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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att förstå de bakomliggande motiven till att kvinnor från Ryss-

land har valt att emigrera till Norrbotten för äktenskap med svenska män. Studien är regionalt 

begränsad till Norrbotten och undersöker även kvinnornas förväntningar på livet med en 

svensk make och deras upplevelser i det nya hemlandet samt hur det har påverkat deras identi-

tet. Studien är kvalitativ till sin ansats och det empiriska materialet bygger på djupintervjuer 

med tio kvinnor från Ryssland i åldrarna 25 till 50 år som flyttade till Sverige efter äktenskap 

med svenska män. De teoretiska utgångspunkter som varit vägledande i tolkningen av det 

empiriska materialet har varit begreppen identitet, reflexivitet och trygghet. Studiens resultat 

visar att de bakomliggande orsakerna till kvinnornas migration från Ryssland till Sverige var 

ekonomiska och sociala otryggheten, deras längtan efter att uppnå den kulturellt betingade 

kvinnoideal som kvinnorna inte kunde förverkliga i deras situation i Ryssland, visionen om 

bättre värld i Väst. Livet i Sverige bidrog till att kvinnorna omvärderade sina föreställningar 

om kvinnans position i relation till familj och samhälle. I Sverige fann kvinnorna den ekono-

miska och sociala tryggheten som är nödvändig för individen. 

 

 

Nyckelord: migration, äktenskap, kvinnor, Ryssland, Sverige, identitet, familj, social trygg-

het, kvalitativ metod. 

 



 

 

Abstract 
 
The purpose with this sociological study is to understand the underlying motives why the 

Russian women have choose to emigrate to Norrbotten after marriage with Swedish men. This 

regional bounded study examine this women expectation of life with a Swedish husband in 

Norrbotten and their experience in the new native country and also how this have influenced 

their identities. This study is based on qualitative methodology, interviews with ten Russian 

women of ages from 25 to 50 years old who moved to Sweden after marriage with Swedish 

men.  

The conceptions that have been guidance in interpretation of the empirical materiel are iden-

tity, reflexivity and security. The result of the study shows that the underlying motives of 

women’s migration from Russia to Sweden was the economical and social insecurity, their 

longing for to reach the cultural female ideal image that the women couldn’t realize in their 

situation in Russia, and also the visions of a better world in West.  

The new knowledge of the Swedish society that the women acquired in Sweden has contrib-

uted to change of the identity; they revalued their visions of women’s position in the family 

and society. These women found in Sweden the economical and social security that is neces-

sary for the human. 

 

 

Key words: migration, marriage, women, Russia, Sweden, identity, family, social security, 

qualitative research. 

 



 

 

Förord 

Arbetet med undersökningen började trevande men har med våra respondenters hjälp vuxit 

och blivit ett mycket omfattande och innehållsrikt material. Vi är mycket tacksamma till de 

intervjuade kvinnorna som ställt sin dyrbara tid till förfogande, utan Er medverkan hade den-

na uppsats aldrig blivit till. Vi önskar er lycka till i era liv och hoppas att ni fortsätter att vara 

de starka kvinnor Ni är. 

Vi vill också tacka vår handledare Saila Piippola för den entusiasm hon förmedlat vid hand-

ledningarna.  

Till sist ett varmt tack till våra familjer som tålmodigt stöttat och uppmuntrat oss. Dessa nära 

och kära har milt tvingat oss till pauser i skrivandet och en mer praktisk inställning till livet.  

 

 

Boden den 10 april 2005 

 

Jelena Yenidogan 

Rose-Marie Skarpsvärd 
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1. Inledning 

 

Paradiset är amerikansk lön, en rysk fru, ett engelskt hus och kinesisk mat. 

Amerikanskt ordspråk1  

 

Internationell migration är ingen ny företeelse, människor har i alla tider rört sig över nations-

gränserna i sökandet efter en tryggad försörjning. Under senare delen av 1990-talet har dock 

en ökad migration till följd av äktenskap med svenska män, så kallad äktenskapsmigration, 

bland kvinnor från Ryssland särskilt uppmärksammats.2 Trots att den internationella migra-

tionen ökat i omfattning och sannolikheten att den kommer att öka i framtiden har immigrera-

de kvinnors sociala villkor i det nya landet föga uppmärksammats3. Svenska medier har under 

senare tid särskilt uppmärksammat så kallad ”trafficking”4 från Ryssland till Nordkalotten5. 

Tidningarnas rubriker som exempelvis ”Ryska kvinnor säljer sex på tågen!” (NSD, 

20030117) fick migrerade kvinnor från Ryssland att reagera över att medierna inte bara belys-

te den prostitution som förekom, utan att de utpekade en hel nation i samband med prostitu-

tion:  

”De ryska kvinnorna arbetar, studerar, uppfostrar sina barn och deltar aktivt i sam-

hälls- och föreningsliv. De är välutbildade och … har akademisk utbildning. Bland 

dem finns läkare, lärare, bibliotekarie och studerande vid universiteten här i Sverige. 

Ett liknande mönster finns i varje norrbottnisk kommun. Ryssar och ryskor arbetar 

som forskare i Luleå och vid Institutionen för rymdfysik i Kiruna. De är duktiga id-

                                                            
1 Hotenko, T., Хотенко Т. Русская жена глазами иностранца. COSMOPOLITAN. Nr 11 2001, i Анашкина Г. 
П., Погодина С.А., Брак с иностранцем как новая модель адаптации российских женщин в условиях 
переходного общества. www.ethnonet.ru 
2 Anashkina, G. P., Pogodina, S. A., Анашкина Г. П., Погодина С.А., Брак с иностранцем как новая модель 
адаптации российских женщин в условиях переходного общества. www.ethnonet.ru 
Alm Stenflo, G., Kärleken över gränserna. Välfärds Bulletinen. Nr 3 2001. www.scb.se 
3 Nyman-Kurkiala P (1999) Att flytta bort och hem igen. Boréa Bokförlag, Umeå , Knocke W (2000) Migrant 
and ethnic minority women: The effects of Gender-Neutral Legislation in the European Union. Ur: Gender and 
citizenship in transition. Edited by Barbara Hobson. Macmillan Press Ltd. Houndmills, Basingstoke, Hempshire 
and London. 
4 Nationalencyklopedin; Ordet trafficking är en samlingsbeteckning för människohandel, sexslavhandel som 
organiserad verksamhet över nationsgränser. Med anknytning till att kvinnor exploateras för sexuella ändamål 
för sin försörjning.  
5 NSD (2003), Norrbottens Kuriren (2003) 

http://www.ethnonet.ru
http://www.ethnonet.ru
http://www.scb.se
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rottsmän, idrottsledare och kulturarbetare. De har tillfört samhället hög kompetens 

till ytterst måttliga utbildningskostnader.” 6 

Strukturomvandlingar i ett samhälle samspelar med politiska beslut vilket får effekter på 

människors livsvillkor. I takt med att allt fler kvinnor i västvärlden ökat sitt  deltagande i det 

offentliga arbetslivet har  en motsatt trend utvecklats i Ryssland. Där har kvinnornas syssel-

sättning och möjlighet till självständig försörjning tvärtom  minskat. När möjligheterna till en 

tryggad försörjning i det egna hemlandet är begränsade kan de alternativ som står till buds 

vara att emigrera till ett annat land7. För kvinnor i Ryssland har äktenskapsmigration under 

senare delen av 1990-talet varit en utväg till förbättrade livsvillkor. Det handlar dock om om-

ställningar som påverkar den enskildes livsmönster och därmed även identiteten8. 

Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna uppsats är att förstå de bakomliggande orsakerna till varför kvinnor från 

Ryssland har valt att emigrera till Norrbotten efter äktenskap med svenska män. Det är en 

regionalt begränsad studie som även handlar om kvinnors förväntningar på livet med en 

svensk make i Norrbotten och deras upplevelser i det nya hemlandet samt huruvida det har 

påverkat deras identitet.  

