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Sammanfattning – abstract 

Syftet med denna undersökning var att fördjupa förståelsen av invandrarkvinnors livssituation, 
vilket gjordes med hjälp av frågan hur upplever invandrarkvinnor kvinnorollen?  Vi valde att 
arbeta utifrån Grundad teori och genomförde åtta intervjuer och närmade oss studiefältet så 
förutsättningslöst  som möjligt  för  att  fånga kvinnornas upplevelser i  sin  helhet. Tre  urval 
genomfördes och ledde oss successivt till det som är kärnan i kvinnornas livssituation “Strävan 
efter idealet”.  Genom analysen framkom ytterligare kategorier som är sammankopplade med 
huvudtemat. Resultatet visade en komplex bild  där kvinnan upplever både svårigheter och 
möjligheter med sin  situation  och kämpar för att  hitta  balansen mellan de två  kulturerna. 
Kärnkategorin synliggjorde en process som förändrar kvinnornas perspektiv på livet. För att 
fördjupa förståelsen av  resultatet  relateras det  till  teorier inom socialpsykologi;  Symbolisk 
interaktionism för att klargöra hur samspelet mellan människor är uppbyggt och Antonovskys 
teori  om  Känsla  Av  Sammanhang för  att  förklara  upplevelsen av  den  tidigare  nämnda 
processen. 

Nyckelord: kultur, identitet, integration, genus, Grundad teori



Förord

Vi har under tiden vi skrivit denna uppsats upptäckt att den har levt sitt eget liv, den har väckt 
oss på nätterna, den har hindrat oss från att somna och knappt låtit oss tänka på något annat i 
flera månaders tid. Den har gjort att vi har försummat både oss själva och vår omgivning, den 
har sugit sig fast som en igel i vårt medvetande och inte släppt tagit förrän den känt sig färdig. 
Den har gett oss ont i nacken och axlarna, dyra telefonräkningar och krävt en väldig massa 
tankekraft, tangenttryckande och papper. 

Våra anhöriga har undrat om vi aldrig blir färdiga och undrat när deras dotter, fru och mamma 
kommer tillbaka. Seraps dotter har uttryckt att hon önskar att mamma skulle börja jobba istället 
för att gå i skolan för det gör bästa kompisens mamma, och hon har minsann massa med tid att 
leka med sin dotter. I ett försök att förklara hur stor mammas läxa var jämförde vi uppsatsen 
med ett 1000-bitars pussel. Vi har vridit och vänt på pusselbitarna för att se vilka som hörde 
ihop, vi har gett upp och börjat om på nytt och ibland både sågat i bitarna och hämtat en penna 
och målat om dem. Nu är sista biten lagd, nu är pusslet färdigt och vi kan konstatera att vi har 
lärt oss oerhört mycket på vägen och fått upp ögonen för hur mycket vi faktiskt lärt oss av åren 
på högskolan!

Vi vill i detta avsnitt även lyfta fram den otroliga gästvänlighet och värme som vi mött hos våra 
intervjupersoner. Respondenterna har allihop delat med sig av högst privata tankar och känslor 
och i många fall tagit emot oss i sina hem och bjudit oss på både mat och fika! Utan deras 
berättelser, uppriktighet och förtroende hade vi inte kommit vidare i vår studie, tack!

Ytterligare tack vill  vi  framföra  till  vår  handledare Mekuria Bulcha för  att  han  läst  och 
kommenterat uppsatsen och till Margareta Olofsson som läst, tyckt till och förbättrat språket.

Till sist vill vi tacka varandra för ett bra samarbete, denna uppsats hade inte blivit densamma 
om vi hade skrivit den var för sig. 
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1. Inledning
”När jag kom hit, det var snö, snö, snö – överallt, ingen människa går ut, det var helt tyst, när  
jag andades blev ångorna till is, vart har jag kommit, vad gör jag här?”(intervjucitat, Eila)

”Du känner hela tiden att du är en främling här, du känner dig hela tiden som den andra. Man 
är påmind hela tiden att man är en främling. Du vill säga något men du hittar inte ord, du vill  
göra något men vet inte hur du ska gå tillväga. Då blir man besviken, man tänker ’ varför är 
jag här, det fungerar inte’, där, i mitt hemland, där har jag allt, jag vet vad jag ska göra, hur 
jag ska göra. Men här, hur ska man göra, till vem ska man vända sig, det är massa såna frågor,  
som man inte vet svaret på…” (intervjucitat, Maria)

När man kommer som invandrare till ett nytt land kan man känna sig förvirrad och fundera över 
många saker. Hur ska jag kunna skilja på alla människor, de ser ju likadana ut! Och hur ska jag 
kunna lära mig alla omöjliga ord, komma ihåg namn som jag aldrig någonsin har hört förut, och 
hur ska de kunna komma ihåg mitt? Vad tänker de om mig, vem ser de mig som, hur ska de 
kunna förstå mig?

Hur hälsar man i Sverige, ska jag hälsa på alla jag möter eller är jag konstig då, måste jag säga 
hej till busschauffören fast jag inte känner honom, tycker grannen jag är konstig om jag vill 
bjuda på mat, jag måste lära mig språket ordentligt. Måste lära mig språket så jag kan jobba, vill 
inte vara beroende, vill klara mig själv!

Hur fungerar Sverige, vart vänder jag mig, vem kan jag lita på? Hur ska jag lära mig hur man 
ska vara, hur ska jag förstå det som är självklart för dem, när ska jag skratta, hur nära får jag 
vara människorna, får jag krama dem? 

De här tankarna hade jag när jag kom till Sverige, men nu har jag utvecklats, det ser jag nu. 
Steg för steg har jag lärt mig språket, koderna, och hur saker och ting fungerar. Jag har fått ge 
upp en del, det har jag, det har förändrat mig, jag har blivit en annan, blivit en blandning av 
båda samhällena. Mina barn trivs här, de har sitt liv här och jag tänker leva här, jag har gett upp 
tanken på att återvända, jag vill inte tillbaka, jag har det bra här. (Fiktiv person, fritt utifrån egna 
erfarenheter och den samlade bilden av kvinnornas uttalanden) 

Flykting, invandrare, immigrant, nysvensk… vilka personer finns bakom dessa benämningar 
och vilka är de? Vad tänker de, vad känner de, hur har de påverkats av livet i det nya landet? 
Vad händer med en människa, hur förändras en människas identitet och självbild? Hur ser dessa 
människor på sig själva, på sin kultur, vad möter de för hinder, vilka möjligheter ser de för sig 
själva? Vad händer med människorna efter att ha tagit del av det svenska samhället, hur ser de 
på verkligheten, hur har de påverkats av integrationen – vad har de kvar, vad har förändrats?

I Sverige finns idag en större mångfald av kulturer och folkgrupper än vad som funnits förut, 
människor har i dagens samhälle större benägenhet att flytta till ett annat land. Med detta kan 
det följa både problem och möjligheter. Kunskaper, normer, värderingar och sociala koder kan 
skilja sig mellan de olika länderna och skapa en svårhanterlig situation för människan. Kulturell 
integration är därför ett viktigt inslag i dagens alltmer mångkulturella samhälle. Ofta när det 
talas  om  integration  och  etnicitet  handlar  det  om  något  negativt,  att  integrationen  har 
misslyckats och att  invandrare är  segregerade. Darvishpour  och Westin  (2008)  tar  upp att 
invandrare är underrepresenterade i  media och att  när media väl rapporterar om invandrare 
handlar det ofta om brottslighet och annat som bidrar till att konstruera en stereotyp bild av 
invandraren som avvikande.
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Vår  upplevelse  är  att  samhällets fokus  i  mångt  och  mycket  handlar  om  problemet och 
svårigheten att integrera invandrade människor i de normer och värderingar som finns i det 
svenska samhället. Vi vill flytta fokus för att gå djupare in i hur invandrarkvinnor som har levt 
och integrerats i Sverige upplever sin situation, där det eventuellt kan finnas olika och kanske 
motstridiga uppfattningar om kvinnorollen och hur en kvinna bör vara. Vi anser att det finns en 
stereotyp bild av den förtryckta invandrarkvinnan i både samhället och media, vi vill genom 
denna studie komma bakom den stereotypa bilden. I vårt samhälle finns många experter som 
ger råd och talar om hur invandrare bör vara, hur man bör hjälpa dem och vad de behöver, men 
det är sällan som invandraren själv får komma till tals om sin situation. Denna bild presenteras i 
Darvishpour och Westin (2008) som menar att  invandrare sällan ges plats  att  uttrycka sig, 
varken i allmänna samhällsfrågor eller i frågor som rör deras egen livssituation.

Vårt mål är att istället för denna stereotypa bild försöka visa en bild av verkligheten utifrån 
invandrarkvinnornas egen synvinkel. Vi vill också ta del av deras upplevelser och uppfattningar 
om att integreras i ett samhälle och att leva med två kulturer. 

1.2. Bakgrund
Denna fråga är  intressant  för oss  eftersom vi  har personliga erfarenheter och intressen av 
forskningsområdet.  Malin  är  intresserad av  genusfrågor och har  tidigare läst  kurser inom 
genusvetenskap, vilket har lett till andra perspektiv på män och kvinnors roller i det svenska 
samhället. Serap har personliga erfarenheter av forskningsområdet eftersom hon är invandrad 
till Sverige och lever med flera olika kulturer i bagaget. Serap lever med två olika kvinnoroller 
som hon anpassar sig till beroende på kontexten. Hon är medveten om sin roll som kvinna i sin 
ursprungliga  kultur  men har fått  en  annan syn  på  kvinnorollen  genom integrationen i  det 
svenska samhället. Hon upplevde en konflikt  i  början av integrationen men har lärt  sig att 
hantera situationen genom att känna till de olika koderna i båda kontexterna och handla utifrån 
det. Dessa personliga erfarenheter och intressen har skapat en nyfikenhet om andra kvinnor kan 
ha liknande upplevelser av att kvinnorollen påverkas av att leva med flera kulturer. 

Genom att dra fördel av våra olika kompetenser och erfarenheter hoppas vi kunna komplettera 
varandra och på så sätt  nå en mer ingående och bredare förståelse av invandrarkvinnornas 
upplevelser av sin situation. 

Anledningen till att vi valt att fokusera på kvinnor är att vi anser att kvinnor globalt sett inte 
uppbär samma sociala status eller rättigheter och möjligheter som män. Vi intresseras oss därför 
för hur kvinnor tänker och känner,  med målsättningen att  lyfta  fram kvinnans upplevelser. 
Eftersom det är tänkbart för oss att jobba med integrationsfrågor i framtiden är detta område 
intressant och kan utgöra en bra start inför kommande arbetsliv.

1.3. Syfte 
Syftet med den här studien är att få en ökad förståelse för hur kvinnor med invandrarbakgrund 
upplever sin situation. Vi vill veta om kvinnorollen skiljer sig mellan de kulturella kontexterna 
och vad detta i så fall kan innebära för kvinnan, socialt och emotionellt. Vi har fokus på hur 
kvinnor upplever sin roll som kvinna i de olika kulturer som hon lever med. Syftet är att genom 
vår studie förmedla en förståelse av hur den här gruppen uppfattar sin verklighet 

1.4. Frågeställning
Vi använder oss av en huvudfråga som löper genom hela undersökningen. Huvudfrågan leder 
oss till delfrågor som hjälper oss att besvara huvudfrågan.



Hur upplever kvinnor med invandrarbakgrund kvinnorollen?

 Hur uppfattar invandrarkvinnorna de kulturella motstridigheter som kan finnas när det 
gäller kvinnorollen?

 Hur upplever kvinnor livssituationen i Sverige med den bakgrund de har?

 Hur ser vägen in i det svenska samhället ut för en invandrad kvinna, vilka svårigheter 
och möjligheter upplever hon?

1.5. Teoretiska begrepp
I detta avsnitt väljer vi att redogöra för och definiera vissa begrepp som återkommer i uppsatsen 
för att  underlätta för läsaren. Definitionerna utgår från sociologiska och socialpsykologiska 
teorier och börjar med begreppet kultur som vi kommer att  använda oss flitigt  av i  denna 
uppsats. Den sociologiska definitionen av  kultur  innefattar värderingar och normer som en 
grupp  människor delar  och  lever  efter,  vilka  ses  som inlärda snarare än  medfödda. Med 
värderingar menas olika ideal som en grupp har, vilka skapar en mening och vägledning i den 
sociala  verkligheten.  Normer är  regler  för  hur  man  ska  bete  sig  i  samhället  och  bidrar 
tillsammans med värderingarna till att forma individens beteendemönster i den givna kontexten. 
Kultur handlar också om människors sätt att leva, allt från hur man klär sig, hur man arbetar, 
vad man gör på sin fritid, till religiösa traditioner och övriga seder (Giddens, 2001, s.37-38). 
Från kultur går vi vidare till begreppet social roll som avser de socialt definierade förväntningar 
och  normer  som  förknippas  med  en  viss  position,  t.ex.  läkare  eller  lärare.  Genom 
socialisationen och genom ett ständigt pågående samspel lär sig människor förstå och anta de 
sociala rollerna. En viktig social roll i både människors liv och i denna uppsats handlar om 
genus, eller könsroll. Med genus menas de socialt konstruerade uppfattningar om manligt och 
kvinnlig som finns i samhället och som styr oss i vårt handlande, genus brukar därför kallas det 
sociala könet. När vi använder oss av ordet  kvinnoroll innefattar det förutom den personliga 
upplevelsen även  de  socialt  och  kulturellt  skapade förväntningar  som  är  ålagda kvinnan 
(Giddens, 2001, NE.se). 

Ytterligare  ett  begrepp som  är  nödvändigt  att  definiera  eftersom det  ofta  förekommer  i 
uppsatsen är  identitet,  vilket generellt sett handlar om de uppfattningar en individ har av sig 
själv och vad som är viktigt och meningsfullt för den (Giddens, 2001).

I  detta  sammanhang finner  vi  det  förutom redan tidigare nämnda begrepp nödvändigt  att 
redogöra  för  begreppet  patriarkat.  Ett  patriarkaliskt  samhälle är  uppbyggt  på  att  män  är 
överordnade kvinnor på flertalet områden i samhället. Walby beskriver i Giddens (2001) hur det 
patriarkala samhället bygger på sex olika strukturer som både samverkar och är oberoende av 
varandra, strukturernas påverkan på individerna i  samhället kan därför variera i  betydelse. 
Walby menar att en viktig aspekt handlar kvinnors obetalda arbete i hemmet och att deras arbete 
inte värderas lika högt som männens, på arbetsmarknaden, samt att kvinnor utestängs från vissa 
yrken. I det patriarkala samhället ses även mäns våld mot kvinnor som ett  viktigt  mönster. 
Våldet anses systematiskt, det har ett visst mönster och tolereras av staten som är partisk till 
mäns fördel. Även på det sexuella planet spelar patriarkatet roll genom den dubbelmoral som 
gäller för kvinnor respektive män. Den manliga överordningen skapar ett förtryck som påverkar 
kvinnors identiteter genom att det finns stränga regler för hur man som kvinna kan bete sig och 
handla utan att bryta mot normen (Giddens, 2001, s 122-123). Denna beskrivning gäller inte för 
alla samhällen, vissa samhällen är mindre patriarkala och innehåller inte alla sex strukturer. 
Anledningen till att vi ville beskriva det patriarkala samhället är att vi i vår studie lade märkte 
till att våra respondenter i flera fall kom från länder med patriarkaliska drag, där mannen är den 
överordnade och att det skiljer sig från det svenska samhället som vi menar i högre grad än det 



förra är präglat av en mer jämställd syn på könen där målet är att män och kvinnor ska ha 
samma möjligheter 

2. Disposition
I detta avsnitt ger vi en översiktlig bild av hur uppsatsen är uppbyggd. Vår första punkt som 
följer på dispositionen är metoddelen där vi  ur olika aspekter motiverar och förklarar vårt 
metodval. En detaljerad beskrivning av Grundad teori och vår egen användning av denna finns i 
denna del av uppsatsen. Tankar kring forskarrollen och etiska ställningstaganden finns även det 
i detta avsnitt. På metodavsnittet följer resultatdelen där vi inleder med en beskrivning av våra 
åtta  respondenter  för  att  sedan  presentera  de  kategorier  som  framkommit  i  analysen. 
Kärnprocessen, det mest centrala i vår studie beskrivs utförligt för att sedan sammanfattas i 
slutet av resultatavsnittet. Resultatdelen följs av tidigare forskning där vi presenterar de artiklar 
som varit intressanta för oss. Artiklarna har tematiserats och dess resultat visas under olika 
kategorier. Även tidigare forskning avslutas med en sammanfattning. Därefter kommer vi fram 
till  teoriavsnittet  där vi  beskriver de teoretiska perspektiv som vi  kommer att  relatera vårt 
resultat till. På teoridelen följer diskussionen som inleds med en reflektion kring huruvida vi 
uppnått vårt syfte. Vårt  resultat  diskuteras sedan i  förhållande till  de tidigare presenterade 
teorierna. Även tidigare forskning diskuteras och vi ger förslag till fortsatt forskning. I detta 
avsnitt  finns  också  en  kritisk  granskning  av  vår  studie.  Uppsatsen avslutas  med  en  kort 
sammanfattning där det mest huvudsakliga beskrivs. 

3. Metod 
Utifrån vår frågeställning som handlar om invandrarkvinnors upplevelse av kvinnorollen anser 
vi att en kvalitativ forskningsdesign är den mest lämpade. Vi vill öka förståelsen av kvinnans 
upplevelser och ta del av deras tankar, känslor och upplevelser och detta blir svårt med en 
kvantitativ forskningsansats som oftast intresserar sig för att mäta graden av olika företeelser. Vi 
avser inte  att  förklara samband eller  göra någon orsaksanalys, vilket  är  vanligt  inom den 
kvantitativa forskningsansatsen (Eneroth, 1984, s.7). Utifrån detta anser vi att vi omöjligen kan 
fånga tankar, känslor och upplevelser genom att använda oss av kvantitativ metod (Eneroth, s. 
9).  Vi  arbetar enligt  den kvalitativa ansatsen induktivt,  utifrån empirin  grundar vi  en teori 
(Johannesen & Tufte,  2003,  s.  35).  Fortsättningsvis  kommer vi  att  beskriva  vår  specifika 
kvalitativa metod och hur vi resonerade kring urval, etiska överväganden och förförståelse, vi 
kommer också detaljerat beskriva hur studien genomfördes. 

3.1. Grundad Teori
Grundad teori skapades av Glaser och Strauss som ett komplement till de redan existerande 
induktiva och deduktiva metoderna som de ansåg bristfälliga. De rent induktiva och deduktiva 
metoderna har brister menar de, genom att det induktiva sättet att arbeta begränsar forskaren 
genom att den ger sig ut på fältet med en befintlig teori och därmed riskerar att söka efter det 
som bekräftar teorin istället för att se det som verkligen är viktigt. Den deduktiva ansatsens 
brister handlar om att man använder sig av en hypotes, som ofta bygger på tidigare forskning, 
som sedan testas i empirin. På detta sätt blir resultatet ofta en bekräftelse av tidigare resultat 
snarare än en komplettering. 

Det som Glaser och Strauss menar att Grundad teori kännetecknas av är den har ett induktivt 
tillvägagångssätt  med  deduktiva  inslag  och  på  så  sätt,  enligt  skaparna bildar  en  gyllene 
mittenväg mellan de induktiva och deduktiva metoderna. Man gör ett första urval, analyserar 
materialet och hittar det som är kärnan i materialet och utifrån det man har hittat i det empiriska 
materialet genomförs  ytterligare  urval.  Det  är  således  ett  växelspel  mellan induktion  och 



deduktion, tills man har nått det som kallas mättnaden, vilket vi beskriver utförligt under ett 
senare avsnitt  (Hartman 2001,  s.35).  Utifrån  vår  frågeställning  har  vi  valt  att  jobba  med 
Grundad Teori eftersom vi vill vara öppna för studiefältet och dess variation. Att arbeta teorilöst 
innebär att man till skillnad mot t.ex. hermeneutiken inte har med sig en teori som man samlar 
in och tolkar sitt resultat utifrån utan istället samlar in data så förutsättningslöst som möjligt och 
låter empirin styra vad som är viktigt. I Nationalencyklopedin definieras teori som ”en grupp 
antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår 
kunskap om dem”.

Hartman (2001) beskriver Grundad teori som en teori som vill beskriva ett område som delas av 
en grupp människor och att den därför inte har som mål att skapa en universell teori. Denna 
metod  känns  lämplig  utifrån  vårt  studieområde,  som  varken  rör  hur  man  talar  om 
invandrarkvinnor, hur en specifik upplevelse erfars eller vad det innebär att  vara invandrad 
kvinna. Däremot vill vi genom vår studie försöka åstadkomma en teori som skapar en förståelse 
för hur de intervjuade kvinnorna uppfattar sin egen verklighet, vilket vi anser att Grundad teori 
är lämplig för (Hartman, 2001). Metoden har sin grund i den Symboliska interaktionismen som 
hävdar att verkligheten konstrueras och förändras genom människors interaktion med varandra. 
Eftersom forskaren själv är en del av denna konstruktion ses det som viktigt  att  forskaren 
reflekterar över sitt eget förhållande till forskningsområdet och datan (Guvå & Hylander, 2003, 
s.11). I och med huvudsyftet med metoden behöver forskaren vara kreativ och öppen för fältet 
för att bilda nya förklaringsmodeller och begrepp som kan tillföra en djupare förståelse av 
fenomenet, istället för att falla tillbaka på redan existerande teorier (Guvå & Hylander, 2003, 
s.5). 

En metod som är öppen för utveckling av teori är öppen för sociala processer och vi tror att 
kvinnor med invandrarbakgrund genomgår en social  process under integrationen och att  vi 
genom Grundad teori kan få syn på denna (Hartman 2001, s. 53).

Vi är två personer som skriver uppsatsen och har olika erfarenheter av företeelsen. Malin är 
svensk och Serap invandrare, vilket innebär att vi kan ha olika sätt att tolka verkligheten. Detta 
faktum måste vi hantera och vi ser det som en viktig faktor att ta hänsyn till. Serap har en stark 
personlig förförståelse som kan komma att påverka studien, vi har genom att reflektera kring 
detta  valt  att  arbeta  med  Grundad  teori.  Detta  motiveras genom att  hennes  förförståelse 
troligtvis  är  så  pass  stark  att  den  inte  kan  sättas  inom  den  parentes  som  krävs  inom 
fenomenologin, vi bedömer det också som omöjligt att hon kan arbeta på ett sådant nära sätt 
som fenomenologin kräver utan att  färga resultatet (Moustakas, 1994).  Seraps förförståelse 
skulle kunna motivera en hermeneutisk ansats men vi har valt bort denna metod eftersom vi har 
helt olika erfarenheter, och att det därför finns ett stort ”glapp” mellan oss och att vi så att säga 
befinner oss på olika nivå. Vi tror att detta faktum skulle försvåra den tolkning som krävs i en 
hermeneutisk ansats där forskarens egna förförståelse används som ett verktyg för att tolka 
materialet (Ödman, 2007).

3.2. Forskningsprocessen inom Grundad teori
Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur forskningsprocessen inom Grundad teori ser 
ut och förklara de olika teoretiska begrepp som hör till denna metodologiska ansats. Vi väljer att 
först redogöra för hur forskningsprocessen ser ut för att under ett senare avsnitt beskriva hur vi 
själva använt oss av Grundad teori.

