ha egna hushåll i närheten, 

eller bo i hemlandet, samt eventuellt själva har ett vårdbehov.  Det finns skillnader mellan 

mor- och farföräldraskapet i de två olika migrantgrupperna. Mor- och farföräldrarna från Kina 

var mer involverade i barnomsorgen under den första tiden efter barnens födsel. Deras far- 

och morföräldraskap var intensivare och mer tidskrävande eftersom barnbarnens mödrar i 

dessa fall hade långa arbetsdagar. I dessa familjer var ofta både barnbarnets morfar och farfar 

involverade. I de Bangladeshiska migrantfamiljerna framträder barnomsorgen från mor- och 

farföräldrar oftast i en kontext av sammanboende med barn och barnbarn, eller att de bor i 

närheten. De bangladeshiska far- och mormödrarna hade ofta även andra omsorgsåtaganden 

gentemot andra personer i släkten. Då föräldrar befinner sig i en krissituation kan mor- och 

farföräldrarna från Bangladesh resa till dem för att hjälpa till. Detta var dock vanligare bland 

de kinesiska mor- och farföräldrarna, en skillnad som Lie (2010) menar troligtvis har religiösa 

förklaringar. Lie (ibid.) påpekar också i artikeln att frånvaron av stöd från familjen kan orsaka 

begränsningar ifråga om arbete, särskild då migrantföräldrarna är ensamstående. 

Wall och São José (2004) undersöker de strategier som migrantfamiljer använder för att 

kombinera arbete med familjeliv. Studien fokuserar migrantfamiljer med barn under tio år 

som bor i Finland, Italien, Portugal och Frankrike. Wall och São José (2004) tar upp olika 

strategier som migranter kan använda för att lösa barnomsorgen då de själva inte har 

möjlighet att ge den. De visar att en strategi kan vara att föräldrar kan delegera 

omsorgsansvaret till andra aktörer, både institutionaliserad barnomsorg och informella 
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barnomsorgslösningar utanför familjen såsom att exempelvis grannar involveras. En annan 

strategi är att föräldrarna förhandlar fram lösningar där båda görs ansvariga ifråga om 

barnomsorgen. En tredje strategi är att mödrarna skär ner på sin arbetstid för att kunna lägga 

mer tid på barnomsorg. En fjärde strategi är att låta barnen vara hemma en stund själva efter 

skolan eller förskolan. Den femte strategin som Wall och São José (2004) presenterar är att 

föräldrarna tar med sina barn till sin arbetsplats under arbetstid, och den sista strategin de 

presenterar består i att äldre syskon passar sina småsyskon. Dock kan migranter ha andra 

förutsättningar för att ta till den första strategin som involverar ett socialt nätverk än personer 

som bor i det land de är födda i. Wall och São José (2004) påpekar att migranter kan sakna 

tillgång till lokala sociala nätverk som kan involveras i barnomsorgen. Migranterna i studien 

utsätts oftast för social isolering. Wall och São José (2004) menar vidare att anledningen till 

migrationen också spelar roll för vilka strategier familjerna använder sig utav för att lösa 

barnomsorgen. I studien väljer högutbildade migranter mer kostsamma lösningar inom den 

privata barnomsorgen, medan individer som migrerar på grund av äktenskapsmigration oftare 

löser barnomsorgen genom att modern skär ner på sitt lönearbete. Lågutbildade 

arbeskraftsmigranter använder sig utav lösningar som innebär låga ekonomiska kostnader, 

strategin att ta med sig barnen till arbetet, att äldre syskon passar sina småsyskon, samt att 

barn får vara hemma kortare stunder på egen hand (ibid.). Författarna konstaterar även att 

migranterna har en stark press på sig att arbeta hårt och att de dessutom ofta ha långa 

arbetsdagar samt oregelbundna och obekväma arbetstider. Deras tillgång till information är 

ofta begränsade ifråga om vad samhället erbjuder för tjänster (ibid.).  

Teori 
I detta kapitel förklarar vi det teoretiska begreppet den komplementära arbetsordningen, samt 

begrepp inom det transnationella perspektivet på migration. 

Den komplementära arbetsordningen 
Moqvist förklarar den komplementära arbetsordningen i relation till den komplementära 

genusordningen som har funnits och finns i vårt samhälle. Då könen ska komplettera varandra 

innebär detta även att deras arbetsuppgifter ser olika ut. När Moqvist förklarar detta går hon 

så långt tillbaka som till Rousseau och hans berömda verk Émile eller om uppfostran från 

1700-talet som handlar om hur pojkar respektive flickor ska uppfostras. Moqvist menar att 

den komplementära genusordningen upprätthålls i samhället och ger upphov till den 

komplementära arbetsordningen (Moqvist 1997, s. 53-54). Hon ger som exempel hur 
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samhället såg ut på 1950-talet då arbetsmarknadens behov kunde täckas av män och ogifta 

kvinnor, att det fanns en anpassad skattelagstiftning samt att mäns löner var relativt höga. I 

och med detta blir en komplementär arbetsordning verklighet, och på 1950-talet var det även 

ett ideal (ibid.). Den komplementära arbetsordningen innebär en tydlig uppdelning mellan 

kvinnliga och manliga arbetsinsatser inom och för familjen. I den komplementära 

arbetsordningen rör kvinnans insats framförallt moderskapet och hemmet medan mannens 

insats rör ett ansvarstagande ifråga om familjens försörjning genom förvärvsarbete (ibid.). 

Moqvist (1997, s. 110) menar att man inte kan prata om barnomsorgsfrågor utan att ta hänsyn 

till frågor rörande kvinnors förvärvsarbete, på grund av den komplementära arbetsordningen.  

Det transnationella perspektivet på migration 
Några av dem som brukar ses som pionjärer inom forskning kring transnationell migration har 

formulerat en ofta citerad definition av begreppet transnationalism (Kenndal 2011, s. 33): 

…the processes by which immigrants forge and sustain multi-stranded social relations that link 

together their societies of origin and settlement. We call these processes transnationalism to 

emphasize that many immigrants today build social fields that cross geographic, cultural, and 

political borders. (Basch et.al. 1994, s. 8). 

De migranter som utvecklar ekonomiska, religiösa, sociala, familjära eller organisationella 

relationer som överbryggar gränser, kallar Basch et al (1994, s. 8) för transmigranter. 

Transmigranter agerar, tar beslut och utvecklar sina identiteter inom nätverk av relationer som 

förbinder dem till flera nationalstater. Denna definition av transnationalism är ett verktyg för 

att analysera de levda erfarenheterna av individer som agerar på ett sätt som utmanar våra 

föreställningar om geografisk plats och social identitet (ibid.). Det möjliggör också att se hur 

transmigranter formas av sin egen transnationella praktik och hur dessa praktiker påverkar de 

involverade nationalstaterna (ibid.).  

En central aspekt av transnationell migration är alltså migranters sociala band till människor i 

olika länder. Transnationalismen utmanar således de nationella gränserna (Lunt, 2009; Zhou, 

2012), och eftersom de nationella gränserna har varit det som avgränsat välfärdsregimerna 

utmanas även dessa (Zhou 2012, s. 232). Vidare utmanar ett transnationellt perspektiv den syn 

på migration som varit förhärskande in i vår tid och som har influerat både lagstiftning och 

forskning, nämligen synen på migration som något definitivt där migranter måste välja bort 

det gamla för att kunna integreras in i det nya samhället (Eastmond 2007, s. 45). Det 

transnationella perspektivet på migration synliggör tudelningar och förenklingar av migranters 

liv och levnadsmönster (Emanuelsson 2007, s. 260). Exempelvis kan en tudelning eller 
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förenkling vara att en individ antingen lever sitt liv ”här” i Sverige eller ”där” i Turkiet, 

medan verkligheten kan vara att individen lever sitt liv utifrån båda platserna. Genom ett 

transnationellt perspektiv på migration synliggörs att människors liv inte nödvändigtvis 

behöver utgå ifrån enbart en nationalstat (Righard 2008, s. 5). Människor kan således leva 

sina liv över nationsgränser och vara förankrade i flera nationalstater samtidigt (Righard 2008, 

s. 11). 

Det transnationella perspektivet öppnar upp för möjligheten att se vilka resurser migranter kan 

ha i sociala relationer som överskrider nationella gränser, samt vilken betydelse dessa sociala 

relationer kan få för familjers strategier för att lösa barnomsorgen. Righard (2008, s. 169) 

menar att transnationella aktörer kan vidmakthålla sin välfärd över välfärdsstatens gränser och 

menar att dessa aktörer inte nödvändigtvis förlitar sig på välfärdsstrategier som regleras inom 

välfärdsstaten. Det transnationella perspektivet föreslår en förståelse av begreppet vardagsliv 

som något som upprätthålls över nationsgränser och förankras i flera nationalstater (Righard 

2008, s. 6). Utifrån denna förståelse av vardagsliv undersöker vi hur transnationella 

förbindelser påverkar hur kurdiska migranter löser barnomsorgen. 

Metod 

Förberedelserna inför arbetet med denna uppsats har inneburit att vi först och främst satte oss 

in i forskningen kring vårt ämne. Detta gjorde vi genom sökningar i databaserna Lub-search, 

Ebsco-host, Libris och Google Scholar. Bland annat använde vi sökorden transnational 

migration, family, care, childcare, samt med dess svenska motsvarigheter. I detta kapitel 

beskriver vi hur vi har gått tillväga för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Vi 

beskriver hur arbetsprocessen har sett ut från början till slut, alltifrån de resonemang vi fört 

och reflektioner vi gjort, både inför, under och efter genomförandet av studien.  