De frågeställningar som ligger till grund för vår studie är: 

• Vilka förväntningar hade kvinnorna på äktenskapet med en svensk man och livet i 

Sverige?  

• Har migrationen och äktenskapet bidragit/begränsat kvinnornas möjligheter i livet?  

• Hur påverkas kvinnornas identitet av migrationen och äktenskapet? 

Disposition 

I uppsatsens inledning redovisar vi studiens problemområde samt behandlar tidigare forskning 

i ämnet. Andra kapitlet beskriver kvinnans livsvillkor i Sovjetunionen/Ryssland och i Sverige. 

I kapitel tre diskuterar vi våra metodologiska överväganden. De teoretiska utgångspunkter 
                                                            
6 Kurkkio, E., Vad blir framtidspriset för folkföraktet? NSD, 20030613 
7 Tyuryukanova, E.V., Тюрюканова Е. В. (1996) Миграция женщин из России: еще одна "стратегия успе-
ха"?  Гендерные аспекты социальной трансформации. Институт социально-экономических проблем 
народонаселения РАН. М. http://www.a-z.ru/women/texts/tyuryukanr.html  

http://www.a-z.ru/women/texts/tyuryukanr.html
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som  varit vägledande och värdefulla vid analysen redogör vi under kapitel fyra. I femte kapit-

let redovisas resultatet från vår undersökning och studiens resultat diskuteras därefter i kapitel 

sex. 

Aktuell och tidigare forskning  

På grund av att Sovjetunionen i princip varit ”stängd” till början på 1990-talet så är företeel-

sen, att ryska kvinnor gifter sig med svenska män och flyttar till Sverige ganska nytt. Detta 

gör att det finns obetydlig forskning i området. Trots att äktenskapsmigration började upp-

märksammas i Ryssland hittade vi endast två artiklar på Internet som berör ämnet. Författarna 

till den första artikeln, Anashkina och Pogodina, berör fenomenet äktenskapsmigration i sam-

band med demografiska problem i Ryssland. När äktenskapsmigrationen från landet ökade 

började ryska medier tala om utarmande av den nationella ryska genfonden. I artikeln framgår 

att enbart till USA reste 75 000 kvinnor från Ryssland på ”äktenskapsbesök” under de sista 

tolv åren.9 I den andra artikeln beskriver den ryska forskaren Tyuryukanova som studerar 

kvinnlig migration det karakteristiska för äktenskapsmigrationen: 60% av kvinnliga migranter 

är i åldern upp till 30 år, 30% av kvinnorna är i åldern 30-40 år, kvinnorna har ganska hög 

utbildningsnivå, mer än hälften av dem har högskoleutbildning.10 Mot bakgrund av att äkten-

skapsmigration föga belysts inom svensk forskning har vi valt att definiera migration i enlig-

het med Pia Nyman-Kurkiala (1999) som;  

”… individs eller grupps förflyttning i rummet och varaktiga byte av boplats. Emi-

gration respektive immigration (beroende på om man ser flyttningen ur utvandrings- 

eller invandringslandets synvinkel) avser flyttningar över nationsgränser och be-

nämns sammanfattande extern migration.” 11  

Enligt Kurkiala kan migration skiljas åt efter graden av frihet hos de som flyttar, det kan vara 

frivillig migration eller tvångsrelaterad migration som bottnar i deportation, slavhandel, etnisk 

rensning och flykt.12  

 

                                                                                                                                                                                          
8 Giddens, A. (1999) Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i det senmoderna epoken. Daidalos. 
Göteborg. 
9 Anashkina, G. P., Pogodina, S. A., Анашкина Г. П., Погодина С.А., (2003)  
10Tyuryukanova, E.V., Тюрюканова Е. В. (1996) 
11 Nyman-Kurkiala, P., (1999) s. 18  
12 Ibid. 
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Enligt Svenska statistiska byrån ökade antalet giftermål mellan svenskfödda män med kvinnor 

från Baltikum och Ryssland under 90-talet.13 Kvinnorna från Ryssland i vår studie gifte sig 

med svenska män och flyttade till Sverige frivilligt. Det andra som utmärker äktenskapsmi-

gration är att kvinnorna migrerade ensamma. 

 

                                                            
13 Alm Stenflo, G., Kärleken över gränserna. Välfärds Bulletinen. Nr 3 2001. www.scb.se 

http://www.scb.se
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2. Historisk bakgrund 

Kvinnornas livsvillkor i Sovjet/Ryssland 

Situationen i Sovjetunionen 
De sociala och ekonomiska förändringar som ägt rum det senaste decenniet i forna Sovjetuni-

onen har haft både positiva och negativa verkningar. För det första har en övergång från dikta-

tur till politisk frihet och från total kontroll av individen till självständighet ägt rum. För det 

andra har en hastig övergång till marknadsekonomi från ett fullständigt annorlunda system 

och livsstil har ägt rum samt bidragit till negativa effekter som den allmänna fattigdomen 

bland befolkningen, arbetslösheten och inflationen.14 

Alla de förändringar som inträffade efter Perestrojka, även positiva förändringar som exem-

pelvis personlig och politisk frihet, påverkade nästan utan undantag familjerna negativt. Dessa 

förändringar ledde till ökning av utomäktenskapliga förbindelser, olika slag av kärleksförhål-

landen och öppna sexuella relationer på arbetsplatsen. Det ryska samhället har gått igenom en 

upplösning av normer, värderingar och attityder och den ryska familjen har genomgått det 

samma. Gamla föreställningar och värderingar kommer dock ha inflytande en lång tid fram-

över.15 

Under Sovjettiden uppnådde kvinnor officiellt en jämlik position med män i arbetslivet. Enligt 

Sovjetisk lagstiftning hade alla rätt till arbete, med andra ord var alla tvungna att arbeta på 

grund av att personer som inte arbetade utanför hemmet drabbades av fängelsestraff samt att 

de inte fick någon pension när de pensionerades.16 Kvinnornas arbetsbelastning fördubblades,  

dels genom att det obetalda hushållsarbetet förbehölls uteslutande som kvinnornas ansvar 

samtidigt som de bidrog till familjens försörjning genom avlönat arbete. En inkomst i hushål-

let var inte tillräcklig, folk hade svårt att få det att gå ihop även med två inkomster.17  

Det var kvinnans ansvar att ta hand om barnen och även om mannen. Förväntningarna på 

kvinnorna var att sörja för god hushållsservice vilket gynnade makarna. En skrynklig skjorta 

                                                            
14 Yampolskaya, S. (1997) Russian families past and present. Kauppinen, K. & Gordon, T. (Eds.) Unresolved 
dilemmas. Women, work and the family in the United States, Europé and the former Soviet Union. England:  
Ashgate 
15 Yampolskaya, S. (1997)  
16 Ibid. 
17 Ibid., Granlöf, O. Att se bakom rubrikerna – några exempel på ryska kvinnoöden. 
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på en gift man symboliserade en fru som inte skötte sina plikter, vilket medförde att hans 

medarbetare tyckte synd om honom.18 

Vardagslivets mödor 
Vardagslivet i Ryssland var extremt svårt bland annat på grund av knapp hushållsekonomi. 

