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1 Inledning 

I en alltmer expanderad globalisering ökar migrationen världen över (United Nation, 2015). I 

samband med migrationen och etablering i det nya landet uppstår en utmaning att å ena sidan 

behålla sin sociokulturella identitet samtidigt som en anpassning ska ske till den nya kulturen. 

Kvinnor har visats vara en grupp som särskilt påverkats av den här förändringen (United Nat-

ion, 1997-2010) 

I Sverige har även migrerande kvinnor fått en generaliserad bild över sig, där de ofta målas 

upp med att ha svårigheter med den kulturella anpassningen. Forskaren Anna Lundstedt 

(2005: 3, 12, 271-288) visar i sin avhandling på postkoloniala tendenser i det svenska sam-

hället, genom analyser av hur olika dokument och yttranden porträtterar ett antal integrations-

projekt för utlandsfödda kvinnor i Sverige. Lundstedt beskriver en diskurs med vit överläg-

senhet i samhället, där utlandsfödda kvinnor ses som ”den andre” med egenskaper som tradit-

ionell, beroende, kopplad till konflikter, passivitet och spontanitet snarare än disciplin.  

Liknande bild av utlandsfödda kvinnor menar även ekonomiforskaren Soheyla Yasdanpanah 

(Arbsjö & Larsson, 2014) finns i samhället, med en tro att kvinnorna är förtryckta, endast fö-

der barn och inte kan arbeta. Frilansskribenten Bornekans (2014) talar om samma fenomen av 

fördomar kring dessa kvinnor, där han poängterar att detta förekommer när statistiken visar på 

hög arbetslöshet. På grund av det ser Bornekans att det finns en tendens i samhället att klandra 

individen för att ha valt bort att arbeta, snarare än att se att problemet istället ligger i brister i 

samhällsstrukturer.  

Att bilden av utlandsfödda kvinnor är högst generaliserande och negativ, är något som även 

utlandsfödda kvinnor själva talar om, här ett exempel från tidningen Mitt i: 

Det finns fördomar om att vi invandrarkvinnor inte vill jobba, har många barn och sitter hemma, att vi 

inte vill integrera oss. Den bilden känner jag inte igen. Jag ville visa upp en modern bild, den jag stöter 

på varenda dag (Thorsson, 2014).  

Precis som kvinnan i citatet ifrågasätter samhällets bild av utlandsfödda kvinnor, kan man 

ställa sig frågan om den verkligen stämmer överens med hur dessa kvinnors situation ser ut i 

Sverige. Forskning visar i själva verket att kvinnor är de som generellt sett etablerar sig lättast 

i den nya kulturen och upplever en sorts frigörelse (Min, 2001; Darvishpour, 2002; Lewin, 



  

2 

 

2001; Hyman; Gurunge & Mason, 2008). Vidare visar forskning dock att kvinnors anpassning 

varierar, beroende på det land de kommer ifrån, samt vilket land de flyttar till (Remennick, 

2005). 

Ett glapp har uppstått mellan bilden av utlandsfödda kvinnor i samhället och vad som visas av 

forskningen, samtidigt som det finns en brist på tidigare forskning om hur ackulturationen ser 

ut just för utlandsfödda kvinnor i Sverige och om det här skiljer sig mellan olika grupper be-

roende på etnicitet, kultur och religion.  

Somalier, och specifikt somaliska kvinnor, är en grupp som inte prioriterats inom den svenska 

forskningen gällande deras upplevelser av att migrera. Somalier är för tillfället en av de 

största etniska grupperna som migrerar till Sverige, varav forskning på detta område är högst 

relevant. Det utdragna kriget i Somalia har lett till större flyktingströmmar till Sverige där allt 

fler söker asyl (Statistiska Centralbyrån, 2015a, Statistiska Centralbyrån, 2015b). Situationen 

för kvinnor i Somalia är för tillfället allt annat än bra, där tvångsäktenskap och könsstymp-

ning är vanligt förekommande, och kvinnor är lågt representerade inom politiken (Landgui-

den, 2014). Det behövs en ökad förståelse kring hur dessa kvinnor påverkas av migrationen 

till Sverige, vilket är ett av världens mest jämställda länder (United Nations Development 

Programme, n.d.), samt vad deras anpassning till det svenska samhället innebär. 

Forskning från olika delar av världen visar att migration påverkar människors positioner och 

roller inom bland annat familjen och arbetslivet (Darvishpour, 2002; Min, 2001; Hyman; Gu-

runge; Mason, 2008; Shirpak; Maticka-Tyndale & Chinichians, 2011), där störst förändring 

sker för kvinnor som har levt i en kultur med traditioner som skiljer sig markant från det nya 

landets. Migration tenderar också att antingen försvaga eller förstärka traditionella roller 

(Remennick, 2005; United Nations, 1997-2010). Hur väl en individ hanterar de utmaningar 

som en migration medför kommer påverka hennes möjligheter till en lyckad integrering (Re-

mennick, 2005).  För att förstå den omvandling det innebär att migrera från Somalia till Sve-

rige och vilka effekter det får för kvinnan, kommer denna studie fokusera på hur hon påverkas 

i sin position i familj och samhälle. 

Vidare är ambitionen i studien att gå bortom den generella, breda retoriken, bortom den medi-

ala bilden och försöka belysa hur aktörerna, kvinnorna själva, upplever sin situation. Detta för 

att kunna lyfta fram deras perspektiv och därmed skapa en mer verklighetstrogen bild.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om och hur immigrerande somaliska kvinnor upplever att 

deras position i samhället och inom familjen har påverkats av att ha migrerat till Sverige. 

 Har kvinnans position i familj och samhälle påverkats av att migrera, och i så fall, på vilket 

sätt? 

 Vad beror de förändrade eller icke förändrade positionerna på? 

 Vilka effekter har dessa förändrade eller icke förändrade positioner fått i deras liv? 

3 Teoretiskt ramverk  

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkterna för denna studie, med teorier om individua-

lisering och modernisering. Dessa teorier kommer att användas i studien för att om möjligt 

kunna belysa och förklara kvinnornas upplevelser av att ha flyttat till Sverige. Då teorierna 

illustrerar hur människor påverkas av individualiserings- och moderniseringsprocesser, där 

detta för tillfället ter sig starkast i västländer, anses de lämpliga i valet som teoretiskt ramverk 

i en studie som fokuserar på individer i Sverige. Teorierna ligger till grund i utformandet av 

intervjufrågor samt används som utgångspunkt i analysarbetet av det empiriska materialet.  

3.1 Teorier om individualisering och modernisering 

Modernisering som begrepp syftar till den process inom västerländsk kultur som ifrågasätter 

traditionella mönster och vill se en större öppenhet för förändringar i samhället (Nationalen-

cyklopedin, 2015). Ulrich Beck (2000: 18, 120) belyser den moderniseringsprocess som har 

skett i många västländer under efterkrigstiden. Moderniseringen leder i förlängningen till vad 

Beck kallar för ”risksamhället”. Han menar att liksom det moderna samhället skapar rikedom, 

skapas också risker i form av exempelvis ökad produktion och välståndets ojämna fördelning 

i världen. Det här menar Beck (2000: 29-30, 52) får konsekvenser för samhällsstrukturer och 

miljö samt den enskilda människan, där en central fråga är hur vi människor kan förhålla oss 

till och hantera dessa risker. I detta resonemang förenas Beck med sociologen Anthony Gid-

dens (2003: 26-28, 62-63), som menar att en moderniseringsprocess börjat ta fart genom glo-

balisering. Giddens menar att globaliseringen påverkar världen ekonomiskt och politiskt, men 

har också en signifikant inverkan på individers personliga liv, där individen nu tvingas möta 

denna utveckling. Förändringarna ter sig olika i olika kulturer, men har börjat ske över hela 

världen, där synen på relationer och den egna personen börjat omformas.  
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Moderniseringens förändring i samhället har enligt Beck (2000: 119, 208) gjort att människan 

frigjorts ur de sociala formerna inom klass, skikt, familj och könsroller. Det leder till en indi-

vidualisering på tre plan; en individuell frigörelse ur förutbestämda sociala former, en förlorad 

traditionell trygghet där man mister olika vägledande normer, och en ny social tillhörighet 

som människan tvingas skapa. Likt Beck fäster Giddens (2003: 56-57) vikt vid frigörelsens 

inverkan på människan. Han menar att då traditioner minskar påverkar det personers identitet, 

med ökad autonomi och frihet. Giddens (2003: 52-57) tillägger också att traditioner börjat 

ändra innebörd, vilket också har påverkan i personers liv, där en upplösning av dem börjat ta 

fart i västvärlden och bland länder som är väldigt traditionsbundna. Omformningen av tradit-

ioner kan bland annat ses inom religionen, där personer kan komma att behöva rättfärdiggöra 

religiösa traditioner. Giddens (2003: 71-72) talar även om den traditionella familjen och me-

nar att dess fortbestånd i själva verket är ett hot mot den demokratiska och ekonomiska ut-

vecklingen i fattiga länder. Framförallt är jämlikhet och kvinnors sexuella frigörelse oförenlig 

med den traditionella familjekonstruktionen, och för att kvinnor ska få jämlikhet och tillgång 

till utbildning behöver därför denna konstruktion förändras. 

Dessa nya upplevelser av frihet kan upplevas problematisk. Traditionerna fungerade som en 

trygg plattform i vad individen förväntades göra i samhället, och i och med dess försvinnande 

och omformning kan friheten skapa osäkerhet i vem man egentligen är, där ens identitet 

kommer att behöva omformas (Giddens, 2003: 57). För att belysa denna process och få en 

mer psykologisk tyngd används ibland begreppet ”själv-identitet”, bland annat av Giddens 

och Johansson (Johansson,  2002: 26). 

Giddens (2003: 61, 63) menar att den förändring som modernisering medför syns tydligt inom 

familjen, vilken han menar blivit en kamp mellan modernitet och tradition. Många samhällen i 

världen idag lämnar stegvis en traditionell familjesyn, där ekonomi och försörjning var kärnan 

i familjen och där kvinnor i familjesystemets grund var ojämlik mannen, till att bilda vad han 

kallar ”det rena förhållandet” (Giddens, 2003: 68). Det rena förhållandet är mer beroende av 

jämlikhet, kommunikation och ett gemensamt förtroende i relationen och för att relationen ska 

kunna existera är det en förutsättning att detta uppfylls (Giddens, 2003: 63). Giddens (Mån-

son, 2007: 449) menar att det är männen som ofta har problem med anpassningen till det rena 

förhållandet. De kan ofta uppleva en känsla av stark maktlöshet, som kan ge konsekvenser 

som våld, i och med att de inte utvecklat den känslomässiga aspekten i ett förhållande, utan 

förlitat sig på att kvinnan ska hjälpa honom med det.  
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Giddens (2003: 71) påpekar också att det rena förhållandet inte utvecklats lika snabbt i olika 

länder och kulturer, och den industrialiserade världen har kommit längre. Trots detta anser 

han att det endast är en tidsfråga innan utvecklingen sker även i starkt traditionella kulturer. 

Liknande kallar Beck (2000: 122) den utveckling som sker inom familjen för den ”tillfälliga 

förhandlingsfamiljen”. Då människan frigörs från traditionssamhället och alltmer sätter sig 

själv i centrum, formas en individualisering även inom familjen där man nu behöver balansera 

många olika behov, så som utbildning, arbete och ansvar gentemot barnen. 

I formandet av den tillfälliga förhandlingsfamiljen upplevs en frigörelse från könsroller där 

framförallt kvinnors förändrade roll blir en tydlig markör (Beck, 2000: 122). 

Genom de gångna decennierna har olika förutsättningar främjat denna frigörelse för kvinnor. 

Exempelvis finns en demografisk frigörelse, där kvinnans ökade livslängd har lett till en för-

skjutning där hennes liv nu, till skillnad från förr, räcker till mer än att föda barn och hinna 

uppfostra dessa. Utvecklandet av preventivmedel är ännu en faktor, där kvinnan idag har 

större valfrihet när det gäller moderskap. Dessa är tankar som går i linje med Giddens (1995: 

151), som menar att fortplantningsprocessen nu mer än tidigare styrs av en enskild önskan att 

få uppfostra barn. Moderniseringen har också utvecklat teknik som ersatt delar av hushållsar-

betet vilket lett till en nedgradering av rollen som hemmafru (Beck, 2000: 184-185). Denna 

historiska utveckling har trots allt inte resulterat i en fullkomlig frigörelse ur könsrollerna. Det 

har skapats en paradoxal effekt i västvärlden, där ökad jämlikhet leder till att man blir mer 

medveten om den ojämlikhet som fortfarande finns kvar. Förutsättningarna i samhället blir 

alltmer jämlik, till följd av kvinnors allt större möjligheter till utbildning. I relationer mellan 

män och kvinnor syns däremot en växande ojämlikhet. På grund av de förbättrade möjlighet-

erna, blir kvinnan mer medveten om sin position och ökar kraven på jämlikhet till mannen 

inom relationen, medan mannen i högre grad vill hålla kvar vid traditionella mönster (Beck, 

2000: 164). 

