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Open and closed doors - a study of single immigrant 
mothers' identity reconstructing process 

Shizuka Tajima-Fäger 

The aim of this qualitative deep interview study was to gain deeper 
understanding of single immigrant mothers' life situation. Grounded Theory 
was the method of analysis. Repeated interviews with five immigrant women 
from different parts of the world showed that women were in need of wider 
and deeper social networks in order to reconstruct their identities. Social 
support and social networks benefit, not only reconstruction of identity, but 
also personal well-being. Yet it is difficult for them to create social networks 
in the new country, because of single motherhood. Using the idea of "ficitve 
kinship", 



Antalet ensamstående mödrar ökar i samband med en ökning av skilsmässa och 
separation i många västländer. I Sverige ökade antalet ensamfOräldrar med barn från 
159000 till 258 000 mellan 1975 och 1993 (Björnberg, 1996) och de flesta av dessa är 
kvinnor (Ringback Weitoft; Hagalund & Rosen, 2000). Ett annat fenomen som 
uppmärksammats är en ökning av invandringen. Som en konsekvens av globalisering 
och politiska konflikter i olika regioner i världen har folkrörligheten ökat drastiskt under 
de senaste åren (Giddens, 2003). Till Sverige kom ett stort antal flyktingar under 1990-
talet. Enligt SCB (2004) invandrade 63795 personer till Sverige år 2003. Både 
ensamstående mödrar och invandrare kategoriseras som en marginaliserad grupp i 
samhället (Socialstyrelsen, 1997 & 2001), och grupperna har vanligtvist studerats 
utifrån negativa livsf6rhållanden. Det är dock sällan som problematiken för en kvinna 
som är både ensamstående moder och invandrare fokuserats. I denna studie 
uppmärksammas problematiken för ensamstående mödrar med invandrar bakgrund. 
Ämnesvalet har också inspirerats av min egen livserfarenhet som ensamstående mor 
med invandrarbakgrund. 

Det ensamstående moderskapet som ett socialt konstruerat begrepp 

De flesta ensamstående f6räldrar är kvinnor. Detta faktum kan leda till frågan huruvida 
det är något som är självklart eller inte. Enligt den sociala konstruktivismen är 
begreppet "ensamstående moderskap" något som är socialt skapat, och det har tagits f6r 
givet. V år förståelse av verkligheten är en representation av vad som finns där ute, och 
en sådan representation uppfattas på olika sätt, beroende av kontexten och den har 
delade innebörder som härstammar från språk, historia och kultur (Hare-Mustin & 
Marecek, 1988). Chodorow (1995) f6rklarar, att kvinnans modersfunktion återskapas 
genom generationerna, då flickor uppfostrats och behandlats annorlunda än pojkar. Som 
resultat internaliserar kvinnor "ett lämpligt könsrollsbeteende" genom imitation av sin 
mor. Detta påverkar starkt den grundläggande könsidentiteten hos kvinnor. Kvinnans 
könsidentitet som moder produceras då av den sociala strukturen, vilket i sin tur 
reproducerar den sociala strukturen. 

Under 1960-talet började begreppet ensamstående eller ensam mor användas i 
forskning och statliga utredningar. I denna begreppskonstruktion lades fokus på 
moderskapet. Synen på ensamstående mödrar har stegvis f6rändrats från 
modersfokuserade begrepp till föräldrabegrepp. Då betecknades begreppet i de statliga 
utredningarna som ensamförälder, istället f6r ensamstående/ensam moder (Scheffer 
Kumpula, 2000). Enligt Scheffer Kumpula (2000) infördes f6rändringen till mer 
könsneutrala beteckningar i samband med f6räldraförsäkring. Faktum att modem som 
den enda vårdnadshavaren har dock inte förändrats. 

Etnicitet och identitets byggande process enligt social kognitiv teori 

Människan skapar sin kognitiva f6rmåga i relation till omgivningen, d v s människans 
handlings- och tankemönster tar form i samspel med andra människor i omgivningen 
samt i sociala och kulturella sammanhang. Bandura (1986, se Bussey & Bandura, 1999) 
menar, att människan utvecklar olika kognitiva förmågor såsom förmågan till 
symbolisering, f6rmågan till inlärning genom observation, f6rmågan till självreglering 
och fOrmågan till självreflektion. De f6rmågorna påverkar och påverkas av andra 
människors beteenden i växelverkan med kulturell mångfald. Uppfattningen om sig 
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själv skapas i samband med utveckling av olika kognitiva förmågor. Man tolkar och 
uppfattar den sociala verkligheten på olika sätt i enlighet med hur man uppfattar sig 
själv. Våra handlingar och vårt förhållande till omgivningen bestäms till stor del av den 
uppfattning, som vi har om oss själva som individer. Detta innebär att vårt sätt att 
förhålla oss till andra människor varierar, beroende på om vi betraktar oss själva som 
individer och självständiga medlemmar av ett kollektiv eller som personer som är 
integrerade delar aven större helhet (Ahmadi, 1998). 

Triandis (1989) menar att man kan skilja tre olika själv. Dessa är: privat själv, 
offentligt (public) själv och kollektivt själv. Det privata självet innebär uppfattning om 
sig själv, som innefattar egenskap, tillstånd och beteende (t ex "jag är introvert", "jag 
ska köpa X"). Det offentliga självet innebär synen på sig själv med hänsyn till 
generaliserade andras uppfattningar om självet (t ex, "folk tycker att jag är introvert"). 
Det kollektiva självet innebär synen på självet, vilket betraktas som en del av det 
kollektiva (t ex, "min familj tycker att jag är introvert"). Kultur där det privata självet 
dominerar, betecknas som en individualistisk kultur, medan en kultur där det kollektiva 
självet dominerar betecknas som en kollektivistisk kultur. Individualister prioriterar sitt 
personliga mål framför kollektivets, medan kollektivister inte skiljer mellan personliga 
och kollektiva mål, eller om de gör det, så är det kollektiva målet viktigare än det 
personliga (Triandis, 1989). Kollektivistisk kultur finner man till exempel i Sydamerika, 
Asien och Afrika, och individualistisk kultur finner man i Nordamerika, Norden och 
Västeuropa (Triandis, 1989). Det finns också skillnader mellan kollektivismen och 
individualismen inom en och samma kultur såsom individualister i en stor stad och 
kollektivister i en glesbygd. 

Invandrare kategoriseras ofta som en enhetlig grupp, men detta betyder inte, att de 
är homogena, ty deras bakgrund är olika. För en del invandrare som har kommit från ett 
land eller en kultur där kollektivismen är dominerande norm, kan det vara svårt att 
anpassa sig i Sverige, där individualismen i hög grad utvecklats. Det krävs ett stort 
mentalt och psykologiskt arbete under utvandrings- och invandringsprocessen (Sjögren, 
1998), eftersom denna process innebär att bygga upp en ny identitet, alltså från det 
kollektiva till det individuella. Detta kan ge upphov till identitetskris hos invandrare. 
Ut- och invandringsprocessen kan därfOr för många invandrare innebära att 
omorganisera sitt kognitiva mönster i den nya miljön eller kulturen. Genom denna 
process förändras också deras uppfattning om sig själva, alltså deras identitet. 