Inom Grundad teori har man ett specifikt sätt att gå tillväga när det gäller urvalet. Man använder 
sig av flera urval för att få en så djup förståelse som möjligt. Genom att välja personer som 
hjälper en att ge så många dimensioner som möjligt i det första så kallade öppna urvalet får man 
en generell bild av forskningsområdet. Utifrån den insamlade och bearbetade datan får man en 



övergripande bild av området där det förmodligen uppstår nya frågetecken och oklarheter som 
kan redas ut genom ett andra urval. I analysen av allt material inom metoden använder man sig 
av en så kallad  konstant jämförelse, det vill säga att man kontinuerligt jämför datamaterialet 
man har samlat in för att på så sätt finna det viktiga. Det är viktigt att inte sätta upp några 
begränsningar i öppna fasen när man jobbar utifrån Grundad teori, för man kan inte i förväg 
veta  vilka  aspekter  som  kan  vara  relevanta.  Urvalet  bestäms  kontinuerligt  genom  hela 
undersökningen och det är viktigt att urvalet är genomtänkt och alltid syftar till  att besvara 
frågan (Hartman, 2001). 

Den andra, selektiva fasen påbörjas  först  när man har funnit  sin kärnkategori  i  det  öppna 
urvalet. Med kärnkategori avses det mest centrala i det material man funnit ur empirin. Innan 
man övergår till den selektiva fasen ska man också ha uppnått mättnad, det vill säga att man inte 
hittar ytterligare kategorier i sitt datamaterial, vilket visar att man har gjort en uttömmande 
analys av materialet. Mättnadskänslan är viktig att lita på som forskare eftersom man under 
undersökningens gång uppnår en känsla för materialet, så kallad teoretiskt känslighet (Hartman, 
2001).

I det selektiva urvalet smalnas urvalskriterierna av för att man i detta urval bättre vet vad man 
söker efter och kan vända sig till personer som kan ha svar på detta. Man utgår ifrån vissa 
kategorier som man funnit relevanta i det första urvalet och väljer bort andra som man inte 
finner lika viktiga. I den selektiva fasen försöker man att ytterligare undersöka de relevanta 
kategorier man funnit i den öppna fasen. Den selektiva fasen avslutas även den när man känner 
en mättnad för att sedan övergå till den så kallade teoretiska fasen. I denna fas strävar man efter 
att hitta relationerna mellan de kategorier man tidigare funnit, man vill veta hur de förhåller sig 
till varandra. Utifrån de kategorier man sedan tidigare har, skapas hypoteser genom att man 
genomför ytterligare datainsamling (Hartman, 2001).

Grundad teori är öppen även när det gäller val av datainsamlingsmetoder och ser det som fullt 
möjligt att ta in även böcker som datamaterial, även om intervjuer och observationer är det mest 
förekommande (Hartman, 2001, s. 63). I första fasen kan man använda sig av flera möjliga 
källor, men det är alltid frågeställningen som styr vilken typ av datamaterial som är lämplig. 
Vilken typ av datainsamling som är aktuell bestäms inte från början utan är också beroende av 
vad man hittar i de empiriska data i första urvalet. Datainsamlingen fungerar som en opersonlig 
kontroll av undersökningen, den är inte baserad på forskarens egna intressen, det är empirin 
som styr vilket datamaterial man behöver för att besvara frågan (Hartman 2001, s71).

3.3. Urval
Under detta avsnitt beskriver vi de ställningstaganden vi gjort när det gäller urvalet, både när 
det gäller datamaterial och intervjupersoner.

Vi har valt att genomföra intervjuer för att besvara vår frågeställning, detta är för oss ett ganska 
självklart val. Att vi har valt bort att göra observationer beror helt på vår frågeställning, vi anser 
inte att vi genom observationer kan besvara den. Visserligen skulle man kunna observera hur 
dessa kvinnor handlar i olika situationer men eftersom vår fråga behandlar hur de upplever sin 
situation anser vi att observationer är mindre lämplig i vårt fall. Genom observation får vi inte 
möjlighet att ta del av människors känslor på samma sätt som vi fås genom intervjuer. 

I den öppna fasen finns en variation på de olika variabler som är intressanta för oss. Vi valde 
kvinnor från olika länder, med varierande religion, i olika åldrar och med olika lång vistelsetid i 
Sverige. Vi har fokus på kvinnor som har bott i Sverige minst 4 år, anledningen till detta är att 
vi vill att kvinnorna påbörjat processen genom vilken de införlivas i det svenska samhället. Det 
breda urvalet hjälper oss att få en helhetsbild av företeelsen och ger oss så många kategorier 



som möjligt (Hartman 2001, s. 40). Genom detta breda urval kan vi enligt Grundad teori få reda 
på vad som är  mest relevant  och på så sätt  rikta  våra kommande, selektiva urval mot de 
människor som kan säga något om dessa aspekter för att sedan med ett sista teoretiskt urval så 
att säga knyta ihop säcken och bilda den grundade teorin (Hartman, 2002). 

Efter den öppna fasen, där vi genomförde fem intervjuer och analyserade dem kom vi till den 
selektiva  fasen  där  vi  gjorde  ett  mer  ändamålsenligt  urval,  det  vill  säga  att  vi  genom 
informationen vi fick genom det första urvalet ytterligare kunde smalna av urvalskriterierna för 
våra nya intervjupersoner. I första fasen fann vi att de två personer som invandrat till Sverige 
när de var barn och därmed växt upp i Sverige hade lyckats sammanföra de två kulturerna och 
därför inte  var relevanta för vårt syfte.  Vi  valde därför att  intervjua kvinnor som kom till 
Sverige i vuxen ålder för att på så sätt kunna besvara vår frågeställning.

3.4. Datainsamling 
I detta avsnitt beskriver vi utförligt hur studien genomförts, avsikten är att förklara och motivera 
de olika val vi har ställts inför och på detta sätt göra studien trovärdig. 

I den öppna fasen intervjuade vi fem kvinnor som har olika bakgrund och har flyttat till Sverige 
av olika skäl. De fem respondenterna är från olika länder och vistelsetiden i Sverige varierar. Vi 
har intervjuat både kvinnor från Mellanöstern och från Europeiska länder för att kunna jämföra 
kvinnornas upplevelser och för att kunna få variation i datamaterialet. Två av kvinnorna som vi 
har intervjuat kom till Sverige när de var barn och är uppväxta här i Sverige, två av kvinnorna 
har en Europeisk bakgrund och två har kommit till Sverige i vuxen ålder. För att kunna få en så 
bred syn på studiefältet som möjligt frågades kvinnorna om olika saker, det vill säga det fanns 
en variation även i frågorna. I den här fasen har vi genom kontinuerlig jämförelse hittat vår 
kärnkategori och andra kategorier som samspelar med kärnkategorin på olika sätt. 

Efter att ha funnit vår kärnkategori och inte hittat ytterligare kategorier i vår empiriska data 
övergick vi till den andra fasen i undersökningen. Vi började med att skriva en ny intervjuguide 
och formulera frågor som skulle kunna vägleda oss till en teori som ger djupare förståelse i 
kvinnornas situation. Vi gjorde ett nytt urval i den selektiva fasen där vi sökte personer som 
kunde fördjupa förståelsen av invandrarkvinnans situation. I den här fasen intervjuade vi två 
kvinnor som är från Mellanöstern. Lara är 26 år och har kommit till Sverige med anknytning till 
sin man och har bott i Sverige i 4 år. Ghada som är 36 år har sökt asyl i Sverige för 6 år sedan 
på grund av krig i sitt hemland. Utifrån resultatet av analysen i första fasen valde vi att intervjua 
kvinnor från Mellanöstern, eftersom de Europeiska kvinnorna inte upplevde att det fanns så stor 
skillnad när det gäller värderingar och livsstil mellan Sverige och deras hemland. På liknande 
sätt var även de som var uppväxta i Sverige orimliga för det andra urvalet i den här studien. 
Anledningen  till  detta  är  att  dessa  kvinnor  har  lyckats  med  att  smälta samman de  båda 
kulturerna och uttrycker att de inte känner sig särskilda i  Sverige men däremot att de kan 
uppleva att de avviker i sina hemländer. Eftersom vår frågeställning är inriktad på kvinnor som 
upplever att det skiljer sig mellan länderna och kulturerna och hur de upplever eller hanterar sin 
situation i  Sverige valde vi att  fortsättningsvis utesluta invandrade kvinnor som växt upp i 
Sverige. I  denna fas  var  frågorna mer inriktade på  att  hitta  kärnan i  ämnet, vi  hade  fler 
färdigformulerade frågor som syftade till att få en djupare förståelse av tidigare kategorier som 
vi fann i den öppna fasen.

I den selektiva fasen fann vi ytterligare två kategorier som inte fanns i den öppna fasen och 
uppnådde mättnad. Vi kunde därför övergå till den teoretiska fasen med målet att ytterligare 
fördjupa  oss  i  våra  kategorier och  undersöka hur  de  förhåller  sig  till  varandra.  Utifrån 
kärnkategorin formulerade vi nya frågor som skulle hjälpa oss att få en vidare förståelse av 
kärnkategorin och hur den är relaterad till underkategorierna. Vi har därför gjort ytterligare en 



datainsamling där vi valde att intervjua en kvinna från Mellanöstern som har bott i Sverige 
längre tid än de andra kvinnorna. De två vi intervjuade i den selektiva fasen har bott här i fyra 
respektive sex år och är i den inledande delen av integrationen där de anstränger sig för att finna 
sig till rätta i ett nytt land. Anledningen till att vi ville intervjua en kvinna som bott längre tid i 
Sverige motiveras därför av att vi ville att hon skulle ha kommit längre i denna process, vi 
anade att vår kärnkategori, strävan efter den ideala identiteten som kvinna, skulle påverkas och 
förändras beroende på hur lång tid kvinnan bott i Sverige. Genom intervjun hoppades vi få en 
ytterligare förståelse för kärnkategorin

Vid samtliga intervjuer började samtalet med att vi kort berättade om vad vi ville prata med dem 
om, detta för att de skulle känna sig så bekväma och avslappnade som möjligt. Vi gick sedan 
vidare till  att informera om de etiska forskningskraven där vi  betonade att de hade rätt att 
avbryta intervju om det inte kände sig bekväma och att de heller inte behövde besvara frågorna 
om de kändes alltför personliga. Vi betonade också att det var frivilligt att ställa upp, att det 
rådde anonymitet och att materialet enbart skulle användas till denna uppsats. Vidare bad vi om 
tillstånd för att spela in intervjun, för att göra det lättare för oss att bearbeta materialet.

Intervjuandet inleddes med att de fick berätta lite om sig själva, sin ålder, sin familjesituation, 
sin utbildning, sitt hemland etcetera för att få en helhetsförståelse för kvinnans situation och för 
att skapa en känsla av öppenhet och trygghet så att kvinnan kände att hon kunde dela med sig av 
sina erfarenheter. Ytterligare en viktig faktor för att intervjudeltagarna skulle känna sig trygga 
och avslappnade var att de själva fick välja vilken tid och plats de ville vara på under intervjun. 
Detta resulterade i de flesta fall att  vi  intervjuade deltagarna i deras hem, den plats där de 
förmodligen kände sig mest trygga på.

Med  oss  på  intervjuerna hade  vi  en  intervjuguide  som vi  stödde  oss  på  under  intervjun. 
Intervjuguiden omarbetades efter det första urvalet eftersom vi lagt märke till att frågorna var 
alltför generella och abstrakta, och därför svåra att förstå och besvara. Efter omarbetning av 
intervjuguiden blev frågorna bättre anpassade till vår frågeställning och var mer precisa och 
därför lättare för kvinnorna att  förstå. Genom denna omarbetning kunde vi i  de kommande 
intervjuerna på  ett  bättre sätt  få  fram det  vi  avsåg att  studera.  Intervjuguiden följde  den 
vedertagna principen om att inleda med mer generella och lätta frågor för att få en bra start och 
göra intervjudeltagaren trygg, för att sedan komma in på mer känsliga ämnen och sedan avsluta 
med frågor som gör att deltagare bär med sig en positiv känsla när den går därifrån. Vid flertalet 
av intervjuerna uppgav kvinnorna att det var skönt att prata om sin upplevelse av kvinnorollen, 
att det på något sätt blev en slags terapi där de fick prata av sig och på så sätt lätta lite på 
trycket.

Vid  alla  intervjuer  har  vi  deltagit  bägge  två,  vilket  har  fungerat bra  då  vi  upplevt  att  vi 
kompletterar varandra genom att vi uppfattar olika saker och ställer olika följdfrågor. Hartman 
(2001, s.61) menar att datainsamlingen och analysen ska styras av den så kallade ”teoretiska 
känsligheten”,  det  vill  säga att  man  ska  uppnå en  känsla  för  materialet, därför ska  både 
datainsamlingen och analysen ska göras av samma person, denna rekommendation har vi följt.

3.5. Analys 
Samtliga intervjuer transkriberades och skrevs ut för att underlätta analysen. Intervjuerna lästes 
flera gånger för att få en känsla för vad som var viktigt, starka och talande citat markerades och 
valdes ut för att sedan namnges och kategoriseras. Det första urvalet gav oss ett stort antal 
kategorier med tillhörande utsagor, utifrån dessa kategorier fann vi vår kärnkategori och kunde 
gå vidare till det selektiva urvalet. I detta urval tillkom det två kategorier medan andra föll bort. 
Intervjuerna bearbetades systematiskt och jämfördes konstant för att inte missa någon viktig del 
och bearbetades tills vi upplevde mättnad. I den sista teoretiska fasen upplevde vi att vi lyckats 



ringa  in  kärnan på  ett  bra  sätt,  intervjun fördjupade våra tidigare kategorier och  gav oss 
ytterligare förståelse för kvinnans situation. Den sista intervjun gav oss därför en känsla av 
mättnad genom att den inte tillförde några ytterligare kategorier utan snarare fördjupade vår 
förståelse för de vi sedan tidigare hade. 

Citaten har i vissa fall bearbetats språkligt för att göra dem begripliga men vi har ansträngt oss 
för att  inte förändra innehållet  i  citaten utan enbart gjort dem grammatiskt korrekta för att 
innehållet ska gå fram.

3.5. Forskningsetiska principer
Forskningsrådet har fastställt etiska principer som all forskning måste rätta sig efter, således 
även vi. Dessa principer handlar om konfidentialitet, samtycke, information och nyttjande.

Kravet om anonymitet uppfylls genom att vi har fingerade namn på kvinnorna i undersökningen 
och inte nämner vare sig var de bor eller vilket land de ursprungligen kommer ifrån. Som 
tidigare nämnts informerades respondenterna om att  det var helt  frivilligt att  ställa  upp på 
intervjun, att de kunde avbryta när som helst om de kände sig obekväma och att de inte behövde 
svara på frågorna om de inte ville, vi uppfyller därmed samtyckes- och informationskravet. 
Nyttjandekravet uppfylls genom att vi betonade att informationen vi fick endast skulle användas 
till denna studie och ingenting annat (www.vr.se). 

3.6. Reflexivitet och forskarrollen
I Grundad teori ska forskaren gå in utan någon slags teoretisk förförståelse, en styrka med detta 
som framhålls är att detta kan bidra till en högre grad av öppenhet inför fältet. Denna öppenhet 
menar Hartman (2001) är viktig för att på ett bra sätt kunna beskriva det som är viktigt för 
personerna som teorin handlar om. Hartman (2001, s.  55) beskriver även att  forskaren ska 
frigöra sig från vad han benämner som folklig teoribildning, vilket vi tolkar som att man ska 
problematisera och göra sig  medveten om den kunskap som man själv tar för given. Den 
erfarenhet och kunskap som vi bär med oss beskrivs i inledningen under avsnittet bakgrund.

Eftersom vi arbetar med Grundad teori väljer vi att söka tidigare forskning först efter den öppna 
fasen för att undvika att den tidigare forskningen påverkar vårt synsätt på fältet och gör oss mer 
teoristyrda. Vår  avsikt  är  vara  öppna  för  respondenternas  utsagor  och  låta  det  empiriska 
datamaterialet styra oss, inte tidigare forskning. Ett tänkbart problem som vi kan stöta på om vi 
jobbar teorilöst kan vara att om vi tittar på tidigare forskning efteråt och hittar mycket forskning 
kring vår frågeställning, kan det leda till att vår undersökning bara blir en bekräftelse av den 
tidigare forskningen. Detta kan vi undvika genom att titta på tidigare forskning efter öppna 
fasen när vi har fått en helhetsbild av området som vi är intresserade av, innan vi smalnar av 
urvalet. 

En fördel vi har haft i denna studie är att vi genom våra olika bakgrunder har fått syn på olika 
aspekter i våra intervjuer. Serap, med sin bakgrund som invandrare och bärare av en annan 
kultur kunde känna igen sig i mycket av det kvinnorna berättade om och hade en fördel av detta 
vilket gjorde att vi fick ut väldigt mycket genom våra intervjuer. Malin, född och uppväxt i 
Sverige märkte hur starkt hon var präglad av det jämställda synsätt på kvinnor och män som 
hon växt upp med och upplevde många starka känslor vid intervjusituationerna. Vi vill hävda att 
detta enbart har varit positivt för oss, vi har haft ett insider- och outsiderperspektiv på frågan där 
vi på ett bra sätt kunnat komplettera varandra genom våra olika synsätt och på så vis nå en 
större förståelse för fältet. Vi anser därför att reliabiliteten är hög. Validitetskravet har vi uppnått 



genom att revidera intervjuguiden när vi märkte att vi genom den inte fick fram det vi avsåg att 
undersöka. Genom denna förändring kunde vi besvara vår frågeställning.

4. Resultat och analys
Vi har intervjuat 8 kvinnor för att kunna besvara vår frågeställning hur upplever kvinnor med 
invandrarbakgrund kvinnorollen. Vårt syfte med den här uppsatsen är att få en ökad förståelse 
för  hur  invandrarkvinnor  upplever  sin  situation  i  Sverige.  Vi  har  fokus  på  hur  kvinnan 
identifierar  kvinnorollen  i  de  olika  kulturer hon  lever  med och lägger tonvikten på  vilka 
skillnader de här kvinnorna ser när de jämför sin kultur med den svenska kulturen. Målet med 
den här studien är inte att testa en befintlig teori, vi vill istället formulera en teori som förmedlar 
en förståelse av hur den här gruppen uppfattar sin verklighet. Nedan följer en kort presentation 
av de kvinnorna som deltagit  i  denna undersökning för att  ge en överblick och underlätta 
uppföljningen av  de olika  utsagorna. Vi  använder oss  av fingerade namn och döljer  även 
information  om  respondenternas  bakgrund  för  att  kunna  skydda  kvinnornas  anonymitet. 
Resultatet presenteras genom att vi visar på de kategorier som framkommit i analysen för att 
sedan komma fram till  vår  kärnkategori. Vi  har  valt  att  slå  samman de  tre  faserna i  vår 
resultatredovisning för att visa hur kategorierna steg för steg förklaras och fördjupas för att 
sedan relateras till kärnkategorin.

4.1. Personporträtt

Salvedina är 22 år gammal och kommer från ett europeiskt land. Hon immigrerade till Sverige 
när hon var 5 år på grund av krig. Salvedina är uppväxt i Sverige och läser på högskolan. 
Salvedina bor tillsammans med sina föräldrar och  är ogift.

Mouna är 23 år gammal och immigrerade till Sverige när hon var 9 år på grund av krig. Hon är 
från Mellanöstern och har aldrig varit i sitt land efter flytten. Hon är uppväxt i Sverige och är 
student på högskolan och ogift.

Evin är från mellanöstern. Hon är 22 år gammal och flyttade till Sverige på anknytning till sin 
man och har en dotter. Hon är nu mammaledig och studerar till undersköterska på distans. Evin 
har bott i Sverige i 4 år och jobbar inom äldreomsorgen i Sverige.

Maria är 30 år och kommer från ett europeiskt land. Hon flyttade till Sverige på eget önskemål. 
Hon läser på högskolan och jobbar på ett boende med ensamkommande flyktingbarn. Hon har 
bott i Sverige i 9 år, är gift och har tre barn som är födda i Sverige. 

Eila är 52 år från Mellanöstern. Hon har bott i Sverige i 22 år och är gift och har tre barn. Eila 
gifte sig när hon var 15, fick en dotter och skilde sig sedan från sin man.  Hon gifte om sig med 
sin nuvarande man när hon var 30 och kom till Sverige på anknytning till honom. Eila har läst 
svenska för invandrare (SFI) i Sverige och jobbar nu som städerska.



Ghada är 36 år gammal från Mellanöstern, hon immigrerade till Sverige på grund av krig i 
hemlandet. Hon är utbildad till lärare i sitt hemland och har jobbat som lärare i 9 år. Ghada är 
gift och har två barn. Hon har ett långvikariat på en förskola och har bott i Sverige i 6 år. 

Lara är 26 år och från Mellanöstern. Hon har bott i  Sverige i 4 år och kom till Sverige på 
anknytning till sin man som hon har en dotter tillsammans med. Lara har läst gymnasiet i sitt 
hemland. Hon har läst SFI i Sverige och läser nu svenska som andra språk. I Sverige har hon 
jobbat med barnpassning.

Ronya är 32 år från Mellanöstern. Hon flyttade till Sverige på anknytning till sin man som var 
bosatt i Sverige. Hon har läst gymnasium i sitt hemland, SFI och utbildat sig till vårdbiträde. 
Ronya har bott i Sverige i 11 år och har tre barn som är födda i Sverige. Hon har jobbat inom 
vården i sex år.

4.2. Resultatredovisning
Under detta avsnitt kommer vi steg för steg redovisa vårt resultat med hjälp av de teman som vi 
funnit. Genom att visa på hur förståelsen för kategorierna i resultatet fördjupas allt eftersom vi 
redovisar resultatet från de olika faserna hoppas vi på ett enkelt och tydligt sätt kunna nå fram 
till vår kärnkategorin som utgör basen för vår analys.

Nedan följer en figur över hur vår kärnkategori Strävan efter idealet  är uppbyggd genom de 
kategorier vi funnit i de olika faserna. Kategorierna presenteras var för sig för att sedan länkas 
samman i presentationen av kärnkategorin som kommer i slutet av detta avsnitt.

Kärnkategorins beståndsdelar

Synen på 
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hemlandet
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kämpar för 

familjen
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Figur 1. Denna figur visar hur alla våra kategorier är sammankopplade med varandra och att de 
tillsammans bildar det som är det mest centrala i  vår studie,  kärnkategorin ”Strävan efter 
idealet”

Vi övergår nu till att redovisa vårt resultat kategori för kategori och börjar med den kategori 
som inte finns representerad i vår kärnkategori.

 Hemma i Sverige och avvikande i sitt hemland

Som vi tidigare nämnde har vi i första urvalet två kvinnor som är uppväxta här i Sverige. Denna 
kategori framkom efter frågor om hur de set på sig själva och vilket land de identifierar sig mest 
med.

Utifrån kvinnornas utsagor kan vi se att kvinnorna tycker att de genomgått en förändring och att 
de känner sig som avvikare när de åker till sina hemländer. Genom att ha fått en annan syn på 
verkligheten och sett andra livsvärldar, tycker kvinnorna att deras tankesätt förändrats vilket gör 
att de känner sig mer hemma i Sverige än de gör i sina hemländer. Mouna som kom till Sverige 
när hon var 9 år upplever att hon har lyckats med att hitta balansen mellan de två kulturerna, 
hon identifierar sig med båda länderna och menar att hon är en blandning av båda kulturerna. 