Brist på livsmedel och varor, avsaknaden av hushållsmaskiner samt knappt tillgänglig service 

innebar att kvinnor var tvungna att spendera flera timmar i köer till affärer och i köket. Även 

arbetstiderna på affärerna var ett problem eftersom alla affärer stängdes klockan 18.00 eller 

19.00 när människorna slutade arbeta och därför använde kvinnorna sin lunchrast till att hand-

la, män använde sin lunchrast till lunch.19 

Bostäder var ett annat distinkt problem för alla Sovjetiska familjer. Ändlösa diskussioner mel-

lan generationer som delade på en lägenhet och konflikter mellan grannar som delade på ett 

kök och ett badrum ägde rum på grund av bostadsbristen. Ett annat problem var att makar i 

många fall levde tillsammans för att de delade samma bostad och att det inte fanns någon 

möjlighet att få tag i någon annan. Trots en svår bostadsbrist uppmuntrades kvinnor till att 

skaffa flera barn. Detta för att en barnlös eller ogift kvinna inte uppnår samma respekt som en 

kvinna som fött barn och blir därför inte helt integrerad i det ryska samhället före barnafödsel,   

”Att vara kvinna är detsamma som att vara en moder.” 20 Men bristen på daghem och bostä-

der samt svårigheter att få tag i kläder och mat till barnen gav ryska kvinnor motsatt budskap. 

Barnuppfostran var ytterligare en börda som den ryska kvinnan ofta fick bära ensam. Till 

kvinnornas plikter hörde också att de förväntades hålla kontakten med barnens daghem och 

skolor, hjälpa barnen med studierna och se efter dem.21 

Den anspänning kvinnorna kom med till sina familjer, med barn som inte går att hålla ordning 

på, gör äktenskap väldigt bräckliga. De flesta av dem fortsatte att leva upp till alla de traditio-

nella förväntningar som deras makar och släktingar hade på kvinnan. De hårt arbetande kvin-

nornas liv kom att leda dem till valet mellan familjeliv och ett självständigt singelliv; 

”Women are adapting more quickly to changes in economic opportunity and need, 

than men to changes in women.”22  

                                                            
18 Yampolskaya, S. (1997) 
19 Ibid., Granlöf, O. Att se bakom rubrikerna – några exempel på ryska kvinnoöden. 
20 Johnson, E. Vem söker vad?: Ryska postorderfruar från Kirgizistan. s. 87. Nordisk öst-forum. (2001):1 
21 Yampolskaya, S. (1997) 
22 Yampolskaya, S. (1997) s. 96. 
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Från lönearbetare till hemmafru 
Kvinnornas livsvillkor har försämrats under 1990-talet efter Sovjetunionens sönderfall. I hu-

vudsak är det kvinnorna som förlorat sina arbeten och därmed sin sociala position vilket med-

fört att kvinnorna blivit ekonomiskt beroende och underordnade männen. Försämringen av 

kvinnornas situation har dessutom påverkat familjerna. Kvinnornas lägre inkomster i förhål-

lande till männen har medfört att de har tvingats återgå till hemmets rutinsysslor och rollen att 

serva sina män. Det bör påpekas att en del kvinnor ville stanna hemma som hemmafruar me-

dan andra blev tvingade att återgå till det obetalda hushållsarbetet på grund av att de miste 

sina arbeten samtidigt som det fanns begränsade möjligheter till att erhålla andra arbeten. 

Låga inkomster bland kvinnorna har förpassat dem till hushållsarbetet eftersom detta inkoms-

terna inte ansetts gynna en framtida pension.23  

Samtidigt som alltfler kvinnor i Väst och USA blivit delaktiga i arbetskraften har en motsatt 

trend intagit Ryssland. Kvinnorna återgår från betalt lönearbete tillbaka till det obetalda arbe-

tet i hemmet och blir hemmafruar. Även ensamstående kvinnor utan en man som försörjare 

tvingas stanna hemma om de mister arbetet, åtminstone en viss tid. Ökat beroende av en part-

ner för sin försörjning försvåras av ett ökat alkoholmissbruk i Ryssland som bidrar till en 

degradering av en avsevärd del av den manliga befolkningen.24 

Enligt den ryska sociologen E. Tyuryukanova är feminisering av arbetslösheten och svårighe-

ter med att kombinera arbete, hem och barn bidrar till att kvinnor från Ryssland överväger 

utvandring till ett annat land. Många kvinnor emigrerar till väst till följd av äktenskap med en 

utländsk man. Där hoppas de få möjlighet till förbättrad levnadsstandard och samtidigt chans 

att uppfylla den kvinnoroll som de vill påtaga sig för att i ryskt perspektiv vara en fullständig 

kvinna och en god mor.25 

Familjebildandet är ofta den primära anledningen till att kvinnor försöker “skaffa en karl” 

utanför landets gränser. Mannen och familjen är nyckeln till framtiden men även ekonomisk 

trygghet är en lockande faktor i deras försök att söka män utomlands. Kvinnorna som söker en 

äkta hälft utomlands påstår att det även beror på att den ryska mannen inte vill ta hand om 

någon annans barn utan att de vill ha en oberoende, välbärgad och vacker kvinna.26 

                                                            
23 Yampolskaya, S. (1997)  
24 Ibid. 
25 Tyuryukanova, E.V., Тюрюканова Е. В. (1996) 
26 Johnson, E. (2001):1, s.85-92. 
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Kvinnornas livsvillkor i Sverige 

Den svenska välfärden 
Sverige har utvecklats till ett rikt välfärdsland från att ha varit ett av Europas fattigaste länder 

under första hälften av 1800-talet. Välfärden i Sverige startade sin bana under efterkrigstiden 

vilket gjorde att landet hade det väl förspänt ekonomiskt-politiskt på femtiotalet. Produktions-

apparaten var intakt efter kriget och det fanns en omättlig marknad att exportera till återupp-

byggnaden av Europa. Men först på sextiotalet blev välfärden tämligen allmän och det var 

främst vardagslivet som förändrades.27 En växande andel av samhällets tillgångar har tagits 

om hand av det offentliga som stat, kommuner och landsting, vilket har varit ett viktigt inslag 

i denna process. Dessa resurser har sedan använts för att producera tjänster i offentlig regi 

inom utbildning, hälso- och sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg m.m. Men de har även an-

vänts till olika bidrag i form av pensioner, barnbidrag, bostadsbidrag, arbetslöshetsunderstöd 

m.m. och då främst till de icke yrkesverksamma personer.28  

Från hemmafru till arbetande sambo 
Framväxten av välfärdsstaten, industrialiseringen och moderniseringen hade olika effekter för 

kvinnor respektive män.29 Från sextiotalets mitt började allt fler kvinnor arbeta utanför hem-

met. Med det växande välståndet ökade bostadsstandarden och fler kunde skaffa sig en egen 

lägenhet. Under sextiotalet började könsrollerna debatteras och traditionella mönster mellan 

män och kvinnor att ifrågasättas. Detta årtionde var också sexliberalismens tid. Första krisfa-

sen under efterkrigstiden, i välfärdsstaten Sverige, kommer med oljekrisen 1974 och kampan-

jer för energisparande blir vanliga efter det. Slutet på sjuttiotalet var en brytningstid, både 

politiskt och ekonomiskt, med kraftigt växande kvinnodominerad sektor, främst i den offent-

liga livet. En strävan till ökat sammanboende utan äktenskap får sin början och sambon föds. 