3.2 Kritik mot individualiserings - och moderniseringsteorier 

Julia Brannen och Ann Nilsen (2005) ger individualiseringsteorin och dess olika spår gällande 

modernisering kritik. De menar att teorin är alldeles för generaliserande angående modernitet 

och att en person har fria val att röra sig mellan. De belyser istället vikten av kontexten i olika 

sammanhang, som också visas genom en forskningsstudie de genomfört med ungdomar från 

olika länder med olika bakgrund och kön. Två viktiga kontexter som de pekar på när en indi-

vid formar sitt liv är klasstillhörighet och strukturella skillnader. Dessa är två variabler som 
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individualiseringsteorin inte tar hänsyn till. Brannen och Nilsen anser att klass och struktu-

rella skillnader spelar stor roll i livsval och menar att individualiseringsteorin fungerar för de 

individer som har de resurser som krävs för att tro att de formar sina egna liv. De menar dock 

att teorin inte kan appliceras väl på de individer med sämre resurser, som de istället menar kan 

komma att skapa sig en negativ syn på livet. Detta eftersom de inom teorin bara har sig själva 

att skylla om de gjort fel val i livet och grundas inte på yttre förutsättningar. 

Brannen och Nilsen (2005) påpekar också att teorin går hand i hand med den dominanta dis-

kursen, neo-liberalismen i världen. Diskursen värdesätter individualism och fria val, och i och 

med det har teorin fått medhåll politiskt. Detta menar de har lett till att teorin fått starkt infly-

tande som lära inom sociologin.  

3.3 Tidigare forskning 

Följande avsnitt behandlar den tidigare forskning som ligger till grund för denna studie, 

samanställt i tre återkommande teman; kvinnors ökade ekonomiska självständighet efter mi-

grationen, kulturella och religiösa aspekter som påverkar kvinnor vid migration, samt skillna-

der mellan män och kvinnor i anpassning till det nya landet.  

3.3.1 Kvinnans ökade ekonomiska självständighet 

En vanlig följd av migration är kvinnans ökade ekonomiska självständighet (Min, 2001, Dar-

vishpour 2002, Hyman; Guruge & Mason, 2008). Darvishpour (2002) visar i sin studie om 

iranska immigrantpar i Sverige att kvinnan efter migrationen blivit mindre beroende av man-

nens inkomst, till följd av att hon fått större utbildning - och arbetsmöjligheter. Även om ut-

bildningsmöjligheter ökar även för somaliska kvinnor, är deras integrering på den svenska 

arbetsmarknaden i nuläget bristfällig. Detta menar Framtidskommissionen, som år 2012 lade 

fram en rapport som granskar svårigheterna med somaliers integration. Rapporten poängterar 

att det tar längre tid för somalier i Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden än för andra 

invandrargrupper, och att det egna företagandet även är lägre än hos andra invandrargrupper 

som kommer från liknande samhällskontexter.  

Lewin (2001) menar att kvinnor ofta är de som först kommer in på arbetsmarknaden i det nya 

landet. Han har i sin studie fokuserat på iranier, och förklarar hur kvinnonars låga status på 

arbetsmarknaden i Iran gjort det lättare att ta lågavlönande arbeten till en början i Sverige. Att 

ta lågavlönade arbeten var något som de iranska männen upplevde som svårare, då de ofta 

hade högre utbildning och strävade efter att hitta arbeten som matchade deras kompetens. Den 
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här tendensen visas också i andra studier (Min, 2001; Remennick, 2005), vilket också lett till 

en ökad frustration hos männen att inte längre vara huvudförsörjaren i hushållet. Detta utma-

nar männens identitet, som nu upplever ett nytt ekonomiskt beroende av kvinnan och leder till 

ett skifte i den interna maktstrukturen (Shirpak; Maticka-Tyndale & Chinichian, 2011). Att 

kvinnor ofta får en högre position i samhället än i sitt hemland, beskrivs också i Darvishpours 

studie (2002), där de iranska kvinnorna inte kunde tänka sig att flytta tillbaka till Iran från 

Sverige, men där alla intervjuade män istället kunde. 

Vidare kan de förändrade maktstrukturerna inom förhållanden skapa slitningar i äktenskap, 

och i många fall leda till separationer (Darvishpour 2002, Hyman; Guruge & Mason, 2008, 

Min 2001). Min (2001) förklarar att skilsmässa och separation förekommer i högre grad hos 

koreanska immigranter än den generella befolkningen i Korea. Den nya exponeringen till den 

amerikanska kulturen framkom som en anledning, då många immigranter fått en mer liberal 

syn på äktenskap och skilsmässa.  

Men förändrade maktstrukturer och positioner inom familjen kan även ske åt motsatt håll. 

Detta visas i Yus studie (2008) om kinesiska kvinnor i USA. De och deras män upplevde svå-

righeter att hitta arbeten och kvinnorna upplevde en större förväntan i anpassning till tradit-

ionella roller i hemmet. De kände inga motsättningar i att bli hemmafruar i USA eftersom det 

är relativt accepterat i den amerikanska kulturen, även om deras hemkultur består av mer jäm-

ställda normer. Kvinnorna förklarade att de inte hade kunnat göra samma uppoffring att 

stanna hemma om de fortfarande varit bosatta i Kina.  

3.3.2 Kulturella och religiösa aspekter 

Hur en individs liv förändras vid migration har visats bero på personens bakgrund, som land 

och kultur. Remennick (2005) drar en slutsats i sin studie om ryska par som migrerat till Is-

rael, att män och kvinnor upplever större könsrelaterade förändringar om de kommer från en 

kultur där familjestrukturen ser annorlunda ut och är mer patriarkal. Personer som migrerar 

från ett patriarkalt samhälle till västvärlden möter en stark exponering av feminism och sexu-

ell frigörelse på ett nytt sätt, och anländer till en plats där kvinnor upplever fler rättigheter 

(Pessar & Mahler 2003; Beck & Beck Gernsheim, 2014: 124 ). Att migrera till ett land som 

har större likheter med det egna landet innebär inte lika drastiska skillnader, exempelvis från 

väst till väst (Remennick, 2005).  
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I denna aspekt krävs en större inblick i den somaliska kulturen och familjen, som har kontras-

ter till den svenska. Forna Migrationsverket, Statens Invandrarverk (1993)
1
, förklarar att den 

somaliska familjen är mer hierarkisk än den svenska, där varje familjemedlems uppgifter bas-

eras på kön och ålder. Mannens uppgift är främst att trygga familjens inkomst, medan kvin-

nans ansvar ligger inom hemmet. Positionen inom hemmet är ett kulturellt accepterat faktum, 

inom vilken kvinnan är respekterad och viktig. Precis som mannens identitet är rotad i hans 

position som familjens försörjare, är också kvinnans position i familjen kopplad till hennes 

identitet och känsla av samhörighet. Vidare menar Statens Invandrarverk (1993:34 - 35, 42) 

att kvinnan som stannar hemma utvecklar ofta ett större socialt nätverk än hennes man, något 

som ytterligare kan förstärka känslan av att tillhöra ett större sammanhang. Hon är även den 

främsta beslutsfattaren i familjen rörande frågor om barnen och hemmet. Med bakgrund av 

detta kan det nya landets synsätt och normer skilja sig från de egna. 

Att kvinnor alltid genomgår en sorts frigörelse i det nya landet kan inte ses som en självklar-

het, tvärtom kan kulturmötet få motsatt effekt. Somaliska män som studerats i Adbis studie 

(2014), upplever kvinnans nya möjligheter som ett hot, inte bara mot sin egen position och 

identitet som familjeförsörjare, men även för det somaliska samhället i USA. Gällande kvin-

norna har det framkommit att de undviker att skilja sig på grund av det stigma det ger i det 

somaliska samhället, samt på grund av det ekonomiska beroendet till sin man. Den ekono-

miska kostnaden som en skilsmässa medför är nu större för kvinnorna än om de hade varit i 

Somalia, varför många kvinnor stannar kvar även i destruktiva förhållanden.  

Huruvida en person betraktar sina upplevelser och sin bakgrund som ett resultat av kultur eller 

religion är en viktig aspekt i sammanhanget. Kvinnors positioner skapas och syns inte bara i 

familjen och på arbetsmarknaden, religionen är även en av de plattformar där genusrelationer 

formas och uttrycks (Nyhagen Predelli 2004). I vissa fall hänvisar kvinnor främst till kulturen 

som bidragande till deras uppfattningar och traditioner (Shirpak; Maticka-Tyndale & Chi-

nichian, 2011). I Abdis studie (2014) syns däremot starka religiösa faktorer. Där förekom 

stigma inom det somaliska samhället att blanda in icke-troende personer i familjeärenden, så 

som skilsmässa och våld i hemmet. Hennes studie belyser även att äldre kvinnor, liksom män, 

uttryckte att mannen är ansvarig över kvinnan. Detta är ett islamskt påbud som de inte heller 

ansåg bör ifrågasättas. Vikten av religionen belyses även i en studie av muslimska kvinnor i 

                                                      

1 Denna referens kan förefalla gammal, men den beskriver det samhälle som kvinnorna lämnat, då flera av respon-
denterna kom från Somalia under början av 90-talet. 
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Oslo, där det framgår att de tolkar Islam på olika sätt och använder sig av den tolkningen för 

att förstå sina möjligheter och begränsningar inom arbets- och familjelivet (Nyhagen Predelli, 

2004). 

3.3.3 Kvinnor och mäns ackulturation 

Remennick (2005) menar att det ur en social och ekonomisk kontext finns skillnader i hur 

män och kvinnor anpassar sig till, och upplever det nya landet. Skillnaderna finns där, men de 

är subtila. Vidare visar Remennick (2005) att anpassningen mellan män och kvinnor varierar 

beroende på ursprungsländer och etniska grupper. Kvinnor har till skillnad från män visat sig 

vara centrala i etableringen av sociala nätverk och familjeförhållanden. De har även visats 

vara mer känsliga för förlusten av gamla relationer, ha en bättre anpassningsförmåga på ar-

betsplatsen och bidra betydande till samhällslivet, vilket skapar länkar mellan familj, vänner 

och institutioner (Remennick, 2005). Vikten av att skapa relationer belyses även i Krajewski 

och Blumbergs studie (2012) som undersöker taiwanesiska kvinnors upplevelser av att mi-

grera till Australien. I studien framkommer att det mest fundamentala för en positiv utveckl-

ing i det nya landet, var kvinnornas förmåga att bygga nya relationer i Australien samt vid-

hålla tidigare relationer från Taiwan. Då de lyckades väl med att etablera och behålla relation-

er, påverkades även deras känsla av egenmakt och frihet. Detta ledde i slutändan till en lyckad 

integration i det nya landet. Även Lewin (2001) talar om relationer och sociala förmågor. 

Hans review-studie om iranier visar att de iranska kvinnornas ökade arbetslivserfarenhet bi-

drar till en starkare ställning i det sociala livet och en positivare bild av värdsamhället, som 

även gjort att de lättare integrerats in i det nya samhället än männen (Lewin, 2001). 

Forskningen som presenterats belyser olika kulturella gruppers anpassning till västländer samt 

ger i synnerhet en inblick i kvinnans situation. Studierna ger även god bakgrund till denna 

studie och kan möjliggöra förklaring och förståelse för de resultat som framkommer. Vidare 

kan den tidigare forskningen belysa skillnader och likheter mellan den somaliska gruppen och 

andra etniska grupper, samt i andra undersökningar med somalier. Med utgångspunkt i den 

tidigare forskningen uppkommer en kunskapslucka, där forskning om kvinnors upplevelser av 

att migrera bland somalier och framförallt somalier i Sverige, saknas. Denna studie ämnar 

därför att bidra till det ofullständiga forskningsområdet genom att studien fokuserar på detta 

område. Detta möjliggör för en djupare förståelse av somaliska kvinnors anpassning till det 

nya samhället, ett angeläget forskningsområde då de färdats från ett samhälle i Afrika där de 
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som kvinnor på många sätt inte varit prioriterade (Landguiden, 2014) till ett högst jämställt 

land som Sverige (United Nations Development Programme, n.d.). 

4 Metod och material 

I detta avsnitt presenteras studiens metod. Vidare diskuteras etiska överväganden samt hur 

forskarna gått tillväga i att analysera det empiriska materialet. Slutligen introduceras de re-

spondenter som varit delaktiga i studien.  

4.1 Fenomenologiskt tillvägagångssätt och kvalitativ intervju 

I och med att studien undersöker somaliska kvinnors upplevelser av förändringar efter att de 

migrerat till Sverige, kommer undersökningen inbegripa ett femenologiskt tillvägagångssätt. 

Fenomenologi handlar, som det låter, om att studera ett fenomen där fokus ligger på att under-

söka mänskliga uppfattningar, upplevelser, attityder och känslor snarare än att försöka mäta 

själva forskningsobjektet. Fokus ligger på att se verkligheten utifrån andras perspektiv och 

med andras ögon, där synsättet om olika verkligheter kan komma att upptäckas. Tillväga-

gångssättet lägger vikt vid att undersöka hur personer upplever sitt sociala liv, däribland sin 

vardag och exempelvis vardagssysslor (Denscombe, 2009: 109-114).  

Fenomenologi går ofta på djupet i undersökningar, vilket gör att strategin är passande då man 

genomför kvalitativa intervjuer. I och med det har denna studie valt att använda sig av detta 

tillvägagångssätt. Tillämpningen av intervjuer skapar plats för att kunna förstå människors 

upplevelser på ett djupare plan, genom att respondenten får eget utrymme att kunna beskriva 

och förklara sina perspektiv och erfarenheter ifrån sin vardag. Utrymmet för eventuella följd-

frågor leder också till en ökad fördjupning (Denscombe, 2009: 117; Hjerm; Lindgren & Nils-

son, 2014:149, 26; Kvale; Brinkmann & Torhell, 2009: 46-47).  