Jag är en blandning av båda, jag är irakier, jag är det – men jag kan inte liksom säga att jag är endast  
svensk, det är jag inte. Jag är både och – det är jag stolt över! Jag är väldigt glad över den jag är och 
skulle inte vilja ändra på någonting. Jag är glad för att jag har med mig två olika kulturer – den ena är den 
svenska kulturen och den andra är min egen kultur. Att jag håller balans och inte försöker att bli överkörd  
från den ena kulturen eller den andra.

Salvedina menar att hon känner sig avvikande när hon åker till sitt hemland, hon menar att det 
inte är många som accepterar hennes sätt att vara. Fortsättningsvis menar Salvedina att hon när 
hon befinner sig i sitt hemland mestadels umgås med folk som kommer från europeiska länder 
för att hon menar att andra personer som bor i hemlandet har svårt att förstå hennes tankesätt. 

Jag umgås mest med folk som kommer från Sverige, från Danmark, Norge, då blir det att ingen känner sig  
utanför. Jag känner det som de har fastnat lite där nere så att säga, här går man framåt hela tiden, man 
utvecklas på många olika sätt.. Det är inte många som accepterar mitt sätt att tänka på saker och ting.

Som tidigare nämnts försvann gruppen av kvinnor som växt upp i Sverige i vårt andra urval 
eftersom de inte kunde tillföra vår frågeställning så mycket eftersom de inte upplevde så stora 
skillnader. Denna kategori finns därför enbart i den öppna fasen, ingen av respondenterna i våra 
senare urval talar om denna känsla och kategorin finns därför inte med i kärnprocessen.

 Språkets betydelse i integrationen

Den centrala svårigheten för kvinnorna som har kommit till Sverige i vuxen ålder är språket. De 
menar att det är svårt att lära sig och att det tar lång tid. Denna kategori uppkom genom att vi 
frågade vad de upplever att det finns för möjligheter respektive svårigheter i Sverige. Kvinnorna 



menar att de känner sig osäkra på många sätt på grund av brister i språket. Våra respondenter 
känner att  de inte kan komma in i  det  svenska samhället och utvecklas utan den språkliga 
kompetensen. De anser att språket är det första de ska sträva efter för att uppnå sina mål och för 
att trivas i Sverige. 

Evin berättar hur den första tiden i Sverige var väldigt jobbigt på grund av brister i språket och 
att  hon kände att  man inte är någonting när man inte har språket. Hon menar att  hon var 
beroende av andra, om man inte kan språket känner man inte att man hör till landet och känner 
sig som en främling, menar hon. 

Jag mådde jättedåligt första tiden i Sverige, jag var ensam. Jag kunde inte göra någonting själv, inte ens gå 
och handla. 

Fortsättningsvis säger hon att språkinlärningen är en lång och jobbig process och att hon inte 
kan språket tillräckligt bra och längtar efter att kunna prata svenska utan att tänka efter och 
kunna säga det hon vill utan att det känns jobbigt eller svårt. Hon menar att man känner sig 
utanför och att det gör ont att inte kunna uttrycka sig så som hon vill. 

Jag tycker att  språket är jätteviktigt,  det  är  allt,  utan språket  är man ingenting, man kan inte göra 
någonting. Jag vill kunna uttrycka mig bättre, på jobbet när jag är tillsammans med svenskar, jag säger 
ofta ingenting eller lite för jag blir blyg på grund av att jag inte behärskar språket. Jag kan inte säga vad  
jag tycker och vad jag känner, man går lite bakåt om du förstår vad jag menar. Man håller sig på distans, 
för man är inte säker på språket. Jag kan inte få fram det jag vill säga.  

Fortsättningsvis menar också Maria som har en europeisk bakgrund att det centrala problemet 
är språket. Hon menar att språket hela tiden påminner en att man inte tillhör landet och att man 
är en avvikare och en främling i det nya landet.

Ett problem man har här är språket och det att man blir påmind hela tiden att man är främling.  Det att du  
vill säga något men du hittar inte ord, man känner 'det är inte mitt land' man sätter på teven eller man  
pratar med någon och ibland vill man säga något, du kan inte hitta inte ord, du känner dig inte fri. Du hela 
tiden känner det där att du är en främling här, det är svårt att prata, ibland vill du säga något men du vet 
inte hur du ska säga, du känner att du är främling, du hela tiden känner dig som den. Då blir man ibland så  
där besviken, man tänker 'varför är jag här liksom, det fungerar inte' där i mitt hemland där har jag allt.

Språkets betydelse är en viktig kategori i den här undersökningen och återkommer även i den 
selektiva fasen som ett centralt problem som kvinnorna anser att de har. Språket är viktigt för att 
kunna må bra och känna sig trygg i  det nya landet uttrycker våra respondenter. Kvinnorna 
menar att det första målet i det nya landet var att lära sig språket. De anser att språket är ett 
hinder för att kunna vara aktiv i det nya samhället och få kontakt med svenskar. 

Ghada som var utbildad till lärare i sitt land menar att hon fick börja om från början och var 
ivrig att  lära sig språket för att  må bättre,  likt  tidigare utsagor beskriver hon svårighet att 
förmedla sina känslor på grund av brister i språket. Utan språket är man jämt beroende av andra, 
vilket påverkar självkänslan.

I Sverige är det så att man känner att man börjar allt från början.  När jag kom till Sverige var jag tvungen 
att börja om med allt igen, det var lite svårt och att lära sig språket var också jobbigt. Jag ville börja  
skolan och lära mig, för när jag gick ut förstod jag ingenting av det människorna säger, det stressade mig  
och jag kände mig inte trygg utan språket. Jag vill förklara någonting det går inte, jag måste ha tolk annars 
funkar det inte, det var jobbigt. 

Lara anser att det är språket som gör att man inte kan få kontakt med svenskar, hon menar att 
hon inte kan hitta svenska kompisar i Sverige om hon inte behärskar språket. Hon menar att det 
blir svårt att bli vän med någon som man inte kan förstå. 

Jag har inte vant mig att leva på det här sättet. Jag känner mig inte riktigt hemma i Sverige, språket är ett  
stort problem. Jag tycker att det är jättesvårt att få kontakt med svenska, det tror jag beror på att jag inte är  



så bra på språket. Jag är inte duktig på svenska, och jag tror folk ska tänka att det är jobbigt när de inte 
förstår mig. 

Denna  kategori  återkom även  i  den  teoretiska  fasen,  där  vi  intervjuade en  kvinna  från 
Mellanöstern som hade bott i Sverige längre tid, men här som ett redan uppnått mål. Eftersom 
hon behärskar språket bra är den här kategorin inte lika framträdande som den var i de andra två 
faserna.

 Synen på förhållande och äktenskap 

De kvinnor från Mellanöstern som vi intervjuade menar att det finns skillnad på synen på 
giftermålet när vi frågade om vilka normer, värderingar och synsätt som finns kring kvinnan i 
deras kultur. De menar att det finns andra koder som är svåra att läsa av eller förstå för andra 
som inte har samma kultur. Mouna som är uppväxt här i Sverige menar att hennes föräldrar är 
överbeskyddande när det gäller att ha en pojkvän. Hon menar att det kan blir krockar mellan 
henne och hennes föräldrar som har ett traditionellt tankesätt när det gäller förhållanden. Hon 
försöker förstå hur hennes föräldrar tänker och hur de är uppväxta, för att på detta sätt kunna 
assimilera det till världen hon lever i. 

Det här med att ha tjejer eller killar är lite känsligt, det här med att de är alltid överbeskyddande för tjejen  
mer än vad de är för killen. Mina föräldrar har ett traditionellt tankesätt, synsätt, är du tillsammans med en 
kille då ska det vara att du tänker dig giftermål, äktenskap, att det ska vara tills döden skiljer oss åt. De har 
svårt att acceptera det här med han är bara min pojkvän varken mer eller mindre, de har inte levt på det  
sättet och de har inte blivit uppfostrade på det sättet, det är lite kultur i det där, min kultur liksom. 

Även Eila påpekar att det finns en annan syn på äktenskap i hennes hemland. Eila gifte sig när 
hon var 15 år med en man som familjen bestämde att hon skulle gifta sig med. Hon menar 
också att det finns lite andra principer för kvinnor som har skilt sig. 

Min mamma sa ’inga tjejer hemma’, det var bara tradition. Så första person som kom gifte hon bort mig  
med. Men han slog mig, han var ond, jag kunde inte stanna. Första bröllopet var när jag var 15 år, det  
andra när jag var 30, man är mognare, och jag valde själv den här gången, ingen sa vem jag skulle gifta  
mig med. Jag var ju gift en gång tidigare, det är speciellt, jag hade ju redan en dotter när jag gifte mig 
andra gången.

Evin gifte sig när hon var 18 med en man som hon hade träffat två gånger när han var på 
semester i hennes hemland. Hon menar att det var hennes öde att träffa sin man och att hon hade 
tur att  han var en bra man. Hon kände inte sin man när hon gifte sig och de lärde känna 
varandra efter giftermålet. 

Jag kom till Sverige för att jag gifte mig med min man som min familj förslog, jag var 18 år jag träffade  
honom två gånger när han var på semester i mitt hemland. Jag gifte mig med honom och kom till Sverige.  
Jag kände honom men inte så mycket, vi lärde känna varandra efter vi gifte oss. Han var mitt öde och jag 
hade tur, han är en bra man. 

Fortsättningsvis menar Evin att hon kan tänka sig att skilja sig om det blir ett jobbigt giftermål, 
hon menar att  hon inte skulle våga göra det  i  sitt  hemland. Hon menar att  hennes syn på 
äktenskapet har förändrats sen hon kom till Sverige eftersom hon vet att hon kan klara sig själv 
i Sverige och att skilsmässa inte har samma negativa konsekvenser för henne här som i hennes 
hemland. 

Man kan skilja sig om det inte funkar med äktenskapet men jag hoppas på att giftermålet håller för hela 
livet, men om jag skulle känna att det är jobbigt med giftermålet, då skulle jag skilja mig här i Sverige. I  
mitt land får de som skiljer sig en stämpel kan man säga, livet blir svårare för dem när de skiljer sig, det är  
inte lätt. Kvinnor från min kultur, ifall de skiljer sig här får de också samma stämpel men för dem blir det  
inte jobbigt eftersom de har den ekonomiska tryggheten så har de mer möjlighet att skilja sig här i Sverige. 



Även detta tema återkommer i den selektiva fasen och visar att det finns en stor skillnad när det 
gäller synen på förhållande och äktenskap mellan länderna. Den här kategorins utmärkande 
egenskap är att det är viktigt för de här kvinnorna att ha ett äktenskap som fungerar för att 
kunna behålla sin status i samhället. Kvinnorna kämpar för att kunna hålla ihop sitt äktenskap 
och accepterar alla krav som kan ställas på kvinnan. Denna ansträngning kan förstås utifrån de 
konsekvenser som blir om de skiljer sig. För män är det mindre konsekvenser än för kvinnor, en 
skild man får inte samma negativa stämpel som en skild kvinna får av samhället. 

Lara beskriver hur viktigt det är att kvinnan ska leva efter de regler som är accepterade av 
samhället i hemlandet för att kunna bevara sin egen och familjens position. Hon menar att det 
var någonting som hon var medveten om redan i hemlandet och att hon hela tiden strävade efter 
att inte överskrida gränserna. 

Jag fick inte ha ett förhållande med killar innan jag gifte mig,  om jag hade gjort det – då skulle det  
innebära skam för hela familjen, jag skulle ha sårat de om jag hade gjort det. Om jag skulle ha haft ett  
förhållande innan så skulle inte min familj acceptera mig och min man skulle inte gifta sig med mig heller,  
då har jag inte skyddat mig och familjens heder han skulle inte gifta sig med mig, men det är inte så att de  
skulle döda mig, då är jag en dålig kvinna, jag hade fått ett stämpel. Kvinna måste vara oskuld innan hon 
gifter sig det är inte accepterat att ha ett förhållande innan giftermålet. Jag tror det har med religionen att  
göra, vi är muslimer.

Lara berättar att hennes föräldrar skilde sig i hemlandet, hon menar det var någonting som 
påverkade hela hennes liv. Hon beskriver hur andra tankar väcktes när hon kom till Sverige och 
fick syn på möjligheterna som en kvinna har i Sverige. Lara uttrycker sig om det här på följande 
sätt:

Min pappa och mamma är skilda. Det är inte vanligt att man skiljer sig i mitt land och det var jättejobbigt. 
Jag var tvungen att bo hos pappa för att min mamma inte jobbade, och hade ingen utbildning heller, hon  
hade ingen chans att hitta ett bra jobb så att vi skulle kunna klara oss. Hon gifte sig igen med en annan 
man, och han försörjde henne. Hon kunde inte klara sig själv så hon var tvungen att gifta sig för att kunna  
klara sig. 

Fortsättningsvis menar Lara att giftermålet är viktigt för hela samhället i hennes hemland och 
menar att det är ovanligt att kvinnor skiljer sig i hennes hemland och det har stora konsekvenser 
för kvinnan. Hon menar att den skilda kvinna får en stämpel på sig vilket gör att hela hennes liv 
påverkas. Hon har svårare att hitta jobb och människor tittar på henne på ett annat sätt. Hon blir 
en kvinna som förlorat sin status och ses som ett sexobjekt som är lätt att få. 

I Sverige så står det inte på id-kortet att man är skild men i mitt hemland så skriver de på hennes ID-kort  
”Skild kvinna”. Hon får en etikett, en stämpel som gör allt annat svårare. Det är dåligt rykte om skilda  
kvinnor, om kvinnan ska söka arbete och de ser att hon har skilt sig, då är det många som tror att hon är en 
kvinna som är lätt att få, när hon börjar jobba så tittar alla män på henne som någon som de kan ha sex  
med lätt, för hon är inte oskuld och har inte en man. Skilda kvinnor får en stämpel vilket gör det svårare för 
henne att jobba eller klara sig utan en man.

Även Ronya beskriver i den teoretiska fasen hur äktenskapet och synen på skilsmässa ser ut för 
henne, hon menar att hon som kvinna har det största ansvaret för att se till att äktenskapet håller. 
Hon poängterar också att hon är uppväxt i en kultur där det ses som en självklarhet att kvinnan 
respekterar och tar hand om sin man, utan att ifrågasätta honom. Ytterligare en viktig drivkraft 
för att få äktenskapet att fungera är hennes barn, menar hon och beskriver att hon inte vill stå i 
skuld till dem genom att skilja sig från sin man. 

Jag är uppväxt i en annan kultur och jag har lärt mig att jag måste behandla min man som min mamma 
behandlade min pappa. Jag måste respektera honom vad han än gör eller vad han än är. Om jag inte gör 
det, då funkar inte det, då skulle vi skilja oss, då skulle vi inte vara en familj längre. Jag tänker på mina 
barn – att de inte ska växa upp utan pappa eller utan mamma. Jag vill att det ska finnas en familj för dem –  
de har en mamma som kämpar och sliter för familjen. Jag vill inte få någon skuld - om mina barn frågar 
mig om några år – då vill jag ha ett svar – att jag har kämpat för dem. 



Vidare beskriver Ronya att hon upplever att det finns en skillnad mellan invandrarkvinnor och 
svenska kvinnor när det gäller synen på skilsmässa och uttrycker: vi ger oss för familjen, vi kämpar 
för familjen men svenska kvinnor kämpar inte för sin familj. För de är det lätt, när det inte passar de så kan de 
skilja sig. Det kan inte jag göra det funkar inte för mig. Hon menar att hon kämpar hårdare än svenska 
kvinnor för att behålla sitt äktenskap.

 Synen på kvinnan i hemlandet

Våra respondenter menar att de kommer från ett samhälle där kvinnan har en annan roll när vi 
frågade om kvinnans roll i deras kultur. Man lever fortfarande utifrån principerna att kvinnans 
uppgift är att vara hemma och ta hand om barnen och att mannens uppgift är att jobba ute och ta 
hand om familjens försörjning. Kvinnor i hemländerna är ekonomiskt beroende av sina män, 
vilket gör att de inte har samma möjligheter som i Sverige. Kvinnorna menar att kvinnorna i 
hemlandet inte känner sig starka för att de inte kan klara sig utan mannen.

Salvedina menar att kvinnorna har väldigt svårt att kunna stå på sina egna ben, hon menar att 
det finns ett system som tvingar kvinnan att underordna sig mannen på grund av ekonomiska 
skäl. Vidare menar Salvedina att kvinnan i hemlandet måste ha en bra utbildning för att kunna 
jobba. Detta kan vi utläsa i följande citat: kvinnan har det svårare att få jobb, hon måste verkligen vara 
väldigt välutbildad, på ett sätt som inte mannen behöver vara.

Fortsättningsvis anser även Evin att kvinnan och mannen har olika uppgifter i hemlandet och 
avsaknaden  av  ekonomisk  trygghet  och  självständighet  gör  att  kvinnans  valmöjligheter 
begränsas av att hon är ekonomisk beroende av mannen. 

I mitt hemland jobbar mannen och kvinnan är hemma, de har olika uppgifter. Pappa jobbade för familjen 
och hämtade pengar, han hade inte så mycket ansvar hemma, det var mest min mamma som hade ansvaret 
hemma. Kvinnan ska finnas för familjen, hon ska ta hand om familjen och hemmet. Kvinnor i mitt hemland 
har  inte  rättigheter eller  möjligheter som kvinnor i  Sverige  har.  Först  och  främst  har  de  inte  den 
ekonomiska tryggheten, i Sverige är kvinnorna starka. Men i mitt hemland är kvinnorna inte starka, jag har  
en moster som inte har det bra med sin man, hon tänker skilja sig, hon bor i en liten by, har ingen möjlighet 
till att jobba och försörja sig, så hon har ingen möjlighet att skilja sig från sin man, även om det inte  
funkar. Hon skulle inte klara sig själv om hon skulle skilja sig.

I  den  selektiva  fasen har  vi  fått  en  djupare förståelse för  kvinnans situation  utifrån våra 
respondenters utsagor.  Kvinnans möjligheter begränsas  när  hon skiljer  sig  från  sin  man i 
hemlandet och lösningen blir att hon måste gifta sig igen för att kunna försörja sig och lämna 
sitt barn till pappan för att kunna klara sig. I den här fasen har vi fått syn på kvinnorollen i 
respondenternas hemländer.

Lara beskriver hur hennes mammas situation motiverar henne att kämpa för att stå på sina egna 
ben och inte bli beroende av sin man. Lara menar att kvinnan måste använda alla möjligheter 
som hon har och har som mål att bli själständig genom att utbilda sig och hitta ett jobb. Lara vill 
utbilda sig till undersköterska för att ha en chans att hitta jobb och kunna försörja sig själv, för 
att inte behöva lämna sitt barn till pappan på grund av ekonomin ifall skilsmässa skulle bli 
aktuellt. 

Till exempel om vi skiljer oss, det vill jag inte aldrig i livet, då vill jag vara trygg och ha ett arbete så att jag 
kan stå på mina egna ben. Jag vill inte att jag ska behöva lämna min dotter till min man bara för att jag  
inte kan försörja henne och jag vill inte gifta mig med någon annan bara för att klara mig ekonomiskt som 
min mamma var tvungen att göra.

I teoretiska fasen tar även Ronya upp de olika rollerna som en man och kvinna har i hemlandet 
men menar att det finns fördelar med fördelningen av uppgifter och lyfter fram sin mamma som 
hade mer makt än pappan hemma trots att hon inte var den som försörjde familjen. Hon menar 
att trots att hennes mamma inte hade de här möjligheterna och rättigheterna som Ronya har i 



Sverige hade hon en annan sorts makt. Ronya anser att det beror på personen och menar att 
hennes mamma var en auktoritet hemma.

Det är mannen som ska försörja familjen. I mitt hemland är det så, det är mannen som jobbar och alla  
respekterar honom men det är kvinnan som bestämmer faktiskt. Det var alltid min mamma som bestämde 
hemma vad min pappa skulle göra, kanske var min mamma extra duktig, eller kanske respekterade min  
pappa henne mycket, i min familj var det kvinnan som bestämde.

 Övergången till den nya livsstilen

De kvinnor som vi samtalade med menar att de genomgår eller har genomgått en process där de 
övergår från det, som vi  tolkar,  patriarkaliska tankesättet där mannen jobbar och kvinna är 
hemma och tar hand om hemmet och barnen, till det nya tankesättet där kvinnan är delaktig i 
familjens ekonomi och yrkesarbetar. Detta framkom när de berättade om de svårigheter och 
möjligheter som de upplever finns med att leva med sin kultur. Övergången är jobbig menar 
kvinnorna, de har fått mer möjligheter här i Sverige men upplever att det fortfarande är så att 
mannen inte gör så mycket hemma. Genom detta upplever kvinnorna att de är mer stressade i 
Sverige och känner också att de har mer ansvar på grund av förändringen i familjens situation.   

Mouna som är uppväxt här menar att det fortfarande är så att de lever efter samma principer 
från hemlandet, trots att hennes mamma jobbar här så är det fortfarande så att hon har samma 
roll när hon kommer hem från jobbet. Hon menar att det är fortfarande så att pappan har sista 
ordet hemma trots att familjen har bott i Sverige i många år. 

När mamma kommer hem, då vet hon precis vad hon ska göra, hon ska laga mat, hon ska duka bordet, 
pappa han är ju hemma men han gör inte det, för han vet att det här är mammas uppgift. Pappa, han är  
den som jag rådfrågar. Det här med beslut, det här med att ge råd, det kommer mycket från pappas sida.

Även Eila som har jobbat i 20 år i Sverige menar att det är fortfarande kvinnan som har hela 
ansvaret för hemmet trots att mannen är hemma medan hon jobbar ute. Eila upplever detta som 
någonting  jobbigt,  hon  menar att  det  blir  för mycket ibland och när hon jämför sig  med 
svenskarna eller med kvinnor i sitt hemland menar hon att de har det lättare än hon har det här i 
Sverige. Hon säger att det känns som hon bär på för mycket ansvar ibland. 

Min mamma har blivit äldre, förut städade hon och hjälpte mig, nu städar jag hos henne, och jag städar 
hemma hos mig, så det har blivit lite för mycket för mig. Förut var min man mycket fin, men nu efter  
sjukdomen han har fått, är han otroligt jobbig, jättejobbig. När jag diskar måste jag göra i en speciell 
ordning, som han bestämmer, annars blir det storbråk. Svenskar betalar räkningar tillsammans, man äter 
tillsammans, kvinnan står inte står hela tiden och fixar mat och sen ropar varsågoda!

Den här kategorin återkommer också i den selektiva fasen där kvinnor upplever att mannen inte 
vill ändra på sig för att de har det bra. Det nya samhällets sätt att leva har gjort att mannen delar 
det ekonomiska ansvaret med kvinnan, vilket gör att hans ansvar som familjeförsörjare blir 
mindre, däremot har detta  inte  förändrat mannens roll  i  hemmet. Kvinnorna menar att  det 
handlar om att männen inte är beredda att släppa på den lyx som det innebär att vara servad av 
sina fruar. De upplever att männen är medvetna om den annorlunda mansroll som finns i det 
nya samhället och som till viss del har påverkat dem men att de inte helt vill släppa sin tidigare 
mansroll eftersom andra, särskilt andra män i deras omgivning då kommer att se på de med 
andra ögon och kanske mena att de inte är riktiga män. Kvinnorna menar att detta är någonting 
de skulle vilja förändra och att det är någonting som de kämpar för. 