Politiska reformer som infördes var sambeskattningens avskaffade och det kom en ny skils-

mässolag. Samboendet ökade och skilsmässorna blev fler än tidigare.30 

Kvinnan i det svenska samhället 
Skandinaviska forskare pekar ofta på välfärdsstatens dubbla karaktär i förhållande till kvin-

nor: den fungerar som frigörande kraften samtidigt som den reproducerar maktförhållandena 
                                                            
27 Ahrne, G. (red) (1996) Det sociala landskapet. Andra upplagan. Göteborg: Korpen. 
28 SOU 1998:3 
29 SOU 1998:6 
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mellan kvinnor och män som kommer till utryck i nya former. Kvinnor lönearbetar i stor ut-

sträckning i de skandinaviska länderna. De har egen inkomst samt att den offentliga barnom-

sorgen är väl utbyggd vilket har bidragit till att stärka kvinnors ställning i samhället. I skatte- 

och bidragssystemen betraktas kvinnor som individer och arbetstagare, inte som hustrur och 

mödrar, men detta till trots är maktrelationerna relativt oförändrade mellan kvinnor och 

män.31  

Svenska kvinnor och män arbetar lika mycket, men kvinnor är dock mer beroende av väl-

färdsstaten än män om man ser till den andel av den totala inkomsten som är transfereringar 

(bostadsbidrag, barnbidrag e t c). Detta beror på att kvinnorna får lön för färre timmar än män, 

och lägre lön för de timmar de arbetar samt skall fler personer försörjas på kvinnornas in-

komster.32 Det måste dock påpekas att både kvinnor och män får en större andel av sina in-

komster från välfärdsstaten idag i form av olika typer av bidrag och ökningen är störst för 

män. Kvinnor har fått ökade löneinkomster och ökade bidrag från välfärdsstaten och därmed 

har deras beroende av män minskat och möjligheter att kunna försörja sig och eventuella barn 

efter skilsmässa eller separation ökat.33 

Denna utveckling kan beskrivas som att kvinnorna har gått från ett beroende av män som för-

sörjare till ett beroende av välfärdsstaten, eller att de har gått från ett ”husmoderskontrakt” på 

1930-talet till ett ”jämställdhetskontrakt” på 1970-talet. Men könshierarkin har vidmakthållits 

genom nya former av segregering mellan kvinnor och män. 

”Välfärdsstaten bidrar till att stärka kvinnors ställning, men premierar typiskt man-

liga beteendemönster och manlig tidanvändning. Avlönat arbete betraktas som vikti-

gare än oavlönat och många av välfärdsstatens transfereringar är knutna till lönein-

komster.” 34 

                                                                                                                                                                                          
30 Ahrne, G. (red) (1996)  
31 SOU 1998:6 
32 Ibid. 
33 SOU 1998:3 
34 SOU 1998:6, s.148 
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Välfärdsstatsforskare runt om i världen pekar ofta på de framsteg skandinaviska kvinnor gjort 

i form av sociala och ekonomiska rättigheter. Vid jämförelse med andra välfärdsstater finner 

man i allmänhet att de skandinaviska länderna är de mest ”kvinnovänliga”.35 

 

                                                            
35 SOU 1998:3 
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3. Metodologiska överväganden 

Syftet med uppsatsen är att förstå de bakomliggande motiven till att de ryska kvinnorna i vår 

studie har valt att emigrera till Norrbotten i Sverige. Med utgångspunkt från vårt syfte och 

våra frågeställningar anser vi att en kvalitativ forskningsansats är mest lämpad för att få en 

djupare förståelse av det vi studerar. 

Verkligheten och ”sanningen” består av individens upplevelser av verkligheten. Fakta är alltid 

tolkningsresultat och ”sanning” är liktydigt med avslöjanden av förhållanden som tidigare 

varit okända.36 Det är inte några absoluta sanningar som vi söker utan istället nya sätt att för-

stå företeelser som kan vara svåra att hantera i vardagsförståelsen.37 Vi som skriver detta upp-

sats är inte intresserade av hur världen är utan hur den uppfattas, det vill säga hur den tolkas, 

det intervjupersonerna delger oss är deras tolkning av verkligheten.38 Våra egna referensramar 

har i sin tur påverkat deras tolkning av verkligheten och vi tolkar materialet med vår förförs-

tåelse som kan bestå av antaganden som är mer eller mindre omedvetna. Denna förförståelse 

påverkar vad vi som forskare ser, vilket är skälet till att forskningen aldrig besitter en absolut 

objektivitet utan endast en relativ objektivitet.39 Vår egen förförståelsen har varit en tillgång 

och inte ett hinder för att tolka och förstå kvinnornas berättelser.  

Forskningsproblemet har fått styra valet av metod.40 Kvalitativ metod blev ett naturligt val för 

vår studie eftersom kvalitativa metodens huvudargument är förståelse och upptäckt. Djupin-

tervjuer valdes som undersökningsmetod eftersom ambitionen med studien inte var att under-

söka några på förhand uppställda hypoteser, utan snarare att generera kunskap om det feno-

men vi valt att studera. Våra frågeställningar grundar sig på vad personerna själva har upplevt 

och hur de uppfattat det. Det handlar alltså om en subjektiv upplevelse av den egna uppfatt-

ningen. Fördelarna med kvalitativa metoder är att man kan beskriva komplicerade fenomen 

och processer och framför allt närma sig en förståelse av mänskligt beteende. De kvalitativa 

metoderna ger också möjlighet att förklara varför individer agerar på ett visst sätt och sätta in 

detta i en kontext genom djupanalyser. Vidare avspeglar metoderna ett synsätt och förhåll-

ningssätt som betraktar människan utifrån ett helhetsperspektiv. Kvalitativa metoder fokuserar 

på händelser i sin naturliga miljö, hur det är i verkliga livet och undersöker fenomen i sin kon-
                                                            
36  Alvesson, M.& Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 
37  Molander,B. (1988) Vetenskapsfilosofi.Stockholm: Thales 
38  Patel, R. & Davidson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 
39  Alvesson, M.& Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur 
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text. Dessa situationer, ofta vanliga och normala, speglar det dagliga livet hos individer, grup-

per, samhällen och organisationer.41 Valet av kvalitativ metod grundades även på att det vi 

valt att undersöka kunde uppfattats som väldigt privata i många avseenden och därför hade 

frågorna kring detta varit svåra att besvara via en enkät. De frågor (se Bilaga1) som vi  tyckt 

varit relevanta har fått bilda basen under intervjun men även intervjupersonernas egna syn-

punkter och uppfattningar har fått styra utvecklingen av intervjun, under förutsättning att det 

har rört frågeställningarna för uppsatsen. Denna teknik tillåter en flexibilitet i intervjusituatio-

nen och den liknar mer ett vanligt samtal.42  

Urvalsprocessen 

För vår undersökning grundade vi valet av respondenter till att begränsa oss regionalt till 

Norrbotten. Den målgrupp vi valde att intervjua var kvinnor med ryskt ursprung som flyttat 

till Norrbotten på grund av äktenskap med svenska män. De tio kvinnorna som vi har inter-

vjuat är bosatta i olika delar av Norrbotten och de flesta kommer från storstäder i norra Ryss-

land. De har varit bosatta i Sverige mellan två till fjorton år och är i åldrarna  25 och 50 år. 

Tre av kvinnorna har flyttat till Sverige i 22-23 års ålder: två av dem valde att avsluta sina 

högskolestudier i Ryssland före flytten till Sverige, en kvinna avbröt högskolestudierna i sam-

band med flytten. De andra var yrkesarbetande, självförsörjande kvinnor och hade barn från 

tidigare äktenskap med sig när de flyttade till Sverige. Mer än hälften av kvinnorna i under-

sökningen hade olika högskoleutbildningar i Ryssland. En av de intervjuade kvinnorna be-

härskade två andra skandinaviska språk vid tiden då hon flyttade till Sverige. 

Att upprätta kontakten med kvinnor från Ryssland var inte helt okomplicerat. Till att börja 

med fick vi kontakt med en kvinna som tillhörde den kategori vi tänkte undersöka och gjorde 

en testintervju med henne för att erhålla en innehållsmässig granskning av intervjufrågorna.43 

Kvinnan hade kännedom om andra kvinnor från Ryssland vilka passade vår målgrupp som vi 

kunde kontakta. Eftersom det område vi studerat är av privat karaktär har en del av de tillfrå-

gade tackat nej. Vår urvalsprocess har utgjorts av ett snöbollsurval och har skett slumpmäs-

sigt. Intervjuerna har skett fortlöpande allt eftersom de tillfrågade har samtyckt.  