Det sociala stödets betydelse enligt anknytningsteori 

Anknytningsteorin introducerades av den engelske psykologen, John Bowlby. Han 
definierade anknytning som ett system och en samling genetiskt betingade 
överlevnadsbefrämjande beteende hos individen (Bowlby, 1969, se Havnesköld & 
Risholm Mothander, 1995). Primärt handlade anknytningsteorin om spädbarns 
anknytning till modern eller närmaste vårdgivare och anknytningsbeteenden aktiveras 
hos barnet för att skapa fysisk närhet vid hot eller upplevd fara. Närheten till modern 
utgör då biologiskt uppfattad trygghet. Bowlby (1988, se Collin & Feeney, 2000) 
hävdar dock att en grundläggande funktion av anknytningssystemet fortsätter att 
aktiveras genom hela livet. Behovet av att söka stöd från sin omgivning är, enligt 
anknytningsteorin, en medfödd tendens hos alla människor. Såsom barn utvecklar en 
känslomässig bindning till beskyddande vuxna personer, söker vuxna människor 
känslomässiga kontakter till sin omgivning. Det finns dock individuella skillnader i 
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anknytningsformer vid sökandet av socialt stöd (Collin & Feeney, 2000). För 
ensamstående mödrar kan socialt stöd innebära en viktig aspekt för att klara av sin 
vardag, eftersom de har ett stort ansvar för barnuppfostran, vilket kräver inte bara energi 
och pengar, utan också kunskap och kärlek. 

Det finns fä studier som studerat livsförhållanden för ensamstående mödrar med 
invandrarbakgrund. De flesta studier fokuserar på antingen ensamstående mödrar eller 
invandrare. Därför är de refererade studierna uppdelade i två avsnitt: studier om 
ensamstående mödrar och studier om invandrare. 

Studier om ensamstående mödrar 

Ensamstående mödrar kategoriseras oftast som en utsatt grupp på grund av ekonomiska 
svårigheter. Ett antal studier har visat, att många ensamstående mödrar hamnar i 
fattigdom, på grund av att de har sämre möjlighet till förvärvsarbete och på grund av 
förändrad familjestruktur (Albelda, 1999; Lansford & Ceballo, 2001). Trots att 
ensamstående mödrar i Sverige har jämförelsevis bättre ekonomi än sina medsystrar i 
andra länder (Lewis, 1998; Rosenthal, 1994; Wijnberg & Weinger1997), kvarstår 
problem för dem att försörja sig och sina barn (Scheffer Kumpula, 2000). Ensamstående 
mödrar är mindre attraktiva på arbetsmarknaden, och andelen arbetslösa bland 
ensamstående mödrar är högre än bland gifta mödrar. Enligt Björnberg (1996) är 
arbetslösheten bland ensamstående mödrar dubbelt så hög jämfört med gifta mödrar 
oavsett utbildningsnivå. I synnerhet ensamstående småbarnsmödrar har en svårare 
situation. 

Ekonomiska problem leder direkt och/eller indirekt till psykisk ohälsa. Ringback, 
Haglund och Rosen (2000) samt Lansford och Ceballo (200 l) fokuserade på 
familjestrukturen som den avgörande faktorn för att ensamstående mödrar upplever 
psykiska problem. Ringback m fl (2000) jämförde mortalitet mellan ensamstående 
mödrar och gifta mödrar och fann att risken för ensamma mödrar att dö i förtid är 70 % 
högre än för andra mödrar, och detta mönster visades oavsett i vilket land man bodde. 
En annan orsak till ohälsa var stress som ensamstående mödrar utsätts för (Simons, 
Beaman, Cogner & Chao, 1993). Studien visade, att det fanns en större risk för 
ensamstående mödrar att drabbas av psykiska problem, att de hade mindre socialt 
nätverk och hade svårare att anpassa sig till negativa händelser än andra mödrar. 

Studier om invandrare 

I likhet med undersökningen om ensamstående mödrar har invandrare i tidigare studier 
belysts utifrån deras utsatta situation. Invandrare har svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden, vilket i sin tur gör det svårt att etablera sig och integreras i det nya 
samhället (Roselius, 1999). Segregation, som ofta förekommer i stora städer, är en 
annan aspekt som skapar social distans mellan svenskar och invandrare (Murdie & 
Borggård, 1998). Personer som har god språkflirdighet och hög utbildning har lättare att 
komma in på arbetsmarknaden, och därmed lättare att integreras i samhället, men många 
invandrarkvinnor saknar de aspekterna (Sullivan, 1994). 

Socialt stöd spelar stor roll för att invandrare skall må bra (Hao, 2000). Tillgång 
till god ekonomi, humankapital (personliga resurser), kulturell identitet och socialt 
kapital (familj och personliga relationer) var viktiga faktorer som befrämjade 
invandrares emotionella välbefinnande (Hao, 2000; Hao & Kawano, 2001). I samband 
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med socialt kapital studerade Ebaugh (2000) hur invandrare i USA stödjer människor 
från samma land genom att bilda fiktivt släktskapssystem. Detta stödsystem erbjuder 
både socialt och ekonomiskt stöd fOr nyanlända invandrare och gör det lättare fOr dem 
att etablera sig i samhället. När det gäller familjeförhållande hos invandrare, rapporterar 
Socialstyrelsen (1999) att invandrarfamiljer har högre risk fOr skilsmässa än svenskar. 
Påfrestande upplevelser under ut- och invandring och fOrändrade rollmönster inom 
familjen kan vara några faktorer som orsakar uppkomsten av familjeproblem. 

Socialt stöd - definition 

Enligt Macdonald (1998) omfattar begreppet socialt stöd fem dimensioner. Dessa är; 
riktning (att ge eller ta emot stöd), disposition (tillgänglighet), beskrivning (värdering), 
innehåll (emotionellt, berömmande, informationellt och praktiskt stöd) och nätverk 
(stödjande källor). Till nätverk räknas familj, nära vänner, grannar, arbetskamrater, 
myndighetsperson och professionella. Socialt stöd har en positiv effekt fOr coping vid 
stress, kris, livsfOrändring och/eller skadlig miljö (Erdwin, 2001; HurdIe, 2001). Hurdle 
(200 l) hävdar att effekten av socialt stöd har direkt påverkan på immunförsvaret. DärfOr 
är detta särskilt viktigt fOr flickor och kvinnor, eftersom de på varje utvecklingsstadium 
har större behov av relation och anknytning. Socialt stöd är således avgörande för deras 
utveckling av kognition, emotion och beteende. 

Studiens syfte 

Syftet med studien är att få djupare fOrståelse fOr livssituationen fOr kvinnor som är 
både ensamstående mödrar och invandrare, och därmed synliggöra en hittills osynlig 
grupp i samhället. Att vara ensamstående mor i ett främmande land kan tänkas innebära 
en problematik som skiljer sig från de svenska medsystrarnas. I denna studie skall 
kvinnors upplevelser och känslor belysas, i kombination med socialt stöd som de får 
eller inte får. Att studera det sociala stödet och sociala relationer fOr kvinnor med 
invandrarbakgrund är viktigt, eftersom tillgången i socialt stöd och storleken på den 
sociala relationen har ett positiv samband med individens välbefinnande (Erdwins, 200 l; 
Hao, 2000; Hao & kawano, 2001; Hurdie, 2001; Lansford & Caballo, 2001; Macdonald, 
1998; Wijnberg & Weinger, 1997). 

Metod 

En kvalitativ djupintervjuundersökning tillämpades i studien om ensamstående mödrar 
med invandrar bakgrund. Analysen av intervjumaterialet är influerad av Grounded 
Theory såsom den presenterats av Strauss och Corbin (1998). 

Deltagare 

Potentiella deltagare rekryterades genom författarens personliga bekantskap och nätverk. 
Det strategiska urvalet byggde på följande kriterier: - kvinnor inflyttade till Sverige vid 
vuxen ålder, - kvinnor över 30 år som bor med ett eller flera hemmavarande barn, -
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kvinnor som är ensamf'örsörjare i ett hushåll, - kvinnor som bor i en mellanstor stad, 
som har invånare mellan 30,000 och 50, 000 och - kvinnor som har bott i Sverige över 
fem år och har relativt god språkfiirdighet. 