Lara säger att det är bra att hon har större möjligheter här men menar att det ibland kan bli för 
mycket för  henne, vilket  gör  att  hon  tänker på  hur  ansvarsfördelningen skulle  ha  varit  i 
hemlandet. Lara jämför kvinnans roll i hemlandet och här i Sverige: 

Jag känner mig fri och mår bättre här, för jag har mina egna pengar. När man går i skolan här i Sverige så  
får man pengar, här kan kvinnor försörja sig själva. Här i Sverige så är kvinnan mer aktiv, men även mer  



stressad. Jag har mycket ansvar, jag har ansvar för min skola, för mitt barn, för hemmet och min man.  
Ibland känns det att jag har lite för mycket att göra och lära mig i Sverige, men jag kämpar. I mitt land 
skulle jag ha varit hemma och tagit hand om hemmet och han skulle jobbat och tjänat pengar, han skulle ha 
mer ansvar för familjen. Här i Sverige har männen det bra, och de ändrar sig inte. 

Lara hoppas på att hennes man ska ändra sitt tankesätt och hjälpa henne lite mer hemma, då 
skulle hon må bättre. Hon menar att det här inte är någonting som kan ändra sig från idag till 
imorgon, hon menar att förändringsprocessen är igång men att det kommer att ta tid men att hon 
strävar efter att få en mer rättvis fördelning av ansvaret för hemmet.

Om min man skulle hjälpa mig då skulle jag inte känna att jag har så mycket ansvar, här har kvinnans roll  
förändrats, hon ska vara aktiv och tjäna pengar, men de tänker inte att mannen måste ändras också, om 
båda två jobbar ute måste de göra lika mycket hemma också. Männen vill inte ändra på det för de har det 
bra så här. Mannen har mindre ansvar i Sverige, de behöver bara jobba och inte tänka på någonting annat.

I  den  teoretiska  fasen  fördjupas  detta  tema  ytterligare  genom  att  Ronya  beskriver  sin 
livssituation där hon, som hon förklarar det, har tagit  både mannen och kvinnans roll.  Till 
skillnad mot i hennes hemland har kvinnan här i Sverige ett dubbelt ansvar som hon ser det, det 
krävs att kvinnan både yrkesarbetar och tar hand om familjen för att det ska fungera. Ronya 
beskriver att hon inte känner att mannen stödjer och underlättar för henne i detta dubbla ansvar 
utan överlåter allt till henne.

Jag vet inte om det beror på kulturen men vi kurdiska kvinnor, vi är både man och kvinna här i Sverige. De 
kurdiska kvinnorna som bor här i Sverige måste vara extra starka för att det är så. Jag är gift, jag har en 
man också men jag säger så här, han gör ingenting! Han hjälper när han vill, inte när det behövs och det 
är inte ofta som han vill. 

Liksom de tidigare respondenterna berättar även Ronya om hur hon kan se att det har skett en 
förändring när det gäller kvinnans roll i Sverige jämfört med hemlandet. Hon menar att det i 
hennes hemland finns en helt annan rollfördelning som det finns både för och nackdelar med. 
Hon beskriver hur det ser ut i sin familj i hemlandet:

Männen jobbar ute och kvinnan tar hand om barnen, man har fördelade uppgifter, men här i Sverige är jag  
både man och kvinna. Jag känner mig ansvarig för familjen. Det påverkar mig mycket, jag är ofta stressad 
och jag tänker aldrig på mig själv, jag tänker bara på de andra, på saker som ska göras.

Förändringen som skett menar hon är till mannens fördel, hon berättar om att hon tycker att 
hennes man lever ett lyxigt liv där han bara ansvarar för att tjäna pengar, inget annat. Kvinnans 
ansvar är större, menar hon och pekar på att kvinnan har samma krav på att tjäna pengar, plus 
att hon har hela ansvaret för hemmet och familjen.

Att vara man är att leva lyxigt här i Sverige, det är så hos oss. Det är lyxigt kan jag säga, min man kan  
säga till mig efter jag har kommit från jobbet och håller på med disken ’hämta te till mig’. Jag brukar säga 
till honom ’du ser väl att jag diskar du kan ta två koppar med te sen kan du komma och säga kom, nu  
dricker vi te tillsammans”. Då brukar han brukar säga till mig ’du har en lång tunga’, så jag hämtar te till  
honom till slut. 

 Svårt att få kontakt med svenskar 

Kvinnorna menar att de har svårt att kunna komma i kontakt med svenskar, för de känner att det 
finns andra regler eller riktlinjer om hur nära man kan vara människorna. Denna kategori 
uppkom när de uppmanades att berätta om vad familjen betyder för dem, de berättade då om att 
de saknar sina nära relationer med familjen och upplever att det är svårt att skapa nära relationer 
i Sverige. Våra respondenter menar att detta beror både på att svenskar har andra relationer i 



Sverige och att man inte har den nära relationen med grannarna som man hade i sitt hemland. 
Våra respondenter menar att de inte träffar svenskar privat för att de bor i områden där det finns 
mestadels invandrare, vilket gör det svårare för dem att skaffa sig svenska kompisar.

Maria som har bott i Sverige i 9 år menar att detta var det hon reagerade mest på i Sverige – hon 
tycker att det är konstigt att man inte känner sina grannar. Hon menar att om man inte kan 
komma i kontakt med svenskar då blir även integrationen problematisk, hon menar att om man 
bara umgås med invandrare tar det längre tid att veta hur allt fungerar i Sverige och vilket 
system som finns i landet. 

I Sverige vet man inte hur systemet fungerar, för det är svårt att få svenska bekanta, kompisar, eftersom alla 
är så distanserade. Har du inte svenska kompisar då är det svårt att ta reda på hur det fungerar, och då har 
du ingen aning om du vill göra någonting. Här känner man inte sina grannar, det är jättekonstigt, man har 
en stor distans, svenskarna är mycket distanserade, lite försiktiga. Här känner man inte ens sin granne.

Evin menar att hon inte kan känna sig delaktig i svenska samhället för hon ser sällan svenskar. 
Evin bor i en förort där hon inte får möjligheten att umgås med svenskar, vilket kan leda till att 
man söker sig till andra invandrare och skapar en subkultur där man känner sig hemma.

Jag har inga svenska kompisar, det är bara i skolan och på jobbet som jag umgås med svenskar. Det är  
bara invandrare som bor här, jag har ingen chans att träffa svenskar här.  Jag har många kompisar, alla är  
invandrare

I den selektiva fasen fick vi en annan synvinkel på den här kategorin. Respondenterna menar att 
brister i språket gör det svårt för dem att ha en nära relation till svenskarna. Ytterligare en orsak 
finner kvinnorna i att alla jobbar här i Sverige och man inte har tid för varandra på samma sätt 
som man har i hemlandet. De menar att i Sverige har man en individualistisk livsstil och att man 
inte  har  så  nära  relationer.  De  anser  att  det  även  beror  på  att  man  har  andra 
bakgrundförväntningar om saker och att detta bidrar till att man inte kan förstå varandras sätt att 
tänka eller se på saker och ting.

Ghada tar upp att hon saknar de varma relationerna med omgivningen som hon hade i sitt land 
och menar att det är systemet i Sverige som gör att människor inte umgås med varandra. 

Jag saknar min kultur, när jag tänker på relationerna, i mitt hemland är de jättevarma och här är de kalla 
Man bryr sig om varandra och besöker varandra hela tiden, man hjälper varandra, man behöver inte ringa 
och säga jag kommer,  man knackar på dörren så är man välkommen. I  Sverige har man inte samma 
relationer, det är kanske för att svenskar jobbar mycket, det är inte som i mitt hemland, där är de flesta 
hemma. 

Vidare menar även Lara att hon önskar sig att hon hade svenska kompisar men hon menar att 
man ser på vänskapsrelationen på olika sätt och menar att det bidrar till  att man har olika 
förväntningar av varandra. 

Jag vill ha svenska kompisar också, för jag är nyfiken på hur de tänker och lever, hur tänker de på livet.  
Jag tycker att det är jättesvårt att få kontakt med svenskar, det tror jag beror på att jag inte är så bra på  
språket. Jag hade en svensk kompis, jag tyckte mycket om henne men vi har inte så mycket kontakt med 
varandra, vi träffas inte så ofta, när jag träffar henne så hälsar vi bara på varandra, det är inte mycket. 

Ronya beskriver detta fenomen ur en annan synvinkel och beskriver hur har förlorat förtroendet 
till människor och berättar att hon inte vill att barnen ska försvenskas helt.

Jag har förlorat mycket både fysiskt och psykiskt, jag har förlorat mitt förtroende till människor. Här i 
Sverige kan man inte lita på någon. Jag vill inte att mina barn ska bli som svenskar, som vi håller på att bli 
nästan.

 Kvinnan som kämpar för familjen



Kvinnorna upplever att de har en central roll i familjen och att de hela tiden kämpar för sina 
barn och familjen. Denna kategori framkom när kvinnorna ombads berätta om vad familjen 
innebär för dem och vilket ansvar de känner för familjen. Utifrån kvinnornas utsagor kan vi se 
att familjen har en stor påverkan när det gäller deras liv och agerande. De ser sig inte som 
individer som lever utifrån sina egna principer utan menar att de lever som en del av en stor 
kropp. Familjen har en stor del när det kommer till att ta beslut.

Eila som är 52 år berättar att hon önskar att flytta tillbaka till sitt hemland men att hon inte kan 
lämna sin familj som behöver henne. Hon anser inte att hennes man och barn kan klara sig i 
Sverige om hon inte är med och kämpar för att de ska ha det bra. 

Det är viktigt för mig att min familj har det bra, jag offrar mig för min familj, de lever ett lyxigt liv. Jag  
slösar mycket pengar på mina barn, inte på mig själv. Jag blir jättelycklig när jag ser mina barn må bra.  
Min man tycker att jag är inte är en bra fru, han brukar säga att han inte lyckades. Jag tänker att han inte  
förstår mig, eller vad jag gör och hur mycket jag kämpar. Ibland åker jag och köper billigare mat och bär 
det fast jag har problem med ryggen, jag kämpar och de känner inte att någonting fattas dem, ingenting! 
Men de uppskattar det inte. Jag fixar en bra miljö här hemma, men ingen uppskattar det

Eila menar hon inte kan lämna familjen förrän hon vet att alla kommer klara sig, trots att hennes 
barn är vuxna upplever hon fortfarande att hon har ansvar för sina barn och upplever att hon 
måste kämpa för att alla ska få det bra: när ingen behöver mig, då ska jag flytta till mitt hemland igen. Nu 
behöver de mig, aldrig att jag kan jag lämna familjen nu.

Även Mouna menar att hennes familj har en viktig roll i hennes liv, hon bor med sina föräldrar 
och menar att familjen har stor inverkan när det gäller hennes val i livet. Hon menar att hon 
strävar efter att leva som familjen accepterar för att hon inte vill göra familjen besviken. 

Jag kan aldrig tänka mig att göra någonting som kan göra mina föräldrar besviken, familjen har en stor  
del faktiskt. Jag som person brukar inte ta förhastade, spontana beslut. Jag brukar alltid gå till mamma och 
pappa och höra med dem ’mamma, pappa vad tycker ni om det här, jag vill höra era synpunkter på det, kan  
ni ge mig några råd?’. Är jag osäker så gör jag inget förrän jag är säker, jag går alltid tillbaka till dem. 

Denna kategori kännetecknas av att kvinnor känner att de har ansvar för familjen och att de 
känner  att  de måste kämpa för att  familjen ska  ha det  bra.  De menar att  familjen är  det 
viktigaste i deras liv, att de offrar sig för familjen och att de är den bärande länken i familjen 
och att den inte skulle klara sig utan dem. De menar också att de kämpar för att trivas och 
utvecklas i Sverige för att kunna hjälpa sina barn. De här kvinnorna tar också upp att de inte kan 
finnas utan familjen, de kan inte må bra om familjen inte mår bra. 

Ghada menar att familjen har en central plats i hennes liv och att hon kämpar för att familjen 
ska ha det bra. Hon menar att hon aldrig tänker på sig själv eller oroar sig för sig själv, det är 
bara familjen som hon oroar sig för. Hon menar att kvinnan måste kämpa för att hela familjen 
ska känna sig trygg och trivas i Sverige. 

Jag känner att jag måste vara stark för min familj och mina barn. Mitt ansvar är att se till att vi klarar oss,  
att lära mig språket så att jag kan lära mina barn. Att ta hand om mina barn och att de känner sig trygga  
är också mitt ansvar. Jag måste klara mig och känna mig trygg först så även mina barn kan känna sig 
trygga. Det är jobbigt, men ändå finns det inget krig här, jag måste kämpa för att få det bättre, jag ska bo 
här så måste jag kämpa. 

Eila menar att  hon känner att  hon inte orkar ibland, hon kämpar ensam för att  hålla ihop 
familjen. Hon menar att hon tänker på att ta livet av sig men när hon tänker på att hennes familj 
inte skulle kunna klara sig utan henne, så kan hon inte ta det steget. Det är familjen som bidrar 
till att hon orkar kämpa menar hon. Hon berättar att trots att hon är orolig för sin familj visar 
hon inte sin oro för dem.

Jag kämpar och visar ingenting, men innerst är jag inte så lugn, lite rädd, mår dåligt, oroar mig för min  
son, jag är hela tiden orolig för vad ska hända med min son, jätteorolig, för livet. Jag tänker ibland, det 



finns en svamp i Sverige, om man äter av den så dör man, man känner ingenting. Ibland tänker jag att jag 
tar en bit av den svampen och strunta i hela familjen. Det är sant, ibland tänker jag så, men sen tänker jag, 
nej min son behöver mig, han har inte en bra pappa.

Eila menar att ingen kan förstå henne riktigt, hon menar att hon känner sig ensam i kampen för 
att hålla ihop familjen i Sverige. Hon menar att hennes man inte kan ge henne det stödet som 
hon behöver och att hon inte har folk omkring sig som kan finnas för henne när hon behöver 
det. Hon upplever att hon behöver kämpa för familjen ensam:

Jag tänkte att här i Sverige ska vi bli lyckliga men nej, min man blir sjuk, och jag är inte så lycklig faktiskt.  
Det är inte så bra med min familj faktiskt men jag kämpar för hela familjen och jag startar aldrig bråk. Jag 
kämpar, jag vill inte bli deppig. Jag önskar att han sa något fint till mig och barnen någon gång, mina  
söner behöver en riktig pappa som hjälper dem. Jag känner mig ensam om allt, som om jag inte hade 
någon man, 

Eilas upplevelse bekräftas med Zelals beskrivning om hur hon ensam kämpar för familjen i 
följande citat:

Familjen är allt för mig, jag gör allt för familjen, om jag försvinner för familjen eller om det händer mig  
någonting, då blir familjen helt förstörd. Jag gör allt för dem, jag jobbar för dem och jobbar hemma för de  
också, jag tar hand om barnen, hemmet och ekonomin – och allt hänger på mina axlar.

 Avsaknad av nära relationer

Denna kategori följde även den på frågan om vad familjen innebär för dem och kännetecknas av 
att våra respondenter upplever att de känner sig ensamma i Sverige utan sin familj. De menar att 
de saknar gemenskapen som de hade med familjen i hemlandet. Familjen hade en central roll i 
deras liv i hemlandet, när de hamnade i kris eller hade problem, då hade de stöd av familjen. I 
det nya landet där de genomgår stora förändringar och där de har mycket ansvar känner de sig 
ensamma och övergivna. 

Lara berättar att hon saknar gemenskapen som de hade med familjen. Hon menar att känner sig 
utelämnad ibland, för att hon vet att alla är tillsammans i hemlandet. Hon menar att hon aldrig 
kan känna sig hemma i Sverige utan familjen.

Relationerna är viktiga för mig. Relationen till mina föräldrar är också jätteviktig, de är jättespeciella för  
mig. Mina föräldrar bor i hemlandet och jag saknar de jättemycket och jag känner mig ensam här ibland 
utan dem. När jag har problem jag kan inte prata med andra eller mina vänner, inte ens min man. Jag tror 
att jag skulle känna mig lyckligare i Sverige om jag skulle ha någon från min släkt här. Jag saknar den nära 
kontakten med min egen släkt. Nu träffar jag familjen bara en gång per året.

Ghada som flyttade till Sverige på grund av krig i hemlandet menar att hon känner att hon inte 
riktigt hör till Sverige och att hon saknar allt som har med hennes hemland och göra. 

Jag saknar min familj även om jag har min man och mina barn här, jag saknar mina föräldrar, mina 
grannar och vänner. Jag saknar mina minnen, mina barndomskamrater, gator, jag saknar allt i hemlandet.  
Jag kände mig hemma där. Om jag hade varit i mitt land så har jag familjen om jag hamnar i kris, här har  
jag inte samma hjälp.

Ronya beskriver detta fenomen ur  en  annan synvinkel och beskriver att  hon upplever att 
svenskar inte är hjälpsamma mot varandra så som hon är van vid och att man inte kan räkna 
med att få någon hjälp utan måste förlita sig till sig själv.

Jag jobbar mest med svenskar och när jag är klar med mitt arbete så frågar jag alltid de om de vill ha  
hjälp så hjälper jag de. När jag gör deras jobb så tittar de på mig förvånad, jag är hjälpsam – jag vill göra 
saker för jag vill inte vara som de. De frågar mig aldrig om jag behöver hjälp någon gång.  



 Trygghet i Sverige

Våra respondenter menar att de känner sig trygga i Sverige på många olika sätt på frågan om 
vilka möjligheter som de anser sig ha i Sverige. De känner sig trygga för att det inte finns krig 
här i Sverige. De känner sig trygga för att de vet att de och deras familj kan få den hjälp som de 
behöver ifall de blir sjuka och att det finns ett socialt skyddsnät om de skulle vara i behov av 
det. Alla dessa aspekter bidrar till att kvinnorna känner sig trygga i Sverige. Våra respondenter 
menar att de inte kan tänka sig att flytta från Sverige, för tryggheten är det viktigaste för en 
människa. De menar att de önskar att kvinnor i deras hemländer skulle känna sig trygga på 
samma sätt. Kvinnorna menar att trygghet ger styrka, att det ger ett bättre självförtroende och 
att man mår bra när man känner sig trygg.

Min son har Aspergers syndrom och i mitt hemland finns inte så mycket hjälp att få. Så här har han mycket  
mer möjligheter till utveckling, i mitt hemland har han inte de där möjligheterna, då måste du betala, och  
det kanske du inte har råd med, så man har en trygghet här.

Lara menar att hon hittar tryggheten i Sverige på det sättet att hon vet att hon får den hjälp hon 
behöver i Sverige. Hon tar upp att hennes mamma vid skilsmässan var tvungen att lämna henne 
till pappan på grund av ekonomiska skäl och menar att hon genom att veta att hon inte behöver 
lämna sitt barn till pappan känner sig trygg i Sverige. Lara menar att trots att hon inte har vant 
sig vid att leva i  Sverige skulle hon aldrig tänka sig att  flytta från Sverige. Hon menar att 
tryggheten för henne och familjen är viktigare än allt annat i livet.  

Jag kan lämna mitt barn på dagis, jag har tid både för mig och mitt barn. Jag känner mig trygg här Sverige 
för i mitt land om en kvinna inte gör som mannen säger, då kan mannen slå henne.  Om kvinnan tjafsar 
emot då kan mannen slå kvinnan i mitt hemland och hon kan inte vända sig till någon. Men här i Sverige,  
om min man skulle slå mig, vilket han aldrig skulle göra, då kan jag ringa till polisen, jag vet att de kan ta 
hand om mig, hjälpa mig. Och jag vet att de ger min dotter till mig, jag hade inte samma chans i mitt 
hemland. 

Ghada som sökte asyl på grund av krig  i  hemlandet menar att  hon har hittat  tryggheten i 
Sverige. Hon kände sig inte trygg i hemlandet och säger att tryggheten är viktigare än allt annat 
i livet:  vi  letade efter trygghet och jag känner mig trygg i Sverige, i  Sverige har de respekt för mänskliga  
rättigheter, man har respekt för alla religioner och kulturer och vi letade efter det.

Även i den sista intervjun pekar respondenten på hur möjligheterna som finns i Sverige har 
gjort att hon känner sig starkare och tryggare än i hemlandet. Hon menar att trygghetssystemet 
som finns i Sverige är en stor hjälp för henne att som kvinna kunna klara sig själv och vara 
oberoende av mannen.

Jag har min egen inkomst, jag behöver inte min man, jag kan klara mig själv. Man har kvinnorättigheter 
här på ett annat sätt. Jag tror på mig själv och allt känns bättre. Jag oroar mig inte längre för jag har det  
ekonomiska, jag har barn, jag har en egen lägenhet som står i mitt namn. Jag är inte rädd för att min man 
ska lämna mig för jag vet att jag klarar mig själv, mina barn kan gå till skolan eller dagis här, läkaren är  
gratis. Man kan säga så att det är ekonomin som man är stark på som kvinna här i Sverige. Det är även det 
här med säkerhetssystemet, man vet att man klarar sig vad än händer med en. 

4.6.  Kärnkategorin – strävan efter idealet
Genom tidigare redovisade kategorier har vi nu nått fram till det som är kärnan i vår studie, 
nämligen det som kan förklaras som kvinnornas strävan efter den ideala identiteten som kvinna. 
Denna kärna har en intim koppling till ovan redovisade kategorier enligt figuren. Kärnkategorin 
redovisas genom att visa på citat från alla faser men bygger mestadels på den information vi 
fick genom den sista intervjun. Den sista intervjun hjälpte oss att utkristallisera kärnkategorin 
och gjorde den mer tydlig och begriplig.



Utifrån kvinnornas utsagor är det centrala i  den här studien att  kvinnorna strävar efter den 
identitet som de anser är idealet - en identitet som en god kvinna, bra fru och en omtänksam och 
självuppoffrande mamma. Kvinnorna strävar efter att uppnå den ideala bilden av kvinnorollen i 
sin egen kultur samtidigt som de kämpar för bli mer självständiga, genom de nya möjligheter 
som de fått i det nya landet. De försöker att hitta balansen mellan de två olika kvinnorollerna 
och finna den bästa kombinationen för dem själva. Detta försvåras av att de i sitt hem lever efter 
mer patriarkala tankesätt och kombinerar detta med den mer individualistiska och jämlika idén 
som finns utanför hemmet. Vi har genom vår studie fått syn på en process som startar när 
individen  som  levde  i  ett  mer  patriarkalt  samhälle immigrerar  till  ett  mindre  patriarkalt 
samhälle. Denna process pågår för kvinnorna som anstränger sig för att hitta en balans mellan 
de olika livssätten där det kan ingå kultur, värderingar och syn på könen. 

Eila menar att hon fortfarande lever sitt liv utifrån sitt hemlands principer och att det är svårt att 
ändra på det. Hon vill behålla den ideala bilden av en kvinna trots svårigheterna med detta och 
trots de nya möjligheterna som hon har fått i Sverige. Eila uttrycker sig på följande sätt:

Min man är sjuk, jag måste vara en bra fru, jag får inte lämna honom och bara säga hejdå. Förra månaden  
tänkte jag att jag inte vill leva med honom, jag ringde till kommunen jag sa jag orkar inte, i 20 år har jag  
tänkt att jag måste orka, orka, orka men jag vill inte, jag vill vara själv. Men sen ringde jag inte tillbaka, de  
väntar på mig, jag är en liten fegis, jag vet inte varför. Kanske ryktet, att de i mitt land de tänker ’oj vad  
många gånger hon gifter sig, hon bara lämnar mannen’. De säger det inte men du ser att de tittar på dig 
och tänker ‘hon bara lämnar mannen’. 