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, vilket innebär att en intervjuguide låg 

till grund för intervjufrågorna (se bilaga 1). Guiden formades för att hjälpa respondenten att 

hålla sig till ämnet och skapa fokus på de områden som kan påverka individen efter migration. 

Intervjufrågorna är dock relativt öppna, vilket gör att respondenten kan utveckla sina tankar 

och åsikter fritt samt ger utrymme till följdfrågor (Denscombe, 2009: 234-235).  

I guiden upprättades olika teman, som delades in utefter de områden som med bakgrund av 

tidigare forskning ansågs viktiga att beröra; identitet, familjeförhållanden, syn på hemland och 

värdsamhälle, och sysselsättning. Huruvida kultur, etnicitet och religion har effekter på kvin-
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nan vid migration är andra aspekter som ligger till grund i formandet av intervjufrågor. Inter-

vjun startades med enkla öppningsfrågor för att skapa en känsla av trygghet hos respondenten. 

Öppningsfrågorna följdes därefter av en bakgrundsdel som syftade till att förstå personens liv 

innan migrationen samt kulturella aspekter från hemlandet. Innan intervjuerna ägde rum, läste 

en somalisk kollega igenom guiden. Detta för att se om frågorna på något sätt kunde uppfattas 

som känsliga eller stötande utifrån ett kulturellt perspektiv. 

Valet av respondenter till intervjuerna var strategisk. Detta innebär att forskarna valde ut re-

spondenter med kriterier som de trodde kunde ge mest relevant data till studien (Denscome, 

2009: 37-38). I överensstämmelse med studiens syfte är de kvinnor som deltar i studien soma-

lier och har bott i Sverige varierande länge. Alla respondenter har bott i Sverige minst 3 år. 

Detta tidsspann är viktigt eftersom de ska kunnat forma sig en tydlig uppfattning om det skett 

några förändringar efter migrationen.  

För att få tag på somaliska kvinnor skedde ett så kallat snöbollsurval. Metoden innebär att 

man blir hänvisad från någon vidare till någon annan (Denscome, 2009: 38). Forskarna i stu-

dien kontaktade personer och organisationer som de funnit via internet eller som de tidigare 

kände, som sedan i sin tur kontaktade vidare till andra personer. Kedjan av inblandade var 

från en till tre personer. Metoden i sig är effektiv i just småskalig forskning och fungerade bra 

för forskarna då de inte själva hade somaliska kontakter. I och med att en person refererade 

vidare till andra, kunde också personen som hänvisade vidare se till att nödvändiga kriterier 

uppfylldes. Genom detta är urvalsmetoden i sig strategisk (Denscombe, 2009:38).  En av re-

spondenterna tog forskarna direktkontakt med vid offentlig plats, där ingen hänvisning vidare 

till henne hade ägt rum. Med hänsyn till detta ska tilläggas att det finns en risk med snöbolls-

urval, då nya personer som man hänvisas till kan komma att dela samma syn på verkligheten 

som föreliggande (Hjerm; Lindgren & Nilsson, 2014: 153). Detta är forskarna medvetna om 

och anser att detta har lyckats undvikas, då respondenterna har hänvisats vidare av olika per-

soner på olika platser i Sverige. Det har också försökt förhindras genom att i hög grad inklu-

dera olika variabler bland respondenterna så som variation i ålder, antal år i Sverige och civil-

stånd, för att på så sätt uppnå teoretisk mättnad (Hjerm; Lindgren & Nilsson, 2014: 154).  

4.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i tre medelstora svenska städer under april - maj 2015, där två in-

tervjuer tog plats i respondenternas hem och sju av dem genomfördes på kommunala mötes-
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platser, samt en på restaurang. I vissa fall genomförde en av forskarna intervjun medan den 

andre förde anteckningar, i andra fall intervjuades respondenten av båda forskarna. Intervju-

erna spelades in och transkriberades sedan ordagrant, där vissa grammatiska fel rättades för 

att förenkla analysprocessen. Citat synliga i texten ändrades också till mer grammatiskt kor-

rekt svenska, för att tydliggöra budskapet för läsarna. Alla intervjuer genomfördes enskilt, 

men i några fall närvarade vänner till respondenterna. Detta kan ha påverkat intervjupersoner-

nas svar, men forskarna anser att deras närvaro inte i avgörande grad påverkat resultatet. Det 

kan bero på att de alla var närstående kvinnor, vilket verkar ha skapat en förtroendeingivande 

miljö för respondenterna. Två av respondenterna talade svenska med viss svårighet. Detta kan 

ha gjort att de upplevt sig begränsade i att uttrycka sig fritt, men resultatet av dessa intervjuer 

har ändå kunnat fånga deras upplevelser i stora drag. Dock var fyra av respondenterna i behov 

av tolk. Vid ett tillfälle anlitades telefontolk genom ett auktoriserat företag. Tolkningen kan ha 

haft inverkan på intervjuarna då det ibland uppstod svårigheter att höra varandra, samt att det 

begränsade möjligheten att på ett naturligt sätt ställa följdfrågor. Det finns också en risk att 

tolkarna ibland förenklade frågorna, då vissa längre frågor ibland fick korta svar från respon-

denterna. Dessa faktorer kan ha påverkat resultatet, samtidigt som det möjliggjorde för re-

spondenten att fritt kunna uttrycka sig på sitt eget språk och därmed fördjupa svaren. Vid ett 

intervjutillfälle fungerade respondentens make som tolk. Forskarna har tagit i åtanke det fak-

tum att mannens närvaro kan ha påverkat kvinnans svar, men anser även att kvinnan upp-

trädde på ett bekvämt sätt under intervjun. Intervjuguiden följdes under alla intervjuer.  

Intervjuernas längd var mellan 15 – 60 minuter, där fyra intervjuer var under 30 minuter. En 

av de korta intervjuerna blev avbruten. Trots det ansågs intervjumaterialet tillräckligt för att ta 

med i resultatet. I två av intervjuerna upplevdes en slutenhet i att tala om sitt privatliv. Det 

faktum att respondenterna befinner sig i ett nytt land, där mycket av kontakten med svenskar 

sker via myndigheter, kan också ha gjort att kvinnorna upplevde en misstänksamhet. I 

Broomé, Carlsson och Kiwis studie (2001) (refererad i SOU 2007:2: 197) från Sverige, visas 

hur majoriteten av de tjugo utlandsfödda som intervjuades hade negativa erfarenheter hos 

myndigheter, där de främsta orsakerna av detta var upplevelsen av att myndighetspersonalen 

bedrev makt och kontroll över dem. På grund av detta är det möjligt att forskarna under inter-

vjutillfället togs för myndighetspersoner som skulle ”blanda sig i” deras liv. Forskarna är 

medvetna om att de korta intervjuerna kan ha påverkat resultatet, men det faktum att även slu-

tenhet kan visa på något intressant, har gjort att forskarna valt att ta med deras intervjuer. 
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Vissa delar från intervjuerna presenteras i resultatdelen som citat, med syfte att belysa de spe-

cifika känslor eller yttranden som framkommit. Citaten är av olika längd, där vissa även in-

kluderar den fråga eller konversation som ledde fram till det slutgiltiga svaret. Detta har gjorts 

för att ge en mer levande bild av samtalet och för att minimera risken att ”hugga av” de svar 

som ibland har föregåtts av viktiga uttalanden. Intervjupersonen benämns i citaten som ”I” 

och respondenten benämns vid förnamn. 

4.3 Etiska överväganden och reflexivitet 

För att erhålla kvinnornas samtycke till att delta i studien, skickades ett informationsbrev ut 

som förklarade deras roll i studien och försäkrade deras rättigheter. Där fanns information om 

deras möjlighet att när som helst avbryta deltagandet, att de kommer vara anonyma, hur 

materialet i efterhand kommer behandlas, samt vem som får ta del av det. Dessa etiska riktlin-

jer upprepades till respondenterna under intervjutillfället.  De fick också skriva under sitt sam-

tycke, för att återigen försäkra att de var medvetna om sina rättigheter. För att behålla respon-

denternas anonymitet i studien, har alla namn ändrats till pseudonymer.  

Att å ena sidan genomföra en intervju som är djup och på riktigt behandlar de ämnen som ska 

undersökas, men samtidigt där intervjupersonen känner sig respekterad och inte på något sätt 

kränkt, (Kvale; Brinkmann & Torhell, 2009: 98) är en utmaning som forskarna flera gånger 

fick ta ställning till under intervjun. En av respondenterna uttryckte tydlig ovilja till att tala 

om sin bakgrund, varpå detta respekterades och inga känsliga följdfrågor ställdes. Andra situ-

ationer var mer otydliga där respondenten till stor del gav svar i svepande termer och hellre 

talade om det somaliska samhället vid frågor om familjen eller personliga upplevelser, där 

detta även respekterades. 

En annan utmaning forskare bemöter är att kunna bortse från egna övertygelser, för att dessa 

inte ska skymma den verklighet som skall undersökas (Denscombe, 2009: 116). Forskarens 

värderingar och sätt att förstå den sociala världen skapar en reflexivitet, något som innebär att 

han eller hon inte kan vara fullständigt objektiv i sitt sätt att studera den verklighet man vill 

undersöka (Denscombe, 2009: 423-424). Forskarna i den här studien är medvetna om detta 

och har försökt ta ställning till det, bland annat genom att bredda sin kunskap om somalisk 

kultur. I mötet med värderingar annorlunda än forskarnas egna, hölls en lågprofil för att inte 

påverka intervjun och där samtalet istället fortsatte vidare med neutrala följdfrågor.   
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4.4 Analysmetod 

Eftersom studien grundar sig på kvalitativa intervjuer som metod, valdes en kvalitativ ana-

lysmetod för att sedan sammanställa och analysera materialet. Studien använder sig av ”the 

constant comperative method”, som är en av praxismetoderna inom kvalitativ analys, där 

grundmaterialet steg för steg analyseras djupare. Processen är inte linjär utan de olika stegen i 

analysen går mer eller mindre in i vart annat (Hjerm; Lindgren; Nilsson, 2014: 32-33). 

I och med användandet av metoden användes kodning som första steg. Detta innebar att stöd-

ord markerades i texten, för att senare kunna bilda olika kategorier av materialet. Därefter om-

formades dessa till större teman som sedan lade grunden för resultatets utformning. Materialet 

analyserades senare i sin helhet, samt i de olika teman som bildats, utifrån tidigare forskning 

och teorier. Slutligen drogs slutsatser och summeringar ut från det analyserade materialet, vil-

ket är den sista processen i analysmetoden (Hjerm; Lindgren; Nilsson, 2014: 33-35).  

4.5 Respondenterna 

Basra är en 37 årig frånskild trebarnsmor, som bott i Sverige 22 år. Hon har arbete i Sverige 

och har även studerat på högskola. 

Dahabo är en 52 årig frånskild kvinna som även har barn. Hon har bott i Sverige i 25 år, är 

högutbildad och arbetar i Sverige.  

Cawo är 25 år gammal och har två barn tillsammans med sin man. Hon har bott i Sverige i 

fem år och hennes man kom till Sverige för 6 månader sen. Cawo har studerat på universitet i 

Somalia, samt arbetat. Just nu studerar hon på gymnasiet, för att vidareutbilda sig till under-

sköterska.  

Sagal är en 38-årig gift kvinna som har tre barn och kom till Sverige för sju år sedan. Hon 

hoppas kunna utbilda sig till sjuksköterska och är för tillfället mammaledig. I Somalia var hon 

hemmafru och arbetade delvis som undersköterska.  

Amal är 29 år gammal, har två barn och är ensamstående i Sverige, då hennes make bor kvar i 

Somalia. Hon har bott i Sverige i 10 år, där hon studerar svenska och arbetar som personlig 

assistent. I Somalia studerade hon delvis men var främst hemma och hjälpte familjen. 
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Hani är 28 år gammal och har bott i Sverige i åtta år. Hon har tre barn och är skild, men det 

förefaller som att hon senare gift om sig. För tillfället studerar hon svenska och i Somalia var-

ken studerade eller arbetade hon. 

Amran är 41 år gammal och har nio barn. Hon kom till Sverige för sju år sedan. I Somalia 

ägde hon och hennes man en butik som hon arbetade i. Numera är Amran hemmafru samt 

studerar svenska. 

Ubax är en fyrbarnsmor som kom till Sverige för åtta år sedan och gifte sig också här med sin 

man. För tillfället studerar hon svenska och i Somalia arbetade hon på hotell. 

Halgan är 56 år och har bott i Sverige i 25 år. Hon har sex barn tillsammans med sin bort-

gångna man. Halgan arbetade i Somalia på ett företag och arbetar idag inom pedagogisk verk-

samhet.  

Magool är 32 år, ogift och har bott i Sverige i åtta år. I Somalia studerade hon och i Sverige 

studerar hon svenska. 

Mulki är född i Somalia men uppväxt i Jemen. Hon är 28 år gammal, gift och har bott i Sve-

rige i tre år. För nuvarande är hon mammaledig med sitt enda barn. Tidigare i Sverige har hon 

studerat svenska och gjort praktik inom äldrevården, något som hon även ser som sitt framtida 

yrkesområde.  

5 Resultat  

I följande avsnitt presenteras studiens empiriska material utifrån de intervjuer som genom-

förts. Resultatet presenteras genom teman som fångar de mest centrala upplevelserna som på-

verkar kvinnan i hennes positioner. 