                                                                                                                                                                                          
40  Starrin, B. m.fl. (1991) Från upptäckt till presentation. Lund: Studentlitteratur. 
41 Miles, B.M. & Huberman, A.M. (1994) Qualitative Data Analys. Sages Publications. 
42 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 
Studentlitteratur. 
43  Gustavsson, B. red. (2003) Kunskapande metoder. Lund: Studentlitteratur. 
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Forskningsfältet hade nog inte varit öppet för oss om inte vi hade varit kvinnor samt att en av 

oss själv var från Ryssland. Att den ena av oss kunde ryska var en förutsättning för att kunna 

intervjua en del av kvinnorna. Fördelen med att en av oss som intervjuare kunde ryska bidrog 

till att även de kvinnor med begränsade språkkunskaper i det svenska språket kunnat uttrycka 

sig mer nyanserat på sitt modersmål än det svenska språket. Respondenterna fick själva välja 

vilket språk vi skulle använda vid intervjutillfället, det vill säga det språk de kände att de kun-

de uttrycka sig lättast på. Språket har inte varit någon begränsning för oss, dels när det gällde 

de respondenter som ville att intervjun skulle vara på deras modersmål eller de artiklar i äm-

net som var skrivna på ryska. 

Metod 

Forskningsprocessen började med att göra en genomläsning av det som är skrivet i ämnet vi 

skulle undersöka. Litteraturgranskning har till sitt syfte att ge översikt över den tidigare sam-

lade kunskapen i det studerade området samt att ge stöd i formuleringen av uppsatsens fråge-

ställningar. Den kan också vara till hjälp vid precisering och definition av begrepp samt ge ett 

historiskt perspektiv.44  

I all vetenskaplig forskning skall tillförlitligheten diskuteras, även tryckt material måste be-

dömas ur objektivitetssynpunkt. Det finns fyra krav som ska uppfyllas: äkthetskrav, oberoen-

dekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav.45 Att materialet som använts skulle vara oäkta 

hade vi inga skäl att misstänka. Vad gäller oberoendekravet är primärkällor att föredra före 

sekundärkällor och i de fall som sekundärkällor använts har vi kontrollerat primärkällan i de 

flesta fall. Ett material kan vara vinklat beroende på vem som har skrivit det, vilket är viktigt 

att ha i åtanke och det är vi medvetna om, men svårigheten för oss har varit att få tag i något 

material i ämnet över huvudtaget. Eftersom det vi undersöker är ett relativt nytt fenomen har 

vi endast fått tag i nyare material vilket gör att studien uppfyller färskhets- och samtidighets-

kravet. 

Parallellt med litteraturgranskningen, allt eftersom problemområdet och frågeställningarna 

började utkristallisera sig, utarbetade vi en intervjumall och påbörjade förberedelserna till 

våra fältstudier.  

                                                            
44 Backman, J. (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
45 Ejvegård, R. (1996) Vetenskaplig metod. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
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Testintervjun som vi utförde i ett tidigt skede av arbetet med vår uppsats var bra ur flera syn-

vinklar: vi fick en uppfattning om ungefär hur lång tid en intervju tog och även vilken teknisk 

utrustning som var mest lämpad att använda vid intervjuerna. I genomförandet av intervjuerna 

användes bandspelare vilket förenklade dokumentationen av svaren och det var dessutom en 

förutsättning för att kunna översätta de intervjuer som gjordes på ryska. En annan viktig för-

del med att använda bandspelare har varit att vi under intervjuerna inte behövt vara fullt sys-

selsatta med att föra anteckningar vilket bidrog till att vi bättre kunde koncentrera oss på att 

ställa följdfrågor.  

Av de tio intervjuerna i vår studie gjordes fem på ryska språket och fem på svenska. Tre av de 

svenska intervjuerna har den ena av oss gjort med kvinnor från Ryssland som behärskar det 

svenska språket väl och två kvinnor har vi intervjuat tillsammans på svenska. Vi djupintervju-

ade utifrån teman och hade till mesta del öppna frågor. Öppna frågor är en invitation till den 

tillfrågade att svara med en berättelse. Det verkar tämligen generellt vara så, att ju mer öppet 

man frågar desto större är sannolikheten att respondenten svarar med en berättelse eller delar 

av en sådan.46 Under intervjuerna har vi låtit respondenterna berätta sin historia med så lite 

inblandning från vår sida som möjligt. Flera av respondenterna har gett en målande bild av sin 

livssituation med flera exempel vilket har lett till ett omfattande material. Intervjuerna utför-

des i respondenternas hem, då dessa förmodas känna sig mer avslappnade när de känner sig 

hemma vilket bidrar till att de avger mer naturliga svar.47 Intervjuerna pågick i cirka 1½ - 3 

timmar. 

Etiska överväganden 

Etiska aspekter är något som måste diskuteras i samband med att intervjuundersökningar görs. 

De flesta etiska regler för samhällsforskning rekommenderar en så stor öppenhet som möjligt, 

det vill säga att forskaren bör informera uppgiftslämnare om studiens upplägg, syfte och ge-

nomförande.48 Detta har följts då studiens syfte och genomförande har delgivits redan vid 

första kontakten som togs per telefon och bemötandet av samtliga intervjupersoner har varit 

positivt. När vi genomfört arbete med intervjuerna har vi följt de forskningsetiska principer 

som Vetenskapsrådet föreskriver. Samtycke att medverka i undersökningen har inhämtats av 

intervjupersonerna och de har informerats om deras uppgift samt att medverkandet är frivilligt 

                                                            
46 Jackobsen, K. (1993) Intervju – konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur. 
47 Gustavsson, B. (2003) Kunskapande metoder. Lund: Studentlitteratur. 
48 Starrin, B. m.fl. (1991) Från upptäckt till presentation. Lund: Studentlitteratur. 
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och att de har rätt att när de vill avbryta sin medverkan. Vi har också talat om att forsknings-

resultaten används endast i vårt vetenskapliga arbete och kommer att redovisas i en C/D-

uppsats och kommer inte att användas i något annat syfte, allt enligt forskningsetiska princi-

per.49  

Det vi valt att undersöka kan vara etiskt känsligt i många avseenden. Norrbotten är en liten 

region och det finns inte så många kvinnor med ryskt ursprung i länet vilket gör att de lätt kan 

bli igenkända. Därför informerades kvinnorna redan vid första kontakten och i inledningen av 

intervjuerna att det intervjumaterial som kommer att ingå i uppsatsen skall anonymiseras i 

möjligaste mån. På samma grunder har vi valt att inte nämna några orter i vårt material och 

fingerat kvinnornas namn. Utmärkande händelser som kvinnorna berättat om kan vara lätta att 

identifiera, varför vi var tvungna att utelämna dessa i vår resultatredovisning av hänsyn till de 

medverkandes situation.50  

Eftersom en del av intervjuerna i vår studie gjordes på ryska ställdes vi inför problemet med 

språket och eftersom sättet hur vi handskades med problemet även berör tillförlitligheten i 

studien har vi valt att redovisa det under avsnittet Validitet.  

Tolkningsprocessen 

Alla intervjuer har spelats in på band och kvinnornas röster har omvandlats till utskrifter från 

bandupptagningarna. De intervjuer som gjordes på svenska har tecknats ner ordagrant och de 

intervjuer som gjordes på ryska har översatts till svenska. Eftersom de flesta intervjuer pågick 

cirka två timmar blev översättningarna väldigt omfattande och tog betydligt mer tid än vi räk-

nat med. Översättningarna var dock nödvändiga för att vi båda skulle kunna analysera materi-

alet. Vi som gjorde undersökningen är kvinnor med olika ursprung och nationalitet: den ena 

av oss är född och uppvuxen i respondenternas forna hemland Ryssland och den andra är född 

och uppvuxen i deras nya hemland Sverige. Mot denna bakgrund har vi även olika förförståel-

se för olika situationer som kvinnorna berättat om. Det faktum anser vi var fördelaktigt i ana-

lysdelen samt även en tillgång vid tolkningen av resultatet eftersom den gjorde det möjligt att 

föra en konstruktiv dialog/diskussion genom hela forskningsprocessen.  