Mouna menar att det som är hennes föräldrars värderingar har även blivit hennes. Hon menar att 
hon aldrig skulle göra någonting som skulle innebära skam för henne och hennes familj. Vidare 
menar även Evin att hon strävar efter att leva efter sin kulturs principer, hon menar att hon vill 
vara en kvinna som passar i båda kontexterna och gör sitt bästa för att inte vara avvikande 

Samtidigt som kvinnorna strävar efter att leva utifrån hemlandets principer så vill de ta del av 
de  möjligheter  som  det  nya  landet  tillfört  dem,  detta  visas  genom kvinnornas  utsagor  i 
kategorierna som berör språkets  betydelse, övergången till  den nya livsstilen, kvinnan som 
kämpar för familjen och trygghet i Sverige. De strävar efter att få en bra utbildning och strävar 
efter att lära sig systemet i Sverige. De vill bli starka genom att kunna ”stå på sina egna ben” 
och vill klara sig själva och inte vara beroende av sina män. Alla respondenterna uttalade sig om 
att de känner sig starkare i Sverige och menar här har de chans till att utvecklas. Eila menar att 
hon är medveten om sina möjligheter och rättigheter i Sverige. Det nya sättet att se på kvinnan 
hon har mött i Sverige gör att hon känner sig starkare.

Här i Sverige, om jag vill göra någonting är jag mer fri, jag kan starta firma, allt vad jag vill kan jag göra 
här. Jag tänker att Sverige är mänskligt, mest mänskligt i hela världen. Här i Sverige, är jag lite starkare än 
förut, om jag vill någonting bråkar jag och säger 'det är min rättighet'

Även Evin menar att hon är medveten om sina möjligheter i Sverige och tänker använda alla 
möjliga vägar som finns för ett bättre liv och en bättre framtid. Först och främst för att kunna 
klara sig själv både ekonomiskt och socialt, genom möjligheten att vara självständig uttrycker 
hon att hon har fått bättre självförtroende och känner sig starkare.

Genom att sammanföra detta resonemang med Laras uttryck för att det är kvinnan som måste ta 
hand om hemmet och mannen kan man se att de här kvinnorna kämpar för att kunna behålla den 
ideala bilden av kvinnan i båda sammanhangen. Lara säger att hon inte mår bra om hon inte tar 
hand om sin familj. Hon menar att hon måste se till att familjen har det bra, hon måste vara en 
bra fru och en bra mamma, det är hennes uppgift: ”jag måste laga mat för min dotter och min man, jag 
är kvinnan, det känns inte bra när jag inte gör det. Jag måste ta hand om min familj för att känna mig bra. Det är  
mitt ansvar att göra det.”  



Det framkommer att kvinnorna strävar efter att behålla den ideala bilden om hur en kvinna ska 
vara samtidigt som de strävar efter en identitet som en kvinna som har lyckats ta tillvara de 
möjligheter som finns i  Sverige. De vill  bevara den ursprungliga självbilden och samtidigt 
använda de möjligheter de har fått i Sverige som kan göra att deras självbild förändras, vilket 
kan upplevas som komplicerat. Ghada som är från Mellanöstern menar att hon har mer frihet i 
Sverige och att hon känner att hon har mer möjligheter i Sverige som kvinna. I Sverige finns det 
inga gränser för hur man ska vara, man kan vara sig själv. Kärnprocessen är således komplext 
uppbyggd och består både av svårigheter och möjligheter. Kvinnorna har tidigare uttryckt att de 
har större möjligheter i Sverige, men också större ansvar och detta bekräftas ytterligare i den 
sista intervjun. 

Mina tankar har förändrats, jag är inte beroende av någon man, jag klarar mig själv, jag har blivit väldigt  
stark på det sättet, jag känner mig stark. Sverige ger kvinnan mycket på det sättet men det tar ifrån en  
ganska mycket också. Det är både fysiskt och psykiskt, jag har vunnit någonting här i Sverige men jag har  
förlorat mycket också. (Ronya)

Processen pågår på flera plan samtidigt  genom att  de strävar efter att  lära sig språket och 
systemet för att därigenom få större möjligheter till studier och arbete. 

Från början ville jag lära mig hur det funkar i Sverige, hur man ska göra. Nu kan jag för mycket, min man 
säger till mig ”du kan bättre än mig så du kan göra det”. Han gör ingenting trots att han kan bättre  
svenska än mig. (Ronya)

I processen ingår även en kamp för att bibehålla familjens viktiga roll och kvinnan som en 
viktig byggsten i  familjen, detta finns representerat i  kategorierna kvinnan som kämpar för 
familjen och synen på förhållande och äktenskap. Nedan redovisas Ronyas tankar kring detta.

Jag tänker inte på mig själv – det gör jag aldrig. Jag vet att det inte är bra för mig – men jag gör det i alla 
fall, för jag vill kämpa för familjen. Jag vet inte men jag känner mig mycket ansvarig för hela familjen – jag  
känner att min man är ett av mina barn som jag tar hand om. 

Familjen ska hålla ihop tycker jag. Kanske det här året är inte bra för mig men nästa år blir bättre om  
familjen stödjer mig. Man ska ta hand om varandra. Jag vill att mina barn ska ha en bra relation med  
varandra, de ska vara nära varandra, de ska stödja varandra och ta hand om varandra. Jag anstränger 
mig för att mina barn ska ha den nära relationen till varandra. 

Som en oerhört viktig del i  kvinnans liv kan vi därför se deras strävan efter att uppnå den 
internaliserade bilden av en mamma som lyckas med att uppfostra sina barn och bilden av den 
ideala frun som älskar, respekterar och tar hand om sin man. De här kvinnorna håller fast i dessa 
bilder som de socialiserats in i och strävar efter att få dem att bli kompatibla även med den nya 
bilden av kvinnan som självständig och självförsörjande.

I processen syns också en vilja att ta del av det svenska samhället och få kontakt med svenskar 
och på så  sätt  integreras ytterligare för att  kunna vara delaktiga i  barnens  utveckling  och 
livsvärld. Kvinnorna berättar att de har svårt att skapa och behålla nära relationer med svenskar 
och upplever att språket är ett hinder för detta. Tryggheten är också en viktig faktor i processen, 
kvinnorna kämpar för att integreras och trivas i Sverige för att kunna ta del av den trygghet som 
finns här i form av lagstiftning, hälso- och sjukvård, sociala tjänster och ett land utan krig. De 
möjligheter kvinnan har i Sverige skapar förutsättningar för henne att vara jämlik mannen på ett 
helt annat sätt än vad som var möjligt i hennes hemland, detta skapar nya tankar som finns i 
kategorin ’övergången till den nya livsstilen’. I nedanstående citat beskriver Ronya hur hon har 
lyckats ta sig in i det svenska samhället och på så sätt känner sig trygg.

Han brukar säga ”om det händer mig någonting – så vet jag att du klarar dig fint, du behöver inte mig”  
han säger ofta ”du är både kvinnan och mannen hemma, du är både mamma och pappa” . Jag är glad över  
att min man är stolt över mig, han litar på mig – han vet att jag klarar att ta hand om familjen – jag är  
stark och klarar mig i systemet. Han kan inte systemet – han frågar mig allt – jag har mer kunskap. Det  



känns bra att jag kan mer än honom, det är jag stolt över. Jag känner mig starkare som kvinna i Sverige –  
jag har förändrats mycket. Jag är stressad bara – jag har ingen tid för mig själv. (Ronya)

Ytterligare en aspekt i processen handlar om hur kvinnan jämför sin nya situation med kvinnors 
möjligheter i hemlandet. Eftersom kvinnan har större möjligheter i Sverige anser hon sig vara 
skyldig att ta tillvara dessa, detta blir en motiverande faktor för att lyckas. Ett hinder för att 
lyckas med detta och något som finns genomgående i processen är känslan av ensamhet. I det 
främmande landet upplever de att det nätverk och det stöd som fanns genom familjen i deras 
hemland har försvunnit. Migrationen ställer höga krav på förändring och kvinnan har ett behov 
av att orientera sig i det nya landet, detta representeras av kategorin som handlar om svårigheten 
av att få kontakt med svenskar och avsaknad av nära relationer. Ett nytt land kräver att man 
anpassar sig på många olika sätt och utifrån Ronyas utsaga får vi syn på att kvinnan ofta inte är 
medveten om sin förändring.

Det finns saker som har förändrat mig mycket men jag vet inte vad som förändrade mig. När jag pratar  
med mina kompisar i hemlandet så är det inte samma sak som det var förut. Jag brukar säga till mina  
kompisar ”ni har förändrats mycket” de brukar säga ”vi har inte förändrats, det är du som har förändrats 
mycket. Jag vet inte jag kan inte förklara vad det är men jag har förändrats.

Som tidigare nämnt har Ronya bott i Sverige i 11 år och har kommit längre i ovan nämnda 
process än våra andra respondenter. Hon har lärt sig att hantera sin situation genom att acceptera 
den och har tvingats till en punkt där hon har fått sänka kraven på sig själv. Ronya har inte gett 
upp hoppet om att mannen ska förändra sig, men accepterar läget och gör vad hon kan för att 
hantera situationen. Detta resonemang redovisas ytterligare i följande citat: 

Nu orkar jag inte längre, jag har sänkt mina krav på mig själv, nu städar jag inte varje dag. Jag har fått 
hjälp av en kurator, jag vet att jag måste ta hand om mig för att kunna finnas för mina barn. Jag tänker inte 
på småsaker som jag gjorde förut, jag har lärt mig att inte ha för stora krav på mig. Jag har sett att det  
flyter på även om jag inte städer varje dag. Min man vill också att jag ska ta hand om mig, se bra ut, klä  
mig fint och gå ner i vikt. Han vill att jag ska se bra ut, han vill att jag ska vara en vacker kvinna

Ronya menar att hon inte kan ändra sin man och därför accepterar läget som det är, även om 
hon vill att det ska ske en förändring. Hon bidrar till förändringen genom att lära sina barn ett 
annat sätt av manlighet och kvinnlighet. Hon har tre söner som hon anstränger sig för att få 
delaktiga i hushållsarbetet. Detta visar att Ronya inte har gett upp hoppet om förändring utan 
använder de möjligheter som finns för att åstadkomma detta. 

Jag kan inte ändra min man, men jag kan lära min son. Ibland tycker man att det är jobbigt när man har en 
man som inte tar sitt ansvar, men nu har jag lärt mig att hantera det genom att se min man som ett av mina  
barn – som inte tar ansvar, som jag känner att jag måste ta hand om honom. Jag har accepterat att han har 
mindre ansvar. 

4.7. Sammanfattning av resultatet
Genom att visa hur våra kategorier är uppbyggda och hur de är relaterade till kärnkategorin 
hoppas vi att vi kunnat förmedla en bild av våra respondenters livssituation så som de själva 
beskrivit den. Som en sammanfattning kan vi säga att deras livssituation är komplex och bygger 
på många olika och samverkande delar. Det som beskrivs som den första pusselbiten för att 
komma in i det nya landet är att lära sig språket, för genom språket kan de komma in i samhället 
och ta tillvara de nya möjligheter som de upplever sig ha här. Språket är också en viktig del för 
att få kontakt med människor och för att lära sig hur det svenska systemet fungerar. Kvinnorna 
beskriver att de har förändrats av flytten till Sverige och att de har fått en annan syn på hur en 
man respektive kvinna kan vara. Denna syn har påverkat dem och de beskriver att de känner sig 
stressade eftersom de  menar att  de  har  ett  större  ansvar i  Sverige eftersom även kvinnor 
förväntas  bidra till  ekonomin samtidigt  som de även fortsättningsvis  har  det  huvudsakliga 
ansvaret för hemmet och barnen. Detta ansvar bidrar till kvinnans känsla av att vara den som 



håller ihop familjen och att hela ansvaret hänger på hennes axlar. Synen på förhållanden och 
äktenskap som kvinnan bär  med sig  genom sin  kultur  påverkar henne även i  Sverige då 
äktenskap är något som ska vara för livet, vilket förklarar kvinnornas kamp för att hålla ihop 
familjen. Att livet i Sverige har gett dem större möjligheter i form av möjligheter till utbildning, 
ekonomiskt oberoende och i  form av lagar är karakteristiskt för resultatet  och leder till  att 
kvinnan strävar efter att stå på egna ben och klara sig själv. Som vi ser i kärnkategorin så kan 
denna strävan att stå på egna ben krocka med strävan efter att uppnå den ideala identiteten som 
kvinna och skapa en konflikt hos kvinnan. En lösning på detta kan vara att förändra bilden av 
den ideala kvinnan och sänka kraven på sig själv, så som kvinnan i den sista intervjun beskriver 
att hon har gjort.

5. Tidigare forskning 
I  detta avsnitt  presenteras den  tidigare forskning  som vi  funnit  vara relevant för  studien. 
Sammanlagt redovisas 12 artiklar, varav 3 är teoretiska medan resterande är empiriskt baserade. 
Målet var från början att endast ha forskning från Sverige men vi fann att detta var omöjligt. 
Flera  av  artiklarna  handlar  om  iranier,  som  verkar  vara  en  utforskad  invandrargrupp. 
Forskningen  behandlar också  invandrare från  Turkiet,  Ryssland,  Korea  och  Mellanöstern. 
Forskningen  har  lästs  igenom och  tematiserats med  utgångspunkt  från  vår  huvudsakliga 
frågeställning. I de fall där forskningen varit oenig har vi ansträngt oss för att visa på detta. De 
viktigaste sökorden vi använde oss av i  sökningen efter tidigare forskning var:  immigrant, 
women, gender, cultural clash.

Vi går nu över till att visa på viktiga aspekter vi funnit i forskningen och presenterar dessa 
under olika teman.

 Kultur och invandrare
När man hänvisar till  skillnader mellan olika folkgrupper är det legitimt att  hänvisa till  ett 
abstrakt begrepp som kulturen menar Michael Azar (2001). Där man tidigare talade om raser, 
talar man nu om kulturer, vilket ses som en vedertagen logik. På så sätt säkras en alltmer hotad 
gräns där alltfler vill in i den svenska diskursen menar Azar (2001). Kulturskillnaderna ses som 
den absoluta lösningen för att kunna förklara olika, och som man ser det oförenliga, sätt att 
leva. 

Azar (2001) skriver att identiteter har olika symboliska koder och lösenord som krävs för att de 
ska kunna erövras. Att känna till det rätta lösenordet till identiteten som man strävar efter kan 
vara en fråga om liv och död, menar han. Integrationen är beroende av dessa lösenord och koder 
som invandraren inte känner till eftersom de varierar från samhälle till samhälle. I sökandet 
efter gemenskap kan den äkta svenskheten ses som en identitet att sträva efter. Azar (2001) 
menar att det finns en diskurs om den äkta svenskheten som upprätthålls genom  invandrarens 
försök att uppnå den. Denna identitet är egentligen innehållslös men fylls med mening just för 
att det finns de som står utanför den och vill ta sig in. På detta sätt skapas ett tydligt Vi och Dom 
där den äkta  svenskheten respektive invandrar-identiteten upprätthåller  och är  beroende av 
varandra. Azar (2001) menar också att en invandrare aldrig kan bli svensk, även om den känner 
till alla koder är det alltid något som fattas, gränsen till den äkta svenskheten flyttas hela tiden 
fram och är ouppnåelig, detta kallar han uppskjutandets logik. Att bli svensk har ett högt värde 
och är sammankopplat med status och är en motsats till begreppet invandrare. 

Invandraren kan känna sig förvirrad hävdar Azar (2001), ska den sträva efter den innehållslösa 
och ouppnåeliga identiteten som svensk eller ska den hålla fast vid den identitet som den har 
med sig? Om personen väljer att sträva efter den äkta svenskheten, som den aldrig kan uppnå, 
kan detta innebära att den förlorar sin tidigare identitet och aldrig uppnår en passande identitet. 
Om invandraren istället väljer att behålla sin egen kultur beskylls den för att öka segregeringen 



genom att  vilja  bo med de sina och anses fientlig  till  det nya samhällets normer och kan 
framställas som ett hot mot ordningen. I detta scenario betonar majoritets-gruppen särarterna 
hos Vi och Dom, man förknippar det dåliga och problem i samhället med Dom och skapar en 
syndabock. Dom ses som en hotfull grupp som vägrar bli en del av samhället och som angriper 
svenska värderingar och traditioner.

Mikael Kurkiala (2005) tar upp ett annat synsätt på kultur och menar att det är viktigt att känna 
till kulturskillnader för att kunna förstå varandra. Författaren tar upp kulturens betydelse och 
hävdar  att  kulturbegreppet  förblir  viktigt  för  samhällsanalysen  eftersom  kulturen  är  en 
betydande del i människors liv, varifrån människor ständigt tolkar och tillskriver sin värld en 
mening. Han menar att alla handlingar inte kan förstås eller förklaras genom människans kultur 
men menar att det finns en poäng med att kartlägga de normer och värderingar som kan finnas 
kopplade till kulturen. Han ser inget problem med att beskriva kulturers innehåll, så länge det 
handlar om grupper som är en del av Vi:et men menar att det blir farligt när man försöker 
beskriva en grupp som tillhör Dom. Av samhället finns då risken att stämplas som rasist och tar 
upp exemplet då han själv ville förklara hedersmordet på Fadime utifrån kulturella dimensioner 
istället för att till exempel skylla på att fadern var psykiskt sjuk. Heder, menar han, har ett helt 
annat värde och en helt  annan innebörd i Mellanöstern än vad den har i den västerländska 
kulturen. Detta visar att man kan tolka och ladda samma ord med olika meningar och olika 
innebörd. Han menar att det är viktigt att visa på skillnader mellan olika kulturer för att kunna 
förstå varandra och kunna leva tillsammans. Skillnaderna, menar han, behöver inte få en negativ 
klang utan kan utgöra en grund för förståelse. Kurkiala (2005) ser även begreppet kultur som en 
konstruktion som kan användas som ett  verktyg för att förklara människors handlingar och 
menar att vi måste avgränsa begreppet kultur till att innefatta ett visst socialt och kollektivt delat 
handlande. Kurkiala (2005) tar upp ett exempel för att belysa hur något som ses som naturligt 
och självklart i en kultur kan ses som socialt konstruerat i en annan och tar upp exemplet med 
att kvinnor ofta anses ha en naturlig egenskap som gör att de är bättre på matlagning än män. 

 Identitetskonstruktion
Gonzales-Gonzales och Zarco (2008) genomfördes 23 djupintervjuer och 6 gruppdiskussioner, 
sammanlagt deltog  53  invandrade kvinnor i  undersökningen. Syftet var  att  undersöka hur 
upplevelsen av migration är påverkad av kön. Författarna beskriver de hur kvinnan befinner sig 
i en situation där hon både kämpar för att behålla den ursprungliga självbilden och identiteten 
av en god fru och en bra mamma trots den nya uppfattningen av kvinnorollen som ställer krav 
på att kvinnan ska vara delaktig i försörjningen av familjen. I hemlandet hade kvinnan enbart 
strävan efter att vara en god kvinna men åläggs nu även att ta ansvar för den ekonomiska biten. 
Kvinnans mål är nu att både vara en god kvinna med allt ansvar för familjen hängande på sina 
axlar, samtidigt som hon ska konkurrera på arbetsmarknaden för att kunna bidra till familjens 
försörjning och uppnå det ideal av kvinnan som självständig som finns i det nya landet. För att 
förstå kvinnors strategier vid flytten och anpassningen till det nya landet måste man, menar 
författarna, ta hänsyn till att kvinnornas tankar, känslor och beteenden när det gäller familjen 
och arbetet är starkt sammankopplat med deras egen identitet som kvinna. Självbilden som de 
har är starkt märkt av genusstereotyper och de sociala föreställningarna om kvinnans roll är 
påverkade av traditionella könsvärderingar som de bär med sig från hemlandet. Identiteten som 
kvinna innebär i deras hemland att bära huvudansvaret för familjen och offra sig själva för 
familjens välmående. Allt handlande styrs av familjens behov, att offra sig för andra ingår som 
en viktig del i kvinnorollen.

Ahmadi Lewin  (2001)  beskriver en  annan aspekt  på  identiteten,  hur  en  individs  identitet 
förändrats genom flytten till  Sverige. Identiteten ses som en viktig faktor för att förstå hur 
migrationsprocessen påverkar människan. Författaren beskriver hur identiteten består av två 



olika nivåer, den personliga och den sociala identiteten. Båda dessa nivåer av identiteten är 
starkt påverkade av hur andra ser på en, självbilden och självmedvetenheten är på detta sätt 
sammankopplat med  signifikanta  andras  synsätt.  Även  kulturen  spelar  en  viktig  roll  i 
konstruktionen av  identiteten,  menar författaren och beskriver kulturen som basen för  en 
individs uppfattningar och värderingar om verkligheten. En individs identitet är starkt avhängig 
det kulturella samhället där den har utvecklat sin identitet. När en människa flyttar till ett nytt 
land och upplever oförenlighet mellan den kultur de har med sig och den kultur som de möter 
kan det uppstå en identitetskris. Genom att förstå hur identiteten konstrueras kan vi förstå den 
oförenlighet som en människa kan uppleva när de går in i ett samhälle där det finns ett behov av 
att rekonstruera sin identitet eftersom den tidigare kulturella identiteten krockar med det nya 
landets värderingar. Att ha en känsla av samklang mellan den tidigare sociala strukturen och den 
nuvarande är en viktig framgångsfaktor i strävan efter att uppnå en identitet som känns sann och 
meningsfull. Författaren menar att denna rekonstruktion av identiteten är nödvändig för att inte 
hamna i en identitetskris. Att hamna i en identitetskris där individen misslyckas med att forma 
en ny identitet kan innebära att invandraren isolerar sig och ställer sig utanför samhället, vilket 
kan resultera i att integrationen i det nya samhället uteblir. Såväl glappet mellan kulturerna som 
interaktionen i det nya samhället spelar roll i en identitetskris. Ahmadi-Lewin (2001) menar att 
det  finns en könsaspekt när det gäller detta och  att iranska kvinnor lyckas bättre på detta 
område än vad män gör.

Iranska kvinnor i denna artikel av Ahmadi Lewin (2001) lättare att få jobb och anpassa sig till 
det svenska samhället än sina makar. Arbetet ger den iranska kvinnan en möjlighet att höja sin 
status och förändra den bild som andra har av henne. Likaväl som kvinnans identitet och status 
förändras genom immigration förändras även mannens. I sitt forna hemland har mannen alltid 
tillhört den främsta gruppen, och hade därmed en högre position. I Sverige hotas denna bild dels 
av ett mer jämställt tankesätt men också av att mannen ses som en invandrare och främling, 
vilket har ett ”lägre” anseende och status. Detta kan självklart påverka mannens identitet på ett 
negativt sätt, den nya livssituationen där kvinnan klarar sig bättre än mannen gör att mannen 
blir beroende av kvinnan istället för det motsatta. Detta medför att de iranska kvinnorna får en 
mer positiv bild av det svenska samhället än vad männen får eftersom kvinnorna har vunnit 
status och makt medan männen har förlorat det.