5.1 Villkorlig självständighet 

Att flytta från Somalia och leva i Sverige har för många av kvinnorna varit en omvälvande 

upplevelse, där förändringar inom familjen är ett återkommande tema. För vissa beskrivs om-

ställningen som problematisk inom äktenskapet till följd av makarnas olika synsätt. För andra 

har anpassningen varit mer ömsesidig vilket vissa av kvinnorna upplever som mycket positiv.  

Detta uttrycks av Mulki, som menar att arbetsfördelningen i hennes äktenskap har blivit mer 

jämlikt av att bo i Sverige: 
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I - […] och jag tänker på ditt förhållande med din man, tror du att det hade sett annorlunda ut om ni 

hade bott i Jemen till exempel? Tror du att ni påverkas mycket av att bo i Sverige? 

Mulki - Bor i Sverige, ja ja ja. 

I - In your relationship with your husband till exempel? 

Mulki - yes, ja. Här i Sverige, mer bättre, han kan hjälpa, han, eh, om vi bor i Jemen han ska säga, jag 

vet han ska säga du kvinna du kan göra allt, men här i Sverige jag jobbar och han jobbar också, vi 

måste hjälpa varandra. Vi kan inte hjälpa, det går inte. 

Mulki och hennes man känner ett större beroende av varandra sedan de kommit till Sverige, 

ett uttryck som ger återklang i Cawos berättelse, som också ger en bild av de svårigheter hen-

nes man upplevde den första tiden i Sverige: 

Cawo - När han kom hit han vet inte hur man ska laga mat och såna grejer, hur ska man städa. Men han 

accepterade, men i början var det svårt för honom men han tänker liksom att… 

I - Han vill ändå hjälpa dig och anpassa sig? 

Cawo - Ja. Men när han ser att jag är borta, jag går till skolan eller jobbar, sen han måste hjälpa till med 

sin dotter. Sen försökte han, han frågade mig hur, hur ska jag göra. Men nu accepterar han det, han lär 

sig mycket. 

I - Så han har förändrats på det sättet också? 

Cawo - Ja han har förändrats på ett sätt. 

I - Så nu hjälps ni åt också inom familjen med mat och sånt? 

Cawo – Ja. 

Vidare förklarar Cawo att relationen mellan mannen och henne har blivit starkare sedan de 

bodde i Somalia. Hon menar att kärleken dem emellan har gjort dem starka och att stödet från 

hennes man alltid funnits där. Både Cawo och Mulki menar att deras äktenskap har anpassats 

bra till förändringarna i det nya samhället, och upplever att relationen till deras män har för-

stärks efter migrationen. 

Även Ubax talar om den förändring som hon sett hos sin man gällande att hjälpas åt i famil-

jen. Ubax studerar nu i Sverige och säger att familjen måste hjälpas åt eftersom hon och hen-

nes man kommer hem vid samma tidpunkt på dagarna. Samtidigt som hon berättar om det 

ökade stödet, ger hon en annan bild då hon förklarar hur en vanlig dag i hennes liv ser ut och 

där är hennes man inte är inkluderad i alla de sysslor hon vanligtvis gör. Ubax ger barnen fru-

kost, lämnar och hämtar barnen på dagis samt lagar middag på kvällen. Liknande mönster kan 

ses hos Hani, som berättar att hon och hennes man gemensamt hjälps åt med barnen men sä-

ger också att det är hon som tar hand om barnen på dagarna och har ansvar för hemmet. Även 
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Amran upplever en liknande vardag. Hon lever kvar i en traditionell position där hon är hem-

mafru med nio barn, och talar om ett ökat stöd från sin man: 

Amran - När vi bodde i hemlandet, behövde jag inte min man så mycket. I vårt hemland är det soma-

liska kvinnor som jobbar mycket. Men här måste vi dela ansvar, vi måste dela. … Här i Sverige är det 

ibland mannen som byter blöja, städar. Aldrig i hemlandet! (skratt) Jättesvårt för mannen att byta blöja.  

Dessa kvinnor uttrycker ingen negativitet gällande livssituationen som hemmafru, där de har 

fortgått i att fortfarande ha huvudansvar för hemmet. 

5.1.1 Mannens ofullständiga anpassning 

I några fall upplevs den här ömsesidiga anpassningen där en förändring inom arbetsfördel-

ningen inträffat. Men flera av kvinnorna uttrycker att de traditionella rollerna inom familjen 

behållits av olika anledningar, ett läge som i några fall uppstått då mannen inte varit lika villig 

att hjälpa kvinnan med den ökade arbetsbördan som migrationen medfört. Genom intervjuer-

na har det framkommit att kvinnan bemöter mannens ofullständiga anpassning på ett av tre 

möjliga sätt. Ett av dessa sätt innebär att kvinnan har fortsatt i sin traditionella position i 

hemmet, även om hon börjat arbeta utanför hemmet eller inte. Exempelvis beskriver Halgan 

att arbetsfördelningen i hushållet inte har förändrats sedan tiden i Somalia. Hennes man kom 

till Sverige fem år efter henne och eftersom han inte var van vid att göra sysslor inom hemmet 

gjorde hon det ensam, tillsammans med sina tre döttrar. Halgan fortsatte med sysslorna inom 

hemmet samtidigt som hon hade ett arbete utanför. Halgan upplevde inga svårigheter med ar-

betsfördelningen, och talar om den positiva förändring som blev ett resultat av att hennes man 

var arbetslös: 

I - Nej precis. Men kände du att det blev förändring i ert förhållande när ni bodde i Sverige eller var det, 

det var lika? 

Halgan - Nej faktiskt. Det blev mycket bättre. Ja. Det blev bättre. 

I:  Hur tror du att, på vilket sätt blev det bättre? 

Halgan - Det blev bättre för att jag tror att vi… I Somalia, männen är alltid ute. Kvinnor är alltid 

hemma. Och han har plikten att försörja familjen. Och… Det är mycket konflikter som händer mellan 

familjen där i Somalia. Men hos mig i Somalia och här, det var… När han sitter här, vi har mer tid för 

oss. Vi fick mer tid. Vi fick känna för varandra mycket mer än i Somalia. 

I - Så ni blev starkare nästan med varandra? 

Halgan - Starkare, ja. 
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Till skillnad från detta sätt att hantera mannens anpassning, finns ett andra sätt att reagera mot 

detta. Detta visar Sagal på. Hon är också kvar i en traditionell position i hemmet, men är inte 

nöjd med sin tillvaro. Hon berättar om kraven hon upplever från sin man:  

I - Om du skulle vilja börja arbeta, tror du han skulle vilja det också?  

Sagal - Ja han vill. Om jag vill arbeta, han vill. Han vill att jag ska arbeta, det spelar ingen roll för ho-

nom. Men han vill att jag arbetar ute och hemma, båda två ska jag klara själv. Om jag inte klarar båda 

två själv, måste jag vara hemma. 

Även om Sagal vill börja studera, menar hon att hon samtidigt måste klara av att ha huvudan-

svaret i hemmet. Villkoren hon upplever har skapat problem inom familjen, där paret ibland 

skriker på varandra. Sagal ser att man som kvinna måste välja ett av de två alternativen, arbeta 

hemma eller ute, där hon då menar att förstahandsvalet blir att vara hemma med barnen. 

I - Känner du att ni blivit starkare av att flytta hit eller har det varit bara svårt? 

Sagal - Faktiskt jag känner att jag är starkare.  Men mellan familjen är det inte så lätt. Det finns mycket 

problem. Det kommer varje gång problem, problem. 

I - Men du som person har blivit starkare ändå? 

Sagal - Ja, Ja. Och jag kan säga också att innan, var jag jättesnäll. Men inte nu. För när du tänker myck-

et och gör mycket, då glömmer du också. Du var rädd för problem. Jag måste tänka mig hela tiden att 

det kommer problem.  

I - Ja just det. Men du tänker inte lika mycket så nu eller? 

Sagal - Nej. 

I - Är det att du har blivit mer liksom självständig? Att du inte är lika mycket rädd för att göra fel eller? 

Sagal - Ja, ja. Jag har fått självtroende. 

I - Men vad tycker din man om det, är han ok med det? 

Sagal - Han tycker inte om det. 

Liknande problem inom familjen talar även Basra om, där olika förväntningar mellan henne 

och hennes man uppstod. Men till skillnad från Sagal, säger Basra att hennes motstånd mot de 

ojämlika förhållandena inom relationen tillslut ledde till skilsmässa. Genom intervjuerna 

framkommer detta som en tredje reaktion från kvinnan, där man helt tagit avstånd från de 

traditionella positionerna, vilket lett till skilsmässa. Basras man pressade henne till att hon 

skulle vara hemma mer än honom och ville ha maten klar och huset fint när han kom hem från 

jobbet. Eftersom hon inte accepterade det, skiljde hon sig. Basras förklaring till varför soma-

liska män sätter den pressen, är för att de vill behålla sin makt över sina fruar, som i sin tur 
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vill leva ett bättre liv än de gjorde i Somalia. Den här problematiken upplevde även Dahabo, 

som i hennes fall också ledde till skilsmässa. Hon berättar: 

I - Men hur upplevde du det att komma som familj, förändrades familjen på olika sätt när du kom? 

Dahabo - Ja, det var jobbigt faktiskt. Därför att i början när mina barns pappa kom, han var van att 

kvinnor måste laga mat och sätta fram mat och göra allt. Och jag är van att också göra det. Sen jag job-

bade och han jobbade, så jag vaknade tidigt på morgonen för att ta hand om mina barn, göra frukost, 

byta blöja, sen åka med bilen till dagis, sen går jag och jobbar, sen kommer jag tillbaka tidigt innan min 

man kommer och gå till affären, handla mat, komma och laga lite mat. Sen springer jag och hämtar 

dem, jag gör mat, byter blöja och du vet, städar köket. Sen klockan 10 är jag trött och vi sover. På mor-

gonen är det samma sak. Han hjälper mig aldrig. Så jag undrade, även jag, jag kunde inte fråga för att 

det var normalt i Somalia, men det blev onormalt här. Sen började jag säga till honom; är du handikap-

pad? Varför kan du inte hjälpa mig? Gör någonting. Om du inte kan laga mat, kan du städa eller tvätta 

kläder eller diska. Han gör en dag, den andra dagen gör han inte. Så det blev för mycket, för mycket. 

5.1.2 Ökad arbetsbörda 

Oavsett hur kvinnorna reagerat mot männens ovilja att hjälpa till i hemmet, upplever flera 

kvinnor en ökad arbetsbörda i Sverige. Orsakerna är många. Förlorat kontaktnät med familj 

och vänner är en anledning, samt minskad förmåga att anställa personer i hemmet. Arbete i 

och utanför hemmet utan ett ökat stöd från mannen är ytterligare en anledning. Denna ökade 

arbetsbörda beskrivs ovan av Dahabo, som förklarar att det förlorade kontaktnätet har lett till 

ett ökat beroende av sin mans hjälp, som i sin tur lämnat över allt ansvar för hem och barn till 

henne. Samma realitet upplever också Amal som är ensam med sina barn i Sverige, utan nå-

gon släkt runt om sig. Det samma gäller Sagal, som dock påpekar att hennes man hjälper till 

med barnen. Amran och Halgan, två kvinnor som har sex respektive nio barn, flikar också in 

att man i Somalia ofta har råd att betala ett hembiträde som tar hand om barnen. Halgan för-

klarar att: 

[…] I Somalia hjälper inte männen till hemma. Nej de är ute, jobbar. Men kvinnor är hemma. Men, i 

Somalia är det lättare än här. Man får ha hembiträde. Om till exempel jag går och jobbar, har jag män-

niskor hemma som jobbar. Som städar, som lagar mat, tvättar kläder, ta hand om barnen. Till exempel 

mormor, morfar, släkt. Om du inte har hembiträde finns det släkt. Huset är fullt hela tiden. 

Halgan upplevde samma förlust av familjens stöd och hennes mans ovana att hjälpa till 

hemma bidrog till ytterligare möda. Hon tog senare hjälp av sina döttrar för att lätta sin ar-

betsbörda. Likt Halgan fann även Cawo ett sätt att ta emot hjälp från andra, då det förlorade 
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stödet från familjen gjorde sig extra påmind. Cawo var under sina första år i Sverige ensam-

stående med en dotter, och upplevde då att den hjälp hon fick i Sverige var bristfällig. Hon 

uttrycker att dotterns första år i livet var mycket svåra och under den här tiden fann hon extra 

stöd hos sina somaliska grannar. Även Amal känner tyngden av att vara ensamstående. Hon 

har två små barn och välkomnar inte den nya belastningen hon fått i Sverige. Den stora läng-

tan till Somalia gör sig ständigt påmind, där stödet från familjen gav henne en annan typ av 

frihet än vad hennes liv i Sverige kan erbjuda. Familjelivet i Somalia var på flera sätt lättare 

för kvinnan än i Sverige. Även Dahabo illustrerar hur arbetsbördan nu ökat: 

Dahab - Man arbetar mer här. Därför att du arbetar hemma, och ute också och ingen hjälp. Men i Soma-

lia, om jag jobbar, det finns min mamma eller nån släkting som tar hand om barnen. Och när jag kom-

mer hem, någon har lagat mat. Jag behöver inte diska eller du vet, vi hjälper varandra. 

I - Så man orkar mer liksom. 

Dahabo - Man orkar mer. Så det var ingen konflikt, jag behövde inte att mannen hjälper mig hemma. 