Fem kvinnor valde att delta i undersökningen. Deras ursprungliga länder varierade, 
men samtliga kvinnor kom från länder utanför EU- och OECD länderna En kvinna var 
från Sydamerika, två var från Mellanöstern, en var från Afrika och slutligen en från 
sydöstra Europa. Kvinnornas ålder varierade mellan 33 och 41 år och antalet år i 
Sverige, mellan 9 och 15 år. Två kvinnor arbetade som timanställda inom offentlig 
sektor, två studerade och en kvinna var sjukskriven vid intervjutillfiillet. Fyra av 
kvinnorna gick igenom en skilsmässa i Sverige och en kvinna separerade under 
flyktvägen. Antalet hemmavarande barn varierade mellan 1 och 5 samt antal år som 
ensamstående mor mellan 2 och 14 år. 

Tillvägagångssätt 

Kvinnorna kontaktades först via telefon, då de informerades om forskningsetiska regler, 
såsom anonymitet och konfidentialitet. Vid detta tillfiilie bestämdes tid och plats för 
kommande intervjutillfiille. Samtidigt förklarades att i denna undersökning tillämpas 
upprepade intervjuer, dvs antalet intervjutillfiillen var två för varje person. Sju intervjuer 
ägde rum i deltagares hem och två intervjuer gjordes på en skola där kvinnan studerade. 
En kvinna avböjde en andra intervju. Samtliga intervjuer varade 40 - 45 minuter. De 
bandade intervjuerna skrevs ut inom 48 timmar. 

Instrument 

I denna undersökning utfördes upprepade intervjuer, dvs att varje kvinna intervjuades 
vid två tillflUlen. Vid den första intervjun handlade frågorna om livssituationen i 
hemlandet och vid den andra intervjun lades fokus på nuvarande situation. Frågorna var 
ostrukturerade och öppna och täckte följande områden: a) uppväxtmiljö, b) relation till 
föräldrar och familj i hemlandet, c) skäl för och process under invandring, d) 
anpassningsprocess i det nya landet, e) skilsmässa och separation, t) upplevelser av 
nuvarande sociala relationer och g) ensamhet, längtan och saknad. 

Grounded Theory är en analysteknik för bearbetning av kvalitativ data. 
Huvudsyftet med denna teknik är att skapa teorier/kategorier av ett studerat fenomen. 
Första steget betecknas som öppen kodning, då man identifierar substantiva begrepp i 
datamaterialet genom "line-by-line" - analys. Varje intervju producerar en stor mängd 
begrepp, som senare grupperas in och placeras under övergripande kategorier. Därefter 
jämförs varje del för att likheter och skillnader skall framstå. Detta steg betecknas axial 
kodning. Slutligen söks efter kärnkategori eller huvudkategori i sista steget, som 
betecknas selektiv kodning. Huvudkategorin skall syfta till det mest centrala och 
abstrakta i hela undersökningen (Strauss & Corbin, 1998). 
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Resultatet 

Fem beskrivande kategorier framträdde efter analys av upprepade djupintervjuer av fem 
kvinnor. Dessa kategorier är: 1) stödfunktion i det "gamla" landet, 2) kvinnors situation 
i det "gamla" landet, 3) uppbrott och ankomst till Sverige, 4) anpassning till det nya 
landet och 5) ambivalent fOrhållningssätt. Varje beskrivande kategori innehåller 2 till 4 
subkategorier. Samtliga kategorihierarkier demonstreras i en tabell och förklaras 
därefter i ovannämnd ordning. Kärnkategorin kulturkrock - öppna och stängda dörrar 
täcker in samtliga beskrivande kategorier och speglar det centrala begreppet i 
undersökningen. 

Tabell 1, Kärnkategorin "Kulturkrock - öppna och stängda dörrar" med fem beskrivande 
kategorier. 

Kulturkrock - öppna och stängda dörrar 

Stödfunktion i det "gamla" hemlandet Kvinnors situation i det "gamla" landet 
Bristande välfårdssystem Utbildningsvillkor 
Storfamiljens roll Tidigt bortgift 

Underordning 

Uppbrott och ankomst till 
Sverige 

Anpassning till det nya 
landet 

Ambivalent förhållningssätt 

Separation och flykt 
Främmande land 
Oviss framtid 

Ensamhet 
Behov av stöd 
Myndigheter 
En bättre framtid 

Stödfunktion i det "gamla" landet 

Umgänge med personer 
från samma land 

Tillit och misstro 
Rädsla fOr besvikelse 

Denna kategori handlar om kvinnornas uppväxtmiljöer och olika former av stöd i deras 
hemland. I den ingår subkategorier, bristande välfärdssystem och storfamiljens roll. 
Den första subkategorin beskriver hur samhället kvinnorna kommer från saknade ett 
organiserat välfårdssystem, vilket i sin tur blev anledning till att människor var tvungna 
att hjälpa varandra. Den andra kategorin förklarar betydelsen av familjen för kvinnorna. 
Att ha starka band med familjen var viktigt för samtliga kvinnor i undersökningen. 

Bristande välfärdssystem 

Trots att kvinnornas ursprungsland varierar, finns det starka likheter i deras upplevelser 
av uppväxtmiljön. Flera kvinnor har kommit från ett land där politiska och sociala 
förhållanden är konfliktfyllda. Där kan man se ett mönster av brist på demokrati och 
välfårdsystem som nästan tvingar människor att hjälpa varandra på personlig nivå. En 
kvinna uppger: 
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"Om man kommer till mitt land, då finns det ingen Socialen. ingen 
Försäkringskassan. Ingenstans du kan gå ochjråga om hjälp. Men vi hjälper 
varandra. Vi är Socialen till varandra, vi är Försäkringskassan till varandra. 
Du vet, om jag vill ha lite hjälp av dig, då jrågar jag dig om du kan hjälpa 
mig". 

Det är inte sällan man vänder sig till en kyrka eller ett muslimskt tempel, där man 
inte bara tär andligt stöd utan också ekonomiskt och socialt stöd. Det förekommer ofta 
att prästen hjälper de fattiga. "Folk är fattiga. De har inte pengar. Men det finns en 
präst man kan prata med. Det finns massor av stöd Om du har skuld och har barn, till 
exempel, det räcker inte med mat för dig, då for man pengar från dem varje månad". 
Även polis eller taxiförare kan vara hjälpsamma som en medmänniska. De hjälper 
människor i nöd genom att de på ett positivt sätt går utanför sin yrkesroll. "Hon pratade 
engelska och polisen tolkade. Och han pratade och polisen tolkade. Det var så. Sen sa 
polisen till mig att berätta allting, min historia hur det var mellan mig och honom, 
varför han gjorde sa. Och han sa till mig, jag ska hjälpa dig. Han hade ingenting att 
göra med det, men ... ". Så berättar en kvinna hur hon upplevde en polis som hjälpte 
henne att hitta sin man i hemlandet. 

Storfamiljens roll 

Kvinnorna erinrar sig sin familj som en starkt förbunden enhet, som brukade träffas 
vatje vecka och stora helgdagar. Det var viktigt att de träffades ofta för att stärka banden 
inom familjen. "Jag tycker till exempel, för oss är familjenjätteviktig. Väldigt, väldigt. 
Till exempel måste vi träffa hela familjen på varje jul eller nyårsafton . ..I/ ... ja, släkten 
och allt. Ja. Mamma och broder och mormor och allt. Väldigt viktigt. Och vi träffades 
nästan varje söndag. Varje dag på kvällen sitter vi tillsammans på gården. Det var 
jätteviktigt". Familjens samvaro skapade trygghet, som i sin tur skapade villkorslös 
kärlek bland dem. Samtliga kvinnor uppger, att de har upplevt en kärleksfull relation till 
sin familj. De hade också en stor familj, inte bara på grund av antalet syskon, utan på 
grund av att de hade sina släkter i grannskapet. Enligt dem består en familj inte bara av 
pappa, mamma och syskon, utan av mormor, farmor, morbror, moster, kusiner osv. "Jag 
hade min farmor och farfar som bodde granne med mig, första granne. Så vi hade dem 
där, och så hade jag en farbror där. Så vi hade ganska bra relation till dem och 
umgicks också. Vi hade andra släktingar som bodde i stan, men lite längre bort som vi 
umgicks också med dem". 