Utifrån vårt syfte att undersöka vilka förutsättningar kurdiska familjer i Sverige har för att 

lösa barnomsorgen, samt ta reda på hur de gör detta, har vi valt att använda oss av kvalitativ 

metod. Bryman (2011a, s. 413) menar att då forskare vill undersöka människors unika 

berättelser görs detta bäst genom kvalitativ metod. I detta fall har den kvalitativa metoden 

inneburit att vi har gjort intervjuer. Genom intervjuer kan forskaren, enligt Aspers (2011, s. 

139) försöka förstå sina informanter, ”utifrån deras egna referensramar” (Levin 2008, s. 37). 

Eftersom vi ville utgå från migranternas perspektiv var intervjuer det logiska metodvalet för 

oss. Intervjuer är en strategi där forskaren kan få höra informanternas synvinkel på ett visst 
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fenomen, samt få en inblick i informanternas normer, språkbruk och emotioner (Erikson-

Zetterquist & Ahrne 2011, s. 56). 

Vi har använt semistrukturerade intervjuer, och vi har utformat och använt en intervjuguide 

(se bilaga) innehållande frågor utifrån teman som vi fann relevanta i relation till syftet. Dessa 

var bland annat lokala sociala nätverk, transnationella sociala nätverk och institutionaliserad 

barnomsorg. Intervjuguiden har gett struktur och inriktning åt intervjun och ökat intervjuernas 

jämförbarhet (Bryman 2011a, s. 415-416). 

Metodens förtjänster och begränsningar 

Levin (2008, s. 37) tar, med hänvisning till Kvale, upp en svårighet med kvalitativa intervjuer 

som består i att skapa en god relation mellan intervjuaren och informanten. Risken med 

intervjumetoden är att maktobalanser kan uppstå, vilket kan innebära att intervjuaren styr 

samtalet för mycket eller att intervjusituationen kan bli allmänt otrevlig eller obekväm för den 

intervjuade (Aspers 2011, s. 141). När vi har genomfört våra intervjuer har vi därför haft 

dessa svårigheter och risker med i åtanke. Vi har försökt skapa intervjusituationer som har 

varit på kvinnornas villkor vad gäller plats och tid för att på så vis skapa bättre förutsättningar 

för en god relation och ett gott samtalsklimat. Eftersom vi har blivit inbjudna till samtliga 

kvinnors hem då vi har bokat in intervjuerna har detta inneburit att samtliga intervjuer har ägt 

rum i kvinnornas egna hem. Detta har gjort att de intervjuade har kunnat känna sig mer 

bekväma och avslappnade, och det har också minskat maktobalansen som annars hade kunnat 

uppstå om vi hade befunnit oss på en plats där vi som forskare var bekväma men var en okänd 

miljö för de intervjuade. För att skapa ett gott samtalsklimat och en god samtalsrelation har vi 

även på önskemål av en av de intervjuade hållit en av intervjuerna på turkiska, vilket gjorde 

att intervjun blev mer på hennes villkor. 

Validitet och reliabilitet 
Vår ingång i denna studie har varit att intervjua kvinnor om vilka förutsättningar familjerna 

har för att lösa barnomsorgen och om hur de löser barnomsorgen. Varför vi gjort detta val 

diskuterar vi under rubriken urval, men här vill vi diskutera det i relation till studiens validitet. 

Denna ingång har påverkat hur vi har konstruerat våra frågor och sedan ställt dem under 

intervjuerna. Exempelvis har vi ställt frågan om vem som hjälper kvinnan med barnomsorgen 

(för mer exakta formuleringar, se bilagan). Detta innebär att vi, redan i hur vi ställer frågan, 

gjort kvinnan till huvudansvarig. Under transkriberingarna la vi märke till att många av 

kvinnorna på denna fråga hade svarat att mannen hjälper dem. Om vi hade ställt denna fråga 

på ett annorlunda sätt är det inte säkert att vi hade fått svaret att mannen hjälper dem, utan att 
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svaret kanske mer hade kunnat tyda på ett gemensamt ansvar. Validiteten kan utifrån detta ha 

påverkats på det sätt att föräldrarna i denna studie framstår som mindre jämställda än vad de 

kanske i själva verket är. Dock kan vi i efterhand konstatera att denna ingång troligtvis inte 

har medfört någon större betydelse för validiteten eftersom det i empirin även framkommer 

berättelser om kvinnan och mannens olika förutsättningar för att ta ansvar ifråga om 

barnomsorgen. Detta diskuterar vi vidare i analyskapitlet. 

Under skrivandet har vi brottats med våra egna föreställningar och förförståelser samt 

distanseringen till ämnet. Detta utifrån att en av oss själv har ett transnationellt familjeliv, har 

små barn samt en kurdisk bakgrund. Detta faktum har inneburit att vi ibland har stått inför 

uppgiften att ompröva sådant som en av oss har hållit för sant i sitt eget liv när vi som 

forskare har ställts inför de nya kunskaper vi har fått genom vår studie (Börjesson 2006, s. 

178f). Men det har också varit en resurs i arbetet eftersom detta har inneburit att vi har kunnat 

ha en bättre förståelse för kvinnornas situation än om ingen av oss hade delat dessa 

erfarenheter och denna bakgrund med kvinnorna. Våra föreställningar skulle dock kunna vara 

ett hinder för undersökningens validitet, om ”forskaren i sitt arbete mer utgår ifrån sin egen 

värld än den värld som den som hon ska intervjua lever i” (Aspers 2011, s. 140), eftersom vårt 

mål har varit att undersöka kvinnornas personliga och unika erfarenheter vilka inte alltid har 

överensstämt med våra föreställningar eller erfarenheter. Våra olika bakgrunder och 

livssituationer har gjort att vi har olika perspektiv, vilket har varit berikande i arbetet med 

uppsatsen. Bland annat har vissa följdfrågor varit självklara att ställa i en viss situation för den 

ena av oss, men för den andra har andra följdfrågor varit självklara. 

För att undvika att våra föreställningar och vår förförståelse skulle påverka studiens validitet 

negativt har vi försökt skapa ”tematiskt öppna intervjuer” där vi försökt sätta våra egna 

föreställningar inom parantes (Aspers 2011, s. 140). Detta har vi gjort främst genom att 

tillsammans diskutera fram vilka teman som utifrån syftet var relevant att lyfta fram under 

intervjuerna, samt tillsammans försökt precisera vilka frågor inom dessa teman som vi vill ha 

svar på i vår intervjuguide. Även här har vi haft ett dynamiskt utbyte då vi utifrån våra olika 

bakgrunder har haft olika syn på hur barnomsorgen kan lösas.  

Under rubriken systematiserande av data beskriver vi vårt tillvägagångssätt vad gäller detta, 

och nämner bland annat att vi har spelat in, transkriberat, och tematiserat materialet, vilket är 

sådant som höjer studiens reliabilitet eftersom det möjliggör en noggrannare analys (Bryman 

2011a, s. 428). Vidare skriver vi under rubriken val av metod om vårt val att använda en 
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intervjuguide, vilket även det är en fråga om att öka reliabiliteten eftersom det ökar 

intervjuernas jämförbarhet (Bryman 2011a, s. 416). För att uppnå intern reliabilitet, det vill 

säga att vi som forskare kom överens om hur vi skulle tolka materialet (Bryman 2011b, s. 

352), har vi båda lyssnat igenom intervjuerna och läst igenom transkriberingarna. Därefter har 

vi diskuterat innehållet i det empiriska materialet samt hur vi har förstått det. Vidare har vi 

gjort analysen tillsammans och gemensamt bestämt hur vi skulle koppla teorin till empirin. Vi 

har även skrivit hela övriga uppsatsen tillsammans under det att vi hela tiden har fört en 

dialog kring vad och hur vi skulle skriva. 

Vi har, som tidigare nämnts, valt att hålla en av intervjuerna på turkiska eftersom en av 

kvinnorna önskade detta utifrån att hon inte hade befunnit sig i Sverige så länge och därför 

kunde uttrycka sig bättre på turkiska. Att hålla en intervju på turkiska var möjligt därför att en 

av oss kan turkiska. Att hålla en intervju på turkiska höjer studiens reliabilitet eftersom risken 

hade varit större för missförstånd och feltolkningar från vår sida om intervjun hade hållits på 

svenska. I arbetet med att översätta den turkiska intervjun skulle materialets reliabilitet dock 

kunna minskats om inte översättningen blev perfekt eller om innebörden eller nyanserna i 

uttalandena råkade förändras något i översättningsprocessen. Vi har haft denna problematik i 

åtanke och därför försökt göra översättningsarbetet så noggrant som möjligt genom att först 

transkribera intervjun på turkiska, för att därefter översätta transkriberingen till svenska. Dock 

vill vi understryka att vi är medvetna om att översättningsprocessen ändå kan ha påverkat 

studiens reliabilitet negativt i någon mån. Detta trots att användandet av det turkiska språket i 

denna intervju troligtvis främst ökade studiens validitet och reliabilitet, eftersom det innebar 

en intervju på ett språk som den intervjuade behärskade.  

Urval 
Vårt urval har varit ett målinriktat urval, vilket Bryman (2011a, s. 434) menar innebär att det 

styrs av vem eller vilka det är relevant att intervjua utifrån studiens syfte. Utifrån studiens 

syfte har det varit relevant för oss att rikta in urvalet mot kurdiska kvinnor som har små barn i 

så pass låga åldrar att de är i behov av vård och omsorg på ett särskilt sätt och därmed, 

åtminstone teoretiskt sett, har möjlighet att befinna sig i den offentliga barnomsorgen. Vidare 

har det varit relevant för oss att intervjua kvinnor som är bosatta i Sverige. Varför vi 

överhuvudtaget har valt att intervjua kvinnor i denna studie som fokuserar på barnomsorg, 

beror dels på att vi i genomgång av litteratur inom området uppmärksammat att mödrar 

framställs som centrala ifråga om barnomsorg, men även på grund av våra egna 

föreställningar om att så är fallet.  
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Vi har även tillämpat ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att vi har intervjuat kvinnor som 

varit tillgängliga (Bryman 2011b, s. 194) för oss samt intresserade av att delta i vår studie. 