                                                            
49 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer. www.vr.se  
50 Ibid. 

http://www.vr.se
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För att strukturen skulle bli mer märkbar i intervjuerna analyserades de först i sin helhet och 

sedan analyserades intervjuns beståndsdelar. Helhetsbilden ändrades successivt vartefter de-

larna förändrade den och delarna i sin tur förändrades efter att helhetsbilden förändrade sig.51  

Det empiriska materialet har lästs igenom flera gånger och kodord har skrivits ned först en-

skilt och sedan tillsammans. I den substantiva kodningen spårade vi begrepp som var genom-

gående eller utmärkande för varje intervju. Med koderna får man en koncentrerad schematisk 

bild av data som består av till synes skilda fenomen.52 Därefter sammanställde vi det emiriska 

resultatet utifrån dessa begrepp. Eftersom kvinnornas berättelser ofta var så levande och be-

skrivande, valde vi att presentera resultatet från studien med intervjucitaten. Detta för att 

kvinnorna uttryckte sig tydligt och nyanserat samt att vi strävade efter att kvinnornas ”röster” 

skulle få höras. När vi nedtecknat intervjucitaten har vi gjort försiktiga revideringar från tal-

språk till skriftspråk utan att ändra innehållet i citaten.53 

Intervjuareffekten 

När intervjuer används som metod för datainsamling är det viktigt att vara medveten om att 

den intervjuade kan påverkas av själva intervjusituationen, en intervjuareffekt kan uppstå. 

Den är ett resultat av att intervjuaren uppträder på ett sådant sätt att de tillfrågade, omedvetet 

eller medvetet, förstår vilka svar som förväntas av dem.54 Det är viktigt att vara medveten om 

den egna rollen som forskare och inte påverka under själva forskningsprocessen och därmed 

inte påverka forskningsresultaten.55 Informanterna kan ge det svar som de tror att intervjuaren 

vill ha, vilket är ett problem som kan uppstå vid forskning.56 Därför har vi strävat efter att 

vara neutrala vid genomförandet av intervjuerna samt strävat efter att undvika att lägga in 

några värderingar, vare sig i frågornas formuleringar eller i sättet att ställa dem. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet inom den kvalitativa forskningen handlar främst om att beskriva in-

samlandet och bearbetning av data på ett hederligt sätt. 

                                                            
51 Alvesson, M.& Sköldberg, K. (1994), Starrin, B. m.fl. (1991) 
52 Starrin, B. m. fl. (1991) 
53 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
54 Patel, R. & Davidson, B. (1994) Forskningmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 
55 Widerberg, K. (1995) 
56 Starrin, B. m.fl. (1991) 
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Reliabilitet innebär att undersökningens resultat ska vara tillförlitligt. Vid intervjusituationen 

måste forskaren ha flera olika saker i åtanke: att försöka få liknande intervjusituationer för 

alla deltagare och att undvika forskarens påverkan på respondenterna. Genom vårt val att mest 

ha öppna frågor i intervjuerna minskade vi vår påverkan på deltagarna. Att vi är två personer 

med olika ursprung som har deltagit i arbetet med intervjuanalyserna ökar också reliabiliteten.  

Representativiteten i kvalitativ undersökning kan uppnås genom ett urval som är baserat på 

frågeställningen eller en teori om forskningsproblemet.57 Vi anser att vi har uppnått represen-

tativiteten i vår undersökning eftersom vårt urval av intervjupersoner grundades på våra 

grundläggande frågeställningar. 

Vad gäller den interna validiteten, det vill säga att man tolkat rätt, finns det flera sätt att för-

säkra sig om. För vår del bidrog våra olika ursprung och bakgrund till dess fördel. Det faktum 

att vi är kvinnor och studerar kvinnor har vi inte tänkt ta upp i vidare bemärkelse eftersom vi 

anser att det är ganska självklart att vi som kvinnor är intresserade av ”kvinnliga fenomen”. 

Dessutom har vi inte sett i arbeten av manliga forskare några förklaringar om varför de är 

intresserade att studera frågor som rör män och de brukar inte heller bli ifrågasatta. 

Man kan även betrakta den kvalitativa analysen utifrån och göra en bedömning huruvida re-

sultaten kan anses som rimliga. Ett annat sätt är att låta informanterna själva bedöma hur kor-

rekta resultaten är.58  

Språket i sig är fullt av värderingar. I vårt fall, i och med att hälften av intervjuerna gjordes på 

ryska och måste översättas till svenska, blev det dubbeltolkning av intervjumaterialet. Trots 

att den av oss som översatte intervjuerna till svenska har erfarenheter av tolk- och översätt-

ningsarbete valde vi att återge textcitaten på ryska (se Bilaga 2) för att öka tillförlitligheten. I 

kapitlet där vi redovisar resultatet av undersökningen har vi numrerat de citat som återges på 

ryska i bilagan. Intervjupersonerna har fått läsa översättningen och jämföra med deras citat för 

att se att de överensstämmer och inte missförstås. 

                                                            
57 Kvale, S. (1997) 
58 Miles, B.M. & Huberman, A.M. (1994) 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Modernitet och globalisering 

Den brittiske sociologen Anthony Giddens resonerar i många av sina böcker kring effekterna 

som ökande modernisering och globalisering har, på det sätt som individen upplever sig själv 

i dagens västerländska samhälle. Det drag som skiljer moderna kulturer och levnadssätt från 

förmoderna är modernitetens dynamik. Förklaringen till modernitetens dynamiska karaktär  

anser Giddens beror på tre huvudelement. För det första att det har skett åtskiljandet av tid och 

rum som har möjliggjort sociala relationer tvärs över stora avstånd i tidsrummet. För det andra 

att med utvecklande av abstrakta system, som innesluter expertsystem och symboliska medel, 

lyfts sociala relationer ut ur sina lokala sammanhang (urbäddning). Och slutligen hänvisar 

Giddens till modernitetens reflexivitet som består i en tendens att konstitutionell omarbeta 

varje situation med en ny kunskap och information som bakgrund.59 

”Moderniteten är oundvikligen globaliserande”60, detta är enligt Giddens självklart med hän-

syn till urbäddning och reflexivitet. Giddens definierar globalisering som  

”... en intensifiering av världsomspännande sociala relationer som förbinder åt-

skilda lokaliteter med varandra på ett sådant sätt att lokala tilldragelser formas av 

händelser som uppträder många mil bort och vise versa.” 61 

En resultat av modernitetens globalisering är den ökade migrationen. Trots att ekonomiska, 

politiska och kulturella influenser har ökat världen över, flyttar folk ändå mot kärnan och väst 

eftersom det är rikast där. Migrationen har över tiderna har varit en konstant karakteristisk 

världen över. Men de sista åren av 1900-talet och början av 2000-talet kommer att bli migra-

tionens tidevarv, siffrorna blir enorma och avstånden globala.62 

Thomas Johansson skriver att den senmoderna människan lever i ett samhälle som i allt högre 

grad präglas av en social och kulturell differentiering som ökar människans kunskap om alter-

nativa levnadssätt. I detta heterogena samhälle försöker människor konstruera sammanhållna 

identiteter: vissa av de kommer att bejaka den kulturella mångfalden och skapar komplexa 

                                                            
59 Giddens, A., (1996) Modernitetens följder, s. 25ff 
60 Ibid., s. 63 
61 Ibid., s. 66 
62 Castles, S. & Miller, M.J. (1998) The age of migration. International population movements in the modern 
world. London. Macmillan Press 
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identiteter medan andra försöker fly de känslor av ambivalens som det heterogena samhället 

ger upphov till genom att till exempel ansluta sig till traditionella värderingar. Globaliseringen 

ger alltså upphov till både ett ökat handlingsutrymme och känslor av maktlöshet och aliena-

tion. Man kan säga att globaliseringen har påverkat och fört med sig drastiska förändringar i 

människors sätt att förhålla sig till sina egna livsprojekt och till omvärlden. Individen påver-

kas av en rad olika mer eller mindre avlägsna faktorer även om han eller hon har sina kultu-

rella rötter i ett lokalsamhälle. Globaliseringsprocessen är en av de faktorer som medverkar 

till att förändra sociala relationer och skapa nya identiteter.63  

Den reflexiva identiteten 

Uttrycket identitetsskapande används ofta i samband med begreppet identitet. Det talar om att 

identiteter inte är statiska utan föränderliga som påverkas av de sociala sammanhang i vilka vi 

befinner oss i. 