Man växte upp med många människor omkring sig. Om någon behövde hjälp, fick 
man alltid stöd av någon. Detta innebär att både tillgänglighet och frekvens i det stöd 
man rar av sin omgivning är mycket höga. Det kan också innebära att tätheten i familj, 
släkter och grannskap tenderar att bli ett något kvävande förhållande. "Om någon 
behöver pengar eller behöver hjälp med någonting, så ställde man upp, som barnvakt 
eller om man gjorde någonting hemma, renovera och sånt där. Då ställde man upp och 
hjälpte till. Det är helt annan kultur, liksom man bor ihop och hjälps åt . ..// ... det var 
nästan skyldighet a.tt hjälpa varandra". Praktiskt stöd inom släkten kan vara nästan 
pliktmässig. Det är självklart att ställa upp och hjälpa, men den självklarheten är med 
andra ord en ömsesidig skyldighet. Ställer man inte upp, kan det hända att man 
bettraktas som en dålig människa. 

Kvinnorna påpekade att deras uppväxtmiljö var varm och öppen, vilket delvis kan 
vara beroende av klimatet i det land de kommer ifrån. Dörrarna och fönstren är öppna 
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Grannar och släktingar, i synnerhet kvinnorna i grannskapet, samlas spontant på någons 
gård, skalar grönsaker och börjar prata. Det finns ingen hemlighet i hela grannskapet, 
eftersom alla känner varandra och alla vet vad som pågår i grannskapet. Samtidigt har 
de ofta låg toleransnivå mot avvikande i samhället. Man nedvärderas och ställs utanfOr 
samhället, om man inte lever upp till samhällets osynliga norm. En kvinna berättar hur 
man reagerar mot en frånskild man, fOr i hennes hemland fdrekommer sällan 
skilsmässa. "Man säger att det är mannen som inte kan ta hand om sin familj, förstår du? 
Man kränker dem ner" 

Kvinnors situation i det "gamla" landet 

Denna kategori beskriver kvinnors situation i hemlandet. En del kvinnor i 
undersökningen kommer från ett patriarkalt samhälle, där kvinnor betraktas som 
underlägsna män. Kategorin innefattar tre subkategorier, utbildningsvillkor, tidigt 
bortgift och underordning. Samtliga subkategorier beskriver hur det var fOr kvinnorna 
att vara kvinna i hemlandet. 

Utbildningsvillkor 

Kvinnors situation i det gamla landet kan delas in i två skilda kategorier. Den ena 
kategorin liknar den erfarenhet vi har från det svenska samhället och den andra är mer 
tydligt skild från vår. När det gäller utbildning uppger en del kvinnor att deras 
skolsystem är som Sveriges. "Jag gick 8 år i grundskolan och sen gick jag 4 år i 
gymnasiet. Det är ganska vanligt". Andra erfarenheter finns också representerade i 
studien. En kvinna gick till exempel endast i grundskolan, medan en annan kvinna inte 
fick gå i skolan alls. Det är endast män som får gå i skolan, inte kvinnor. "Pappa, han 
är väldigt sträng och flickor går inte i skolan. Han tyckte inte så. Och jag vaktade mina 
syskon. Ibland jobbade min mamma för att försörja oss och mina bröder. Jag gjorde 
allt. Jag var l O, 11 år, då måste jag städa, tvätta och ... ". Det är dock inte säkert 
huruvida alla flickor i det samhäl1et inte tär gå i skolan, eller om det enbart fOrekommer 
i enlighet med familjens/faderns bedömning och värdering i just denna familj. 

Tidigt bortgift 

I likhet med utbildningsvillkor, var det en del kvinnor som skilde sig från de andra 
kvinnorna gällande giftermål. De kvinnorna bortgiftes tidigt. "När jag blev 15, gifte de 
bort mig. Det är foräldrarna som bestämde. Hans föräldrar och mina föräldrar, de 
tyckte om varandra och de tyckte att vi passade. De gifte bort mig. Det var första kväll 
min man och jag ska sova i sängen, då pratade vi med varandra för första gången". De 
var sedan männens ägodelar och deras jobb var att ta hand om mannens familj. De 
bodde tillsammans med hela mannens familj, vilken består av hans fOräldrar, syskon, 
svägerskor och syskonbarn. 

Underordning 

Några kvinnor kommer från en kultur där kvinnor är underordnade. "[ mitt land, brukar 
de säga att kvinnor måste acceptera vad män gör och sånt, vet du. Alltid är kvinnor 

9 



nedtryckta". Flickor och unga kvinnor brukar stanna hemma och utIora hushållsarbete. 
De får inte ens gå till stadens centrum. 

" Män jobbar, ibland kvinnor också. Ibland, inte så ofta. Men mest män som 
jobbar. Vi hade i alla fall tid att umgås med På morgon måste vi tvätta. Vi 
hade ingen tvättmaskin, så tvättade vi för händerna. Och sen städar och 
lagar mat och sitter. Då kommer de andra (kvinnor från grannskapet) och vi 
virkar eller stickar eller syr. Man njuter alltid av den tiden . ..// .. jag kan inte 
gå ut. Man är sträng. Du vet, folk runt omlcring säger, aha, hans fru är ute 
eller sån. Man blir väldigt försiktig. Vi var inne". 

Våld mot kvinnor finns med i bilden av kvinnornas situation. Om en kvinna inte 
gör som hon är tillsagd, eller kanske när mannen är på dåligt humör, finns det risk att bli 
slagen. "Mina bröder, när de blev stora, de var killar. De kommer med deras tvätt och 
deras kläder inte var torra eller färdiga, då började de slå mig ... 11 ... pappa var sträng 
mot mamma också. Han slog henne, bestämde allt. Det är bara kvinnor som lider". 
Samma kvinna upplevde det likadant efter giftennålet. Då tröstade hon och hennes 
svägerska varandra, eftersom de var i samma situation,. 

Frånskilda kvinnor är rättslösa i vissa länder och antalet skilsmässor är mycket låg 
i sådana länder. Dock forekommer det då och då. I sådana fall måste kvinnorna lämna 
inte bara hemmet, utan också barnet/barnen och därmed staden. De har inte rättighet att 
träffa sina barn fOrrän de blir myndiga. "Om jag säger att mamma och pappa skulle 
skiljas, eller separera, så ska barnen stanna hos pappa. Mamma kan inte ta barnen. Det 
finns sånt hos oss. Allt är för pappa och pappas namn. Stackars mamma, det är mamma 
som föder och det är mamma som kämpar, men mamma Far ingenting . ..11 ... kvinnan kan 
inte stanna i den stat!', 

Uppbrott och ankomst till Sverige 

I denna kategori beskrivs processen under ut- och invandringen. I den ingår tre 
subkategorier, separation och flykt, främmande land och oviss framtid. Kvinnornas 
upplevelse av separationen från hemlandet, mötet med ett främmande land och ett tidigt 
skede i Sverige fokuseras i denna del. 

Separation och flykt 

Kvinnorna har kommit till Sverige av olika anledningar. En del kom på grund av krig 
eller politisk konflikt i landet, medan andra kom på grund av äktenskap. I båda fallen 
upplevde kvinnorna en stor sorg över separationen från sina närmaste, framfor allt sin 
familj. De hade ingen möjlighet att stanna kvar i hemlandet. Antingen var det kriget 
som tvingade dem att fly eller äktenskapet som fick kvinnorna att lämna sitt hem. En 
kvinna berättar hur det gick till när hon tvingades att fly från sitt eget hus. "Man är 
liksom utkörd, tvingades och hotades. Och de kommer och tar bara grejer. De kommer 
bara och öppnar dörren, kommer 3, 4 stycken med såna (gevär eller något vapen) och 
tar vad de vill. Det är krig. Det finns inga regler. Det är krig. De kommer och tar grejer 
och plundrar precis vad de vill. De säger att du måste fly". De som flydde från kriget 
visste ingenting om var de skulle hamna, medan andra kvinnor hade någorlunda 
kunskap om landet de skulle resa till. Dessutom hade de någon som väntade på deras 
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ankomst. De som invandrat som flyktingar har gått igenom olika flyktprocesser. Några 
kvinnor fick betala en stor summa pengar till mäImiskosmugglare for att kunna fly. I 
sådana fall är destinationen verkligen okänd. 