I denna artikel lyfter Ahmadi-Lewin (2001) fram att kvinnor har fått större makt i Sverige, dels 
genom  lagar  och  det  att  det  svenska  systemet  ser  män  och  kvinnor  som  likvärdiga. 
Invandrarkvinnors situation måste analyseras ur många olika teoretiska infallsvinklar eftersom 
det är en väldigt komplex situation där många olika faktorer påverkar, hävdar Ahmadi-Lewin 
(2001).

 Aspekter i integrationen
I FoU-rapporten skriven av Camilla Gustavsson intervjuas fem kvinnor mellan 25-45 år om 
deras bakgrund, livet i Sverige och deras drömmar och ambitioner inför framtiden. Gustavsson 
(2006) tar upp att kvinnorna anser att språket har en stor betydelse i integrationen och att de 
känner sig utelämnade till andras beslut för att de inte kan språket tillräckligt bra. De ser språket 
som en nyckel som de kan använda sig av för att öppna portar till utbildning som kan föra dem 
in i arbetslivet och det svenska samhället. Gustavsson (2006) redogör för hur kvinnorna inser att 
arbete och egen försörjning skapar större handlingsutrymme och högre självkänsla och väljer 
därför att studera till de yrkesgrupper som kan göra dem oberoende av samhällets skyddsnät. 
Detta exemplifieras genom att en kvinna valde att lägga drömmen om att bli sjuksköterska på 
hyllan och istället bli vårdbiträde, ett mål som var uppnåeligt med hennes språkkunskaper. En 
annan kvinna, utbildad ekonom, berättar att hon är beredd att ta vilket jobb som helst för att 
komma in på arbetsmarknaden och slippa vara beroende av socialtjänsten. 



En  strategi  i  integrationsprocessen för  att  undvika  den  sårbarhet  som  finns  i  och  med 
beroendeställningen är att ta egna initiativ och eget ansvar, det anses skamligt att vara beroende 
av bidrag, och ur denna skam finner kvinnorna motivation till att kämpa hårdare. Arbete ses 
som en lösning på många problem som kvinnor upplever sig ha, de har ett behov av att klara sig 
själva och stå på sina egna ben, detta återkommer gång på gång i denna rapport. Gustavsson 
(2006) beskriver vidare hur kvinnorna har påverkats av att kvinnor har ett högre värde och 
större möjligheter i Sverige och att detta har påverkat deras egen bild av sig själva. I och med 
kvinnans utökade ansvar och delaktighet i den privata ekonomin får hon en känsla av makt och 
känner sig mer självständigt. Detta leder till en positiv förändring där hennes självförtroende 
ökar och hon får en känsla av att kunna stå på egna ben och lita på sig själv.  I hemlandet 
upplevde kvinnorna att familjen begränsade henne på ett helt annat sätt än den gör i Sverige. 
Den frihet som hon inte hade där vill hon erövra i Sverige. Dessa kvinnor berättar att de vill 
bestämma själva och att de har möjlighet att  göra det i  Sverige. Kvinnorna i  rapporten av 
Gustavsson (2006) beskriver att de anser att integration sker genom mänskliga möten men att 
det är svårt att finna platser för dessa möten eftersom det finns en gräns mellan Vi och Dom – 
svenskar och invandrare. De upplever att det finns begränsande regler för umgänge i Sverige, 
vilket gör det svårt att möta svenskar på ett vardagligt sätt.

Även  Gonzales-Gonzales  och  Zarco  (2008)  beskriver  integrationen  och  menar  att 
föreställningar kring genus och kön har en avgörande faktor i integrationsprocessen för kvinnor, 
vilket de anser som en viktig aspekt att ta hänsyn till när man undersöker invandrarkvinnors 
situation. De menar att kvinnan själv inte är medveten om hur de genusbaserade värderingarna 
kan vara en svårighet i deras integration. Med detta menas att kvinnans ursprungliga roll och 
idealbild som huvudansvarig för familjen kan innebära att hon sätter familjen före allt annat 
såsom arbete eller sitt eget behov av självförverkligande.

En  artikel  av  Larissa  Remennick (2007)  undersöker  hur  migrationen kan  förändra livet. 
Undersökningen baserades på 24 djupintervjuer och observationer med sovjetiska kvinnor och 
hade  som  fokus  att  undersöka  hur  migrationen  till  USA förändrade dem.  Kvinnorna  i 
Remennicks (2007) studie menar att de har möjligheter att integreras genom att de upplever att 
arbetsmarknaden i USA är mer flexibel än i deras hemland. I deras hemland valde man yrke för 
livet,  medan man i  USA har  större  möjlighet  att  förnya sig.  Kvinnorna upplever sin  nya 
situation som något positivt där de i större utsträckning har valmöjligheter när det gäller yrke. 
Vidare beskriver kvinnorna i denna studie att det är annorlunda att vara en kvinna i USA än det 
är  i  Ryssland.  De  upplever  att  deras  liv  har  förbättrats  i  USA när  det  gäller  bättre 
levnadsstandard, att  de har tillgång till  sjukvård och social hjälp och att  klimatet i  USA är 
mindre könsladdat än vad det är i Sovjetunionen.

 Förändring av det sociala och det familjära livet
I rapporten av Gustavsson (2006) tar man även upp att kvinnorna upplever att det sociala och 
familjära livet har förändrats sen de kom till Sverige. De upplever att det är mer jämställt i 
Sverige eftersom det krävs att  både män och kvinnor arbetar och tjänar pengar. Vidare har 
kvinnor ett högre värde i Sverige än i deras hemland, det finns en jämlikhet mellan könen i 
Sverige och  detta  har  påverkat  dem så  att  deras  självbild  och  identitet  som  kvinna  har 
förändrats. Kvinnor i Sverige har andra möjligheter än i hemlandet, det  finns fundamentala 
skillnader att leva som kvinna i dessa länder.

Mehrdad  Darvishpour  (2004)  spinner  vidare  på  dessa  fundamentala skillnader.  Han  har 
intervjuat  56 personer,  varav 30 av dem har skilt  sig i  det  nya landet.  Han intervjuade 17 
kvinnor och 13 män som hade skilt sig och 12 kvinnor och 14 män som fortfarande var gifta. 
Syftet  med  denna  studie  var  att  studera  hur  invandringen  till  Sverige  har  förändrat 



maktrelationen  mellan  iranska  familjer.  Darvishpours  (2004)  studie  visar  att  det  finns 
psykologiska och kulturella påfrestningar som invandringen kan skapa, vilket gör att relationen 
mellan män och kvinnor påverkas negativt och kan leda till separation. Övergången från den 
traditionella och mer patriarkala livsstilen i  hemlandet Iran till  det moderna synsättet här i 
Sverige är problematisk och skapar olika familjemönster, menar han. En typ av familjemönster 
menar Darvishpour (2004) är de som skiljer sig på grund av de konflikter som uppstår på grund 
av den maktförskjutning som uppstått i och med migrationen. En andra familjetyp är den som 
håller ihop och där mannen och kvinnan tillsammans accepterar och anpassar sig till det nya 
landets mer moderna värderingar och där båda parter är jämställda. Den tredje modellen handlar 
om de familjer som fortsätter att leva efter det traditionellt patriarkala familjemönster som är 
regel i hemlandet, Darvishpour menar att kvinnorna i dessa relationer inte har uppnått samma 
maktresurser som kvinnorna i de andra familjetyperna och därför nöjer sig med hur relationen 
ser ut.

En  möjlig  orsak till  de  snabbt  ökande antalen  skilsmässor bland  iranier  i  Sverige menar 
Darvishpour (2004) beror på att övergången från de traditionellt patriarkala värderingar som 
finns i hemlandet till de mer moderna värderingar som finns i det nya landet kommer snabbt 
och är intensiv. Han menar att denna maktförskjutning även har skapat problem hos svenska 
familjer, men att denna process har pågått under en lång tid och har gett männen tid att anpassa 
sig till sin nya roll. Denna tid finns inte för de invandrade männen, genom flytten till Sverige 
kan de förlora sin högre status och få sina värderingar ifrågasatta medan kvinnan får en högre 
status och större maktresurser och i många fall ifrågasätter den auktoritet som mannen hade i 
hemlandet och strävar efter en mer jämställd relation. Maktförskjutningen inom iranska familjer 
i Sverige kommer därför plötsligt och blir mer intensifierad än för svenska män. 

Darvishpours (2004) undersökning visar att kvinnorna i högre grad än i hemlandet yrkesarbetar, 
men  fortfarande har  samma  ansvar  för  hushållet  och  omsorgen  av  barnen.  Traditionella 
könsroller kan ses som ett hinder för att männen ska delta i hushållsarbetet, men även som en 
stark barriär mot en jämställd relation. Särskilt i familjer där kvinnan arbetar och mannen är 
arbetslös kan mannens vägran att övergå till en ny roll där han tar mer hand om hushållet och 
barnen, skapa konflikter i familjen. Darvishpour (2004) beskriver hur män har mindre att tjäna 
på att ge upp sina kulturella värderingar än vad kvinnor har – kvinnor tjänar på att ha flyttat till 
ett  nytt  land i det avseendet. Kvinnor som hade högre utbildning och status i  sitt  hemland 
upplever sig mindre nöjda än andra kvinnor som hade lägre status, utbildning och möjligheter i 
hemlandet. Detta kan förklaras genom att  den kvinnan med låg status och få möjligheter i 
hemlandet upplever  sig  ha  större  möjligheter  och  rättigheter  i  Sverige,  medan den  med 
utbildning och hög status i Iran kan uppleva att hennes status och värde minskar i Sverige. Detta 
kan också förstås genom att kvinnan med låg status i hemlandet var van vid att ses som Den 
Andre jämfört med mannen och därför lättare accepterar sin status som Den Andre i form av 
Invandare i det nya landet.

Samma aspekter tas också upp i Pyong Gap Mins (2001) artikel om koreanska invandare i USA 
där författaren också visar att de invandrade kvinnornas möjligheter och rättigheter snabbt har 
ändrats i och med flytten till USA. Pyong Gap Min har genomfört en kvalitativ studie bestående 
av invandrade koreaner i  New York City.  I studien genomfördes 297 telefonintervjuer med 
kvinnliga respondenter, djupintervjuer med 31 skilda eller gifta kvinnor och män, samtal med 
två  socialarbetare och en deltagande observationsstudie.  Även i  denna artikel  visas  att  de 
familjer som övergår från de traditionella till det moderna samhället på kort tid kan uppleva 
förvirring jämfört med dem som har upplevt denna förändring mer successivt. För invandrare 
ställs krav på att de ska omvända sin syn på en kort tid i jämförelse med amerikanerna, vilket 
kan skapa både inre och yttre konflikter. Studien av Pyong Gap Min (2001) finner som flera 
andra vi beskrivit att det finns en koppling mellan kvinnans yrkesarbetande och därmed egna 



lön och slitningar i äktenskapet. Kvinnorna har i denna studie lättare att få jobb än männen, 
vilket förklaras med att männen ofta anser sig överkvalificerade för de jobb som finns. 

 Könsroller som förändras med invandringen
I Gustavssons (2006) rapport beskriver kvinnorna hur det finns vissa gränser mellan könen. Det 
är till exempel inte tillåtet att umgås över könsgränserna i deras hemland och de har svårt att 
lämna det  synsättet  och ta  till  sig  till  det  svenska synsättet  som är  mer  tillåtande.  De är 
uppfostrade till och bär med sig ett visst tankesätt och har svårt att som skild ta chansen och 
möjligheten att möta en ny man, en frihet och möjlighet som finns i Sverige.

Pyong Gap Min (2001) visar i sin artikel att det även där finns kulturella förväntningar på 
mannen respektive kvinnan. I Korea förväntas att mannen ska försörja familjen och vara den 
som fattar besluten. Kvinnans uppgift ses som att vara ansvarig för hemmet och barnen och 
deras uppfostran. Att vara en bra kvinna i Korea mäts i hög grad av barnens utveckling och 
framgång, kvinnans framgång och lycka är beroende av barnen. I denna artikel menar man att 
trots att männen bor i det nya landet och därmed kan ha fått en ny syn på könsrollerna kan de 
välja att hålla fast vid sina tidigare värderingar som ett skydd mot hotet att förlora sin status och 
auktoritet. Kvinnans ökade yrkesarbetande leder till en större ekonomisk självständighet vilket 
gör att mannen känner sig misslyckad eftersom han inte lyckas uppnå den manliga uppgiften att 
försörja sin familj. Detta kan ses som ett hot mot hans tidigare så självklara auktoritet och status 
och kan leda till konflikter och våld. Våldet kan förstås som ett verktyg för att kunna behålla sin 
status och sin makt gentemot den fysiskt svagare kvinnan som han inte längre kan behålla 
genom att  ensam bidra till  familjens  försörjning. Kvinnan är  inte  längre beroende av och 
underordnad honom.

Ytterligare en aspekt i de förändrade könsrollerna tas upp av Ny et al som har intervjuat 13 
gravida, invandrade kvinnor från Mellanöstern om deras syn på mödrahälsovården och deras 
mäns involvering i deras graviditet. I resultatet beskriver kvinnorna hur de upplever det att ha 
blivit en familj i det nya landet. Livet i Sverige upplevs som väldigt annorlunda jämfört med 
livet  i  hemlandet menar kvinnorna i  undersökningen och pekar på att  kvinnorna i  samma 
utsträckning  som män utvecklas genom att  gå  i  skolan och  arbeta. Detta  skapar problem 
eftersom männen av tradition förväntar sig att kvinnan ensam ska ta hand om hushållet, detta 
övertag vill han inte förlora, menar kvinnorna. Även hos kvinnorna finns en önskan om att 
kunna leva upp till idealbilden av kvinnan och bland de kvinnor som inte yrkesarbetade fanns 
en oro för hur de skulle kunna hinna sköta hemmet och ta hand om familjen samtidigt som de 
arbetar.  Kvinnorna  berättar  att  de  har  fått  en  förändrad  bild  av  hur  familjelivet  och 
föräldraskapet kan se ut i och med flytten till Sverige. En kvinna menar att mamman i Sverige 
är stark och kan besluta om saker, vilket har påverkat familjen så att hon och hennes man 
numera tillsammans tar besluten i familjen. När det gäller föräldraskapet berättar några att de 
fått en totalt annorlunda syn på faderskapet än vad de hade i sitt hemland och menar att de 
numera anser att en bra pappa är en pappa som tar hand om barnet och inte, som de uttrycker 
sig, är en fader bara på pappret. Undersökningen visar fortsättningsvis att relationerna inom 
familjen förändrats genom invandringen och att det finns ett behov hos dessa gravida kvinnor 
att få stöd och hjälp av sina män när kvinnans tidigare nätverk av kvinnliga vänner inte längre 
finns tillgängligt. Detta ställer krav på förändring hos mannen, vilket inte alla män klarade av. 
Kvinnorna har blivit påverkade av det svenska samhället och menar att ett par ska hjälpa och 
stötta varandra på alla plan. Idealbilden av kvinnan som ansvarig för barnen är svår att släppa 
menar en kvinna som berättar att hon ständigt har dåligt samvete för att hon arbetar så mycket, 
detta menar hon beror på att hon är uppfostrad så, hon tror inte att hon hade känt på samma sätt 
om hon varit uppväxt i Sverige.



Ytterligare en aspekt av de förändrade könsrollerna visas genom den ensamhet som kvinnorna i 
studien av Ny et al (2007) upplever. I Sverige har de enbart mannen att förlita sig på och inte 
det nätverk av släkt och familj som de hade i hemlandet. På grund av detta, menar de, släpper 
de i högre grad in sina män i det som tidigare ansågs av dem som ”kvinnornas sfär” för att få 
stöd och hjälp under sin graviditet, männen får därför ta en större del av det ansvar som annars 
skulle ha ålagts kvinnans släktingar i hemlandet. Denna strategi som kvinnorna använder sig av 
gör att de i större utsträckning ser sina män som några som kan stötta dem under graviditeten 
för att  underlätta  för dem i  processen att  klara sig själva i  ett  nytt  samhälle  och klara av 
kontakten med mödrahälsovården så väl som andra vardagliga kontakter. Kvinnorna menar att 
de genom att ge mannen denna möjlighet både kan skapa en djupare kontakt mellan fadern och 
barnet och samtidigt få mer förståelse och uppskattning för det arbete de utför i hemmet.

 Traditionella värderingar som ifrågasätts

De koreanska immigranterna i Pyong Gap Mins (2001) studie bär med sig en strikt patriarkal 
tradition från sitt hemland, vilken i hög grad påverkar dem även i det nya hemlandet USA. 
Undersökningen visar att koreanska immigranter är en homogen och segregerad grupp som trots 
att de lever i USA är starkt påverkade av sitt hemland genom att i stor utsträckning umgås med 
andra koreaner samt tar del av tv-program och nyheter ifrån hemlandet. Invandrade koreaner 
kan på så vis prata sitt eget språk och utöva koreanska seder och traditioner, inkluderat de 
patriarkala könstraditionerna. Den konfucianska kyrkan spelar en stor roll i att skapa en konflikt 
hos kvinnorna mellan kulturernas synsätt. De traditionella värderingarna från hemlandet ses på 
ett nytt sätt i det nya landet där det finns en mer modern syn på könsroller. Invandrade personer 
har tagit del av det nya samhällets värderingar och upplever att de hamnar i en situation där de 
gamla och de nya värderingarna motstrider varandra, detta upplever de som en inre konflikt. 
Författaren menar att många därför accepterar de traditionella värderingarna som en strategi för 
att hantera de inre konflikterna. 

Hojat et al undersöker värderingar ur en annan synvinkel och intresserar sig för hur attityder 
gentemot giftermål och familj ser ut bland iranska immigranter i USA. Studien är kvantitativ 
och gjordes med 160 iranska respondenter, varav 61 män och 99 kvinnor. Respondenterna var 
mellan 20-50 år. I studien av Hojat et al (2000) visas att kvinnor i högre grad än männen ställer 
sig  positiva  till  föräktenskapligt  sex  och  således  har  anammat  den  föreställning  som  är 
accepterad av många i USA. De har lättare än männen att lämna de patriarkala och traditionella 
tankesätten, detta förklaras i artikeln bero på att kvinnorna i hemlandet är uppväxta med många 
restriktioner och stor press på sig, att komma till USA och upptäcka att samma restriktioner inte 
finns där blir därför en lättnad och de kan därför lättare än männen ta till sig nya tankesätt. 
Hojat et al (2000) visar också att de iranska kvinnorna som anpassat sig till det amerikanska 
samhället och anammat dess värderingar ofta ses som dåliga kvinnor som blivit förgiftade av 
det västerländska samhället och inte längre ses som lämpliga hustrur. Detta skapar ett behov av 
arrangerade äktenskap där den iranske mannen boende i USA gifter sig med en kvinna från Iran 
som inte blivit ”förgiftad” av det amerikanska samhället. De iranska kvinnorna som bor i USA 
uppfattar de iranska männen som gammaldags i sitt tankesätt och menar att de inte har anpassat 
sig till den nya sociala verkligheten. 

En annan intressant infallsvinkel finns i Karen Phalet och Ute Schönpflug (2001)  kvantitativa 
studie  med  200  kvinnliga  respondenter och  200  manliga. Både föräldrar och  barn  fanns 
representerade i syfte att analysera hur överföringen av kulturella värderingar mellan föräldrar 
och barn ser  ut  och fungerar i  migrationskontexten där det  kan finnas drastiska kulturella 
skillnader. I artikeln finner författarna att överföringen av kulturella värderingar från föräldrar 
till barn ses som mer viktig i invandrarfamiljer än i icke-invandrade familjer och också anses 



viktigare än vad den gjorde i hemlandet. Konkurrerande värderingar som finns i det nya landet 
och  som  krockar  med  de  traditionella  värderingarna är  en  svårighet.  En  av  de  viktiga 
värderingarna som föräldrar vill överföra till sina barn handlar om att betona gemenskapen i det 
nya landet. Det är viktigt att familjen håller ihop och har fortsätter att ha en överordnad roll i 
turkiska familjers liv. Därför är den kollektivistiska livsstilen med dess värderingar det som är 
viktigt  för  föräldrarna att  överföra  till  sina  barn  så  att  de  får  en  motvikt  till  den  mer 
individualistiska synen som finns i Tyskland. I studien menar man att det är viktigt att både 
sönerna och döttrarna lever efter dessa värderingar.

Aylin  Akpinar  (2003)  tar  fasta  på  ett  annat  betydelsefullt  begrepp  och  diskuterar 
hedersbegreppets  betydelse  och  kvinnans  roll  i  kyskhetstraditionen  som  finns  i  länder  i 
Mellanöstern. Undersökningen gjordes med 15 turkiska skilda kvinnor som lever i Sverige som 
antingen är första eller andra-generationens invandrare. Syftet var att få en förståelse för deras 
upplevelse av migrationen, familje- och arbetslivet.  Akpinar (2003) menar i sin artikel att våld 
inom  migrationskontexten  enbart  kan  förstås  om  man  först  känner  till  hur  manligheten 
respektive kvinnligheten i patriarkala samhällen byggs upp. Kärnan i alla patriarkala samhällen 
menar hon är den att män kvinnor ses som motsatspar och att mannen är överställd kvinnan. 
Kvinnorna i dessa samhällen är bärare av en etnisk gruppidentitet som de ansvarar för att hålla 
intakt och utom hot. 

Akpinar (2003) anser att migrationen i allra högsta grad är påverkad av genus och att män och 
kvinnor har olika möjligheter i denna process och att denna process också medför förändringar 
mellan kvinnor och män. I studien fann hon en konflikt mellan det familjeorienterade synsättet 
som finns i  Turkiet det mer individualistiska synsättet som finns i Sverige. Akpinar (2003) 
finner att det bland andra-generationens invandrare finns en grupp unga kvinnor som vill bli 
mer fria än sina mödrar och söker sig utanför den etniska gruppens principer och strävar efter 
att bli mer integrerade i Sverige. I kontrast till dessa unga kvinnor finner författaren att äldre 
kvinnor i högre grad håller kvar vid traditionella värderingar och försöker hålla ihop familjen 
och inte förlora auktoriteten över sina barn.

I artikeln reder Akpinar (2003) ut begreppen heder och skam och menar att det handlar om att 
'skydda' kvinnor genom att  kontrollera deras sexualitet.  I  Turkiet  ses det som konstigt och 
avvikande att vara singel eller skild, det ses som något som stör den sociala ordningen. En skild 
kvinna ses som ett hot eftersom hon inte har någon man som ansvarar för att kvinnan beter sig 
på ett korrekt sätt och kontrollerar hennes sexualitet. Detta gör att den skilda kvinnan måste 
vara extra försiktig eftersom hon genom sitt beteende kan vanära inte bara sin familj utan också 
den etniska gruppen. Kvinnor uppnår en hög status som mödrar som uppfostrar barnen och ses 
som en bärare av familjens status och identitet. Moderns roll  är  att  vara självuppoffrande, 
generös och givande. Moderskapet är en viktig del av den turkiska kvinnans roll, men ännu 
viktigare är att hålla sig inom de traditionella kyskhetstraditionerna. Å ena sidan ses kvinnan 
som ideala mödrar, å andra sidan som ett hot eftersom de kan skada familjens heder om de 
bryter mot normerna. Därför måste de kontrolleras och skyddas. I denna artikel menar man att 
en kvinnas oskuld i Turkiet och andra länder i Mellanöstern är en viktig del i kvinnans egna 
men även i mannens statuskonstruktion och rykte. Kvinnan har så att säga ”makten” att skapa 
problem för sin etniska grupp genom hur hon beter sig sexuellt. Mannens heder är därmed hårt 
knuten till kvinnans sexualitet. Akpinar (2003) beskriver hur män kan begå övergrepp och ta till 
våld när kvinnor bryter mot de väl definierade gränser som gäller för dem. Författaren menar att 
det är männen som definierar de regler som gäller för feminiteten men att dessa värderingar 
även internaliseras av kvinnorna själva. I artikeln beskrivs två unga kvinnors liv och hur de 
genom att bryta mot de accepterade normerna har blivit utstötta ur gemenskapen.