Ifråga om bekvämlighetsurval har vi utgått ifrån våra egna kontakter. Eftersom en av oss 

redan har ett socialt nätverk i vilket kurdiska kvinnor i Sverige ingår, såg vi ett 

bekvämlighetsurval som ett lämpligt alternativ i relation till uppsatsens tidsmässiga 

omfattning. Det var inte alla våra egna kontakter som själva hade små barn, men de kvinnorna 

hade i sin tur egna kontakter med kurdiska kvinnor som hade det, vilka de kunde förmedla till 

oss. På så vis använde vi även ett snöbollsurval, vilket enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011,s. 43) innebär att en person som forskarna kommer i kontakt med kan förmedla sina 

kontakter. Ifråga om snöbollsurval har vi därmed utgått från våra kontakters kontakter, det vill 

säga att våra bekanta kurdiska kvinnor har hjälpt oss att komma i kontakt med bekanta till 

dem som de har trott kunde vara intresserade av studien och som har små barn. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011, s. 43) menar att snöbollsurval är fördelaktigt att använda då man 

undersöker en speciell företeelse. De menar dock att risken finns att empirin blir ensidig 

eftersom de personer som forskarna får tips om att intervjua har kontakt med varandra och 

därmed eventuellt också har liknande erfarenheter (ibid.). Denna ensidighet har vi försökt 

undvika genom att inte enbart söka tips från en av våra kvinnliga kurdiska kontakter i Sverige, 

utan även som vi nämnde ovan använda oss av våra egna kontakter. Detta innebar att inte alla 

kvinnor vi intervjuade hade kopplingar till varandra. Dessutom behöver det inte i vårt fall 

innebära att kvinnorna har samma erfarenheter bara för att de har kopplingar till varandra 

eftersom de har olika bakgrunder, förutsättningar och livssituationer. Kvinnorna är i varierade 

åldrar, från 20-årsåldern till 45-årsåldern. Vissa var uppvuxna i Sverige, andra hade bara varit 

i Sverige några år. En av kvinnorna hade ett barn, de övriga fem hade flera. Barnen var i 

åldrarna 1-22 år. Denna bredd ifråga om intervjupersoner innebar att risken att empirin skulle 

bli ensidig, var minimal. Det som alla kvinnor hade gemensamt var att de alla hade små barn, 

i bemärkelsen att barnet eller barnen kunde vara aktuella för den institutionaliserade 

barnomsorgen. Vårt fokus i studien har varit på barnomsorgen kring dessa små barn.  

Systematiserande av data 
Vi valde att spela in intervjuerna för att vi skulle kunna vara fokuserade på det som sades 

under intervjuerna och inte bli distraherade av att samtidigt behöva anteckna (Bryman 2011a, 

s. 428). Att vi spelade in och därefter transkriberade intervjuerna innebar att vi kunde gå 

igenom intervjuerna flera gånger och sätta oss in i dem väl genom att både lyssna och läsa. 

Detta har underlättat en noggrann analys (Bryman 2011a, s. 428). Den intervju som vi har 
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hållit på turkiska har vi först transkriberat på turkiska och därefter översatt till svenska. 

Utifrån att vi har transkriberat intervjuerna, och som sagt i ett fall även översatt intervjun, har 

vi också kunnat systematisera vårt empiriska material genom att koda och tematisera det. 

Kodning menar Aspers (2011, s. 18) är en del av analysarbetet som innebär att man plockar 

isär materialet och bearbetar det del för del. Vi har kodat genom att först göra anteckningar i 

marginalen på de utskrivna transkriberingarna, med koder såsom kvinnans sysselsättning, 

mannens sysselsättning, tid i institutionaliserad barnomsorg, hämta och lämna från förskolan, 

sjukdom osv. Därefter har vi genom att undersöka hur de olika koderna relaterar till varandra 

(Bryman 2011b, s. 525), plockat isär och tematiserat det empiriska materialet i ett Word-

dokument i datorn i övergripande teman. Detta genom att klippa ut och klistra in delar av 

materialet som passar under olika teman så att till slut varenda mening i intervjuerna har 

inrymts under något tema. Dessa teman har varit exempelvis hjälp från socialt lokalt nätverk, 

förutsättningar för hjälp från lokalt socialt nätverk, avsaknad av socialt nätverk, 

arbetsdelningen mellan modern och fadern, osv. Jönson (2010, s. 56) skriver att forskaren 

genom kodning kan hitta mönster och samband i sitt material. Detta har vi med enkelhet 

kunnat göra utifrån våra tematiseringar, eftersom vi har sett att temana har återfunnits i alla 

intervjuer. 

Jönson (2010, s. 56) menar vidare att man i arbetet med att koda materialet kan utgå från 

begrepp som man hittar i materialet när man går igenom det, men att man också kan utgå från 

sina frågeställningar och teoretiska begrepp. Vi har främst utgått ifrån begrepp som vi hämtat 

från vårt material, men vi har även utgått från exempelvis det transnationella perspektivet.  

Etiska överväganden 
Efter att vi på ovan beskrivna sätt har kodat och tematiserat materialet har vi i linje med 

Bryman (2011b, s. 525) tänkt igenom vilken betydelse kodningen får för dem vi har 

intervjuat. Detta har vi funnit relevant att göra eftersom det ur etisk synpunkt är viktigt att vi 

skyddar våra intervjupersoner från att ta skada av vår studie.  

Huvudkraven för en etisk forskning delas in i fyra delar: informationskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2014). Informationskravet 

innebär att vi som forskare har haft ett krav på oss att informera kvinnorna om studien, att 

deras medverkan i studien är frivillig, och att möjlighet finns att avbryta medverkan när som 

helst. Detta har vi gjort. I enlighet med nyttjandekravet kommer vi använda materialet från 

intervjuerna enbart till denna studie, vilket vi också har informerat kvinnorna om. I linje med 
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konfidentialitetskravet har vi valt att använda fingerade namn på kvinnorna, samt valt att inte 

specificera på vilka orter de bor. Även i transkriberingarna har vi använt fingerade namn samt 

anonymiserat orter, bostadsområden och liknande. Vidare har vi förvarat våra anteckningar 

med kontaktuppgifter, transkriberingarna samt bandinspelningarna på ett sätt som gör att 

ingen utomstående har kunnat få tillgång till dem. I presentationen av vår empiri har vi strävat 

efter konfidentialitet även i den bemärkelse som Bryman (2011b, s. 132) tar upp gällande att 

det inte ska vara möjligt för läsaren att spåra utsagorna till informanterna. För att uppnå 

samtyckeskravet har vi givetvis låtit kvinnorna själva bestämma över sin medverkan. I linje 

med Bryman (ibid. s. 135) har vi även försökt ge kvinnorna den information de har behövt om 

studien innan intervjuerna för att kunna fatta ett beslut gällande sin medverkan. Vidare har vi 

utgått ifrån deras önskningar gällande plats för intervjuerna, och, i den mån det har varit 

möjligt utifrån studiens tidsbegränsning, även vad gäller tidpunkt för intervjuerna. Att kunna 

utgå ifrån kvinnornas önskningar har varit värdefullt ur etisk synvinkel eftersom intervjuerna 

därmed har kunnat bli mer på deras villkor. Gällande språket har vi både för forskningens 

skull och för en av kvinnornas skull hållit en av intervjuerna på turkiska. Detta eftersom hon 

kunde uttrycka sig friare på detta språk, och att hennes berättelse på så vis blev rikare och 

därmed ännu mer intressant för vår forskning. Även här ser vi det som värdefullt ur etiskt 

hänseende att den som inte behärskar svenska har kunnat få möjligheten att beskriva sin 

situation. 

Resultat och analys 

I detta kapitel behandlas tre huvudteman: (1) De kurdiska föräldrarnas förutsättningar för att 

ta hand om sina barn samt hur de fördelar ansvaret för barnens omsorg. (2) Familjens sociala 

nätverk och hur dessa nätverk är kopplade till barnomsorgen. (3) De lokala förutsättningarna 

för barnens omsorg, här menar vi den institutionaliserade barnomsorgen. Vi inleder kapitlet 

med att presentera intervjupersonerna och deras familjer. 

De intervjuade och deras familjer 

Rojin har två söner som är nio och fyra år gamla. Hon studerar på en högskoleutbildning och 

är nu inne på andra året. Sidar har tre pojkar som är sjutton, elva och tre år gamla. Hon jobbar 

heltid måndag till fredag inom skolan. Helin har två döttrar och en son i åldrarna ett, tre och 

fem år. Hon är för närvarande mammaledig men jobbar annars inom transport och logistik, 

vilket hon har gjort i tio år. Shilan har fyra barn, en son på 22 år, en dotter som är 16 år samt 

två tvillingdöttrar som är fyra år gamla. Hon jobbar natt inom äldreomsorgen och har bott i 



 

22 
 

Sverige sedan hon var ett barn. Beriwan har en treårig dotter och väntar sitt andra barn. Hon 

har bott i Sverige i fyra år och studerar nu på SFI. När Xece ska beskriva sin familj berättar 

hon att hon har en kurdisk familj, att hon kommer från Turkiet och att hennes föräldrar bor 

där. Men hon berättar också att hon gifte sig och kom till Sverige 2008. Hon har två 

tvillingdöttrar på tre år. Xece läser just nu på Komvux på distans, men har en lärarutbildning 

från Turkiet i botten.  