"Man kan bara åka därifrån. Man vet inte vart man skall hamna. Därför folk 
från mitt land har spridits överallt. De finns i Amerika, Tyskland, Italien. De 
finns i London. Det finns överallt. Man åker bara och sen hör man i vilket 
land man hamnar i". 

Det var inte ovanligt att det tog flera månader att komma till det slutliga landet. 
Några har mellanlandat någonstans innan de nådde Sverige. En kvinna erinrar sig: "Det 
tog 24 timmar från min stad till en annan stad, sen flydde vi därifrån till Budapest i 
Ungern. Vi åkte dit och var där i nästan en vecka. Och den mannen, han var smugglare, 
han kom klockan fyra på morgonen och sa att vi måste göra ordning. Vi måste åka. 
Därifrån åkte vi till flygplatsen och kom till Sverige". Hon visste varken på vilket hotell 
hon bodde, eller vart hon skulle åka efteråt, och de fick inte gå ut ur hotellrummet på en 
vecka. 

Främmande land 

Några kvinnor kom till Sverige och sökte asyl. För andra kvinnor var det mannen som 
ordnade tillståndet innan de kom. K vinnoma kände mest ensamhet och oro infor det 
okända landet, men ankomsten till Sverige kunde också betyda trygghet och lättnad 
efter den långa flyktprocessen. "När man kommer till Sverige, känner man sig lugn och 
trygg. För man får hjälp här. Man känner sig lugn", men å andra sidan," Jag grät i 
nästan sex månader. Jag kunde inte acceptera maten. Det var jätte jobbigt för mig och 
mina barn. Och samtidigt hade jag rädsla också. Hur ska det bli med mina barn och 
min man? Alla tankarna gickfram och tillbaka". 

Oviss framtid 

Någon kunskap eller information om det nya landet fick de inte, vare sig på vägen hit 
eller vid ankomsten. Den enda informationskällan var människor från samma land som 
vistades på samma flyktingläger. Från asylsökande till att ta besked om 
uppehållstillstånd är en tidskrävande process, och man kan inget annat att göra än att 
vänta. Många kvinnor upplevde den tiden som en evighet och kände stor ovisshet. Man 
kan varken skaffa egen bostad eller planera ror sin framtid. Stöd och kommunikation 
var begränsade under den tiden. En kvinna berättar hur det var i lägret. 

"Man bara väntar. Men sen en familj eller andra familjer som man kunde 
prata med Alla fick såna assistenter. Vi fick en assistent som var där under 
dagarna. Men man pratade inte med honom alls. Om man ville fråga något 
hur det funkar eller något, då fick man gå och fråga. Han var en och vi var 
kanske 50 stycken. Så han kunde inte själv ta emot hela tiden ". 
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Anpassning till det nya landet 

Denna kategori handlar om en process under vilken kvinnorna anpassar sig till det nya 
landet genom sina upplevelser av olika svårigheter. Kategorin innefattar fyra 
subkategorier, ensamhet, behov av stöd, myndigheter och en bättre framtid. 

Ensamhet 

Vare sig kvinnorna hade eller inte hade något val, är det ett faktum att de är i Sverige, 
medan deras familj, vänner, språk, kultur och tradition är långt borta i hemlandet. Den 
ångest som en del av kvinnor upplever, när de upplever sig ha valt fel, gör det svårare 
mr dem att acceptera det nya landet. Kvinnorna som hade gjort ett val var tvungna att 
acceptera, eftersom de visste, att det inte fanns någon återvändo. 

"Allt var förstört. Den tiden när jag flyttade hit. Det var ... vad ska jag säga, 
det värsta som jag har varit med om. Jag gjorde ett fel val. Jag kunde vara 
där och var lycklig .. .// .. Jag har !örstört allt. Du vet, jobbet som jag hade 
slutat, jag älskade mitt jobb och många saker. Jag har ingenting. Jag 
lämnade allt bakom mig när jag kom". 

Ensamhet upplevde kvinnorna också innan skilsmässan. De var ofta isolerade i 
hemmet. En kvinna uppger att hon inte vågade gå ut under de mrsta månaderna. Att inte 
kunna språket spelade stor roll for kvinnans rädsla. En del kvinnor kunde inte prata 
svenska vid skilsmässan, vilket gjorde det svårare for dem att söka stöd i sin 
omgivning. "När min man är borta, då var det fruktansvärt jobbigt för mig. Jag kände 
mig ensam. Inga släktingar. Jag hade mycket att berätta, men ... man blir ledsen". Hon 
hade ingen att prata med när hon behövde uttrycka sina känslor. "Jag grät bara", 
uppger hon. 

Behov av stöd 

Både mre och efter skilsmässan upplevde kvinnorna ensamhet, men skilsmässan 
mrstärkte känslan av ensamhet och saknad efter gemenskap och närhet. I synnerhet vid 
skilsmässan var det nödvändigt for kvinnorna att få praktiskt stöd. "Det är praktisk 
hjälp .. .!/. .. någon som kunde ta tag i någonting och hjälpa mig och ordna någonting, tid 
eller ordna möte med någon. Så jag behövde såna praktiska hjälper med vad vi skulle 
skriva på papper". Att fylla i papper, att kontakta olika myndigheter och att organisera 
om ett nytt liv i det främmande landet var inte en enkel sak for kvinnorna som oftast 
inte kunde språket så bra. För att söka känslomässigt stöd fann kvinnorna några 
myndigheter som den enda utvägen. De hade ingen annan att vända sig till. 

Myndigheter 

De tog kontakt med olika myndigheter, såsom socialvården, vårdcentralen och 
kvinnojouren, men kontakterna med myndigheterna var oftast negativa. En anledning 
till den negativa upplevelsen var myndigheternas ineffektivitet. Kvinnorna upplevde att 
det inte blev något konkret resultat, och därmed var det tidskrävande. De fick inte stöd 
vid den tidpunkt de behövde hjälp. Oftast fick de boka tid hos någon personal, sedan 
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vänta några veckor på mötet, men då var problemet oftast redan löst eller hade 
llirsvunnit. 

"Jagjick bara vänta och sen det här med min kontaktperson på socialen och 
så alltid vänta. När jag vill göra saker, de kontaktade. Men då ville inte min 
ex göra. Så kunde de inte göra heller. Det var halvgjort överallt. Det var 
alltid stopp och gick ingenstans. Det var som man bara springer runt utan 
någon utväg. Alla problem snurrar och snurrar. Ingenting löste sig'. 

En annan anledning till den negativa upplevelsen var dåligt bemötande. Flera 
kvinnor uppger att de kände sig kränkta eller felbehandlade av personalen. En kvinna 
berättade att hennes manliga psykolog på det första mötet, ställde en fråga om hon var 
zigenare, vilket hon reagerade starkt på. " Helt lconstigt! Kränkt! Det ordet gjorde mig 
väldigt ont. Det ordet var väldigt starkt. Du vet, hos oss ordet är väldigt stark. Zigenare 
for också respekt, men på annat sätt for oss .. .// ... när han säger zigenare, nej, nej, han 
säger att han inte menar illa, men for mig var det kränkande". 