Dahabo uttrycker här att det förlorade stödet i Sverige gjorde att hon blev mer beroende av 

makens hjälp än tidigare och även Amal som är ensamstående och talar om den ensamhet hon 

känner på grund av förlorat stöd från hemlandet: 

Amal - Det är fortfarande jätte svårt, jag har två barn, men jag måste lämna henne i skolan, jag måste 

lämna honom på dagis, jag måste åka buss, jag går till skolan, jag måste handla, det är alltid bara jag, 

ingen annan. Kanske jag har en tid, kanske samma dag jag har två tider, kanske jag har samtal i dagis 

och skolan. Jag känner att det är jätte, jättejobbigt. Alltid bara stressar jag, jag springer och springer, 

springer till bussen, springer till skolan, alltid. Om det fanns dom som hjälper, kanske det skulle kännas 

bättre, men jag har ingen hjälp.                  

Till skillnad från Amal upplever Hani istället att arbetsbördan har lättats av att kunna lämna 

sina barn på förskola, men utöver det ser hon inga skillnader i att vara mamma i Somalia och 

mamma i Sverige. Hon är den enda kvinnan som uttalat upplever att arbetsbördan är lättare i 

Sverige än den var i Somalia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5.1.3 Den första tidens svårigheter 

Konsekvenserna av det förlorade kontaktnätet från Somalia, och därigenom minskat stöd i 

hemmet, gjorde att Amran, Dahabo, Cawo och Sagal upplevde en ensamhet i Sverige. Sagal 

hade trots det både sin man och sina barn, samt sin mor med sig till Sverige. Ubax och Amal 
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upplevde också en ensamhet, dock utan att uttrycka en större arbetsbelastning som konse-

kvens. Amal förklarar: 

Amal - De två första åren kände jag att det var jätte jobbigt och ensamt. Jag grät alltid och jag ville till-

baka. Jag ville tillbaka mycket, jag ville tillbaka. Sen kände jag mig bättre.  

Av alla som uttryckte ensamhet, var det bara Sagal som inte uttalade sig om att ensamheten 

var svårast första tiden i det nya landet. Kombinationen av att dels förlora sitt kontaktnät samt 

att också bli utsatt för ett nytt språk, gjorde att Ubax första tid i landet blev svår:  

Ubax - Först när jag kom hade jag inget uppehållstillstånd så jag väntade länge, kunde inte språket, jag 

kände inga somalier eller svenskar, ingen. Först när jag kom var det jättejobbigt. 

Denna första tid som Ubax talar om, illustreras även av Magool som nu genomgår denna 

första tid i Sverige. Hon har bott i Sverige i 4 år, där hennes kontaktnät nu är mindre och inte 

har några svenska vänner. Hon är även en av de kvinnor som är i behov av tolkning till 

svenska. Både Dahabo, Halgan, Sagal, Hani, Amran och Basra upplever också hur språket var 

en stor hämmande faktor för dem i sin första tid i Sverige, där Basra förklarar att för henne 

ledde det till att delvis känna sig osynlig: 

Basra - Första arbetet som jag fick här i Sverige var på ett äldreboende och där upplevde jag […] språ-

ket var […] en del, som jag upplever mig, nej, när vi satt med personalen och pratade med varandra, 

kändes det som om jag sitter som en döv där, som inte hör eller ser, och kände mig inte med i diskuss-

ionen. Det är inte det att de tycker att de känner att jag inte finns där, men jag känner att jag inte finns 

där. Och där är det lite svårt med språket. 

Känslan av att inte heller tas på allvar på grund av brytning eller bristfälligt språk, ses i Da-

habos sätt att agera den första tiden i Sverige. Hon berättar att hon under en tid talade eng-

elska med personer i sin omgivning. Genom att göra det upplevde hon en större respekt bland 

människor, och förklarar att hon därigenom undvek att bli förknippad som flykting. Istället 

kunde hon bli förknippad med någon som har utbildning och arbete, och som kanske till och 

med arbetar på ambassad. Påverkan av det bristfälliga språket beskrivs också av Cawo. Hon 

kände sig förminskad av lärare och personal på grund av svårigheter med att göra sig förstådd. 

Under de första åren kände hon att personal på arbetsförmedlingen inte gav henne tillräcklig 

information om utbildningsmöjligheter på grund av språket. Cawo förklarar: 
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Det är också ett sätt de tänker, de tror att vi inte kan nångonting, man ska inte tänka så. Det är bara 

språket, men hjärnan funkar, sa jag! (skratt) Man tänker, hjärnan funkar. 

 

Även Sagal hämmades i sin möjlighet till utbildning på grund av språket. I kombination med 

den långa tid det tog att lära sig språket var hon också mammaledig under långa perioder. 

Detta gjorde att hon senare var tvungen att gå om grundutbildningen i svenska innan hon 

kunde söka sig till en utbildning. För två av kvinnorna som upplevde en svår tid i början har 

barnen varit en drivkraft framåt. Halgan berättar att hon var tvungen att försörja sin familj un-

der de fem år hon var ensam i Sverige, vilket gjorde att hon kände sig starkare. Cawos berät-

telse är liknande. Då hon tänkte på sin dotters framtid gav det henne kraft att fortsätta studera 

i Sverige: 

 

I - Men jag tänker på sen när du beslutade dig för att börja studera. Vad tror du det var som gjorde att 

du ville börja studera igen, var det att du hade studerat tidigare eller vad kom det ifrån, att du kände att 

det var viktigt? 

Cawo - Innan du vet, jag studerade i mitt hemland. Men problemet som jag tänkte, var att jag måste, 

måste studera när jag tittar på min dotter. Ibland äter hon ingenting, jag kan inte ringa till sjukhuset eller 

så och berätta hennes situation, hur hon känner och mår. Sen jag tänkte att jag måste, måste på grund av  

min dotter. 

 

5.2 Två sidor av frihet 

Livet som mamma och fru i Somalia innebar för vissa mindre arbetsbörda och större frihet 

inom hemmet, samtidigt som det svenska samhället verkar erbjuda större frihet och fler möj-

ligheter för kvinnorna. Tanken om frihet uttrycks mångsidigt hos kvinnorna, där de positiva 

aspekterna ofta handlar om förändringar som stärker hennes roll i samhället, och de negativa 

är alltmer kopplat till religion. 

5.2.1 Frihet genom nya möjligheter 

Majoriteten av de elva intervjuade kvinnorna upplever att livet i Sverige innebär större möj-

ligheter till utbildning och arbete vilket därigenom lett till större frihet i samhället. Dessa nya 

möjligheter kan också fungera som en drivkraft för att stanna kvar i Sverige vilket bland annat 

Cawo berättar om: 
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I - Var det liksom självklart för dig när du kom till Sverige då att du ville börja studera igen, för att du 

hade gjort det tidigare?                                                                                                                                

Cawo - Ja, men i mitt hemland måste du betala pengar om du vill studera eller någonting. När jag 

kommer in i Sverige, och ser att man kan läsa, man kan studera utan att ta studiestöd. Sen blev jag lik-

som öppen och känner att här vill jag läsa, jag vill gärna fortsätta studera. 

I - Så det gjorde att du trivdes mer och du ville stanna kvar kanske när du insåg det? 

Cawo - Ja, jo, jag tänkte att jag skulle stanna och fortsätta. 

Cawo berättar även om hur hon själv sökte kunskap om det svenska systemet den första tiden 

i landet, och att det var så hon upptäckte sina möjligheter till att studera. Hon kände sig besvi-

ken på den handläggare hon blev tilldelad, som inte gav henne tillräcklig information om hur 

det svenska systemet fungerar inom utbildning och studiestöd. Amrans berättelse klingar i 

samma ton då hon talar om möjligheten att kombinera moderskap och utbildning: 

Amal - Till exempel i hemlandet kan man inte studera utan man blir mamma. Den stora skillnaden är 

att kvinnor inte får chansen till utbildning. Men i Sverige finns sådana chanser att kvinnor kan föränd-

ras mycket. Om man vill ha utbildning kan man få det. Det finns jämlikhet. 

Cawo och Amran påpekar hur chansen till utbildning kan rubba den traditionella kvinnorol-

len, och att möjligheten finns att kombinera kvinnans båda ambitioner - att vara mamma och 

yrkeskvinna. Även Dahabo talar om kvinnors bristande möjligheter till utbildning i det soma-

liska samhället. Hon menar att skillnaderna mellan kvinnor och män skapas redan från tidig 

ålder: 

Dahabo - Familjen ger energi att pojkarna ska lära sig något. Det spelar ingen roll vad det är det. Om 

familjen inte har så mycket pengar att skicka barnen till skolan, skickar de pojkarna. Så de tänker alltid 

att kvinnan är inget problem, hon är alltid en tjej, hon ska gifta sig med någon annan. Så om flickorna 

inte lär sig något, hur kan de få jobb eller förstå hennes rättigheter. Problemen börjar från dessa skillna-

der. 

Dahabo har länge arbetat i Sverige och studerade på universitet i Indien under sin ungdom och 

känner nu ett starkt engagemang för kvinnors rättigheter. Vägen till arbete har inte varit enkel, 

men trots det har hon lyckats skapa sig en karriär där hon bland annat arbetat för kvinnors rät-

tigheter tillsammans med politiker i Somalia. Hon har en vision om sin framtida roll som yr-

keskvinna, något som överensstämmer med Mulki och Cawos berättelser. Mulki hoppas att 

snart kunna påbörja sin utbildning till undersköterska och Cawo har börjat läsa på gymnasiet 
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och hoppas få ett arbete i framtiden. Även Amal talar om den självständighet hon kände av att 

få kunna arbeta i Sverige: 

 I - Hur påverkar det dig? På vilket sätt är det positivt?  

Amal - Jobba? Ah på ett sätt det är positivt, du klarar allting när du jobbar, när du inte jobbar du går till 

socialen, du får lite pengar, det räcker inte till dig och barnen, kan inte göra allting. Alltså när du börjar 

jobba, du blir starkare, du känner du göra allting själv, du bestämmer själv, men de andra gångerna be-

stämmer du inte själv, det är någon som bestämmer över mig. De räknar och ah, det är inte bra för mig.   

Några av dem som tidigare arbetat i Somalia talar inte lika ljust om framtiden i Sverige, utan 

nämner svårigheterna med att få ett jobb. Amran belyser detta när hon pratar om hennes stora 

längtan efter ett arbete, samtidigt som hon säger att det krävs mycket för att arbeta i Sverige 

så som utbildning, intyg och språk. Av de åtta kvinnor som tidigare arbetade i Somalia, arbe-

tar nu fyra i Sverige. Även Hani har en vilja att börja arbeta i Sverige men tror inte att det 

finns arbete för henne här eftersom hon saknar erfarenhet och utbildning. Trots det har hon en 

positiv syn på framtiden och jämför med hennes tidigare liv. 

Dessa kvinnor känner att positionen som kvinna i samhället har förändrats när de nu lättare 

kan skaffa sig utbildning, men där många upplever att det är svårt att komma in på arbets-

marknaden i Sverige och att vägen till arbete är lång. I denna aspekt är Halgan ett undantag, 

då hon inte känner någon större förändring i hennes nuvarande arbetsliv från tiden i hemlan-

det: 

I - Men upplevde du det när du bodde i Somalia, att det var svårt för dig som kvinna? 

Halgan - Nej, inte. För att jag var självständig, jag jobbade. Jag har mina barn och jobbade och jag var i 

samhället. 

Halgan och hennes man levde ett medelklassliv i Somalia och arbetade båda två. Halgan upp-

levde ingen större förändring i sin position i arbetslivet efter migrationen till Sverige.   

Ytterligare en aspekt av frihet nämns som en positiv faktor av Halgan, Dahabo, Mulki, Amal 

och Amran där de nu känner en frihet i att kunna utveckla en starkare tro. I detta samband 

nämns även religionsfriheten som en bidragande faktor. Vid frågan om den största föränd-

ringen inom tron var att komma till ett land där kvinnor är mer jämställda männen, svarar Da-

habo: 
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Jag tycker förändringen […] jag känner att det är bra i Sverige därför att våra barn på dagis eller skolan, 

de ger halal mat, våra flickor kan ha slöja i skolan, religionsfrihet finns i praktiken i Sverige. När vi 

simmar, kan vi samla pengar och hyra simhallen så det är bara kvinnor. Vi hade inte sådana friheter när 

det gäller islam som praktiserades i vårt land. Jag sa till dig att i havet kunde jag inte simma, så kvinnor 

simmar med sådana stora kläder och de dör, därför att det går så här och […] Jag frågade presidentens 

fru, att vi behöver dela havet. I Sverige finns det några platser där bara kvinnorna kan […] Det är deras 

rättighet, om de vill kan de vara med de andra. Sådana rättigheter som muslimer får vi i Sverige om 

man söker, men inte i vårt land. Så […] Det känns att i Sverige, även om du har vilken religion som 

helst, har du rätt. 

De nya praktiska rättigheterna som Dahabo talar om har bidragit till hennes starkare tro. Hon 

upplever nu en starkare ställning som muslimsk kvinna, då samhället främjar deras rättigheter 

och självbestämmande. Dahabo upplever att muslimska kvinnor har större rättigheter än i 

Somalia. Hon ser även hur ställningen som kvinna i samhället har genomgått en förändring: 

I - Överlag i det stora, i the big picture, känner du dig mer sedd och hörd här som kvinna än i Somalia 

eller tycker du att det är väldigt likt fortfarande? På vilka sätt ser du skillnader eller likheter? 

Dahabo - Här i Sverige jag känner att kvinnorna kan komma ut och vågar säga vad de vill. I Somalia, 

det är lite annorlunda. Även om du säger nått, andra kvinnor som accepterar det att de skulle vara 

locked, de undrar; du är en kvinna, varför säger du så här. Så motståndet kommer från kvinnor också. 