Föräldrarnas förutsättningar  
Det som är gemensamt för alla intervjuade är att de är gifta samt att deras partner arbetar inom 

restaurangbranschen vilket innebär arbete på både dagar, kvällar och helger. 

Arbetsfördelningen mellan föräldrarna ifråga om barnomsorgen ser olika ut i de olika 

familjerna, men det som är gemensamt är att mödrarna har huvudansvaret för barnen fast att 

de själva har ett arbete eller studerar. Helin beskriver ansvarsfördelningen mellan henne och 

hennes man: 

Jag tror att kvinnan har nästan 90 procent av allt runt omkring som hon står för. Medan ens partner 

inte har det. Det gäller till exempel när man blir sjuk eller när man behöver akut åka iväg 

någonstans, så måste man ta med sig barnen. Då hade man hoppats på lite mer stöd från ens 

partner. (Helin) 

Att hennes önskan från mannen handlar om ett stöd visar att skillnaden ifråga om ansvaret för 

barnomsorgen är stort mellan dem. En annan av de intervjuade beskriver hur hon och hennes 

man gör när barnen behöver vara hemma från förskolan: 

Ja, jag stannade hemma när jag hade tid. Alltså, ja, jag stannade hela tiden [skratt]. Jag kan inte 

säga ”när jag har tid”. Det gällde för min man. Han stannade hemma när han hade tid. (Xece) 

Det blir uppenbart att ansvaret för barnomsorgen inte är lika stort för mannen som för 

kvinnan. Vidare berättar den intervjuade att hon inte gärna vill överlåta ansvaret till sin man 

när barnen är sjuka. Men om hon själv skulle vara sjuk, då löser de barnomsorgen i första 

hand genom att mannen tar ansvar för barnen nattetid och att hon ändå själv tar hand om dem 

på dagtid. Om hon verkligen inte skulle orka detta kan mannen gå till jobbet lite senare på 

dagen, komma hem lite tidigare, eller tar en paus från jobbet. Detta kan ses som att 

föräldrarna förhandlar fram lösningar där både mannen och kvinnan tar ansvar för barnens 

omsorg (Wall & São José, 2004). Dock visar den intervjuade att mannen och kvinnan har 

olika förutsättningar i dessa förhandlingar. En annan av de intervjuade stannar hemma med 

barnen trots att hon arbetar: 
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Det är första handen mina barn. Jag tänker inte, jag tänker inte på jobbet, jag tänker inte på 

någonting. Jag tar först hand om mina barn. (Sidar) 

När Beriwan får frågan om vem av föräldrarna som stannar hemma för vård av sjukt barn 

berättar hon att det är hon som gör det. Hon berättar att om hon ska iväg någonstans för några 

timmar så tar mannen hand om barnen om han är ledig, annars vänder hon sig till andra 

utanför familjen. Beriwans man är ledig två dagar i veckan, dessa dagar tar han hand om 

dottern. I detta fall tar mannen hand om barnet under förutsättningen att han inte arbetar, och 

kvinnan stannar hemma vid barnets sjukdom trots att hon studerar heltid. Mannens 

huvudansvar handlar om förvärvsarbetet, medan kvinnans handlar om barnomsorgen 

(Moqvist 1997, s. 54). En annan intervjuad beskriver hur det var innan deras yngsta barn fick 

tillgång till förskoleplats och visar därmed på kvinnans och mannens olika ansvarsområden:  

Jo, jag blev tvungen att börja med att jobba femtio procent eftersom jag inte hade barnomsorg 

[förskola]. Det gick inte att jobba heltid. För att barnen var vakna när jag kom hem på morgonen 

från jobbet. Och min man var tvungen att gå iväg och jobba efter två timmar. Och jag kunde inte få 

någon sömn, så det gick inte liksom. Då fick jag jobba varannan natt istället. Femtio procent. Tills 

jag fick en barnomsorgsplats. Jag blev tvungen att göra det för att lösa situationen. (Shilan) 

För att lösa barnomsorgen skär Shilan ner på sin arbetstid, vilket är en strategi som även Wall 

& São José (2004) uppmärksammat. Denna strategi bekräftar att det oftast är kvinnan som tar 

huvudansvaret för barnens omsorg. 

Något som ytterligare förstärker denna bild är att samtliga intervjuade utom Beriwan uppger 

att det var de som tog beslutet om vilken förskola barnen skulle gå. Det som Moqvist (1997, s. 

54) kallar ”den komplementära arbetsdelningen” synliggörs i intervjuerna, det finns en tydlig 

uppdelning mellan männens och kvinnornas arbetsinsatser ifråga om barnomsorgen. Vidare 

berättar samtliga intervjuade att anledningen till att deras barn började förskolan var att de 

själva skulle börja arbeta eller studera. Moqvist (1997, s. 110) påpekar att den 

institutionaliserade barnomsorgen alltid har haft en koppling till kvinnans förhållande till 

arbetsmarknaden. Till skillnad från kopplingen som finns mellan att kvinnan lämnar hemmet 

och att barnen börjar förskolan, påverkar mannens förhållande till arbetsmarknaden hur 

föräldrarna i övrigt tar hand om sina barn, till exempel vid sjukdom. Shilan berättar att hon 

brukar stanna hemma med barnen då de är sjuka, men då vi frågar om mannens möjligheter 

att ta ledigt säger hon:  

Jo, han kan ta hand om dom, mycket, mycket bättre än vad jag gör. Han är jätte, jätteduktig på att 

ta hand om tjejerna och så. Men det är på grund av att han jobbar inom privata sektorn. Och då är 
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det svårare för honom att ta ledigt och hitta en ersättare. Så det är enklaste lösningen att jag får 

vara hemma. (Shilan) 

Detta visar att förutsättningarna är olika för mannen och kvinnan i familjen. Den 

komplementära arbetsordningen avgör vem, hur och när man får stanna hemma för att ta hand 

om sina barn. Detta bekräftas av en annan intervjuad:  

Nu är det lugnt, han jobbar bara fem dagar i veckan, men timmarna är svåra för barnen. När dom 

vaknar och går till dagis sover han, och när han kommer sover barnen. Så det är svårt. […] Det är 

därför jag tvingade honom att läsa till ett yrke så att han kan jobba på ett annat sätt. (Xece) 

Mannens arbete påverkar hur familjerna organiserar sitt vardagsliv. Helins man är egen 

företagare, vilket innebär att han har svårt att vara ifrån jobbet. Hon säger att 

ansvarsfördelningen hade varit annorlunda om han hade haft andra arbetstider eftersom de då 

skulle ha delat lika på sysslorna. Righard (2008, s. 8) menar att uppdelningen mellan 

förvärvsarbete och arbete i hemmet är mycket sammanvävt med hur familjer organiserar sitt 

vardagsliv och därmed även barnomsorgen. Bland de intervjuade finns det också fall som 

visar att även om möjligheten finns att dela lika på ansvaret för barnen är det inte självklart att 

det blir så. Rojins man är liksom Helins egen företagare. Men till skillnad från Helin säger 

Rojin att detta innebär att mannen själv har möjlighet att bestämma över sin ledighet. När 

barnen är sjuka vill den intervjuade helst stanna hos dem: 

Jag lämnar barnen till min man, om jag har något i skolan, om det är viktigt.  […] Men om jag inte 

har något viktigt så jag stannar hemma. Jag hellre stannar hemma än att gå till skolan när dom är 

sjuka. Men när det är tenta, seminarier och så och man måste, ja obligatoriskt, då tar jag hjälp av 

dom [mannen och hans familj]. Men annars vill jag inte gå till skolan. För jag vill inte lämna sjuka 

barn hemma. (Rojin) 

Trots att maken skulle kunna vara hemma med barnen, är det tydligt att det är Rojin som tar 

huvudansvaret. Moqvist (1997) menar att kvinnor historiskt sett alltid har varit centrala ifråga 

om omsorg om familjens barn. Eftersom socialpolitiken har format genusrelationerna, skapas 

olika förutsättningar för kvinnor och män när det kommer till omsorg om barn (Bergqvist 

1990, s. 227). Med detta kan vi förstå att normerna internaliseras och upprätthålls.  

Sociala nätverk  
Wall och São José (2004) menar att migranter inte alltid har sina familjer i samma land som 

de själva bor och inte heller har möjlighet att hämta dem. Utifrån detta förstår vi att både 

lokala och transnationella sociala nätverk kan vara betydelsefulla för migranter. Vi har delat 
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in analysen kring de intervjuades sociala nätverk i lokala sociala nätverk och transnationella 

sociala nätverk, eftersom båda dessa nätverk involveras i familjernas omsorg om deras barn.  

Hjälpen från lokala sociala nätverk  

De intervjuades beskrivningar av deras sociala nätverk på lokal nivå som involveras i 

barnomsorgen ser olika ut. Alla kvinnorna uppger någon person som finns i närheten och som 

de kan vända sig till då de behöver någon form av hjälp med barnen. Men det varierar hur 

stort det sociala nätverket är och i vilken grad de tar, eller kan ta, hjälp av dem som ingår i 

det. Personerna som nätverken består av är släktingar på kvinnans eller mannens sida som bor 

på samma ort som familjen, grannar, vänner samt förskolepersonal.   

I första hand finns min svärmor, sen är det mina två svägerskor. När dom har möjlighet hjälper 

dom mig. Exempelvis en dag då min dotter är sjuk och jag har något obligatoriskt i skolan tar dom 

hand om henne, idag blev det så exempelvis. (Beriwan)  

Den intervjuade berättar att hon kan prata med svärmor om hon bekymrar sig över något som 

gäller barnet. Svärmor finns alltid till hands och besöker familjen ofta. Svägerskorna arbetar 

och studerar och svärmodern är sjukskriven. Fast att den intervjuade inte lyfter fram det som 

problematiskt kan vi förstå att det innebär en utsatthet att ta hand om små barn när man är 

sjuk. 