En bättre framtid 

Kvinnornas behov av stöd och samtal tillfredsställdes inte. Det började dock se bättre ut 
med tiden. De hittade någon sysselsättning, såsom utbildning, arbete eller praktik. Där 
träffade de andra människor och kunde därmed tillfälligt glömma det negativa i livet. 
Den nya rutinen gav dem stabilitet och känslan av att de kan klara sig i livet. "Sen 
hittade jag jobb och började jobba. Då kände jag att jag fick utväg någonstans. Sen fick 
jag kurator, men då behövde jag inte henne. Dåfickjag utväg. Jag kunde komma ut och 
träffa folk och glömma så där problem. Och då visste jag att jag skulle klara mig". De 
kvinnor som ordnade arbete på egen hand, eller som klarar sig bra med utbildningen, 
känner en stor tillfredsställelse med sin förmåga. Deras självförtroende växer, då deras 
självständigheter ökar. 

Ambivalent förhållningssätt 

Denna kategori handlar om kvinnornas splittrade känsla gentemot personer från samma 
land samt kontaktsökandet i det nya landet. Kategorin innefattar tre subkategorier, 
umgänge med personer från samma land, tillit och misstro och rädslaför besvikelse. 

Umgänge med personer från samma land 

Att ha kontakt med människor från samma land är viktigt för många invandrare. 
Umgänget med dem kan fungera som ett fiktivt släktskap, då en blandning av vänskap 
och släktskap skapas. På så sätt kan man känna trygghet och i viss grad hålla traditioner 
levande. "Vi som lcommit från (hennes hemland) känner alltid som är sysIcon, förstår du? 
Vi har inget annat. Vi har ingen släkt, så är vi släkt till varandra. Det spelar ingen roll 
om jag inte känner dem alla, om det händer någonting till mig, hjälper de mig. Om det 
händer någonting, då hjälper jag dem. Det är nästan som familj som vi räknar. Man tar 
hand om varandra". 

Dock hade inte samtliga kvinnor en tät relation till människor från samma land. 
Kvinnorna håller, av olika anledningar, avstånd till dem. En av anledningarna till 
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avståndstagandet är, att de anser att personerna från hemlandet har förändrats. Detta kan 
ge upphov till en känsla av besvikelse. "Många kompisar som bor i den stora staden. Så 
ringde jag dem och pratade. De är från mitt land .. .!/ ... vi växte upp tillsammans. Gamla 
kompisar, men de gamla kompisar har också förändrats när de kom till Sverige. Varfor, 
förstår jag inte fortfarande. Varför människor förändras ... ". Däremot kan ett motsatt 
fall, dvs ej förändrats, ge upphov till en annan typ av problematik. Man upptäcker då, att 
personer inte har f6rändrat sin inställning, dvs att de fortfarande beter sig på samma sätt 
som de gjorde i hemlandet. En kvinna minns den tiden då hon hade en kvinna från 
samma land som sin granne. Då var båda dörrarna öppna och de umgicks som en familj. 
På frågan om det kändes som om hon var hemma, svarade hon: "Det var jobbigt. Det 
var för mycket. Ibland när barnen sov, kom de. Jag kan inte säga nej, du for går hem. 
Jag kan inte säga så. Barnen skulle vakna klockan åtta på morgonen, särskilt för min 
flicka var det jobbigt". I båda fallen krockar kvinnornas förväntningar och 
förändringarna med varandra. 

En annan anledning till ambivalens är olika åsikter, i synnerhet gällande den 
politiska situationen i hemlandet. Det kan vara påfrestande att diskutera politik, om man 
har skilda åsikter, eftersom detta kan leda till konflikt, på nytt, i det nya landet. " Det 
blir fel. Jag minns att vi inte kom överens. Vi hade olika åsikter, så vi slutade umgås 
med två familjer då. Det var såna problem i början. Det var ändå färskt. Det här med 
kriget och ... man hörde vad som hände, då ville man inte umgås med dem". Den tredje 
anledningen är antalet personer från samma land i den stad kvinnorna bor. Samtliga 
kvinnor bor i en mellanstor stad, där det inte finns många människor från hemlandet och 
inte heller f6reningar. En del kvinnor har dock inget behov av att söka efter eller ingen 
vilja att umgås med personer från samma land. 

Tillit och misstro 

När det gäller kvinnornas sociala relationer idag, anser de att dessa är otillfredsställande. 
De känner, att de varken har breda eller djupa relationer. Det fInns olika typer av 
vänskap, menar en kvinna. Den djupa vänskapen tär man genom en ömsesidig tillit och 
engagemang som byggts upp under lång tid. En annan typ av vänskap är ytlig vänskap, 
och då upplevs det som att man bär en social mask mot andra människor. De har svårt 
att öppna sig, och därmed blir relationer med nya vännerlbekanta begränsade och 
villkorliga. Det fInns också en misstro mot nya vänner/bekanta. 

"Om man vill, är det lätt att ta kontakt, men det är svårt att umgås, liksom 
hitta på grejer. Men man litar ju inte liksom som jag sa, på folk hundra nu. 
Utan man hittar på någon gång och det blir ingen sån man Far prata om 
saker för att man får be om hjälp på samma sätt, utan det blir lite så där, 
ytlig, ytliga relationer och det är lätt att dra sig undan och det blir inte jätte 
bra kontakt. Man tr4ffas ibland och pratar". 

Samtidigt känner kvinnorna ett stort behov av djup vänskap som kan ge de 
positiva upplevelser de hade under sin uppväxt. "Jag saknar så där djupare vänskap 
med någon somjag kan verkligen . ..!/ ... prata med om hur jag känner ... ". Längtan efter 
den djupare vänskapen, med andra ord, närhet, fInns hos kvinnorna, trots att de känner 
svårighet i detta avseende. "Jag vill gärna träffa mina kompisar, men det går inte. De är 
på jobbet och ja, olika saker. Problem som låter inte mig att göra det. Jag vill vara med 
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mina kompisar och går ut, ibland fikar och ibland går till någonstans och har roligt. 
Jag behöver den. Men jag har ingen". 

Rädsla för besvikelse 

Varför är det svårt att skapa tillfredsställande nya kontakter, och vad är det som hindrar? 
Kvinnorna menar att det är rädsla för att bli besvikna, och att de känt sig osäkra med 
den nya, sociala koden. Några kvinnor upplevde, att de hade blivit sårade när de 
öppnade sig mot andra människor. Därför blir man försiktig för att undvika att uppleva 
besvikelse. "Det var förut en dam som jag kände från andra stad Hon kom då och då, 
men hon kunde inte hjälpa mig. Jag kände hon sårade mig istället . ..11 ... med ord, utan 
att hon vet. Hon trodde att hon hjälpte mig, men det gjorde hon inte". Osäkerhet och 
svårigheter att fOrstå den sociala koden i det nya landet är en annan aspekt. Att inte veta 
vilka förväntningar man kan ha är fOrvirrande. " Man litar inte någon till hundra. Det 
blir så lätt att bli fel. Man kommer i såna situationer så att man inser att hon inte bryr 
sig om mig som man trodde". Därför slutar de att ha förväntningar. De inser att 
livssituationen för andra människor också är komplicerad. Balans mellan jobb och fritid, 
stress, omsorg om barn, tidsbrist, ekonomisk situation, ålder och sjukdom är några 
exempel på hinder för att kvinnorna ska kunna etablera en djup relation med andra 
människor. "Man jobbar åtta timmar, sen kommer man hem och tar hand om familjen 
också, det räcker inte med tiden. Man stressar mycket. Därför alla vill umgås med alla, 
men det går inte. Orkar inte". 

För att bygga upp tillit i en ny vänskap, behöver man ömsesidigt engagemang och 
en öppen attityd, anser kvinnorna. Det finns dock många hinder för detta. Trots att man 
är rädd för misslyckande och besvikelse, är det nödvändigt att ta ett steg längre för att 
lyckas med nya relationer. En kvinna uppger, att det är viktigt att vara aktivt i sitt 
sökande efter kontakter. "Jag måste bjuda mig själv och ta kontakt, annars kommer 
ingen och knacka på dörren och säga kan vi bjuda dig. Man måste bara själv kämpa. 
Det är inte hemlandet här i Sverige. Alla dörrar är stängda. Men du kan göra själv". 