Så känner jag skillnaden.  

Dahabo påpekar här att det motstånd som även kan komma från kvinnor i Somalia, hindrar 

dem i förmågan att få sin röst hörd.  

5.2.2 Negativ frihet 

Den positiva upplevelsen av frihet i Sverige handlar om att många av respondenterna upplever 

nya möjligheter och större religiösa rättigheter. Men det finns också en sida av frihet som 

kvinnorna upplever som negativ och där värderingar från den egna kulturen ställs i kontrast 

till de svenska. Kvinnorna känner nu att deras religiösa identitet fått en annan position i det 

svenska samhället än i det somaliska. Sagal berättar: 

I - Så det är det som är den största skillnaden tycker du, att man är mer fri här? 

Sagal - Ja 

I - Kan du ge exempel på hur du känner dig fri i Sverige? 

Sagal - Ibland tänker jag också, att det inte är bra att man alltid är fri. Det finns också nackdelar och det 

finns fördelar. Exempel för barn och ungdom och så, när jag var barn och ungdom var jag inte fri. Jag 
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måste respektera mina föräldrar, jag kan inte gå ut, får inte träffa männen och så. Men här i Sverige är 

det alltid fritt. Jag tänker - kanske jag har fel – men jag tänker att det inte är bra. Det är inte bra. 

Sagal ser ett samband med den negativa friheten och hur det påverkar hennes barn. I hennes 

inre har en större oro skapats för barnen eftersom de växer upp i en mer liberal kultur än hon 

själv gjorde, där exempelvis män och kvinnor blandas på ett sätt som inte är i linje med Islam. 

Likt Sagal, menar också Dahabo att barnen i synnerhet påverkas av den nya frihet man möter i 

Sverige: 

[…] Jag kommer in i folk [Jag träffar folk] som har olika religioner och i Somalia har man bara musli-

mer. Så det var lite jobbigt att uppfostra barn här. På TV man ser massa frihet, naken. Folk som var na-

ken och du ser affärer som det finns alkohol och sånt, den sidan är svår för mig, men jag anpassade 

mig. 

Amal säger att religionsutövandet har påverkats av att bo i ett land som inte är muslimskt. Att 

exempelvis be fem gånger om dagen blir ett större personligt ansvar eftersom det här inte fö-

rekommer böneutrop som i Somalia. Amal känner att det muslimska livet var enklare när hon 

bodde i Somalia. Hon måste nu kämpa mer för sin religion men upplever att detta har gjort 

henne starkare i sin tro. Den nya omgivningen resulterar i en starkare hängivelse till den egna 

tron. Även Halgans liv är den starkare tron till viss del ett resultat av det nya samhället hon 

kommit till, som hon inte alltid ser som något positivt. Hon talar om influenser från kompisar 

och icke-troende personer som kan påverka i negativ bemärkelse. Halgan förklarar:  

I - Kan du se att din tro har förändrats sedan du kom hit? 

Halgan - Nej, faktiskt har den blivit starkare. 

I - Varför tror du att den blivit starkare? 

Halgan - I mitt land på den tiden när jag växte upp, det var, det var inte så religiösa folk. De är troende 

men de är inte så extrema. Man går till moské, man ber, men de unga är inte samma som nu. Mycket 

har förändrats. Och när jag kom hit, när man kom hit, ser man att folk har en annan tro än dig, ett annat 

folk, och sen tänker du att jag måste hålla min. Ja, jag måste hålla. Och visa barnen också, att de ska 

också hålla kvar. Men där, om du inte går i moské och inte ber […] hela samhället, man blir inte rädd 

för att personer ska bli icke-troende. Det är därför jag har blivit starkare faktiskt. 

Resultatet visar att kvinnornas starkare tro förekommer på grund av både de positiva och ne-

gativa influenser de upplever i Sverige. Positiva influenser handlar främst om ökade rättighet-
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er som muslimsk kvinna. Negativa influenser innebär den större liberala anda som kvinnorna 

möts av i Sverige, samt annorlunda normer och värderingar.  

6 Analytiska reflektioner 

Detta avsnitt presenterar studiens analys. Upptäckterna från det empiriska materialet analyse-

ras och ställs i relation till det teoretiska ramverket. Analysen presenteras i två delar. 

Resultatet visar ett samband mellan den grad kvinnorna vidhållit traditionella positioner och 

hur deras liv i Sverige utvecklats. I ljuset av detta uppstår frågan om varför vissa kvinnor i 

högre grad förblivit i den traditionella positionen, och vilka effekter det får i hennes liv. 

6.1 Att vidhålla sin traditionella position 

Det går att se ett mönster där flera kvinnor känner sig mer bundna till hemmet i Sverige än 

vad de gjorde i Somalia. Den somaliska kvinnan har en stark roll som fru och moder inom 

familjen (Statens Invandrarverk 1993:42). Hopkins (2010) menar att hennes relation till sin 

egen identitet och kapacitet är kopplad till positionen inom familjen, ett resonemang som möj-

ligtvis kan hjälpa oss förstå varför Sagal, Amran, Ubax, Hani och Halgan valt att stanna kvar i 

sin traditionella roll, snarare än att avlägsna sig från den. Den kulturella identiteten kan ha 

fungerat som ett underliggande incitament för dessa kvinnor att helt välja hemmet före ar-

betsmarknaden, ett val som ytterligare förstärker hennes identitet inom hemmet.  

 

Yu (2006) påpekar att om inte både mannen och kvinnan lyckas anpassa sig till det nya sam-

hället kommer äktenskapliga problem uppstå. I tillägg till detta visar studiens resultat på att 

om mannens anpassning till samhället är bristfällig, kommer sannolikt kvinnan att leva kvar i 

mer traditionella positioner.  Mannens förväntningar på att kvinnan ska inta en traditionell roll 

inom hemmet kan också bidra till valet att vara hemmafru. Sagal talar om detta. Hon menar 

att hennes man inte har några invändningar mot att hon vill arbeta, men förväntar sig fortfa-

rande att hon ska ha huvudansvaret för hem och barn. Mannens ovilja att hjälpa till mer i 

hemmet demonstreras även i tidigare studier (Yu 2006, Hyman; Guruge & Mason, 2008). Fö-

religgande studie visar också på de positiva effekter som uppkommer när båda makarna an-

passats till det nya samhället. Exempelvis har parrelationen blivit stakare, ett resultat som 

även framkommit vid studier av iranska par (Hyman; Guruge & Mason, 2008). 
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Mannens bristande anpassning, som Sagal talar om, kan leda till en ökad arbetsbörda för 

kvinnan. Även arbetsbördan kan bidra till att förstå varför vissa kvinnor vidhåller den tradit-

ionella positionen. Ytterligare tre kvinnor uttrycker att deras arbetsbörda blivit tyngre i Sve-

rige, men att livet i Somalia trots det var enklare på vissa sätt. En av förklaringarna är att de i 

Somalia hade stort stöd av släkt som lättade arbetsbördan. Stödet från släkten i Somalia skap-

ade en möjlighet för kvinnan att kunna arbeta utanför hemmet, men där det inte var något 

måste. Detta tycks vara flera kvinnors syn på självständighet: att ha valmöjligheten att kunna 

arbeta, men där huvudansvaret fortfarande ligger inom hemmet. Samma mönster återspeglas i 

Nyhagen Predellis studie (2004) om muslimska kvinnor i Oslo, där kvinnorna själva ansåg att 

deras främsta ansvar bör ligga inom hemmet.  

 

Friheten att inte behöva arbeta men ändå kunna välja det, tycks för vissa kvinnor värderas 

högre än total jämställdhet inom familjen. I mötet med det svenska samhället försvann detta 

val, där stödet från familjen förlorades, men där en förväntning fortfarande låg kvar från den 

somaliska kulturen att bära huvudansvaret i hemmet. Den ökade arbetsbördan som då skapas, 

återspeglas även i Shirpak, Maticka-Tyndale och Chinichians studie (2011) om iranska par 

som migrerat till Kanada.  

 

I samband med förväntningar från den somaliska kulturen uppkommer nu också nya förvänt-

ningar från samhället. Föreställningen om könens jämlikhet är en sådan, vilket Yu (2006) me-

nar härstammar från det västerländska samhället som också är mer individualiserad och står i 

kontrast till många andra kulturer. Detta syns i den svenska mentaliteten som tar för givet att 

livet som självständig kvinna är det ultimata uttrycket för jämställdhet, där mannen och kvin-

nan är lika aktiva i arbetslivet. Konsekvensen av de olika samhällskraven kan göra att de so-

maliska kvinnorna känner sig malplacerade i samhällsstrukturen då förväntningar från två kul-

turer nu ska fogas samman. Enligt Lewin (2001) kan denna avvikelse mellan kulturerna skapa 

en känsla av förlorad integritet, där individens identitet nu behöver formas om. Krajewski och 

Blumberg’s studie (2013) pekar på samma fenomen, där taiwanesiska kvinnors kulturella 

identitet förändrades efter migrationen till Australien. Här syns ett fenomen som i grunden är 

universellt och verkar överensstämma för kvinnor från olika kulturella bakgrunder. Amran 

och Ubax beskriver denna dragkamp i sin personliga identitet mellan de två kulturerna, där de 

båda har en längtan att arbeta utanför hemmet, men verkar ha stannat kvar delvis på grund av 

de kulturella förväntningar de känner av.  
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Många av de kvinnor som intervjuats har anlänt till Sverige i en tid då de nyligen bildat fa-

milj. För dessa kvinnor präglas de första åren i Sverige av en utökning av familjen, något som 

kan tyda på att man värnar om den somaliska traditionen om stora familjer. Utökning av fa-

miljen resulterar i mammaledighet, ibland under långa perioder, där kvinnan under tiden stu-

derar svenska. Processen att lära sig svenska blir längre under denna tid. Men att utöka famil-

jen uttryckts inte som något negativt i sig av kvinnorna. Några kvinnor verkar dock ha blivit 

mer bundna till hemmet som ett resultat av en utökad familj, då de inte har möjlighet att ar-

beta eller studera i större utsträckning. Beck (1998:186) menar att barnafödandet alltid kom-

mer förbli ett hinder för kvinnan att ta sig ut på arbetsmarknaden, likväl som det alltid kom-

mer locka kvinnan att medvetet välja bort arbete och ekonomisk självständighet. För dessa 

kvinnor har också processen att lära sig svenska blivit långdragen, något som är grundläg-

gande för att kunna få ett arbete. Det kan tolkas som att en viss isolering uppstår till följd av 

detta, något som även Magool visar tecken på, då hon inte känner någon inre påverkan av det 

svenska samhället och är efter fyra år i Sverige i behov av tolk.  

De kvinnors som har vidhållit en traditionell roll inom hemmet verkar ha hämmats i att helt 

komma in i samhället, vilket även Giddens (2003:72) påpekar. Detta kan bidra med ytterligare 

förklaring till somaliers svårigheter på arbetsmarknaden som även belyses i Framtidskom-

missionens rapport från 2012. De pekar också på den betydelse olika kulturers traditionella 

mönster kan ha i individers integreringsprocesser.  

Detta kan även ses genom Sagal, som på sätt och vis hämmats av att vara hemmafru. Hon är 

inte tillfreds med de ojämlika förhållandena i hennes äktenskap, men har ändå valt att stanna 

kvar i relationen. Förutom hennes kulturella identitet inom familjen som kan ha påverkat 

henne att stanna hemma, finns även andra faktorer som kan ha lett till att hon lever kvar i 

denna traditionella position, som exempelvis det stigma det kan innebära att splittra familjen. 

Abdi (2014) visar på detta fenomen i hennes studie, där stigma inom den somaliska kommu-

niteten var en bidragande orsak till att de somaliska kvinnorna stannade kvar i sina äktenskap, 

trots allvarliga äktenskapsproblem. Vidare talar Abdi (2014) om att en splittring av familjen 

även kan bidra till en stor ekonomisk utmaning för kvinnorna, då de själva behöver försörja 

för familjen. Detta kan vara en ytterligare aspekt som påverkar Sagal att stanna i sitt äkten-

skap, då hon nu är arbetslös och beroende av sin mans ekonomi.  

En ytterligare aspekt som tycks påverka kvinnans position i samhället är just hennes socioe-

konomiska bakgrund och utbildningsnivå. De kvinnor som i studien lever kvar i mer tradit-
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ionella positioner från Somalia är också de som har lägre utbildningsnivå, samt har haft svå-

rare att komma in på arbetsmarknaden. En förklaring skulle kunna finnas i deras bakgrunds-

kontext. Giddens (2003) hävdar att där den traditionella familjesynen lever kvar hämmas 

kvinnors jämställdhet och därmed möjligheten till utbildning. Kvinnorna i studien kommer 

från en samhällskontext där utbildning för kvinnor inte varit prioriterad och där det är kost-

samt att studera. Om kvinnorna då hämmats av detta i sin familj, där de inte prioriterats att 

utbilda sig eller där de helt enkelt inte hade råd, kan de senare i Sverige påverkas i dubbel 

bemärkelse. Bristen på utbildning gör det svårare för dem att också komma in på arbetsmark-

naden, som också Framtidskommissionen (2015) påpekar, och den traditionella bakgrunden 

kan bidra till att hemmet blir ett naturligt val vilket ytterligare förstärker svårigheterna med att 

få ett arbete. Mönstret kan ses i kvinnorna Amran och Ubax. Båda kvinnorna lever mer tradit-

ionella liv i Sverige, utan utbildning från hemlandet. Trots att de bott i Sverige i mer än 10 år, 

kämpar de fortfarande med att komma in på arbetsmarknaden, vilket kan vara en konsekvens 

av deras traditionella uppväxt samt bristande utbildning. 