Alltså jag har inte haft några svårigheter. Alltså det blir alltid någon som jag kan lämna mitt barn 

till. Om det skulle vara så att ingen av dem [svärmor och svägerskorna] kan, så kan min dotters 

farbror hämta henne eller hennes farfar. Jag har mycket stöd alltså. (Beriwan) 

Beriwan berättar att hennes mans föräldrar och syskon har befunnit sig i Sverige sedan 1980-

talet. Att dessa personer finns i Sverige är därmed också en förutsättning som tycks underlätta 

för Beriwan ifråga om lösningar på barnomsorgen, eftersom det är just släktingar på mannens 

sida som Beriwan ser som viktiga ifråga om barnomsorgen. Det är dock inte alla de 

intervjuade som utgår ifrån samma förutsättningar. Sidar berättar att den enda personen hon 

har i sin omgivning som kan hjälpa henne med barnpassning är hennes svägerska:  

Om det är någonting akut eller om jag blir sjuk eller om jag måste gå någonstans akut, så vet mina 

barn att faster är hemma, dom går hem till faster. Men stackars faster, hon jobbar också. Därför är 

det inte så mycket hjälp från faster, men vi vet att hon finns här. (Sidar)  

Sidar vänder sig till henne även då hon är orolig eller bekymrad över något i barnens liv. 

Vidare berättar hon att hennes släktingar bor i andra länder och att hon inte har råd till någon 

annan lösning än att till största delen lösa det själv. Både svägerskans arbete, familjens fysiska 
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frånvaro och hennes ekonomiska situation är omständigheter som försvårar för Sidar och 

hennes familj att finna lösningar på barnomsorgen när föräldrarnas egna insatser inte räcker 

till. Sidar önskar att hon hade haft fler personer runt omkring sig som skulle kunna hjälpa till 

med barnen.  

Jag tycker att det är som att man kände så alltid, alltid det ensamt här. Det blir att man på grund av 

det alltid tänker: Hur ska man klara det? Jag vet inte faktiskt. Men vi känner att vi alltid på det här 

stället är ensamma. Ensamma med familjen. (Sidar) 

Utifrån detta förstår vi att avsaknaden av hjälp från ett lokalt socialt nätverk är något som 

genererar oro. Oron kan förstås som en kostnad av att Sidar får göra det mesta själv. Helin 

använder inte som Sidar ordet ensamhet för att beskriva sin situation. Men hon berättar att 

hennes familj ”i princip är helt själva”. Hennes föräldrar är bosatta i en annan stad i Sverige, 

och mannens föräldrar bor i Turkiet. Dock berättar hon att en farbrors barn bor i närheten och 

att de kan ställa upp med barnpassning när det behövs. Helin berättar också att hon har ”en 

väldigt god granne” som brukar ställa upp med barnpassning då det händer något akut och 

Helin behöver åka iväg för några timmar. 

Vidare berättar Helin att hon har ”två väldigt nära, goda vänner” som är äldre än henne själv 

och har vuxna barn. Dessa brukar hon vända sig till då hon har behov av att prata med någon 

gällande barnen, exempelvis om hon skulle vara bekymrad över något eller om hon behöver 

ha någon att rådfråga. Vid bekymmer som rör förskolan vänder Helin sig till pedagogerna. 

Men hon återkommer dock gång på gång under intervjun att de ”i princip är helt själva”, samt 

att hon ”gör det mesta själv” när det gäller barnen. Då hon får frågan om vad som händer om 

hon själv blir sjuk svarar hon: 

Ja, det är lite svårare hur den, eh, den frågan. För att i och med att man inte har så många nära och 

kära runt omkring sig som kan hjälpa en med barnomsorgen… Så det blir tufft. Jag får se till att 

inte bli sjuk… Det blir tufft. Men visst, det händer ju. Man får göra det bästa av situationen. 

(Helin) 

Helin berättar också att hon har sin mamma som hon vänder sig till ibland och pratar med via 

telefon och på så vis kan få stöd men att detta inte är något som sker i stor utsträckning. 

Liksom i Sidars och Helins fall är det lokala sociala nätverk som finns runt Xece och hennes 

familj, och som involveras i barnomsorgen, inte så stort:  

Nej tyvärr har jag inte så många som kan hjälpa mig att passa mina barn när jag har någonting 

annat. Jag kan säga att jag ansträngde mig mycket för denna sak. Alltså mina barn var ofta sjuka 



 

27 
 

på vintrarna. Samtidigt hade jag läxorna, skolan och hemmet och allt annat. Detta var svårt för mig 

att hinna. Man kunde inte sova på nätterna och dagens tempo var hårt för mig. Och det blev alltså 

bara negativa resultat för mig, kan jag säga. […] Man anstränger sig en period. Även fast du klarar 

det känner du dig tröttare. Du orkar inte. (Xece) 

Konsekvenserna av att Xece inte har så många att vända sig till är att hon får klara det mesta 

själv. Detta påverkar hennes hälsa. Xece berättar vidare om en kvinnlig granne och en av 

hennes kvinnliga kusiner som ”någon gång” kan hjälpa till med barnpassning av hennes två 

små barn. Men denna hjälp tycks vara minimal: 

Dom kan hjälpa, men som jag sa, dom har sina saker. Jag vill inte hela tiden, jag vill inte tvinga 

dom att dom ska passa mina barn. (Xece) 

Shilan berättar att familjen sällan har ett behov av hjälp med barnomsorgen från personer i 

närheten eftersom de till stor del löser det inom familjen. Wall och São José (2004) menar att 

en vanlig strategi bland migrantfamiljer är att äldre syskon hjälper till att ta hand om yngre 

syskon. Detta är en strategi som Shilans familj använder sig av. I de situationer då familjen 

har ett behov av hjälp från omgivningen handlar det om att Shilan har något möte på jobbet 

utöver arbetstid eller att hon vill göra något på egen hand på fritiden. Då löser familjen 

barnpassningen genom hjälp från släktingar:  

Jag har ju mycket hjälp. Jag får ju jättemycket hjälp från deras kusiner också som är jämngamla 

med min äldsta dotter. Dom brukar ställa upp jättemycket. Dom tycker det är roligt att ta hand om 

dom, så dom kan jag vända mig till. (Shilan) 

Rojin berättar att hon brukar få hjälp med barnpassning av sin svägerska och svärmor då inte 

mannen har möjlighet att ta hand om barnen, vilket bland annat kan vara de dagar då 

förskolan är stängd, om barnen är sjuka, om hon själv inte har möjlighet att göra det på grund 

av tentor eller andra obligatoriska moment i skolan, eller om hon behöver åka iväg någonstans 

för någon timme. När det gäller ett behov av att prata med någon angående något som rör 

barnen, vänder Rojin sig till en kvinnlig kusin som bor i närheten. 

Det blir tydligt i kvinnornas berättelser att ett lokalt socialt nätverk av personer som finns 

tillgängliga med hjälp ifråga om barnpassning och annat stöd som gäller barnen är viktigt. 

Wall och São José (2004) menar att en strategi för att lösa barnomsorgen kan vara att delegera 

omsorgsansvaret till andra aktörer utanför familjen såsom personer i ett socialt nätverk. Det är 

tydligt att strategin är mycket central oavsett om man har möjlighet att använda den eller inte. 

Wall och São José (2004) menar att migranter kan sakna tillgång till lokala sociala nätverk. Vi 
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kan se att migranternas lokala sociala nätverk i några fall är oerhört svaga, dels för att de 

består av få personer och dels för att hjälpen ifrån dessa är minimal. I praktiken innebär detta 

att kvinnornas arbetsbörda ökar. Maher et al (2008, s. 548) hävdar att de luckor som uppstår 

ifråga om barnomsorgen i och med kvinnans inträde på arbetsmarknaden, varken ersätts av 

mäns ansvarstagande eller den institutionaliserade barnomsorgen. Det är tydligt att dessa 

luckor kan fyllas genom hjälp från ett lokalt socialt nätverk. En avsaknad av lokala nätverk 

kan däremot ge upphov till saknad av viktiga familjemedlemmar som befinner sig långt borta.  

Mödrarna kan ibland få stöd från manliga familjemedlemar ur det lokala sociala nätverket, 

dock nämns dessa inte som centrala utan mer som några som finns tillgängliga om inte någon 

av de andra har möjlighet. Strategin att involvera sociala nätverk i lösningar av barnomsorgen 

har därmed en tydlig genusdimension. Ansvaret finns kvar hos de intervjuade kvinnorna och 

förskjuts från mödrarna till andra kvinnor. Maher et al. (2008) menar att männens 

ansvarstagande i relation till barnomsorgen ökar i långsam takt, medan kvinnors inträde på 

arbetsmarknaden är en utveckling som har skett i betydligt högre takt samtidigt som hennes 

ansvar ifråga om barnomsorgen förbli det samma (ibid. s. 555).  

Hjälpen från transnationella sociala nätverk 

Det som är gemensamt för alla familjer (utom Shilans) är att familjemedlemmarna är 

utspridda i olika länder. Helins familj finns i Sverige men hennes mans familj är utspridda i 

olika länder. Alla de intervjuade utom Helin och Shilan använder någon typ av transnationell 

strategi för att lösa barnomsorgen. Rojins mamma bor i Turkiet och är hemmafru. Hon har en 

syster som bor i Turkiet, och en syster och en bror som bor i Danmark.  