Sammanfattning 

Resultatet av intervjuundersökningen av de fem invandrarkvinnorna visade, att deras 
uppväxtmiljöer tillhörde en kollektivistisk kultur, trots att de har olika bakgrunder och 
deras ursprungliga länder är olika. De växte upp i en "storfamilj", där släkt och ibland 
grannar ingick i familjestrukturen. En individ är då en del av helheten. Man har nästan 
skyldighet att hjälpa sin "familj". Tillgänglighet och kvalitet i ett sådant socialt nätverk 
är höga. Samtliga kvinnor uttryckte, "alla känner varandra". Detta innebär, att det alltid 
finns någon som är tillgänglig, när man behöver hjälp. A andra sidan innebär det också, 
att toleransnivån mot avvikande är låg. 

Erfarenhet av ut- och invandring var också en process aven yttre och en inre 
förändring. Kvinnorna genomgick svårigheter, såsom skilsmässa efter ankomsten till 
Sverige (med ett . undantag). Resultatet visar att kvinnorna har ett starkt behov av 
gemenskap och närhet idag, samtidig som de känner rädsla och osäkerhet inför att 
närma sig nya människor. Det ambivalenta förhållningssättet gör att deras nyskapade 
relationer blir ytliga och villkorliga. De är också ambivalenta mot människor från 
samma land, även om en del kvinnor använder relationen till dem som fiktivt släktskap. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att belysa livssituationen fOr ensamstående mödrar med 
invandrar bakgrund, i kombination med deras upplevelse av socialt stöd och sociala 
relationer. Resultatet av djupintervjuundersökningen med fem kvinnor från skilda 
ursprungsland visade, att kvinnorna hade ett stort behov och längtan efter djupare 
vänskap och bredare sociala relationer. Samtliga kvinnor upplevde likartad 
uppväxtmiljö, där de kände villkorslös kärlek och omsorg från sin omgivning. Deras 
skildring av uppväxtmiljön speglar i hög grad bilden aven kollektivistisk kultur. Idag 
lever de i ett land som domineras av individualister, det vill säga, i en individualistisk 
kultur. Att uppleva svårighet att etablera nya kontakter eller sociala relationer kan tolkas 
som att de genomgår en svår process i sina fOrsök att bygga upp identiteten på nytt i det 
nya landet. 

Kulturkrock - öppna dörrar och stängda dörrar 

Oavsett vilket skäl som gjorde att kvinnorna flyttade till Sverige, fick de lämna bakom 
sig allt de hade i sitt hemland. Det som kvinnorna saknar mest idag, är den gemenskap 
de hade i det "gamla" landet. För dem var det viktigt att ha sin "storfamilj" omkring sig, 
där alla dörrar var öppna. De kände trygghet i den, och de visste att man alltid kunde 
räkna med sina familjemedlemmar, vare sig de är fOräldrar, släktingar eller grannar, 
eftersom alla ingår i deras stora familj. De levde i ett samhälle som baserades på 
medberoende (interdependence) i relation till sin närmaste grupp, med andra ord, 
kollektivet. 

I en kollektivistisk kultur betraktas en individ som en del aven helhet, och där styr 
kollektivets nonn som det rätta sättet. Moralen kommer utifrån en värdering som 
familjen, släkten, grannskapet, hela byn eller kanske hela nationen har, och bestämmer 
individens handling och beteende (Sjögren, 1998). I en sådan kultur är relationen mellan 
individerna inom gruppen mycket tät, och man tenderar att ta emot mycket socialt stöd 
av sin grupp. Det skapar trygghet och en känsla av tillhörighet som skyddar individen 
från ensamhet (Ahmadi, 1998). Det krävs då konfonnitet inom gruppen, vilket i sin tur 
ge upphov till intolerans mot avvikande eller olämpliga beteenden. Dessutom tenderar 
man att avskilja sig från andra grupper (Triandis, 1989). Den kollektivistiska kulturen 
präglas av skam, och man är rädd att tappa ansiktet infOr andra (Sjögren, 1998). I en 
individualistisk kultur,· å andra sidan, värdesätter man individens kvalitet. Där betonas 
självständighet och jämlikhet. Moralen internaliseras genom socialisation, där individen 
betraktas som en ansvarsfull och oberoende person (Sjögren, 1998). Det 
individualistiska tänkesättet bygger på en avgränsning mellan individen och hennes 
omgivande miljö (Ahmadi, 1998). Till skillnad från den kollektivistiska kulturen 
karaktäriseras den som skuldkultur, då en individ styrs av sitt samvete och skräcken fOr 
den ångest som skuld skapar (Sjögren, 1998). 

Människans kognitiva fOrmåga utvecklas i relation till sin omgivning (Bussey & 
Bandura, 1999). En individ som socialiseras i en kollektivistisk kultur utvecklar därfOr 
ett kollektivt själv, vilket innebär att man uppfattar sig själv som en del av integrerade 
delar i kollektivet (Triandis, 1989). I denna mening konstateras det, att kvinnorna i 
studien har utvecklat "det kollektiva självet". De uppfattade sig själva som en del av den 
stora familjen, när de fortfarande bodde i sitt hemland. När kvinnorna lämnade sin 
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gamla gemenskap och kultur och flyttade till ett främmande land, mötte de en 
annorlunda kultur som de inte var bekant med. Då upptäckte de att dörrarna var stängda. 
Denna konfrontation innebär en början av inte bara en yttre, utan också en inre 
förändringsprocess. 

Identitetsåterbyggande process 

Triandis (1989) beskriver hur viktigt det är att ha en social identitet för individen, i 
synnerhet för personer som definierar sig själva med hänsyn till andra människor. Social 
identitet är en aspekt av det kollektiva självet, och innebär uppfattning aven själv som 
medlem aven socialgrupp. Tillhörigheten till någon grupp, t ex familjen, ger en person 
en social ställning och därmed identitet (Ahmadi, 1998). I den meningen är det möjligt 
att konstatera, att kvinnorna i undersökningen har förlorat en social enhet de tidigare 
relaterat till. En känsla av identitetslöshet och rotlöshet uppstår då. Den yttre 
-förändringen, såsom ut- och invandring, upprepade flyttningar och skilsmässa kan 
ytterligare bidra till förvirrande tillstånd. 

Att förlora sin identitet kan betyda, att man förlorar grundläggande trygghet i sig 
själv och i sin omgivning. När man konfronteras med en ny, komplicerad verklighet, 
försöker man omstrukturera sin sociala verklighet på ett kognitivt sätt. Med hjälp av de 
kognitiva förmågorna kan man utveckla strategier för att hantera nya situationer (1986, 
se Bussey & Bandura, 1999). Det är emellertid en mycket komplicerad process, 
eftersom kulturskillnader inte bara handlar om olikheter i livsstilar, utan om olikheter i 
sättet att varsebli verkligheten. Det är mer än att lära sig olika sätt att klä sig eller laga 
mat. Mötet med en annan kultur kan därför ge upphov till allvarliga problem, om man 
inte förstår sådana olikheter. Den som inte har någon trygghet i sin tillvaro, kan känna 
sig maktlös vid konfrontation med en annan kultur, som i sin tur leder till isolering, 
misstänksamhet, uppgivenhet eller bitterhet. 