I och med detta går det ge kritik till individualiseringsteorin då Beck (2000:119) menar att 

individen i samband med moderniseringen frigörs från sociala former, som klass och skikt. 

Beck menar att dessa inte längre är betydande för individens fortsatta val i livet. Men för de 

kvinnor i studien som vidhåller en traditionell position verkar motsatsen till detta råda. Den 

sociala kontexten de kommer ifrån, som gjort att de förlorat utbildningsmöjligheten, verkar ha 

varit en avgörande faktor kring deras senare ”val” livet. Samma kritik ger också Brannen och 

Nilsen (2005), där de påpekar att teorin gällande frigörelsen av sociala former ger en alldeles 

för generaliserande bild av vad som händer när människor möter modernisering.  

 

Precis som detta, faller också Becks teori i Halgans kontext. Beck påpekar att när kvinnan le-

ver i det moderna samhället frigörs hon också från tidigare könsroller. Detta är inget frivilligt 

val, utan en konsekvens utav att vistas i samhället. Men denna bild blir generaliserande, då 

denna studie visar att kvinnan inte alltid känner behov av att frigöras. Låt oss betrakta en av 

kvinnorna som tycks ha gjort ett medvetet val att leva kvar i en traditionell position. Halgan 

tycker att de traditionella rollerna bör finnas kvar inom den somaliska kulturen, då hon påpe-

kar att kvinnors arbetstider bör bli kortare. Detta i sin tur för att kvinnorna ska kunna hinna 

med sina uppgifter inom hemmet. Med denna ståndpunkt säger hon att kvinnans position 

inom familjen är bra, där det inte är familjen som bör anpassa sig. Snarare är det samhället 
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runt om som bör göra det för att livet ska fungera för kvinnorna. I Halgans fall har hennes 

traditionella kontext inte påverkat henne i negativ bemärkelse, vilket också kan ha gjort att 

hon mer aktivt vidhållit den. Hon är högutbildad från Somalia, vilket innebär en kontrast till 

Giddens (2003: 72) påstående att den traditionella familjen hämmar vägen för kvinnor att få 

utbildning. Men Halgan verkar snarare vara ett undantag än normen och visar den variation i 

attityder som framkommit genom studien. Hon har dels valt att leva kvar i den traditionella 

positionen och har dessutom inte hämmats av den, något som skiljer sig från de andra respon-

denterna. Den här synen som Halgan har, att vilja leva kvar i traditionella positioner, är också 

något som Dahabo pratar om finns i den somaliska kulturen. Samma synsätt poängteras också 

i Abdis studie (2014), där de äldre kvinnorna ville behålla den traditionella ordningen inom 

familjen inom vilken mannen har ansvar över kvinnan. 

6.2 Att avlägsna sig från traditionella positioner 

Tidigare ställdes frågan om varför vissa kvinnor förblivit i traditionella positioner. Likväl 

uppkommer frågan varför vissa frångått dessa. En ledtråd kan finnas i de influenser man fått 

antingen från Sverige eller från livet i Somalia. Tre kvinnor har på ett tydligt sätt påverkats av 

värderingar från Sverige. Mulki och Sagal talar båda om den frihet de anser att svenska kvin-

nor har och att detta har påverkat dem på ett positivt sätt. För Sagal har denna insikt gjort att 

hon nu känner större frihet att uttrycka sig i hemmet vilket delvis förändrat hennes position 

till sin make. Hon ser en tydlig skillnad i hur hon reagerar mot sin man, där hon inte längre är 

lika konflikträdd. Nya värderingar har också influerat Basra, som i mötet med den svenska 

kulturen valde att släppa vissa kulturella värderingar, som tvångsgifte och könsstympning, 

samt valde att gå ifrån sin man då hon inte upplevde ett jämställt förhållande. Denna frigö-

relse som kvinnorna upplever kan återkopplas till Darvishpours studie (2002) om iranska par, 

där de nya influenserna från Sverige, som till exempel nya könsnormer, påverkade relationen 

till deras män. För många av de iranska kvinnorna uppstod i och med detta problem i deras 

äktenskap och i vissa fall skilsmässa. I Mins studie (2001) var det också dels mannens vilja att 

behålla en patriarkal ideologi och kvinnans ovilja till det, som skapade problem i hemmet, där 

samma problematik också påträffas i Hyman, Gurunge och Masons studie (2008). Men tidi-

gare studier (Darvishpour, 2002; Shirpak; Maticka-Tyndale & Chinichians, 2011; Hyman; 

Gurunge & Masons, 2008) har också visat att kvinnans ekonomiska självständighet är en fak-

tor som förändrar maktbalansen inom familjen och skapar problem. Detta blir en skillnad från 

de somaliska kvinnornas upplevelser där den främsta anledningen till problem inom familjen 
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handlade om deras nya influenser som gör att de reagerar mot männens ovilja att hjälpa till 

mer i hemmet.  

Becks (2000: 122) förklaring till kvinnors frigörelse från olika positioner i det moderna sam-

hället, är något som delvis kan ses i dessa kvinnors liv. De har i och med deras nya influenser 

från värdsamhället blivit mer individualiserade. Samma svar finner vi hos Giddens (2003: 57-

57) som menar att det avtraditionaliserade samhället, skapar mer frihet. Den ökade friheten i 

samhället går att se bland de kvinnor som uttrycker större möjligheter till utbildning och ar-

bete i Sverige. Men att säga att alla kvinnorna upplever en total frigörelse från sociala former 

blir missvisande, då flera av dessa lever kvar i traditionella positioner inom hemmet. Några av 

kvinnorna har dock lämnat den traditionella positionen i hemmet bakom sig och eftersträvar 

nu istället ett jämlikt förhållande mellan dem och sina män. De har skapat vad Giddens (2003: 

63) kallar det rena förhållandet. Giddens (Månson, 2007: 449) pekar också på att det rena för-

hållandet är svårast för mannen att anpassa sig till där mannen förlorar den makt han än gång 

hade och försöker i vissa fall kräva den åter. På grund av detta kan även våld mot kvinnor bli 

en konsekvens, menar Giddens. Detta är inget som denna studie visar på, men att männen vi-

sar ett motstånd mot den förändring kvinnan vill ha är tydligt i Basras, Sagals och även Da-

habos liv.  

Alla de fem kvinnorna som uppvisar starka influenser från det svenska samhället har också en 

gemensam nämnare. Ingen av dem vill flytta tillbaka till Somalia permanent. Några har en 

önskan att tillfälligt åka tillbaka men då med ett högre syfte i åtanke, som att undervisa om 

kvinnors rättigheter. Tanken om att åka tillbaka är alltså fylld med en önskan om att förmedla 

värderingar och kunskap till en yngre generation i hemlandet, de fått med sig från Sverige. En 

sannolik anledning till dessa kvinnors ovilja att helt flytta tillbaka är den starkare ställning i 

samhället som de nu fått. Den frihet det innebär väger tyngre än de konsekvenser det medföljt 

inom familjen, som exempelvis skilsmässa. Kvinnornas syn att inte längre vilja flytta tillbaka 

till sitt hemland, speglas också i Darvishpours studie (2002), där de iranska kvinnorna inte 

längre vill återvända till Iran, på grund av att de fått en högre ställning i det samhälle de nu 

lever i. Detta är en företeelse som verkar överensstämma oberoende av den kultur man kom-

mer från. 

Två kvinnor berättar även om starka influenser från livet i Somalia som tydligt har påverkat 

livet i Sverige. Dahabo levde ett självständigt liv i Somalia, där hennes far varit en stark före-
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bild under barndomen. Han talade med sina barn om pojkar och flickors lika värde och för-

säkrade Dahabo att hon hade samma chanser i livet som sina bröder och att hon inte behövde 

vara beroende av en man för att försörja sina barn. Enligt henne själv fick hon en annorlunda 

uppväxt än många andra somaliska flickor. Livet i Sverige präglades de första åren av ett 

otillfredsställande äktenskap. Dahabos vilja att förändra sin traditionella position och makens 

ovilja till det, ledde slutligen i skilsmässa. Den tunga arbetsbördan som hon upplevde i Sve-

rige kan ha blivit en väckarklocka till att kräva jämställdhet till sin man. I Somalia fanns fa-

miljen som extra stöd, vilket kan ha gjort att ojämlikheten mellan henne och maken osynlig-

gjordes. I relationen med mannen i Sverige kom hennes grundläggande värderingar åter upp 

till ytan och utvägen blev skilsmässa. På det sättet har även Dahabo influerats av det svenska 

samhället i att frångå traditionella positioner. 

Kanske kan vi förstå varför just Dahabo valde denna väg genom att betrakta hennes historia 

och återigen se till de tidigare influenser som påverkat henne. Även Basra talar om en stark 

influens från barndomen som kom från hennes mamma. Hennes mamma var mindre strikt i 

sitt religionsutövande än andra kvinnor, och hade exempelvis håret utsläppt och kunde fritt 

diskutera med män – faktorer som vid första anblick kan tyckas obetydliga, men som tycks ha 

påverkat Basra i senare skede i hennes liv. Genom Dahabo och Basras berättelser ser vi tyd-

liga kopplingar mellan värderingar från barndomen och handlingar senare i livet. Båda kvin-

nor har vuxit upp med en mer liberal världsbild än vad som är förenligt med religionen och 

kulturen. Båda kvinnorna trotsade senare de traditionella rollerna som deras män ville vidhålla 

vilket i båda fall ledde till skilsmässa. De kvinnor som har fortsatt i sin traditionella roll efter 

migrationen har inte heller talat om några starka influenser från bakgrunden som skulle kun-

nat påverka deras nuvarande liv. De verkar även mer tillfreds med att vidhålla den tradition-

ella rollen än de kvinnor som talar om tidigare influenser.   

Lewin (2001) talar precis om den här företeelsen som syns hos Basra och Dahabo, att bak-

grunden till migrerande kvinnor, deras sätt att tänka och vara, till stor del påverkar hur deras 

liv blir i det nya landet. Många av svaren kring hur kvinnornas liv tar sin vändning i det nya 

landet, menar Lewin (2001) att vi hittar i deras tidigare liv. I detta kritiserar också Lewin tidi-

gare studier inom området, där han påpekar att utlandsfödda kvinnor gärna betraktas som en 

homogen grupp som generaliseras. Istället menar han just att för att förstå kvinnornas ut-

gångspunkt i det nya landet måste man också greppa deras tidigare preferenser, vilket kan fö-
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refalla väldigt individuellt. I och med vad denna studie visar och det Lewin påpekar, får sig 

också individualiseringsteorin en stöt. De gör, som tidigare nämnts, istället anspråk på en fri-

görelse oavsett bakgrundskontext (Beck, 2000: 119, 208).  

6.3 Förenande faktorer 

Det finns de faktorer som påverkar kvinnorna oberoende av ifall de frångått de traditionella 

positionerna eller inte. En av dessa är hur samhället påverkar den muslimska tron, som många 

upplever har blivit starkare efter migrationen. Fem av de elva kvinnorna har uttryckt en star-

kare tro efter migrationen till Sverige. De egna värderingarna och religionen blir som mest 

tydliga i ljuset av det nya samhället. I hemlandet var islam en norm, nu är det snarare ett un-

dantag. Nyhagen Predelli (2004) menar att kvinnors tolkning av islam främst påverkas av 

uppväxt och kulturell identitet. Även förevarande studie visar på detta, men pekar även på att 

yttre påverkan från det svenska samhället kan influera hur tron utformas exempelvis där man 

blir utmanad av nya liberala synsätt, något som Sagal upplevt. För att hantera den yttre påver-

kan är Sagal noga med att prata med sina barn om den muslimska identiteten och vad som är 

rätt och fel inom religionen. Den nya samhällsandan må vara något som upplevs som en nega-

tiv faktor av flera, men de långvariga effekterna visar på att den personliga tron har stärks ge-

nom att möta dessa utmaningar. Samhällets influenser på religionen kan även vara en positiv 

faktor. Dahabo talar om nya rättigheter för muslimska kvinnor som inte tidigare fanns i Soma-

lia, något som tycks ha stärkt hennes position som muslimsk kvinna. Den starkare tron har 

inte signifikant påverkat kvinnornas position i hemmet, men Dahabo visar hur hon påverkats i 

samhället, genom en starkare position som muslimsk kvinna. Huruvida de andra responden-

terna också upplever detta är okänt, men en rimlig slutsats är att även dem känner sig styrkta 

av de samhälleliga rättigheter som Dahabo nämner. 

Ytterligare en faktor som kvinnorna har gemensamt oavsett om de frångått sina traditionella 

positioner eller inte, är att de upplever en svår första tid i Sverige. Bristfälliga språkkunskaper 

har lett till att sju av kvinnorna upplever att de blivit förminskade i sin position i samhället, på 

grund av svårigheter med att bli förstådd. Av deras berättelser kan det tolkas att de kände sig 

mindre sedda av människor i omgivningen och att detta förstärkte känslan av isolering och 

ensamhet den första tiden i Sverige, vilket några kvinnor har haft en svårighet att ta sig ur. I 

Remennicks studie (2005) om immigrerande ryska par i Israel, visar kvinnorna en flexibilitet 

och en bra anpassningsförmåga till samhället. I föreliggande studie framkommer dock att flera 
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kvinnor haft svårigheter med sin anpassning, vilket kan tyda på en kulturell skillnad mellan 

olika etniciteter, vilket också Remennick (2005) menar kan ha betydelse för individers inte-

grering. 