5.1 Sammanfattning av tidigare forskning



För att kort sammanfatta det viktigaste som framkommit i sammanställningen av tidigare gjord 
forskning kan vi slå fast att det finns en koppling mellan invandrade kvinnors yrkesarbetande 
och slitningar i äktenskapet, detta återkommer i flertalet artiklar. Detta förklaras med att det 
samhälle som de tidigare bott  i  varit  mer traditionellt  och i  högre grad varit  påverkat av 
patriarkala traditioner.  Flytten till  ett  nytt land förändrar det sociala och familjära livet och 
ställer krav på förändring, studierna visar att kvinnor generellt sett har lättare än män att anpassa 
sig till det nya landet. Förändringen sker på flera plan och påverkar självbilden och identiteten, 
vilket flera studier visar. Könsrollerna är en viktig aspekt som ofta ingår i denna förändring. 
Särskilt  kvinnorollen förändras visar forskningen och pekar på att kvinnorna ofta får större 
möjligheter att bli självständiga i det nya landet, vilket kan leda till konflikter mellan det synsätt 
på könen som finns i den egna kulturen och det synsätt som finns i det nya landet. En slutsats 
som vi kan dra efter att ha gått igenom denna tidigare forskning är att migrationen i hög grad 
påverkas  av  genus  och  att  män  och  kvinnor  har  olika  förutsättningar  för  att  lyckas  i 
migrationsprocessen. 

6. Teori

Under detta avsnitt kommer vi att beskriva i generella drag vad de teorier vi utgår ifrån handlar 
om. Vi kommer senare i diskussionen att relatera våra resultat till valda begrepp inom teorin. 
Observera att det inte handlar om en applicering av teorier på vårt resultat, vilket skulle strida 
mot Grundad teori, vi relaterar endast det vi funnit och jämför vad teorierna skulle säga om 
detta.  Vi  kommer  att  börja  med  en  beskrivning  av  valda  begrepp  ur  den  Symboliska 
interaktionismen för att sedan över gå till KASAM-teorin för att förklara vår kärnkategori.

6.1. Symbolisk interaktionism

Först  en  introduktion  till  den  symboliska  interaktionismens  huvudtankar.  Symbolisk 
interaktionism har  fokus på  den sociala interaktionen och den dynamik som finns mellan 
människor som samspelar. De utgår från att vi föds utan ett medvetande och ett själv och att det 
skapas i samspel med andra (Charon, 2004). Eftersom självet skapas i samspel med andra är 
självet ett objekt som skapas av människans handlingar och reaktioner på dem. Charon (2004) 
menar  att  utvecklingen  av  självet  kräver  ett  medvetet  handlande  där  rollövertagande, 
behärskning av symboler och reflekterande över andras situation är viktigt. Kort sagt utvecklas 
vi till dem vi är genom samspel med vår omgivning och samhället. Människan anses vara aktiv 
och reflekterande, de utgår från att det sker ett reflekterande inom individen där den hela tiden 
försöker läsa av situationen för att definiera den. Genom att ta med sig sina tidigare erfarenheter 
till nuet kan vi veta vad som förväntas av oss i den aktuella situationen. Vi socialiseras in i olika 
roller i det sociala rummet och med utgångspunkt i det definierar vi vår sociala verklighet och 
handlar utifrån det. 

Vi  kommer nu  att  lyfta  ut  några intressanta begrepp ur  den  symboliska  interaktionismen, 
beskriva dem och senare relatera våra egna resultat till dem.

 Kultur och samhälle

Som tidigare nämnts så ser den symboliska interaktionismen människan som aktiv skapare, och 
detta gäller även för kulturen och samhället. Ett samhälles uppkomst och bevarande har en stark 
koppling till individers samspel menar de. Ett samhälle beskrivs bestå av individer som genom 
att de förstår och kan tolka varandra kan samarbeta och på så sätt bevara samhället. Samarbetet 
människor emellan är möjligt så länge de förstår varandra, kan kommunicera med varandra och 
tolka vad andra gör, detta samspel är det som formar samhället. Kultur beskrivs utifrån den 



symboliska  interaktionismen  som  ett  synsätt  som  delas  av  en  grupp människor.  I  denna 
konsensus ingår språk, kunskaper och en uppsättning med regler och normer som människor 
använder som ett rättesnöre i sina egna handlingar. Medlemmen av en viss kultur kommer att se 
på verkligheten utifrån sin kulturs synsätt och kommer att tänka och kontrollera sig själv i linje 
med de normer som finns i dennes kultur. Precis som samhället skapas även kulturen genom ett 
ständigt samspel och förhandlande, kulturen är därför precis som samhället föränderligt och 
beroende av  människorna som befinner sig  inuti  den.  Symbolisk  interaktionism kan även 
förklara hur rasism och segregation kan uppkomma i ett samhälle. Utifrån tidigare beskrivning 
av hur kultur och samhälle är uppbyggt kan vi dra slutsatsen att om det skapas olika subkulturer 
i ett samhälle och dessa inte interagerar med varandra kommer de inte förstå varandra och heller 
inte kunna samarbeta med varandra. Vidare beskrivs hur situationen kan bli om en av dessa 
subkulturer har mera makt och därmed kan definiera de andra som mindre värda och som ett hot 
mot  deras  kultur.  När  det  inte  finns  något  samspel  mellan  dessa  grupper  kommer 
minoritetsgruppen att  ses  som de annorlunda som inte  anpassar sig  till  majoritetsgruppens 
(bättre)  kultur.  Detta gör  att  minoritetsgruppen ses  som en samling  människor istället  för 
individer.  Charon  (2004)  slår  fast  att  utan  interaktion  och  tillhörande  kommunikation, 
rollövertagande, förhandlande  och  samarbete  kan  inte  en  gemensam kultur  skapas –  och 
olikheterna kommer även fortsättningsvis att betonas.

 Symboler

Individen lever i en både symbolisk och fysisk miljö, vi namnger objekt för att sortera och 
organisera vår verklighet, för att på så sätt förstå den. Enligt symbolisk interaktionism tolkar vi 
verkligheten utifrån olika symboler. Symboler har en bestämd och inlärd mening för oss och 
representerar något annat. Språket är en viktig vokal symbol som vi alla behärskar och har en 
gemensam innebörd för oss. Denna gemensamma innebörd är en förutsättning för att kunna 
samspela med andra människor, för att kunna uttrycka sina känslor och tolka andras signaler. 
Som vi tidigare beskrivits krävs det ett samspel mellan människor för att bevara samhället, 
människor lär sig och förstår verkligheten genom interaktion med andra, språket är därför en 
förutsättning för att människor ska kunna hantera sin verklighet (Charon, 2004)..

 Roller 

En roll  beskrivs vanligen som en uppsättning med regler  och förväntningar på hur det är 
lämpligt att agera i en viss situation men den symboliska interaktionismen ser rollerna som mer 
flytande och att  individen i  högre grad själv kan påverka vilken roll  den intar.  De sociala 
rollerna är något vi lär oss genom socialisation och interaktion och som vi kan skifta mellan 
beroende på hur vi definierar den aktuella situationen. Genom rollerna talar vi om för andra 
vilka vi är och som aktiva och reflekterande individer använder vi oss av en viss roll så länge 
den är lämplig och byter om den inte fungerar tillfredsställande. Symbolisk interaktionism ser 
intagandet av en roll som en aktiv handling snarare än något som tilldelas individen och menar 
att  roller är löst  definierade riktlinjer som hela tiden förändras genom den förhandling som 
ständigt sker genom interaktionen människor emellan (Charon, 2004).

 Socialisation som skapare av identitet

Vi går nu över till att beskriva hur en individs identitet skapas, detta genom att använda oss av 
Berger och Luckmans (1979) teorier om hur en individ socialiseras in i en verklighet som den 
genom socialisationen tar för given. De beskriver hur vardagslivet är en verklighet som är 
tolkad av människor och att den är meningsfull för dem eftersom de upplever att det finns ett 
sammanhang. Denna verklighet påverkar hur de tänker och handlar, människor handlar utifrån 
de typifieringar som finns i samhället, det vill säga de kategoriseringar och handlingsmönster 



som är accepterade av samhället. Genom att typifiera kan vi orientera oss i verkligheten, vi vet 
vad  vi  kan  förvänta  oss  och  hur  vi  ska  bete  oss,  verkligheten  blir  ordnad.  Varje  ny 
samhällsmedlem internaliseras in i dessa mönster genom socialisationen, som kan delas in i 
primär och sekundär socialisation. Den primära socialisationen sker under barnets första år och 
sköts av barnets signifikanta andra, ofta föräldrar eller andra närstående. Berger och Luckmann 
(1979) menar att den primära socialisationen i högre grad än den sekundära är det som formar 
en  människa. Barnet identifierar  sig  med de  signifikanta  andra och  övertar de  roller  och 
värderingar som de uppvisar och gör dem till sin verklighet. Vidare skriver författarna att vad 
som tas  in  i  den  primära socialisationen  varierar från  samhälle till  samhälle men  att  en 
gemensam punkt är språket, som de menar innehåller en rad tolkningsscheman. Den sekundära 
socialisationen  innebär  att  en  individ  internaliserar  de  samhälleliga  värderingar  och 
överenskommelser  som  finns,  de  signifikanta  andras  värderingar  utökas  nu  med  den 
generaliserande andre, som kan förstås som samhällets gemensamma synsätt och regler. Den 
sekundära  socialisationen  kan  bara  äga  rum  om  det  redan  tidigare  funnits  en  primär 
socialisation som format ett jag inom individen. Författarna beskriver hur det kan uppstå ett 
problem eftersom de  nya  kunskaperna som fås  i  den  sekundära socialisationen ska  föras 
samman med dem som finns sedan tidigare och att det kan uppstå motstridigheter mellan den 
primära och den sekundära socialisationen. Något som är viktigt att ta upp här är att Berger och 
Luckmann (1979) menar att innehållet i den primära socialisationen påverkar individens syn på 
vad som är verkligt i högre grad än vad den sekundära socialisationen gör, kunskap som lärs in 
under den sekundära socialisationen kan lättare elimineras och ersättas med ny. På så sätt är den 
sekundära  socialisationen  känsligare  för  utmaningar  i  form  av  andra  definitioner  av 
verkligheten. För att definitionen av verkligheten ska bestå i människors medvetande krävs det 
en social process. Precis som verkligheten formas genom sociala processer gör även identiteten 
det, menar Berger och Luckmann (1979) och hävdar att identiteten både skapas, vidmakthålls 
och omformas genom sociala relationer. Den sociala strukturen i samhället avgör hur identiteten 
formas och modifieras. De menar vidare att olika samhällen skapar olika slags identitetstyper 
som till  skillnad mot individuella identiteter är relativt fasta och ska förstås som en social 
produkt.

Vi går nu djupare in i hur identiteten och självbilden är uppbyggd. Cooley menar att individens 
självbild  skapas i  interaktion  med signifikanta andra, som kan sägas vara viktiga  fysiska 
personer  som  påverkar  individens  uppfattning  om  sig  själv.  Detta  hänger  samman  med 
begreppet spegeljaget som innebär att individen skapar en bild av sig själv så som den uppfattar 
att andra ser på den i olika sociala sammanhang (Stier, 2003). På så sätt görs en bedömning av 
sig  själv  utifrån dessa  föreställningar.  Vidare  menar Charon (2004)  att  identiteten skapas, 
bibehålls och förblir stabil genom social interaktion. Identiteten kan förstås som det namn eller 
den etikett som representerar oss ute i omgivningen. Detta namn ger vi oss själva för att placera 
oss i relation till andra i omgivningen och därigenom göra den begriplig. Utifrån denna identitet 
förstår vi oss själva och vår ställning i kontexten, detta kan förstås som en organisering av 
omvärlden, samtidigt som vi förstår oss själva förstår vi också andra.

6.2 Känsla av sammanhang – KASAM (sense of coherence)
Antonovsky (1987) menar att vi alla utsätts för stress på olika sätt, men att alla inte påverkas av 
stress på samma sätt. Han definierar stressorer som stimuli som orsakar en obestämd respons 
som kan, men behöver inte orsaka sjukdom. Han talar om livshändelse-stressorer som händelser 
som kan skapa stress och nämner en familjemedlems död, skilsmässa, arbetslöshet som sådana. 
Han intresserar sig för det faktum att människor påverkas olika mycket av dessa händelser och 
att  alla inte blir sjuka och menar att  det först och främst är den  personliga upplevelsen av 
livshändelsen som avgör om man blir sjuk eller inte (Antonovsky 1987, s. 59). 



Han använder sig av en metafor där han framställer livet som en flod och menar att ingen av oss 
går säker på dess stränder. Delar av floden, eller livet, är förgiftade, det finns förgreningar som 
leder till lugna vatten och andra som leder till farliga vatten och virvelströmmar. Den centrala 
frågan för Antonovsky (1987) är vad det är som gör att människor orkar fortsätta att simma, vad 
det  är  som gör  att  personer  kan  behålla hälsan trots  att  de  utsätts  för  mycket stress  och 
påfrestningar. Han menar att människor simförmåga bestäms av ens KASAM och menar att 
olika personer klarar sig olika bra även om floden är den samma. Kasam, vilket innebär en 
känsla av sammanhang är den starkaste motståndskraften för att motverka stress (Antonovsky, 
1987, s. 128).

KASAM består av tre centrala komponenter som är starkt beroende av varandra:

Begriplighet syftar på i vilken omfattning personen uppfattar inre och yttre stimuli, det vill säga 
händelser och upplevelser som påverkar människan, som begripliga. Begripligheten uppstår om 
händelsen upplevs  som förnuftsmässig  med en  information  som har  struktur  och  som är 
sammanhängande snarare än att personen upplever situationen som oväntad eller oförklarlig. 
Detta  förklaras  genom att  visa  på  hur  man vid  en  konflikt  eller  i  en  svår  situation  som 
framkallar spänning kan  hantera  spänningen  om  man  förstår  orsaken till  händelsen  eller 
konflikten. Om man inte kan förstå situationen kan det ge upphov till stress, menar Antonovsky. 
(Antonovsky, 1987, s. 44)

Hanterbarhet handlar om huruvida personer upplever att de har resurser till förfogande och att 
de med hjälp av dessa resurser kan bemöta de krav som sätts av de stimuli som de överöses av. 
Om personen upplever att den kan hantera en viss situation eller händelse så utvecklar den inte 
stress eftersom den har en känsla av att kunna hantera situationen med sina egna resurser. 
Antonovsky menar att om personen har en hög grad av hanterbarhet känner den sig inte som ett 
offer och upplever inte livet som orättvist. Motsatt effekt skapas om man känner att en situation 
inte är hanterbar, eller känner sig som ett offer för omständigheterna, detta kan framkalla stress 
som kan leda till sjukdom. (Antonovsky s. 45)

Meningsfullhet kallar  Antonovsky  (1987)  KASAM- begreppets motivationskomponent. Om 
man upplever sitt liv som meningsfullt kan det bidra till att man känner att det är värt att försöka 
förstå och hantera problem eller svåra situationer, och tycker att det är värt ett känslomässigt 
engagemang eller en investering. De människor som har en hög grad av meningsfullhet finner 
mening och kämpar för att ta sig ur de problem och svåra situationer som Antonovsky (1987) 
kallar livshändelse-stressorer. Hittar man mening med det man gör och med livet man lever, då 
framkallas inte stress och utvecklar ingen sjukdom. (Antonovsky, 1987, s. 45)

Antonovsky (1987) definierar KASAM på följande sätt:

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 
en genomträngande och varaktig dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 
från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 
(2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 
finns tillgängliga, och (3)  dessa krav är utmaningar,  värda investering och engagemang 
(Antonovsky, 1987, s. 46).

Antonovsky (1987) menar att om personen upplever att livet är förståeligt, hanterbart och 
meningsfullt då har man hög KASAM, känsla av sammanhang men om man inte har de tre 
centrala komponenterna har man låg KASAM. Personer med hög KASAM drabbas inte av 
stressorer på samma sätt som personer med låg KASAM, vilket bidrar till att de kan behålla 
hälsan trots alla omständigheter de kan stöta på i livet. 

7. Diskussion



Detta avsnitt  inleds med de frågor vi ställde i  inledningen till  denna uppsats  för att vidare 
resonera kring huruvida dessa frågor är besvarade. Vår huvudfråga i denna studie handlade om 
hur kvinnor med invandrarbakgrund upplever kvinnorollen, till denna huvudfråga kopplades tre 
underfrågor som handlade om upplevelsen av motstridigheter i synen på könsroller, hur de ser 
på sin livssituation samt vilka svårigheter och möjligheter de upplever i integrationen in i det 
nya samhället.

Vår  avsikt  med  denna  undersökning  var  att  fördjupa förståelsen av  invandrade kvinnors 
livssituation, syftet  var att  formulera en teori som förmedlar en förståelse  av hur den här 
gruppen uppfattar sin verklighet. Genom vår undersökning utifrån Grundad teori har vi funnit 
nio kategorier som tillsammans bidrar till att fånga kärnan i deras livssituation. Vår huvudfråga 
kring  hur  invandrarkvinnor  upplever sin  kvinnoroll  besvaras först  och  främst  genom vår 
kärnkategori ”Strävan efter idealet” men finns även representerad i andra kategorier som har ett 
samband med kärnkategorin. Frågan som rör möjligheter och svårigheter att integreras i Sverige 
besvaras främst genom kategorierna språkets betydelse i integrationen och ensamhet, men finns 
även i andra kategorier. Språket anses som den mest centrala svårigheten som våra respondenter 
möter.  Möjligheterna som vi  har  visat  på handlar om trygghet,  rättigheter  och ekonomisk 
självständighet. I denna uppsats visar vi en bild av hur könsrollerna uppfattas av dessa kvinnor, 
de beskriver hur deras synsätt på kvinnligt  och manligt  har förändrats och berättar om en 
strävan efter att  hitta  en jämvikt mellan de olika kulturerna.  Kvinnans  önskan är att  även 
mannen ska delta i denna förändring. När det gäller frågan om hur kvinnornas livssituation 
upplevs, genomsyrar denna fråga hela uppsatsen och påvisas genom att ta upp olika aspekter i 
de teman som finns i resultatet.

Vi har genom denna studie visat en bild av hur invandrarkvinnors livssituation kan se ut och 
utifrån kvinnornas berättelser fångat deras upplevelser av denna. Vårt fokus har varit att ta del 
av respondenternas upplevelser av kvinnorollen i båda kulturerna. Vi anser att vi genom denna 
studie har fått en ökad förståelse för hur dessa kvinnor upplever sin livssituation och finner 
därmed syftet besvarat.

Resultatet kopplat till teorier
Vi övergår nu till diskussionen av resultatet i relation till de teorier som tidigare presenterats. 
Först  diskuteras begrepp ur  den  symboliska  interaktionismen  för  att  sedan  fortsätta  med 
KASAM.

För att förklara vårt resultat utifrån denna teori ser vi att våra respondenter bär med sig andra 
bakgrundsförväntningar och har en annan syn på verkligheten än majoriteten i det nya samhället 
som de möter. Med utgångspunkt i Symbolisk interaktionism kan man förstå detta genom att de 
har  anammat sitt  hemlands värderingar,  synsätt  och  normer och  har  blivit  en  del  av  den 
kulturen. Våra respondenter menar att deras ursprungliga värderingar ifrågasätts och att det 
ställs krav på kvinnorna att de snabbt ska ta till sig och anamma värdlandets kultur. Utifrån 
Berger och Luckmanns (1979) resonemang om den primära socialisationen som en viktig faktor 
i utformningen av identiteten kan vi förstå att det är svårt lämna sina ursprungliga tankesätt som 
kvinnorna bär med sig. Som en av våra respondenter uttrycker det; ”det finns kulturkrockar, det är 
tankesättet som skiljer sig, det har fastnat här (pekar på hjärtat) och här (pekar på huvudet)”.

Dessa kvinnor uttrycker en önskan och ett behov av att dels kunna behålla sin ursprungliga 
kultur och samtidigt ta del av det nya samhället och på så sätt uppnå en balans mellan kultu-
rerna och ta det bästa ifrån dem båda. För att skapa denna balans menar våra respondenter att 
det krävs ett utbyte och samspel med svenskarna och uttrycker återkommande att de upplever 
det som svårt att få kontakt med svenskar. Om vi kopplar detta till den symboliska interak-
tionismens syn på  kultur och  samhälle kan vi se att denna begränsade interaktion skapar en 



uppdelning mellan svenskar och invandrare som kan benämnas Vi och Dom. Respondenterna 
menar att  de själva strävar efter att finna en balans mellan kulturerna och på så sätt  få en 
blandning av dessa men menar att svenskarna inte ger några möjligheter till att skapa kontakt. 
Flera respondenter uttrycker att de känner en stor ensamhet eftersom de inte har så många nära 
relationer i det nya landet och uttrycker en frustration över att svenskarna är så distanserade. I 
det här avseendet kan man säga att det inte bara är invandrarens ansvar att integreras i samhället 
utan att även svenskarna har ett ansvar. Som vi tidigare nämnt menar Charon (2004) att för att 
skapa en gemensam kultur behövs det samarbete och interaktion mellan människor, i det här 
fallet svenskar och invandrare, vilket våra respondenter menar saknas. 

Fortsättningsvis ser vi i studien att språket är ett viktigt medel i integrationen. Respondenterna 
ger uttryck för att språket är nyckeln till att komma in i samhället och menar att de behöver lära 
sig alla koder – symboler för att klara sig i det nya samhället. De beskriver språket som både det 
svåraste de har att  lära sig men också det som ger dem störst möjligheter att  integreras i 
samhället. Avsaknaden av språk och symboler gjorde att de kände sig förvirrade den första tiden 
i Sverige och de beskrev att de fick börja om från början och att deras tidigare inlärda symboler 
och koder inte hade samma betydelser längre. Vi förstår denna förvirring som en avsaknad av 
den typifiering och kategorisering  som människan har  behov  av  för  att  göra  verkligheten 
förståelig. Vi ser också tydligt att språket innehåller en rad tolkningsscheman, just som Berger 
och Luckmann (1979) beskriver. Respondenterna beskrev hur de upplevde att de förlorade sin 
förmåga att läsa av situationer och agera på ett acceptabelt sätt, respondenterna menar att detta 
gör att de känner sig osäkra och därför blir tillbakadragna. Att inte ha samma förståelse av 
symboler kan skapa problem i samspelet med andra, menar kvinnorna, och gör att de känner sig 
utanför när de inte tolkar symbolerna korrekt. Detta kan skapa en känsla av att utvecklingen går 
bakåt istället för framåt, uttrycker våra respondenter. 