Lange och Westin definierar begreppet social identitet som 

”… de sätt på vilka andra identifierar eller definierar en individ i termer av breda, 

allmänt accepterade sociala kategorier eller attribut såsom kön, ålder, yrke, etnisk 

ursprung, nationalitet eller religiös bekännelse.”64  

Författarna skiljer åt objektiv och subjektiv social identitet. Objektiv social identitet är den 

bilden individen tilldelas utifrån. Subjektiv social identitet är individens egen självbild som 

trots speglingar av omgivningens bilder ger en känsla att vara en unik individ, den innefattar 

även individens egen identifikation med någon aktuell grupp.65 

Giddens utgår från följande premiss vid analys av självidentiteten  

”…att vara människa innebär att praktiskt taget hela tiden veta, enligt en eller an-

nan beskrivning, både vad man gör och varför man gör det.” 66  

Individers självidentitet består inte i specifika drag som individen besitter utan ”för att kunna 

ha en känsla av vilka vi är måste vi ha en uppfattning om hur vi blivit det vi är och vart vi är 

                                                            
63 Johansson, T. (1999). Socialpsykologi. Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 
64 Lange, A. & Westin, C. (1981) Etnisk diskriminering och social identitet. Forskningsöversikt och teoretisk 
analys. Stockholm: Liber förlag. s. 186 
65 Ibid. 
66 Giddens, A. (1999) s. 47 
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på väg”. 67 En persons identitet ligger inte i hans eller hennes beteende, inte heller i andras 

reaktioner, utan i förmågan att hålla igång en specifik berättelse. Självidentitet handlar idag 

om reflexivitet enligt Giddens, det vill säga att vi utformar livsplaner, reflekterar över oss 

själva och väljer våra liv. Självidentitetens berättelse skapas, förändras och bevaras reflexivt i 

förhållande till ett socialt liv som snabbt förändras. Berättelsen om självet handlar om själv-

förverkligande – att vara autentisk till sig själv, att hitta sig själv i sig själv utan att referera till 

universella normer, endast de mest intima personerna ges tillåtelse att få referens i det auten-

tiska självet. 

Människor har i alla tider varit reflexiva i den meningen att de har funderat över, värderat och 

ifrågasatt sina liv. Det som skiljer dagens situation med människan som lever i moderniteten, 

från tidigare generationer är det moderna samhällets dynamik och komplexitet.  

”Ingen kunskap är under modernitetens betingelser kunskap i det ”gamla” me-

ningen, enligt vilken ”att veta” är ”att äga visshet”.68  

Den stora frågan ”hur ska jag leva?” tillsammans med frågor så som ”vad jag ska äta?” eller 

”vad jag ska ha på mig?” måste besvaras av individen så gott som dagligen. Anthony Gid-

dens skriver om institutionell reflexivitet som avser att den ökade mängden av kunskaper i  

alla samhällets områden och allt snabbare cirkulation av dessa kunskaper leder till att männi-

skan utvecklar ett reflexivt förhållningssätt till sin identitet.69  

Tillit och trygghet 

Enligt Giddens har alla människor behov av tillit.  

”Tillit kan definieras som förtroende för en persons eller systems pålitlighet med 

hänsyn till en given mängd händelser eller resultat av händelser, där detta förtro-

ende uttrycker en förtröstan om personens redlighet eller kärlek eller om vissa ab-

strakta principers riktighet (teknisk kunskap).”70  

Grundläggande tillit är förutsättningen för uppbyggandet av såväl självidentiteten som identi-

teten hos andra personer och objekt. Att lära sig egenskaperna hos frånvarande personer och 

objekt – att den verkliga världen är verklig – är något som beror på den emotionella trygghet 

                                                            
67 Giddens, A. (1996) Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur.s.70  
68  Giddens, A. (1996) s. 44 
69 Giddens, A. (1999) 
70 Giddens, A. (1996) s. 40 
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som den grundläggande tilliten ger. De individer som i sin tidiga barndom inte fick en till-

räckligt utvecklad grundläggande tillit, kan plågas av en overklighetskänsla som kan anta 

många olika former. De kan känna att objektvärlden eller andra människor bara har en skugg-

lik existens, eller så kan de vara oförmögna att upprätthålla en klar känsla av att deras självid-

entitet har en kontinuitet.71 

Giddens särskiljer mellan tillit till människor och tillit till abstrakta system, system som förser 

människan med den hon dagligen behöver, så som sjukvård, föda, vatten, vägar osv. Tillit till 

abstrakta system erbjuder trygghet och pålitlighet under vardagen. Rutiner som är samman-

kopplade med abstrakta system är centrala för den ontologiska tryggheten under modernite-

ten.72 

Begreppet ontologisk trygghet betyder: 

”Känslan av att det finns en kontinuitet och ordning i händelserna, inklusive sådana 

som inte befinner sig inom direkt synhåll för individen.” 73  

Med andra ord,  måste individen känna  att verkligheten han lever i uppvisar kontinuitet på 

något sätt, individen måste lita på att morgondagen inte betyder några drastiska förändringar. 

Ontologisk trygghet är nära sammanbundet med rutiner och vanor. Rutiniseringen av var-

dagslivet är en förutsättning för utvecklandet av ontologisk trygghet och det reflexiva utfor-

mandet av självet. Den ontologiska tryggheten hotas ständigt av risker och existentiella pro-

blem i samhället.74 

Ödesdigra ögonblick 

”Ödesdigra ögonblick är sådana situationer där det krävs av individerna att de fat-

tar beslut som är särkilt avgörande för deras strävanden eller för deras framtida 

liv.”75  

Individen måste ofta fatta beslut under sitt livslopp men de hanteras med hjälp av utvecklade 

strategier inom etablerade och rutiniserade aktiviteter. Men ibland inträffar situationer eller 

händelser som är ytterst avgörande, där individen står vid ett existentiellt vägskäl, som till 

exempel beslut om att gifta sig eller skilja sig, välja en utbildning, lämna sitt jobb för ett an-
                                                            
71  Giddens, A. (1999) 
72  Giddens, A. (1996) 
73  Giddens, A. (1999), s. 275 
74  Giddens, A. (1996), Giddens, A. (1999) 
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nat. Det är sådana händelser och situationer, som berör individens liv vare sig denne vill det 

eller inte, som utgör ödesdigra ögonblick. 

Giddens framhåller att ödesdigra ögonblick står i ett specifikt förhållande till risker, det är då 

”… individen måste kasta sig ut i något nytt med insikt om att det beslut som fattas, 

eller den handlingsinriktning som väljs, har en irreversibel karaktär eller att det åt-

minstone blir svårt att efter detta återvända till gamla vanor.” 76  

Ödesdigra ögonblick är ofta ett avstamp för rekvalificering av självidentiteten som innebär att 

nya kunskaper tillkommer och läggs på de gamla, eventuellt omvärderas delar av de gamla 

kunskaperna. Det utgör ett hot mot individens ontologiska trygghet eftersom attityden ”allt-är-

som-vanligt” brister. 