Jag ringer min mamma eller min syster. Dom hjälper mig till exempel om jag frågar något 

angående om barnens hälsa eller något. Jag ringer och frågar. Det blir så här eftersom dom inte är 

här. (Rojin) 

Hon berättar att hennes föräldrar har varit i Sverige två gånger sedan barnen föddes. Vid dessa 

tillfällen fick Rojin hjälp med barnen. Hennes mor tog hand om dem så att de inte behövde gå 

till förskolan. Dock var det inte detta som var anledningen till föräldrarnas besök, men Rojin 

menar att ”det var jätteskönt” att de var där och hjälpte till. Sidar berättar att hennes mamma 

bor i Turkiet, och att hon har flera syskon som bor i olika europeiska länder. Hon berättar att 

hon inte brukar träffa sin familj så ofta, däremot har de mycket telefonkontakt: 
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Vi brukar ha kontakt med varandra men vi träffas inte så ofta. Om jag har något problem här 

hemma eller om barnen är sjuka jag brukar ringa. Eller om dom har något i familjen så brukar vi 

ha kontakt. (Sidar)   

Beriwan ringer framförallt sin mamma som är i Turkiet och får råd om barnet är sjukt eller om 

hon inte vet vad hon ska eller inte ska göra med barnet. Med sin syster i Danmark pratar hon 

om barnet eftersom systern har barn i samma ålder. De jämför barnens utveckling och berättar 

vad barnen gör för varandra. Beriwan brukar också prata med sin svägerska:  

Jag pratar ofta med min brors fru gällande barn och barnuppfostran. Vi pratar väldigt mycket om 

hur barnen ändras med tiden. Exempelvis, min brors fru har två barn och hon hjälper mig mycket 

gällande mitt barn. Hon kan hänvisa mig till olika saker, hon kan säga hur jag ska tänka och göra 

när det är något specifikt om barn. På det sättet hjälper dom mig. (Beriwan) 

Xece berättar att hennes föräldrar bor i Turkiet och att hon har en bror som bor i en annan stad 

i Sverige, en bror som bor i Turkiet, och en syster i Österrike. I Xeces berättelse intar hennes 

mamma en central roll. Hon brukar ringa och prata med henne, bland annat när döttrarna är 

sjuka. När de var mindre pratade de ännu oftare. 

Klockan var tio eller elva på natten. Jag ringde min mamma och när jag hörde hennes röst så grät 

jag direkt och sa: vad ska jag göra? Hon sa några saker som jag kunde göra. Det gjorde jag och det 

hjälpte. (Xece)  

Vidare berättar Xece att hennes mamma också hjälper till med barnomsorgen genom att 

skicka mediciner via bekanta som reser mellan Turkiet och Sverige. Hon berättar att barnen 

hade kolik när de var tre månader gamla. De var på flera läkarbesök och åkte till akuten, men 

Xece säger att de inte fick den hjälp som de behövde från läkarna i Sverige utan bara fick höra 

att det skulle gå över efter sex månader: 

Dom [läkarna] sa: Det är normalt, det går över efter sex månader. Okej! Hur ska man orka till sex 

månader utan att sova, utan att barnen gör det? Både för barnen och för mamma och pappa det är 

jättejobbigt. Sen detta också löstes av min mamma. Hon skickade en medicin […]. Hon skickade 

den direkt och efter en vecka löste det sig. (Xece)   

Xeces svärmor bor i Turkiet. Då Xece var gravid och väntade tvillingar hade hennes svärmor 

bestämt sig för att komma och hjälpa henne och hennes man de första månaderna efter 

barnens födelse. Hon har även fått hjälp från en svägerska som bor i Danmark. Det var hon 

som hjälpte Xece första gången hon skulle duscha sina barn och var orolig att göra fel. Även 

vid andra tillfällen har svägerskan gett Xece råd om hur hon kan göra med tvillingarna. 

Svägerskan har själv stora barn och därmed också mer erfarenhet, berättar Xece. 



 

30 
 

En av strategierna som Wall och São José (2004) beskriver innebär att föräldrar kan delegera 

omsorgsansvaret till andra aktörer, och på så vis skapa informella barnomsorgslösningar 

genom bland annat personer utanför familjen. Det är detta som de intervjuade gör. Men det är 

inte vilka informella barnomsorgslösningar som helst, utan transnationella sådana. Detta 

eftersom barnomsorgen, som förmedlas via bland annat telefonkontakt och besök, kan 

överskrida de nationella gränserna. Emanuelsson (2007, s. 285) menar att kurdiska kvinnor 

ofta söker trygga sin välfärd genom att lösa barnomsorgen med hjälp av transnationella 

familjeband. Det blir tydligt att dessa kvinnor och deras familjer inte enbart lever sina liv, som 

Righard (2008, s. 5) hävdar, utifrån förutsättningar som utgår från villkor inom enbart en 

nationalstats territorium. Det blir också tydligt att dessa familjer vidmakthåller och utvecklar 

sin välfärd transnationellt (Righard 2008, s. 169). Vidare har de transnationella lösningarna på 

barnomsorgen som framträder, en tydlig genusdimension. Det handlar om kvinnliga 

familjemedlemmar och släktingar som involveras i barnomsorgen. Zhou (2012) menar att 

ansvaret för barnomsorgen kan förflyttas från barnens mamma till barnens mormor och 

farmor när far- och morföräldrar ingår i en transnationell lösning på barnomsorgen. Här 

handlar det inte i något av fallen om att ansvaret helt och hållet överförs till mor- och 

farmödrarna, dock är dessa involverade i barnomsorgen. 

Förutsättningar för hjälp från det transnationella sociala nätverket 

Några intervjuade berättar att telefonkontakten med familjemedlemmarna som befinner sig i 

andra länder inte kostar så mycket. Dock menar Xece att det kostade mer förr, vilket gjorde 

att hon inte hade möjlighet att ringa varje dag även fast det var då hon egentligen behövde det 

som mest eftersom barnen var mindre. Hon menar att teknologins utveckling har gjort att det 

nu kostar mindre, vilket ökar hennes möjligheter att ringa oftare. Sidar däremot berättar att det 

blir dyrt att prata i telefon. Hennes förutsättningar för att få hjälp från det transnationella 

sociala nätverket via telefon beskriver hon så här: 

Ofta när man har ringt kommer det stora summor på telefonfakturan. Men jag tänker inte så 

mycket på det. Jag har råd att betala räkningarna när jag jobbar. Jag tänker inte så mycket så. 

(Sidar) 

Både Rojin och Xece menar att det innebär ökade kostnader då familjemedlemmar besöker 

dem och hjälper till med barnen. Men trots de ökade kostnaderna ser de intervjuade framför 

allt fördelar: 

Aa, ja, precis det kostar ändå. Men man tänker inte på det. Man vill bara att dom ska vara här. 

(Rojin) 
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Xece menar att kostnaderna då hon får besök främst består i ökat hushållsarbete i form av mer 

matlagning, städning och handling eftersom hon vill att hennes svärmor ska känna sig 

välkommen. 

Om du är själv kan du välja bort vissa saker [pekar på bordet där hon har dukat upp bakverk åt 

oss], och välja det viktigaste. Men då måste du göra alla saker. Du anstränger dig. Det blir mer 

ekonomiskt och psykologiskt. Allt blir lite svårare än vanligt. (Xece) 

Kostnaden för hjälpen blir alltså även en ökad psykologisk påfrestning. Den intervjuade 

menar att det blev svårt även för hennes svärmor eftersom hon bara var hemma hos familjen 

och inte träffade någon annan och därför kände sig ensam. Vidare menar hon att det är dyrt att 

resa till Turkiet: 

Man kan inte åka varje år. Tyvärr. Det är ekonomiska problem, kan man säga, främst. Biljetterna 

är dyra och man har ett liv här. Man kan inte spara så mycket för att resa till hemlandet. Detta är 

också svårt. Så det blir inte varje år tyvärr. Varannan eller vart tredje år. (Xece) 

En annan intervjuad menar att resorna innebär höga ekonomiska kostnader för familjen. 

Ibland löser de detta genom att mannen stannar hemma i Sverige. I övrigt försöker de lösa den 

ekonomiska biten på följande vis:  

Den månaden vi åker och månaden efter när vi kommer tillbaka påverkar det oss väldigt mycket. 

Då lever vi väldigt sparsamt. Förutom det upplever vi inga svårigheter. (Beriwan)  

Ifråga om resor är det tydligt i både Xeces och Beriwans fall att de ekonomiska kostnaderna 

begränsar familjernas möjligheter att involvera deras transnationella sociala nätverk i 

barnomsorgen och över huvud taget i barnens liv. De intervjuade beskriver hur svårt det är att 

leva som migrant när föräldrar och syskon är långt borta. Sidar tar även upp vad vi tolkar som 

sociala kostnader, vilka kanske inte främst påverkar barnomsorgen utan barnens liv och 

uppväxt överlag: 

Man saknar familjen, man saknar sina syskon. Man behöver umgås med dom och dela sina 

glädjeämnen, men tyvärr kan vi inte det. […] Det blir svårt. Men så är det nästan för alla 

invandrare som inte har sina föräldrar här. Barnen känner inte så många av sina kusiner. För mina 

är det så, dom känner inte många kusiner. (Sidar)    

En annan intervjuad berättar att hon försöker lära sina barn om sin bakgrund och sina 

familjemedlemmar som inte finns i Sverige genom att visa barnen fotografier på dem. Hon 

försöker även få barnen att tala i telefon med släktingarna i Turkiet. Beriwan säger att även 

fast det kostar mycket så försöker hon resa med dottern till Turkiet varje år för att barnet ska 
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ta del av hennes bakgrund. Även Skype hjälper familjen att behålla kontakten med varandra. I 

dessa handlingar försöker migranterna övervinna de svårigheter som deras situation innebär. 

De framstår som aktiva aktörer i skapandet av strategier för att hantera sitt familjeliv, i detta 

fall omsorgen om sina barn (Wall & São José, 2004; Zhou, 2012). Att utveckla en relation till 

familjemedlemmar som bor i andra länder ingår i deras omsorgsarbete. 