Våra respondenter  har  socialiserats in  i  ett  samhälle där  de  har  anammat en  viss  bild  av 
kvinnorollen. De intervjuade kvinnorna menar att det i deras hemland fanns en strikt fördelning 
av arbetsuppgifterna för mannen och kvinnan. Kvinnans roll förknippas med rollen som en bra 
mamma, en god hustru och som ansvarig för hemmet och barnen. Mammarollen ses som den 
viktigaste pusselbiten i rollen som kvinna och alla respondenter menar att de känner sig ensamt 
ansvariga för barnen och familjen. Genom flytten till Sverige menar kvinnorna att deras bild av 
hur en kvinna kan vara har utvidgats. Bildligt beskrivet kan man säga att dessa kvinnor hade en 
helhetsbild av hur en kvinna skulle vara och att bilden nu har förändrats och att de därför måste 
försöka få ihop en ny bild där nya pusselbitar  måste placeras rätt. De nya pusselbitarna i 
kvinnorollen kan skapa förvirring och våra respondenter menar att deras nya kvinnoroll innebär 
ett större ansvar, exempelvis på det ekonomiska planet. Flera av våra respondenter uttrycker att 
de tycker att de har tagit över många av de uppgifter som i deras hemland förknippades med 
mannen, en av våra respondenter upplever det som att hon har tagit både den manliga och den 
kvinnliga rollen genom flytten till Sverige; ”här i Sverige är jag både man och kvinna”.  I 
Sverige har kvinnorna större möjligheter till  självförverkligande, men det ställs också högre 
krav på att kvinnan ska ta ett aktivt ansvar utanför hemmet. Kvinnorna kan i högre grad välja 
mellan en rad uppsättningar av roller och inte längre lika låsta till hur kvinnorollen definierades 
i  hemlandet. I  Sverige finns  inte  en  lika  klar  definition  om vad  kvinnorollen innefattar, 
kvinnorna kan därför variera mellan hemlandets och Sveriges definition av kvinnorollen och 
strävar efter att  finna en balans mellan dessa. Detta relaterar vi  till  Berger och Luckmanns 
(1979) resonemang om att  varje samhälle har sina egna definierade identitetstyper och att 
kvinnorna nu kan berika sin roll som kvinna till  att  innefatta  även svenska identitetstyper. 
Många kvinnor berättar om att de känner sig väldigt stressade och att de tycker att de har fått för 
mycket ansvar, vilket kan relateras till teman i vårt resultat där kvinnan bär på hela ansvaret för 
familjen.



Slutsatsen vi drar är att den nya rollen upplevs som något som bidrar till att kvinnan kan vara 
mer självständig och att hennes självkänsla höjs, samtidigt som den nya rollen innebär ett större 
ansvar vilket kan leda till att kvinnan känner sig mer stressad. 

Vi vill nu genom att övergå till Antonovskys (1987) teori om att personer med hög KASAM 
lyckas med att behålla hälsan förklara de intervjuade kvinnornas situation, med särskilt fokus på 
vårt huvudtema Strävan efter idealet. Vi vill visa hur de här kvinnorna, genom att höja känslan 
av  de  tre  komponenterna  begriplighet,  hanterbarhet och  meningsfullhet,  kan  hantera  sin 
situation och hitta vägar som hjälper dem att känna sig hemma i det nya landet. Antonovsky 
(1987) har knutit KASAM först och främst till hälsa, det vill säga att man genom hög KASAM 
kan hantera stressorer på ett sådant sätt att de inte leder till sjukdom. Han tar även upp att 
KASAM kan påverka människors välbefinnande, prestationsförmåga och tillfredställelse men 
menar att förhållandet mellan hälsa  och KASAM är hans huvudtes (1987, s. 235-239). Han 
skriver att det är möjligt att relatera KASAM till andra aspekter av välbefinnande, vilket vi 
avser att göra.

Alla våra respondenter menade att de känner att de har mer ansvar i Sverige, det är mycket som 
är nytt och mycket som de måste anpassa sig till. De känner sig mer stressade i Sverige för de 
menar att de har mer att göra. Som vi tidigare nämnde går de här kvinnorna genom en process 
och strävar efter den ideala identiteten som kvinna i båda kontexterna. I början av processen kan 
man säga att de här kvinnorna upplever sin situation i det nya landet som svår och jobbig, vi 
tolkar det som att graden av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är svag. De har lärt 
sig  andra koder och ett  annat sätt  att  vara som kvinna och deras ursprungliga värderingar 
ifrågasätts, detta leder till att de inte upplever verkligheten som begriplig. De har därför svårt att 
förstå sin nya situation och de nya värderingar som de möter genom att integreras i ett nytt 
samhälle. Kvinnorna uttrycker att den här nya situationen är svår att hantera på grund av språket 
som de ser som ett hinder, och menar att de inte vet om de någonsin kan lära sig språket och 
koderna som det nya samhället har och är därför oroliga över om de någonsin har chans att 
integreras i det svenska samhället. Vi relaterar denna upplevelse till  begreppet  hanterbarhet 
eftersom vi tolkar deras brist på kunskap om samhället och dess struktur som en avsaknad av 
resurser för att hantera sin situation. Kvinnorna upplever inte att de har de resurser som krävs 
för att hantera sin situation. Som tidigare nämnts genomgår kvinnorna i vår studie en process 
där de i början har svårt att hitta en mening i den nya livssituationen. En av våra respondenter 
uttrycker att  flytten till  Sverige har gett henne möjligheter men även har tagit  ifrån henne 
mycket och hänvisar till att hon har förlorat sin yrkesroll, sin status och den trygghet hon hade i 
form av nära relationer med familj och vänner. Ghada menar att hon genom flytten till Sverige 
har fått börja om från noll och fått kämpa för att lära sig språket och systemet; ”i Sverige är det så 
att  man känner att  man börjar allt  från början”.  Det som får henne att  fortsätta kämpa i  sin nya 
situation är den trygghet som hon upplever skapar mening i livet. Hon beskriver att hon finner 
mening genom att veta att det inte finns något krig här i Sverige och att alla människor har 
samma värde och rättigheter. Vi tolkar det som att Ghada har hittat mening i sin nya situation, 
vilket motiverar henne att lära sig koder i det nya samhället så att hon kan hantera och förklara 
verkligheten och på så sätt öka sitt välbefinnande. 

Utifrån vår kärnkategori tolkar vi det som att ju högre grad av känsla av sammanhang dessa 
kvinnor känner,  desto  starkare känner de  sig  som människa.  I  den  sista  intervjun där  vi 
intervjuade en kvinna som hade kommit längre än de andra i  processen fick vi syn på att 
kvinnan har lärt sig att hantera sin situation genom att acceptera och begripliggöra den genom 
att sänka kraven på sig själv. Hon har lärt sig språket och har ett jobb som gör att hon upplever 
sin situation som hanterbar, hon vet att hon har de resurser i form av språk och ekonomisk 
självständighet som krävs för att klara sig i det läge hon befinner sig. Hon menar att hon har 
trygghet i Sverige och ser det som meningsfullt att leva här eftersom det finns större möjligheter 



för framtiden både för sina barn och sig själv. Vi tolkar det som att hon har en stark KASAM, 
det vill säga att hon har dessa tre komponenter, vilket bidrar till att hon fortsätter att kämpa för 
att lyckas i det nya landet, hon har genom att gå igenom den långa processen lyckats skapa en 
känsla av sammanhang i sitt nya liv. 

Resultatdiskussion i relation till tidigare forskning
Eftersom vår avsikt med den här studien var att gå ut på studiefältet på ett så förutsättningslöst 
sätt som möjligt har vi som tidigare nämnts valt att söka efter tidigare forskning en bit in i 
studien. Anledningen till detta var att vi inte ville bli påverkade av tidigare forskning och inte 
låta den begränsa vårt synsätt. 

Många aspekter i den tidigare forskningen överensstämmer med vårt resultat i denna studie, 
såsom att flytten till ett nytt land påverkar kvinnans självbild och möjligheter i form av mer 
rättigheter och möjligheter. Tack vare möjligheten till att bli ekonomiskt oberoende och ökade 
möjligheter till utbildning känner sig kvinnor starka och självständiga. Liksom i den tidigare 
forskningen av bland annat Darvishpour (2004) finner även vi att kvinnornas roll har förändrats 
och att  övergången från den  mer  patriarkala livsstilen  kan vara problematisk  eftersom de 
värderingar som de bär med sig ifrågasätts. Något som är centralt i vår studie men som inte 
betonas i  tidigare forskning är  språkets betydelse i  integrationsprocessen. Såsom i  tidigare 
forskning av t.ex. Pyon Gap Min (2001) har även kvinnorna i  vår studie det övergripande 
ansvaret för familjen och uttrycker att familjen är det centrala i deras liv och att de alltid handlar 
med hänsyn till  familjen och att  de alltid  tänker på den i  första hand. Förändringen inom 
familjerelationerna som visas både i  den tidigare forskningen (Gustavsson, 2006) och i  vår 
studie ställer krav på att kvinnan ska kämpa för att hålla samman familjen. Vidare ser även vi att 
kvinnorollen  förändras och att  detta  kan  bidra till  svårigheter  att  kombinera de  två  olika 
samhällenas syn på kvinnan (Pyong Gap Min, 2001). Även ensamheten förekommer i vår studie 
men utökas också med att våra respondenter uttrycker att de känner sig ensamma för att de 
upplever svårigheter med att få kontakt med svenskar.

Det finns således likheter mellan den tidigare forskningen och vår studie, men även skillnader 
såsom  maktförskjutningen.  I  tidigare  forskning  visas  på  att  kvinnan  genom  att  bli  mer 
självständig får mer makt och att detta kan skapa konflikter mellan män och kvinnor. Våra 
respondenter menar att de inte upplever en maktförskjutning som skapar konflikter som nämns i 
tidigare forskning utan menar att det finns en fördelning av makten utifrån könsrollerna, som 
inte har förändrats. Maktfördelningen är kopplad till  de olika ansvarsområden som mannen 
respektive kvinnan har, kvinnan har således större makt när det gäller barnen och hemmet, 
menar våra respondenter och menar vidare att mannen är den som har det övergripande ansvaret 
för  tjäna  pengar.  Mannen  håller  fortfarande kvar  sin  makt  när  det  gäller  ekonomi  och 
beslutsfattande, trots flytten och trots att kvinnan är mer delaktig i ekonomin. 

I den tidigare forskningen beskriver Azar (2001) invandrares strävan efter svenskheten, något 
som han menar är en innehållslös identitet. Han menar att det finns koder som invandrare aldrig 
kan lära sig och denna artikel blir intressant  för oss eftersom vår kärnkategori  handlar om 
strävan efter en ideal identitet. Utifrån vårt resultat kan vi se att kvinnorna inte enbart strävar 
efter den ena eller den andra identiteten utan att det mer handlar om att kombinera dem och 
hitta balansen mellan dem. Ytterligare en viktig aspekt som den tidigare forskningen tar upp är 
kulturens betydelse som förklaringsmodell,  även vi har funnit att  kulturen har en stor del i 
människors tankesätt och handlingar, att känna till de kulturella koderna gör det lättare att förstå 
människor. Att kulturella synsätt är viktiga märkte vi personligen när vi genomförde studien då, 
som vi tidigare nämnt, en av oss är invandrad och en av oss är svensk. 

Den stora skillnaden mellan vår studie och den tidigare forskningen är att vi har beskrivit den 
integrationsprocess som kvinnorna genomgår och beskrivit den på ett djupare plan än vad som 



tidigare gjorts. Tidigare forskning nämner denna process men förklarar den endast på ett allmänt 
plan och menar att det hos invandrare kan uppstå ett behov av att förnya sin identitet. Vår studie 
bidrar till att se och beskriva integrationsprocessen steg för steg och visar på både möjligheter 
och svårigheter i denna process. Denna process förändrar kvinnorna och deras identitet och vi 
har för att fånga processen intervjuat kvinnor som är i olika stadier av denna. På så sätt har vi 
genom jämförelse fått en större förståelse av deras livssituation, på detta sätt bidrar vi med 
något nytt till detta forskningsområde.

Utifrån vårt resultat skulle det vara intressant  att  undersöka ytterligare aspekter inom detta 
område. En möjlig frågeställning är  om bilden av kvinnors livssituation skiljer  sig mellan 
invandrare och svenskar och om de upplever samma svårigheter.  En gruppdiskussion kring 
kvinnorollen  där  både  invandrarkvinnor  och  svenska  kvinnor  är  representerade kan  vara 
intressant. Ytterligare ett intressant forskningsområde kan vara att undersöka hur invandrade 
män upplever sin situation och undersöka om samma process som vi har funnit hos kvinnorna 
finns även hos dem. För det tredje kan även andra generationens invandrare,  det vill  säga 
barnen, vara intressanta. Hur påverkas barnen av förändringen som mamman genomgår i och 
med den process som vi funnit och sin roll som signifikant andre för barnet. Hur uppfattar och 
reagerar de på mammans förändring, hur hittar barnet balansen för sig själv?

Den fjärde aspekten som kan vara intressant är att gå vidare med det vi fann i den öppna fasen, 
nämligen att invandrare som är uppväxta här upplever sig som avvikande när de befinner sig i 
sina hemland.

Självkritik – brister och styrkor
En  möjlig  svaghet  i  vår  studie  är  att  Serap  har  så  stor  personlig  erfarenhet  av 
forskningsområdet,  vi  har  ansträngt  oss  för  att  detta  inte  ska  färga  resultatet  men  kan 
naturligtvis inte utesluta detta. Vår egen åsikt kring detta är att Seraps erfarenheter varit till vår 
fördel, genom ett bra samspel och ständiga diskussioner mellan oss kunde vi uppnå en högre 
grad av förståelse eftersom en av oss hade liknande kulturell bakgrund som våra respondenter 
och därför kunde förstå de kulturella koderna och därmed läsa av situationen på ett lättare sätt. 
Den andra av oss upplevde större svårigheter att förstå kvinnors upplevelser eftersom de låg så 
långt ifrån hennes egna förförståelse, detta har bidragit till  en ständigt pågående diskussion 
kring vad kvinnorna egentligen menar, vi tror att detta är positivt för studien. Vi tycker att 
kombinationen  av  invandrare  -  svensk  i  forskarrollen  gav  oss  en  mer  objektiv  bild  av 
verkligheten och menar att denna styrka inte finns representerad i den tidigare forskningen där 
en utländsk forskare ofta studerar sin egen etniska grupp. 

En  annan svaghet  som vi  redan tagit  upp  kan  vara  att  vårt  resultat  är  likt  den  tidigare 
forskningen, men vi anser att vi har tillfört den något i och med den detaljerade beskrivning av 
processen som invandrarkvinnorna genomgår.

Sammanfattande diskussion
Vi närmar oss nu slutet på denna uppsats och därmed är det dags att knyta ihop säcken. Vi 
börjar  med  att  reflektera  kring  metodvalet.  Denna  studie  har  inneburit  många 
ställningstaganden, alltifrån valet av metod till val av respondenter. Grundad teori har för oss 
varit  en  lämplig  metod  eftersom  vi,  som  tidigare  nämnts,  har  olika  förförståelse  av 
forskningsområdet.  Genom denna förutsättningslösa metod anser  vi  att  vi  har  fått  en  mer 
rättvisande bild  av  invandrarkvinnornas  livssituation  än  vad  som vore  möjligt  med andra 
kvalitativa metoder. Detta tack vare metodens upplägg och den fördel som vi har haft i vår 
forskarroll i och med det insider- outsider-perspektiv som den har präglats av.

För att återknyta till inledningen anser vi att vi genom denna studie har gett invandraren chans 
att komma till tals om sin egen situation. Vidare har vi genom denna uppsats visat en annan bild 
av invandrare än den som finns i media, vi har gått bakom den stereotypa bilden och visat på 



andra möjligheter och svårigheter än de som beskrivs i media. Denna studie har bidragit till att 
beskriva en process som våra respondenter genomgår i och med flytten till Sverige. Processen 
innebär att kvinnan behöver omorientera sig och genomgå en förändring där hon får kämpa för 
att hitta en jämvikt mellan de kunskaper hon bär med sig och de som läggs till i det nya landet. 
Genom intervjuerna har kvinnorna beskrivit sina upplevelser av denna förändring och berättat 
om hur dessa förändringar påverkar deras livssituation.

Hos kvinnorna finner vi en stark vilja att integreras i samhället, lära sig språket och systemet. Vi 
ser  att  kvinnan  strävar  efter  att  få  ihop  den  primära  socialisationens  kunskaper med  de 
kunskaper hon nu får genom den ytterligare sekundära socialisation som hon genom flytten 
genomgår. Genom dessa två skilda socialisationer bär kvinnan på två olika samhällens syn på 
kvinnans identitet. Dessa syner på identitet påverkar kvinnors tankesätt och de uttrycker en vilja 
av att fungera och accepteras i båda kontexterna. Detta syns i vår kärnkategori ”Strävan efter 
idealet”.

Vidare har vi gått bakom den stereotypa bilden av invandrarkvinnan som förtryckt, som visas i 
media och fått ta del av kvinnornas egna synpunkter på detta. De menar att arbetsfördelningen 
utifrån ett könsperspektiv är annorlunda i det gamla landet och att de fortfarande lever efter 
hemlandets synsätt. De menar att kvinnan inte är förtryckt av en Man, utan snarare att de har 
svårt att släppa de gamla uppdelningarna. Respondenterna uttrycker att kvinnan och mannen har 
olika  slags  makt  i  och  med  denna  arbetsfördelning.  Kvinnorna betonar  att  de  har  blivit 
påverkade av det nya synsättet på arbetsfördelningen som finns i Sverige och därmed börjar 
ställa andra krav på sina män. Till skillnad mot den tidigare forskningen som tar upp att detta 
ofta leder till konflikter och skilsmässa såg vi en bild av hur kvinnan tar tillvara de möjligheter 
som finns och att  förändringen de efterfrågar sker successivt. Kvinnan är medveten om att 
förväntningarna inte kan infrias på en gång utan använder sig av denna strategi för att undvika 
konflikter.

En viktig aspekt som kvinnorna lyfter fram är språkets avgörande betydelse för att komma in i 
samhället.  Ytterligare en viktig  faktor menar de är samspelet med svenskar som de menar 
underlättar inlärningen av sociala koder och ökar förståelsen för hur det svenska samhället 
fungerar.  Vi finner en stark önskan hos kvinnorna att  ha denna kontakt med svenskar men 
menar att det finns för få kontaktytor och att de upplever svenskar som distanserade och svåra 
att få kontakt med. 

Så som integrationspolitiken är uppbyggd idag skapas en stark vi- och dom-uppdelning mellan 
svenskar och invandrare. Introduktionsprogrammet som invandrare genomgår skapar kontakter 
med  enbart  invandrare och  underlättar  kontakten  med  andra  invandrare snarare  än  med 
svenskar. Detta behöver inte vara negativt men våra respondenter upplever detta som ett hinder 
för att på ett naturligt sätt kunna ta del av det svenska samhället med dess sociala koder.

Slutord
Avslutningsvis vill vi påstå att det skulle behövas en större förståelse för den svåra process som 
invandrare genomgår.  Vi  vill  hävda  att  globaliseringen ställer  krav  på  att  vi  alla  måste 
respektera olika kulturella bakgrunder.  Trots de olikheter som människor kan bära med sig 
behöver vi inse fördelarna av att samspela och samarbeta för att skapa ett samhälle där alla 
människor möts och kulturerna smälter samman. Detta ställer krav på att både svenskar och 
invandrare ska vara medvetna om sitt ansvar för att uppnå detta. I dagens läge betonas språkets 
betydelse  för  att  integreras i  samhället,  men  vi  menar  att  språket  bara  är  en  aspekt  av 
integrationen och att det inte tas hänsyn till andra sociala och emotionella aspekter. 

Eftersom denna studie handlar om kvinnor vill vi för att knyta ihop säcken avsluta med en dikt 
som beskriver  det  komplexa med att  vara  kvinna och  på  ett  bra  sätt  sammanfattar våra 
respondenters upplevelser av kvinnorollen.



En liten pojke frågade sin mor: Varför gråter du?
För att jag är kvinna”, svarade hon honom. 

Det förstår jag inte, svarade han. 
Hans mor gav honom en kram och sa: och det kommer du heller aldrig att göra

Senare frågade den lille pojken sin far. Hur kommer det sig att mor gråter så utan 
att det finns någon anledning?

Alla kvinnor gråter någon gång utan anledning, var allt hans far kunde svara.

Den lille pojken växte upp och blev en man, fortfarande förundrad över varför 
kvinnan gråter. Till slut ringde han Gud och då Gud kom till telefonen, frågade 

pojken: 
Gud, varför gråter kvinnan så lätt?

Gud svarade: Då jag skapade kvinnan skulle hon vara någon speciell. Jag gjorde 
hennes skuldror starka nog till att bära världens bördor, och ändå mjuka nog till  

att kunna ge tröst
Jag gav henne inre styrka till att kunna uthärda att föda barn och till att stå emot 

de avvisningar som många gånger kommer att komma ifrån hennes barn.

Jag gav henne en hårdhet som tillåter henne att fortstätta när alla andra ger upp, 
och till att passa sin familj även under sjukdom och utmattning, utan att beklaga 

sig.
Jag gav henne känslor till att helt osjälviskt älska sina barn, även när hennes barn 

har sårat henne djupt.

Jag gav henne kunskap till att veta att en god äkta man aldrig gör sin hustru illa,  
men någon gång prövar hennes styrka och hennes beslut om att stå vid hans sida 

utan att vackla.
Och slutligen gav jag henne en tår hon kunde fälla, den är hennes exklusivt till att  

använda när det är behov för det. 

För ser du: Det vackra med en kvinna är inte de kläderna hon har på sig, inte 
heller den kropp hon har, ej heller hur hon har sitt hår. En kvinnas skönhet skall  

ses i hennes ögon, för det är huvuddörren till hennes hjärta - det ställe där 
kärleken bor.”

Författare okänd, http://hem.passagen.se/pyret_2002/En%20mor.htm

http://hem.passagen.se/pyret_2002/En mor.htm
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9. Bilaga

Intervjuguide

 Tack för din medverkan! Lite kort om vad vi kommer att samtala om. 

 Forskningsetiska krav; anonymitet, frivillighet, vad detta material ska användas till. 
Du väljer själv om du vill avstå från att svara. Tillstånd att spela in? Frågor?

 Vill du berätta lite om dig själv? Bakgrund, ålder, utbildning, sysselsättning, 

             hemland, tid i Sverige o.s.v.

 Vad innebär familjen för dig? Vilket ansvar känner inför familjen?

 Hur upplever du det att vara kvinna i din kultur? 

Hur upplever du det att vara kvinna i Sverige? Finns det skillnader? Berätta!

http://ep.bib.mdh.se:2079/artikel/325931
http://ep.bib.mdh.se:2079/artikel/181336


 Vad finns det för värderingar,  synsätt och traditioner kring kvinnorollen i  din 
kultur?

 Hur ser du på mansrollen i din kultur? Ser du samma skillnader i Sverige?

 Hur är det att leva i Sverige med den kultur du har med dig?

Vad finns det för möjligheter/svårigheter med det?

 Upplever du att det finns motstridigheter/konflikter mellan kulturernas sätt att se 
på kvinnan? I så fall, hur hanterar du det?

 Finns det  situationer där du använder den ena kulturens  synsätt mer än den 
andras? Vilka situationer, hur gör du då?

 Är det något i din egen kultur som du anstränger dig för att behålla? Vad?

 Får vi återkomma till dig om det är något som vi undrar över efter intervjun?
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