7 Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om och hur somaliska kvinnor i Sverige upplever 

att migrationen har påverkat de positioner som utvecklats i familje- och samhällsliv. För att 

undersöka detta genomfördes intervjuer med elva somaliska kvinnor efter ett fenomenologiskt 

tillvägagångssätt, där fokus ligger på kvinnornas personliga upplevelser. 

 Studien har besvarat detta genom följande frågor:  

 

Har kvinnans position i familj och samhälle påverkats av att migrera och på vilket sätt? Re-

sultatet visar att kvinnans position inom familj och samhälle har påverkats i varierande for-

mer. Kvinnans position har blivit mer jämställd inom samhället än i familjen efter migration-

en, men arbetsbördan inom hemmet har samtidigt ökat för många. De kvinnor som upplever 

ett mer jämställt förhållande till sin man till följd av migrationen, har också i högre grad inte-

grerats i samhället. Den första tiden i Sverige präglas ofta av en känsla av förminskning av 

positionen i samhället, på grund av bristande språkfärdigheter. 

 

Vad beror de förändrade eller icke förändrade positionerna på? Att kvinnans position för-

ändras beror till stor del på influenser från det svenska samhället, främst i form av ökade möj-

ligheter för kvinnan. Även jämställdhetsförväntningar från det svenska samhället samt nya 

normer och värderingar tycks påverka kvinnan i hennes olika positioner. Studien visar också 

på att den individuella kontexten och bakgrunden har stor betydelse för hur kvinnans position 

kommer påverkas i Sverige, där den socioekonomiska bakgrunden och utbildningsnivån spe-

lar in, likväl som graden av kvinnans traditionella uppväxt. 

 

Vilka effekter har dessa förändrade eller icke förändrade positioner fått i deras liv? Effekter-

na av de förändrade positionerna varierar, och beror även på hur mannens anpassning till det 

nya samhället ser ut. Vissa upplever nu ett mer jämställt och ömsesidigt förhållande till sin 

man, medan några genomgått skilsmässa till följd av att mannen inte accepterar kvinnans nya 

position. Den ökade arbetsbördan inom familjen har blivit en tydlig effekt hos nästan alla 
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kvinnor. Alla kvinnor upplever även en starkare tro, delvis till följ av ökade rättigheter och en 

starkare position som muslimsk kvinna. 

 

Utöver detta visar studien att somaliska värderingar och traditionssystem lever kvar inom fa-

miljen, som till viss del riskerar att hämma kvinnan till att söka sig till utbildning och arbete. 

Studien visar på att äktenskapliga problem ibland uppkommer, som ett resultat av mannens 

bristande anpassning och kvinnans ökade känsla av självständighet. Men denna studie visar 

på varierande upplevelser i kvinnans relation till mannen. Denna mångsidiga bild är viktig att 

belysa, för att inte se äktenskapet ur en ensidig synvinkel där kvinnan ofta betraktas som ett 

offer. Darvishpour (2002) menar att en sådan generalisering kan leda till att den stereotypa 

bilden av invandrarkvinnan förstärks, en samhällsbild som finns i Sverige och som denna stu-

die utgått från att belysa mer verklighetstroget. 

 

Tydligt är också att det uppstått en paradox för vissa kvinnor där man å ena sidan upplever en 

större frihet i det nya samhället, men samtidigt blir mer bunden till hemmet. Att betrakta 

denna paradox hjälper oss att förstå den utmaning det innebär att kombinera de motstridiga 

förväntningar som uppstår från två kulturer av så olika karaktär som den svenska och soma-

liska, och vilka effekter det får för kvinnans plats i samhälle och familj.  

 

Studien har betraktat respondenternas upplevelser utifrån Becks och Giddens teorier om indi-

vidualisering och modernisering. Teorierna vägleder oss delvis i förståelsen om vad som hän-

der då kvinnor från traditionssamhället möter det moderniserade samhället. Studien visar att 

kvinnan upplever en frigörelse, främst från traditionella positioner i hemmet, men den totala 

frigörelsen från sociala former som klass och könsroller som Beck (2000: 119) menar inträf-

far, kan inte helt ses i denna studies resultat. Traditionsmönster verkar leva kvar i högre grad 

än vad både Beck och Giddens (2003: 68, 71-72) menar, och kvinnor har inte alltid en önskan 

att helt avlägsna sig från traditionella roller. Varför då dessa resultat inte till fullo kan förkla-

ras genom teorierna, kan bero på att de främst talar om samhällsprocesser som sker över lång 

tid vilket inte ger utrymme för den snabba och plötsliga förändring det innebär att migrera. 

Den kulturella krocken mellan traditionssamhället och det individualiserade samhället sker 

bokstavligt talat över en natt för migranter. I denna aspekt är föreliggande studie även teoriut-

vecklande, då den påvisar en ytterligare dimension som bör tas i åtanke inom Beck och Gid-

dens individualiserings- och moderniseringsteorier. Den snabba övergången mellan kulturer 
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som migranter genomgår är en aspekt som bör utvecklas vidare inom teorierna och vilket be-

lyses i denna studie. 

Upptäckterna i studien belyser fenomen som i grunden verkar vara universella och pekar på 

mönster som överensstämmer hos många invandrargrupper, så som äktenskapliga problem till 

följd av kvinnans ökade självständighet (Hyman; Guruge & Mason, 2008; Min, 2001; Abdi, 

2014; Yu, 2006; Darvishpour, 2002). Tidigare studier om iranska par har främst belyst kvin-

nans ökade ekonomisk självständighet som en faktor till konflikter inom äktenskapet (Darvis-

hpour, 2002; Shirpak; Maticka-Tyndale & Chinichians, 2011). I föreliggande studie har det 

snarare framkommit att mannens ofullständiga anpassning i hemmet varit den största orsaken 

till konflikt. Detta belyser de kulturella skillnader som kan finnas mellan olika invandrargrup-

per som migrerar till västländer. Darvishpour (2002) är en av dem som genomfört flera studier 

om migrationen i Sverige. Han har dock begränsat sig gällande de grupper han studerar, var-

för det behövs ytterligare forskning inom området som inkluderar större, heterogena soma-

liska grupper, för att få en mer heltäckande bild av immigranters verklighet.  

 

Situationen för Sveriges somalier kännetecknas idag av hög arbetslöshet och en syn av kvin-

nan som bidrar till att hon marginaliseras. Framtidskommissionen (2012) frågar sig varför den 

somaliska integreringen varit mindre framgångsrik i Sverige än i andra länder. Resultatet från 

den här studien belyser kontextbundna faktorer som kan bidra till detta svar, och som kräver 

mer uppmärksamhet i framtida studier. Vidare forskning bör därför, med bakgrund av denna 

studie, lägga större fokus på hur somalisk kultur och bakgrund påverkar somaliska kvinnors 

integrering i det svenska samhället. Denna studie har upptäckt samhällsfaktorer som påverkar 

kvinnan, så som kultur, utbildning, ekonomi och traditioner. Både ekonomiska och sociolo-

giska perspektiv behövs i vidare forskning, för att bidra till en mer omfattande bild av soma-

liska kvinnors integration och hur den kan förbättras. Detta är även något som är aktuellt ur en 

global synvinkel. Fler länders vetskap om de effekter migrationen har på olika etniska grup-

pers migration till västvärlden bidrar till en alltmer funktionell och mångsidig integrerings-

strategi. I den svenska kontexten bör mer forskning även inriktas på somaliska män i syfte att 

förstå hur relationen mellan män och kvinnor påverkar deras fortsatta integrering.    

Att betrakta somaliska kvinnor utifrån ett fenomenologiskt perspektiv har bidragit till att se 

skillnader i deras attityder och upplevelser, och bidrar också till att bemöta den stereotypa bil-

den av invandrarkvinnan med en mer verklighetstrogen bild. Med tanke på denna studies be-
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gränsning i form av tid och resurser, skulle en mer omfattande forskning ge utrymme till att 

studera de somaliska kvinnorna närmare. Att genomföra en deltagandeobservation under en 

längre tid, i kombination med djupintervjuer, skulle bidra till en mer praktisk insikt i kvinnor-

nas liv och därmed en djupare förståelse. Ämnets känsliga natur bör också hållas i åtanke. Ett 

optimalt läge för att skapa förtroende och trygghet hos kvinnorna är att forskarna själva är 

kvinnor och somalier, för att kunna tala om dessa viktiga men högst personliga ämnen. 
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

Öppningsfrågor 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Var i Somalia kommer du ifrån? 

 Hur länge har du bott i Sverige? 

 Vad har du för sysselsättning för tillfället? 

 Är du gift? 

 Är du troende? 

 Har du några speciella fritidsintressen? Vad är det roligaste du vet att göra? 

Bakgrund 

 Hur kom det sig att du flyttade till Sverige? 

 Skulle du vilja berätta lite om hur ditt liv var i Somalia?  

 

Identitet 

 Hur kändes det att flytta från Somalia och komma till Sverige? 

 Känner du att du är samma person idag som innan du migrerade? 

Om nej, på vilket sätt kan du se att du har förändrats? (Finns det saker som är vikti-

gare/mindre viktiga för dig idag jämfört med när du bodde i Somalia?) 

 Hur visar sig tron i din familj? 

 Har din tro förändrats sedan du kom hit? Om ja, på vilket sätt? 

 Skulle du kunna tänka dig att flytta tillbaka till ditt hemland? 

Om ja, varför? Om nej, varför? 

Familjen och hemmet 

 På vilket sätt har din man påverkats av att flytta till Sverige? 

 Hur påverkar det dig? 

 Känner du att något har förändrats inom din familj sedan ni flyttade till Sverige? 
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 Har du och din man samma uppgifter i hemmet och familjen som ni hade i Somalia? 

Om nej, på vilket sätt skiljer det sig och vad skulle du säga är den största förändring-

en? 

Om ja, vem gör vad i familjen? 

 Ser du några skillnader mellan en svensk familj och en somalisk familj? 

Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, på vilket sätt är de lika varandra? 

      Samhället  

 Kan du uppleva att din och din mans uppgifter i samhället förändrats? Till exempel 

gör du saker idag i din vardag som du inte tidigare skulle ha gjort i ditt hemland? Om 

ja, skulle du vilja ge några exempel? 

 Upplever du att du får din röst hörd och känner dig sedd i det svenska samhället? Till 

exempel: bemötande med svenskar, svenska institutioner osv? Om ja på vilket sätt? 

Om nej, hur påverkas du av det? Kan du ge några exempel på hur det känns? 

 Ser du skillnad i hur du blir sedd och hörd i Sverige jämfört med i Somalia? 

Om ja, på vilket sätt? Om nej, vilka är likheterna? 

Arbetsliv och sysselsättning 

 Vad hade du för sysselsättning i Somalia? 

 Hur kändes det för dig att börja arbeta i Sverige? (var det för dig att få jobb?) 

 Hur kändes det för dig att arbeta i Somalia, och upplever du det som en förändring att 

arbeta i Sverige? 

 Var det ett gemensamt beslut inom familjen att du skulle börja arbeta? 

Om ja, I så fall på vilket sätt? Skulle du vilja beskriva hur förändringen uttrycker sig. 

 Hur arbetet i Sverige påverkat din syn på dig själv? Hur? (positiva, negativa effekter) 

Annan sysselsättning än arbete; 

 Hur kommer det sig att du inte arbetar? 

 Hur känns det att inte ha ett arbete?  

 Hur är det att vara hemma på dagarna? (t.ex vad gör du om dagarna, hur känns det för 

dig?) 
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 Har din relation med din man påverkats av att du stannar hemma? 

 Skulle du vilja ha ett ”vanligt” arbete? 

Om ja, varför? 

Om nej, varför inte? 
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9.2 Informationsbrev  

Hej! 

Vi är otroligt tacksamma över att du vill vara med och delta i vår undersökning. Vi skriver 

just nu vårt examensarbete inom programmet Internationellt Arbete på Högskolan för Lärande 

och kommunikation i Jönköping. Det är också Högskolan i Jönköping som är ansvariga för 

forskningsprojektet. 

Anledningen till att vi vill intervjua just dig är för att du har växt upp och levt i en annan kul-

tur än den svenska. Syftet med vår forskning är att få en djupare förståelse i hur utlandsfödda 

kvinnor påverkats av att flytta till Sverige och förstå hur kvinnor integreras i det svenska sam-

hället. 

Intervjun som sådan kommer ta ungefär 45-60 min (eller kortare) och är alldeles frivillig. När 

som helst har du som blir intervjuad rätt att avbryta intervjun och har också senare rätt att av-

böja att ta med intervjun i forskningsresultatet. Du kommer att vara helt anonym och intervjun 

kommer att spelas in för att vi lättare ska kunna sammanställa resultatet. Inspelningen som 

används, samt grunddokumenten av själva intervjun kommer att hanteras konfidentiellt, det är 

alltså bara vi två som kommer ta del av materialet och det kommer endast användas till den 

här undersökningen. Resultatet av själva intervjun kan komma att publiceras av Högskolan i 

Jönköping samt på internet. Eftersom hela vår studie bygger på de tiotal intervjuer som vi 

kommer göra, är du en viktig del i forskningsresultatet och vi ser mycket fram emot att träffa 

dig. 

Vänliga hälsningar Sara Collin och Susanna Kuikka 

Jag samtycker till att delta i intervjun:  

 

Datum: _____________________Namnteckning:___________________________________ 