Språket är en faktor som kan leda till att invandrare upplever olika typer av 
svårigheter som också orsakar flera problem. Problem med kommunikation är 
frustrerande och det är inte sällan man känner sig maktlös, underlägsen och känner 
utanförskap om man inte behärskar språket. De intervjuade kvinnorna har upplevt 
svårighet vid skilsmässan, eftersom de inte hade någon att prata med i sin omgivning. 
Även om det fanns någon, kunde de inte uttrycka hur de kände sig eller hur ledsna de 
var på grund av språket. Idag har de utvecklat sin språktlirdighet, så att de kan uttrycka 
sina tankar och känslor, vilket är positivt för deras anpassning. Detta kan dock medföra 
något negativt, exempelvis, degradering av hemlandets språk. På så sätt upplever 
invandrare ofta en kluven känsla beträffande sin identitet, oavsett hur många år man har 
bott i Sverige. För att komma över kluvenheten och forma om sin identitet är det 
nödvändigt för kvinnorna att känna trygghet och tillhörighet. 

Att skapa djupare och bredare sociala nätverk 

En av förutsättningarna för omformande av identiteten är, som nämndes ovan, 
gemenskap och känslan av tillhörighet. Sådana stödsystem är emellertid oftast 
bristfälliga. Alla människor har ett medfött behov av att knyta an till viktiga personer i 
sitt liv (Havnesköld & Risholm Mothander, 1995). Dessa viktiga personer betecknas 
som signifikanta andra (Andersen & Chen, 2002). Gemenskapen, som de intervjuade 
kvinnorna söker, är alltså den just med signifikanta andra. Enligt Andersen och Chen 
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(2002) aktiveras en mental representation av signifikanta andra vid mötet med nya 
människor, som påminner om någon eller några viktiga personer som finns lagrade i 
minnet, vilket i sin tur påverkar känslor, motivation och beteende. Detta kan betyda, att 
om man möter en person som påminner om en signifikant annan från gemenskapen i det 
gamla landet, är det möjligt att knyta an med denna person i det nya landet. 

Problematiken att skapa gemenskap ligger emellertid i hög grad i situationen som 
ensamstående mor. Många ensamstående mödrar har otillfredsställande sociala 
relationer på grund av stress och tidsbrist vilken oftast orsakas av ekonomiska 
svårigheter och omsorg om barn. I detta avseende finns det ingen skillnad mellan 
invandrarmödrar och infOdda svenska mödrar. Däremot kan problematiken hos 
invandrarmodern vara mer komplicerad på grund av att hon är invandrare. Hon 
konfronteras inte bara med brist på sociala relationer och socialt stöd, utan också 
svårigheten att omstrukturera sin identitet som en konsekvens av bristen. 

Ett sätt att möjliggöra f()r ensamstående mödrar med invandrar bakgrund att skapa 
bredare och djupare, sociala relationer är att bilda ett fiktivt släktskapssystem. Vissa 
etniska grupper i USA tenderar att flytta till och bosätta sig i områden där många av den 
egna etniska gruppen redan samlats (Gellis, 2003). Det fiktiva släktskapssystemet ger 
socioemotionella torbindelser inom gruppen, som har ett positivt samband med 
individens välbefinnande (Ebaugh, 2000, Gellis, 2003). En av de intervjuade kvinnorna 
hade en liknande relation till personer från samma land, då de hjälpte varandra och 
tillbringade storhelger tillsammans. Detta är dock beroende av vilken etnisk grupp man 
tillhör. Vissa grupper invandrare har inte sådana personer i närheten, i synnerhet inte i 
småstaden och inte heller i den mellanstora staden. En annan negativ aspekt med det 
fiktiva släktskapet är att gemenskapen inom vissa etniska grupper kan skapa ett eget 
samhälle i det svenska samhället, vilket i sin tur skapar en slags social isolering eller 
segregation. 

Bortom kulturella skillnader 

Iden om fiktivt släktskap kan vara användbar, när det gäller skapandet aven ny 
gemenskap. Ett tänkbart alternativ är att bilda ett lokalbundet nätverk. Detta kan likna 
en någorlunda organiserad samling personer inom grannskapet. Det skall fungera som 
en föreningsaktivitet, då träffar och aktiviteter planeras och organiseras, och 
medlemmar eller deltagare träffas regelbundet. Idealt med detta är att sammanf()ra olika 
etniska grupper, till och med svenskar. Detta kan leda till en möjlighet att främja 
interaktion mellan svenskar och invandrare samt mellan olika invandrargrupper. 

Ett annat alternativ är att utforma ett stödfamiljssystem. Då söks svenska familjer 
eller individer som kan ställa upp som en stödfamilj eller en kontaktperson åt 
invandrarfamiljer. De kan till exempel bjuda invandrarfamiljen på midsommarfest eller 
andra traditionella tillfllllen och vice versa. På så sätt kan båda parter lära känna 
varandras kultur. Båda alternativen måste dock startas och förmedlas genom någon 
myndighet, såsom socialtjänsten eller komvux, eftersom sådana nätverk eller system 
oftast inte uppstår spontant genom en enskild person. 

Människan är en social varelse vare sig hon tillhör en kollektivistisk eller en 
individualistisk kultur. Att skapa en sammanlänkande funktion i samhället skulle 
möjliggöra djupare förståelse för olikheter mellan kulturer och människor. Detta bidrar 
till att ensamstående invandrannödrar lättare kan hantera svåra situationer och därmed 
klarar av livet bättre. Det viktiga i det fiktiva släktskapet är, att man har en "vi"-känsla 
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gentemot andra personer i nätverken, som samtidigt kan fungera som resurser till olika 
slags stöd f6r kvinnorna. 

Begränsning i studien 

Trots att kvinnorna i undersökningen var från olika delar av världen, tillhörde samtliga 
kvinnor en kultur där kollektivismen dominerar. Invandrare är inte homogena, därf6r är 
det möjligt att det finns andra typer av problematik eller fenomen hos kvinnorna från en 
annan kultur, såsom den individualistiska. I denna studie berördes dock inte sådana 
kvinnors situation. På samma sätt begränsades studien till kvinnor från endast 
mellanstora städer, vilket också innebär att denna studie inte kan generaliseras. Detta 
också på grund av den kvalitativa metodens egenskap som inte tillåter att resultatet skall 
generaliseras. 

Förslag till framtida forskning 

Invandrarkvinnor som flyttar till ett annat land vid vuxen ålder konfronteras inte bara 
med problem med sin identitet, utan också med problem med t ex kulturella skillnader i 
barnuppfostran, eller oro infOr åldrande. Kvinnor som lever i en intakt parrelation kan 
dela samma problematik när det gäller ovanstående faktorer. Att se skillnader och 
likheter gällande de faktorerna mellan olika grupper av kvinnor kan vara ett viktigt 
ämne fOr forskningsstudier. 

Det finns individuella skillnader i både kollektivismen och individualismen. När 
det gäller till exempel kollektivismen, kan det finnas skillnader i etnisk tillhörighet, 
religion, klass, utbildningsnivå samt personlighet. Sådana faktorer speglas i hög grad 
hur mycket en individ kan lyckas med anpassningen till det nya landet, utan att f6rlora 
sin gamla identitet. Att studera sådana skillnader kan bidra till en djupare tOrståelse f6r 
invandrarkvinnors situation. 

Sammanfattning av diskussion 

Det kollektiva självet som möter en individualistisk kultur tvingas genomgå en 
omstrukturering i den kognitiva processen, och fOr detta krävs det trygghet i 
gemenskapen i den nya kulturen. Socialt stöd och sociala relationer, som inte fanns i 
tillfredsställande hög grad hos de studerade kvinnorna, är nödvändiga redskap fOr att 
bygga upp en ny typ av identitet. Att vara ensam ansvarig f6r barn, ekonomi spelar stor 
roll fOr bristen på tillgång till sociala relationer, vilket i sin tur ytterligare tOrvärrar 
situationen. För att bryta den onda cirkeln f6reslogs två alternativ, dvs fIktivt 
släktskapssystem och stödsystem, fOr att möjliggöra f6r kvinnorna att få bättre sociala 
relationer, och därmed främja deras integration i det nya landet. 
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