Om mamma hade varit här 

Rojin ämnar att vid en akut situation hämta sin mor till Sverige: 

Alltså om det är, alltså jag vet inte faktiskt. Men jag hade velat att, om det hade varit någonting 

viktigt, om jag hade blivit sjuk och jag måste ligga i sängen, då hade jag kunnat tänka mig att 

hämta hit min mamma. (Rojin) 

Detta visar att Rojin har en transnationell lösning ifall något akut skulle inträffa. Även Xece 

har en plan som involverar föräldrarna. Hon tänker nämligen att det skulle kunna vara en 

lösning att få dem att resa till Sverige när hon börjar en högskoleutbildning som inte kan läsas 

på distans. Hon säger att föräldrarna kan komma över vintern ifall hennes studier kräver det 

och hennes mor kan då passa barnen. Det är tydligt i både Rojin och Xeces fall att de föredrar 

att få hjälp av sina mödrar än av någon annan: 

Det hade varit mycket bättre [att hämta hit mamma] än att be andra hjälpa mig för alla har mycket 

att göra och har barn också. Det är lite svårt att be om hjälp hela tiden av andra. Men jag hade 

tänkt mig att hämta hit min mamma. […] Mamma är en helt annan sak. Man kan säga till mamma 

oavsett om man är sjuk eller inte. Det är en helt annan sak. […] Du vet, alltså hon gör det utan att 

vänta något tillbaka. (Rojin) 

Hon [svärmor] kom för att hjälpa. Men det är inte samma som ens mamma. När man jämför sin 

mamma och sin svärmor, det är inte samma. […] För att man litar mer på sin mamma. (Xece) 

De transnationella familjebanden är mer betydelsefulla för de intervjuade än de sociala band 

de har till människor i den omedelbara omgivningen (Boccagni 2012, s. 264). Relationer som 

ger större trygghet och emotionella band som är transnationella, får döttrarna att planera sin 

vardag utifrån andra förutsättningar än de som gäller nu när deras mödrar befinner sig i ett 

annat land. Att det skulle kunna medföra andra problem i deras vardag att involvera sina 

mödrar på detta sätt är inget de tar upp. Vad som beskrivs, som vi ska se längre ner, är saknad 

och drömmen om villkorslöst stöd i omsorgen av barnen.  
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Xece uttrycker flera gånger under intervjun en saknad av sin mor och syster, särskilt i 

situationer då hon har svårt att få ihop omsorgen om barnen. Men saknaden var större när 

döttrarna var mindre: 

Men nu, jag kan säga, man blir starkare.  Då behövde du ringa varje dag. Nu, alltså du känner dig: 

ja, ja, jag kan klara detta. Då behövde du ringa när du hade det svårt.  Nu hjälper det inte så ofta. 

Men det hjälper självklart när du saknar rösten och sånt. Då pratar du. (Xece) 

Rojin säger att hon många gånger har tänkt att hennes mamma borde vara här:  

Alltså jag kan säga att när jag först kom till Sverige, då, alltså, då var det jättedåliga tider tycker 

jag. Jag saknade henne mycket. Jag saknade hennes mat, alltså allt möjligt. Jag saknade henne 

mycket. Men nu, alltså jag saknar henne fortfarande men det har blivit en vana nu. Jag har vant 

mig. Men i början var det jättesvårt. Jag saknade allt. (Rojin) 

 

Sidar önskar att hennes föräldrar och syskon skulle vara i Sverige och hjälpa henne med 

barnen då hon jobbar utanför hemmet. Detta tänker hon särskilt när hon ser andra i sin 

omgivning som har sina anhöriga i närheten och får hjälp. Beriwan önskar att hennes föräldrar 

kunde se hennes dotters utveckling, och hon skulle vilja visa dottern platsen där hon kommer 

ifrån. Beriwan söker kompensera detta med hjälp av de möjligheter som tekniken ger idag. 

Hon talar med föräldrarna via Skype och försöka resa till Turkiet när det går. Resor och 

kontakten via Skype beskrivs som något hon gör för dotterns skull.  

Institutionaliserad barnomsorg – information och tillgång 
De intervjuade uppger att de har sökt information om den institutionaliserade barnomsorgen 

på egen hand, och att egna sociala kontakter har varit viktiga. Endast en intervjuad har fått 

information från kommunen om vilka förskolor som finns, och en annan intervjuad har fått 

hem information med post från privata förskolor. Både Helin och Shilan har sökt information 

på andra sätt. Helin berättar att hon har kollat på undersökningar på internet där förskolor har 

jämförts för att veta vad som är bäst:  

Sen är det upp till föräldern att ta reda på mer fakta än det som finns i utskicken. För allting finns 

ju inte med, alla vill ju visa sin skola så bra som möjligt. Så det gäller att ta reda på så mycket 

fakta som möjligt. (Helin) 

Hanspers och Mörk (2011, s. 38ff) menar, att föräldrars val av förskolor kan bero på vilken 

information de har gällande de olika alternativen. Utifrån vad som framkommer i intervjuerna 

tycks det vara Helin och Shilan som har varit mest aktiva i sitt sökande av information, och 

det är även de som tycks ha mest kunskap om hur de ska få tag i denna information. Shilan 
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berättar exempelvis att ”man vet att man ska söka information om förskolor via statsdelen”. 

Varför Shilan och Helin tycks vara de mest aktiva i sökandet efter information kan bero på att 

de har vuxit upp i Sverige, de vet hur allting fungerar och har lättare att hitta informations- 

kanalerna. De andra intervjuade har varit ”mindre aktiva” och mer beroende av den 

information de fått av vänner och bekanta. Wall och São José (2004) hävdar att migranter ofta 

kan sakna tillgång till information ifråga om samhällets tjänster. 

Alla intervjuade berättar att de har försökt välja förskola utifrån förskolans närhet till hemmet. 

Dock har både Shilan och Xece blivit tvungna att ta de platser de har blivit erbjudna. 

Och så var det köer och köer hela tiden, jag ringde och ringde och tjatade och frågade, men det 

fanns inga platser till dom. Och dom kunde erbjuda en dagisplats var som helst i [stads namn] om 

det skulle vara väldigt krisigt. Men det skulle inte funka med mitt vardagliga liv och ta dom till en 

helt annan stadsdel. Så sista gången jag ringde dom så sa hon att det var 120 barn före mina 

flickor. Då ringde jag till stadsdelschefen och pratade med honom och sa att antingen så kommer 

jag med mina barn så du får ta hand om dom, eller så får du betala min lön och jag väntar tills jag 

får en dagisplats. Och efter 45 minuter så fick dom platser båda två. Dom fick börja veckan efter 

på förskolan. (Shilan) 

Det är tydligt att förskoleplatsbristen i staden minskar hennes möjligheter att verkligen välja 

vad som passar henne.  

Jag önskade själv vilket dagis mina barn skulle börja på. Vi pratade ofta med chefen som tar hand 

om såna saker för detta. Men hon lovade en sak, hon lovade plats på det dagiset. Men när vi fick 

papper var det inte det dagiset vi ville. Och vi fick ändå vänta åtta månader innan hon bestämde 

sig. Sen pratade vi igen och frågade varför. Vi ville detta dagis men fick ett annat? Hon sa: Det 

finns ingen plats här. Okej, men vi ansökte i januari och dom skulle börja i augusti. Det är åtta 

månader. Nej vi fick inte den som vi ville. (Xece) 

Trots att Xece också har varit aktiv och pratat med den som är ansvarig för många av 

förskolorna på orten, blir hennes önskan inte uppfylld. Hon tackade nej till den plats hon blev 

erbjuden eftersom det krävdes bil för att hämta och lämna barnen. Shilan däremot kunde tacka 

ja därför att den förskola hon blev erbjuden låg i närheten. Socialpolitiken skapar 

förutsättningar för hur familjerna kan leva sina liv (Righard 2008, s. 10). Detta gäller de stora 

besluten men även vardagslivet i de intervjuades liv. Platsbristen på förskolorna är en 

socialpolitisk fråga som tydligt styr över familjernas vardagsliv. Som Persson (1994) menar 

ingriper samhällsförändringarna i föräldrarnas vardag, och påverkar deras sätt att tänka kring 

barnomsorg. 
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Det finns en förskola som är ännu närmare, som ligger bara två minuter från mig. Men jag vill inte 

ha mina barn där. För att de flesta i personalen där har invandrarbakgrund, och dom har själva inte 

så bra svenska att lära ut till barnen. Alltså deras svenska är tillräckligt kass. Och då känner jag att 

om dom inte har bra svenska, hur ska dom kunna lära ett barn bra då? Och sen att dom använder 

”jalla” till barnen och säger ”nu ska vi gå in”. Det tycker jag är lite oprofessionellt. Sen är det 

alldeles för mycket… alltså jag är själv invandrare och jag har inget emot invandrare precis, men 

jag vill inte att mitt barn hamnar i en skola där det är 99,9 procent invandrare. Så jag kände att lite 

jämnfördelat måste det vara. […] Är man helt ensam invandrare eller med invandrarbakgrund i en 

svensk skola är inte det heller så bra. Man blir lika mycket mobbad som en svensk i en 

invandrarskola. Så det är tufft i båda riktningarna. Så det ska vara lite fiffty-fiffty.  […] För jag har 

själv upplevt det i min tidigare barndom och jag vill inte utsätta mina barn för det. (Helin) 

 

Helins barn går på en förskola som ligger i närheten där hon bor men hennes val av förskola  

relateras till mer än geografisk närhet. Hon ser förskolan som en investering i barnens framtid, 

att de ska lära sig svenska och inte hamna utanför. En annan intervjuad kopplar sitt val till 

samma skäl: 

Det var många invandrare där och när han började på skolan kunde han inte så bra svenska. Nu är 

det mycket svenskar där han går, och det blir bättre för hans språk… och det blir bättre för 

samhället också tycker jag. (Sidar) 

 

Vi förstår Rojin som att hon, liksom Sidar och Helin, vill göra motstånd mot segregationen på 

förskolorna: 

Det jag tycker mest är att det ska vara en bra skola för min son. Spelar ingen roll om det finns, det 

klart jag vill att det ska vara lite blandat, det ska finnas också svenskar för vi bor i Sverige. Men 

det viktigaste för mig är att det ska vara en bra skola, alltså så att min son ska kunna utveckla sig. 

(Rojin) 

Rojin berättar att hon vet att andra i hennes omgivning tänker att det finns många invandrare i 

området där hon bor, men samtidigt som hon betonar att det viktigaste för henne är sonens 

utveckling så är hon medveten om att föreställningarna om invandrarskap i samhället i stort. 

Hon vill inte bara byta förskola utan planerar att flytta till ett annat bostadsområde. 

Alltså jag vågar inte säga det, men det finns, alltså folk tänker också så, det finns många 

invandrare här. Och till exempel den skolan som jag ville inte min son skulle gå i, det finns bara 

somalierbarn där. Alltså dom är också människor, det är inte så att man, alltså jag tycker inte det är 

rätt att utsätta människor. Men det blir så eftersom det inte är blandat här, det är bara invandrare. 

Vi har jättefå svenskar. (Rojin) 
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Att segregationen i bostadsområdena sprider sig till förskolorna (Hanspers & Mörk 2011, s. 

38ff) bekräftas av de intervjuade. De intervjuade söker planera för att deras barn inte ska 

drabbas. Men det framkommer även att de intervjuade gör motstånd mot att detta ska ske, 

genom att välja förskolor längre bort eller flytta till ett annat bostadsområde. Även här ser vi 

hur socialpolitiken skapar förutsättningar för familjernas vardagsliv (Righard 2008, s. 10). 

Detta genom att bostadssegregationen, som är en socialpolitisk fråga, utgör en lokal 

förutsättning som påverkar vilka resurser förskolorna har och kvaliteten på deras arbete, vilket 

i sin tur har direkta följder för barnomsorg. Detta är familjerna mycket medvetna om. De 

försöker övervinna ett problem som är strukturellt genom att placera sina barn på förskolor 

som ligger i andra bostadsområden. Barnomsorg är inte bara en fråga om vem som tar hand 

om barnen här och nu, det är också en fråga om att investera i barnens framtid.  

Avslutande diskussion 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilka förutsättningar kurdiska familjer i Sverige 

har för att lösa barnomsorgen, samt hur de gör det. Detta har vi undersökt utifrån 

frågeställningar om föräldrarnas förutsättningar och ansvarsfördelning, de sociala nätverken 

som är kopplade till hur familjerna löser barnomsorgen, samt de lokala förutsättningarna 

ifråga om insitutionaliserad barnomsorg. För att besvara syftet har vi med hjälp av kvalitativ 

metod intervjuat sex kurdiska småbarnsmödrar, och använt teoretisk kunskap kring 

barnomsorg, välfärdsvillkor och transnationell migration. 

De kurdiska föräldrarnas förutsättningar för omsorg om sina barn ser olika ut för män och 

kvinnor. Kvinnan har ett huvudansvar för omsorgen om familjens barn trots sitt arbete eller 

sina studier, medan mannens huvudansvar handlar om förvärvsarbetet vilket gör att han inte 

tar ansvar ifråga om omsorgen av barnen i samma utsträckning. Studien visar att föräldrarna 

kan förhandla om ansvaret, men utifrån olika förutsättningar. Den komplementära 

arbetsdelningen avgör vem, när och hur en förälder stannar hemma med barnen. Normerna 

som skapats utifrån socialpolitiken internaliseras, upprätthålls och reproduceras i familjernas 

vardagsliv. En strategi familjerna kan använda för att lösa barnomsorgen är att kvinnan skär 

ner på sitt lönearbete (Wall & São José, 2004). Som Maher et al (2008) menar ändrar inte 

mödrars inträde på arbetsmarknaden den givna genusordningen. Varken den 

institutionaliserade barnomsorgen eller fäders ansvarstagande underlättar kvinnornas 

situation. Deras arbetsbörda ökar eftersom hon har huvudansvaret för barnomsorgen och 

dessutom har ansvar för att klara sitt arbete. 
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Studien visar att lokala sociala nätverk kan spela en viktig roll i både akuta och mindre akuta 

situationer. Mödrarna avlastas i dessa fall av andra kvinnor. Kvinnorna i de lokala sociala 

nätverken är främst familjemedlemar, grannar och vänner. Dessa kan hjälpa till med konkret 

stöd såsom barnpassning, men även genom att vara en samtalspartner som ger stöd. En annan 

strategi som används är att äldre syskon hjälper till i omsorgen av yngre syskon. Studien visar 

att familjernas lokala sociala nätverk är svaga. 

Denna studie bekräftar att transnationella strategier för att lösa barnomsorgen är framträdande 

bland kurdiska familjer i Sverige. Då familjemedlemar lever geografiskt åtskilda medför detta 

en utsatthet. Denna utsatthet försöker familjerna övervinna genom att transnationella sociala 

nätverk involveras i barnomsorgen genom telefonkontakt, Skype, besök, resor och 

försändelser. Att på dessa sätt involvera familjemedlemmar i andra länder i barnomsorgen kan 

innebära både ekonomiska kostnader, psykologisk påfrestning och kostnader i form av ökat 

arbete för kvinnorna, dock överväger fördelarna. Migranter söker kompensera att 

familjemedlemmarna befinner sig i andra länder. Även hjälpen från det transnationella sociala 

nätverket har en genusdimension, det handlar om kvinnliga familjemedlemmar som hjälper 

till med barnomsorgen (Zhou, 2012).  

Ifråga om institutionaliserad barnomsorg söker de intervjuade information främst via sociala 

kontakter. Denna studie visar att huruvida personer är aktiva i sökandet efter information kan 

vara en fråga om kunskap om var man finner informationskanalerna, vilket i sin tur kan vara 

kopplat till om man har vuxit upp i Sverige eller inte. Vidare visar studien att platsbrist på 

förskolorna styr familjernas vardagsliv och begränsar deras möjligheter att välja förskolor 

utifrån vad som passar dem. I studien bekräftas att segregationen sprider sig till förskolorna. 

Familjerna söker undvika de problem som segregationen medför genom att välja förskolor i 

andra bostadsområden, detta för att barnen ska lära sig svenska och inte hamna utanför. 

Studien visar därmed att barnomsorg inte endast är en fråga om vem som tar hand om barnen 

här och nu, utan även handlar om investeringar inför barnens framtid.  

I de intervjuades liv har omsorg om barn olika dimensioner. Det handlar både om hur den 

institutionaliserade barnomsorgen ser ut, hur omsorgen sker i hemmet, och bland familjen och 

dess omgivning. Vidare handlar det både om barnens trygghet här och nu, men även om 

barnens framtid. Avslutningsvis kan vi konstatera att migranterna är aktiva och finner 

strategier för att lösa omsorgen om sina barn. De intervjuades berättelser visar att 

transmigranter kan påverka innehållet i barnomsorgen genom sina transnationella praktiker, 
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detta innebär en utmaning för den nationella socialpolitiken. Detta leder till många frågor som 

handlar om relationen mellan nationella socialpolitiska lösningar och hur människor faktiskt 

lever sina liv.  
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Bilaga  

Intervjuguide 

Bakgrund 

Vilka ingår i din familj? 

Hur många barn har du? 

Hur gamla är ditt/dina barn? 

Hur gamla var ditt/dina barn när ni kom till Sverige? 

Vad gör du på dagarna (arbete, studier etc.)? 

Barnomsorgen från föräldrarna och de lokala och transnationella sociala nätverken 

Vilka i din omgivning, där du bor eller i närheten, hjälper dig att ta hand om ditt/dina barn? 

På vilket sätt hjälper de dig (mat, hygien, sömn, lek, handla till barnet/presenter, hämta och 

lämna på förskola/fritids)? 

Finns det personer som inte befinner sig i närheten men som ändå hjälper till att ta hand om 

ditt/dina barn? 

På vilket sätt hjälper de dig? 

Vad gör dessa personer annars (arbetar och tar ledigt etc.)? 

Hur går det till när dessa personer hjälper dig med barnet/barnen (resor, skickar pengar/saker, 

telefonkontakt, internet etc.?)  

Vem pratar du med om du är bekymrad för något gällande ditt/dina barn? 

Hur gör du/ni när ditt/dina barn blir sjuka? Vem stannar hemma med barnet?  

Vad händer om du blir sjuk? Vem tar hand om barnet då?  

Vem kan hjälpa dig att ta hand om ditt/dina barn om du behöver åka i väg någonstans för 

några timmar? Vem kan hjälpa dig om du behöver hjälp några dagar? Vem kan hjälpa dig om 

det är akut? 

Institutionaliserad barnomsorg 

Vilken information har du fått om förskolor/fritids, och hur har du fått informationen?  

Har du ditt/dina barn i förskolan/fritids? I vilken utsträckning? 

Hur gamla var ditt/dina barn när det/de började på förskolan/fritids? Av vilken anledning 

började barnet/barnen förskolan/fritids?  
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Varför blev det just den förskolan/fritids? Vem tog beslutet? Hade du/ni tankar på att välja 

något annat? 

Avslutning 

Är det någon fråga du tycker att vi har missat att ställa som är viktig ifråga om hur du/ni tar 

hand om ditt/dina barn? 

Något annat du vill tillägga? 

Kan vi återkomma om vi kommer på något mer senare som vi undrar? 