Personliga relationer 

”Man måste göra klart för sig, att flertalet mellanmänskliga relationer kan sägas in-

nebära utbyte. Utbyte är samtidigt den renaste och intensivaste typen av växelver-

kan”,  

skriver Georg Simmel i essen Utbyte.77 Simmel anser att utbytes syfte är inte det föremål utan 

den egna känsloreflexen som motparten inte hade förut och att utbyte innebär att värdesumma 

efteråt är större än innan utbyte. ”Detta betyder, att var och en ger den andre mer än han 

själv hade.”78 

Moderna relationer enligt Giddens  

”… är band som är flätade av tillit, där tilliten inte är något givet utan något som 

måste arbetas fram och där detta arbete innebär en process av att man ömsesidigt 

öppnar sig för varann.”79  

En sådan relation skapas enbart för att var och en av de individer som ingår i den bedömer att 

det är fruktbart att lära känna varandra och att båda känner sig respekterade och älskade. Den-

na relation upprätthålls enbart så länge den kännetecknas av ömsesidighet och så länge båda 

parterna  känner sig tillfredställda med detta arrangemang. Vänskap under moderniteten krä-

                                                                                                                                                                                          
75  Giddens, A. (1999) s. 137 
76  Ibid., s. 139 
77  Simmel, G. (1981) Hur samhället är möjligt? Bokförlaget Korpen. Göteborg. s. 121  
78  Ibid., s. 121 
79  Giddens, A. (1996) s. 116 
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ver personlig tillgivenhet och autencitet, att parter skall vara öppna och välmenande. En vän 

är någon som är alltid slår vakt om den andres känslomässiga välbefinnande.80 

Kärleksrelationen under moderniteten kännetecknas av att man betonar vikten av ett funge-

rande och ömsesidigt förhållande. Denna typ av kärleksrelation förutsätter att båda parter är 

beredda att tala om känslor, blotta sina svaga sidor och ge varandra ovillkorlig sexuell tillfred-

ställelse. Thomas Johanson uppmärksammar att det framförallt är män som har svårt att an-

passa sig till dessa förändringar. Män har i en stor utsträckning förlitat sig på att kvinnor skall 

hjälpa dem att relatera till känslor och minnen. Mäns oförmåga att konstruera en reflexiv be-

rättelse om självet, som inkluderar känslomässiga aspekter och reaktioner, leder bland annat 

till känslor av maktlöshet och till ett utövande av våld mot kvinnor.81 

Manligt och kvinnligt 

Kön/genus kan enkelt definieras som biologiskt kön/socialt kön. Begreppen kön och genus 

måste förstås i förhållande till varandra, eftersom det ju är de två biologiskt definierade könen 

som byggts på med alla de kulturellt och socialt definierade egenskaper som fastställer vad 

som anses vara manligt respektive kvinnligt i en kultur.82 

Generellt kan sägas att begreppet genus används för att  

”…begreppsliggöra att relationen mellan könen, liksom mäns och kvinnors beteen-

den, sysslor och vad som anses ’manligt’ eller ’kvinnligt’, inte är biologiskt givet, 

utan socialt och kulturellt konstruerat.” 83  

Därmed inbegriper genusbegreppet också de maktrelationer som präglar förhållandet mellan 

det som betraktas som manligt respektive kvinnligt inom en kultur.84 

Genus handlar inte bara om det individuella subjektets könsidentitet, utan även om hur köns-

skillnader inrättas och symboliseras, hur de präglar och uttrycks i relationer, institutioner, la-

                                                            
80  Ibid. 
81 Johansson, T. Anthony Giddens och det senmoderna. Månson, P. (2000) Moderna samhällsteorier. Traditio-
ner, riktningar, teoretiker. Prisma.  s.442 
82 Miegel, F. & Johansson, T. (2002) Kultursociologi.Lund: Studentlitteratur. 
83 Kön eller genus? Skrift som bygger på föreläsning av Eva Gothlin vid konferensen ”Könsperspektiv i forsk-
ning och undervisning” i Göteborg 26-27 augusti (1999). s.4 
84 Miegel, F. & Johansson, T. (2002) 
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gar, texter, bilder m.m. Genus skiftar över tid och rum samt även mellan kulturer och sam-

hällen.85 

Beteendeskillnader mellan män och kvinnor utvecklas i huvudsak via den sociala inlärning 

som sker när man skaffar sig sin manliga respektive kvinnliga identitet – maskulinitet och 

feminitet, det vill säga ett resultat av socialisationen. Omgivningen förväntar sig att ett barn 

som tillskrivits beteckningen ”pojke” eller ”flicka” ska bete sig på manligt respektive kvinn-

ligt sätt. Dessa förväntningar uppfylls och reproduceras i vardagens konkreta handlingar.86  

Språket – en del av identiteten 

Mellanmänsklig interaktion sker företrädesvis med hjälp av det språk man har gemensamt 

med dem man interagerar med. Genom språket och andra tecken- och symbolsystem får var-

dagslivet och den kunskap som präglar det objektiv form, dvs. kunskapen frigörs från ”här-

och-nu”-situationen och blir tillgängligt också för andra människor och vid andra tidpunkter, 

som element i en gemensamt värld. Språket utgör därför en av de viktigaste beståndsdelarna 

av vardagslivet, det bygger upp olika slags klassifikationsscheman. I språket ackumuleras en 

social kunskapspott som överförs från generation till generation och som är tillgänglig för 

individen i vardagslivet.87 

Barnets tidiga socialisation sker i den primära socialisationen, men socialisationsprocessen 

avslutas aldrig helt, den fortgår så länge vi lever, exempelvis när vi byter miljö, arbete, um-

gänge, emigrerar, dvs. då vi måste lära oss nya eller modifiera våra inlärda roller, de s.k. se-

kundära socialisationen.88 Socialisationen utgör grunden för människans individualitet och 

frihet och språket är en av de faktorer som möjliggör jagmedvetande och kreativitet under 

socialisationens gång.  

”Utan språket skulle vi inte vara medvetna och reflekterande varelser och vi skulle 

till största delen vara begränsade till här-och-nu-situationer. Att behärska språket är 

ett krav för att människans liv ska vara rikt, för att vi ska kunna vara medvetna om 

vår individuella särprägel och för att vi ska kunna hantera vår omgivning.”89 

                                                            
85 Kön eller genus? (1999) 
86 Giddens, A. (1998) Sociologi. 
87  Miegel, F. & Johansson, (2002) s. 143 
88  Ibid., s. 144 
89 Giddens, A. (1998) Sociologi. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. s. 65 
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Elsie C. Franzén understryker att språket är inte endast ett medel för kommunikation utan 

även en del av identiteten. Exempelvis för journalister, lärare och författare ligger det i grun-

den för deras yrkesutövande att behärska språket, att kunna uttrycka sig i skrift och tal, att ha 

ett rikt ordförråd. I det nya landet får människan känslan av att hon uttrycker sig som ett barn 

eftersom det nya språket blir fattigare och formuleringar blir felaktiga. 90  

”Du har en känsla av att det nya språket är en uppståndelse; du får en ny hud, ett 

nytt kön. Men illusionen går i bitar när du hör dig själv, till exempel på band, och 

konstaterar att din rösts melodi låter konstigt när den kommer tillbaka till dig från 

ingenstans, mycket närmare sluddret från förr i världen än dagens kod.” 91 

Franzén påpekar dock att de som inte haft så stor del av självförtroendet och självsäkerheten 

knutet till språket får möjligen en större överblick och vidare repertoar genom inlärning av det 

nya språket och förståelse för det nya samhället. 

Etniska tillhörigheten 

”För varje enskild individ har modersmålet en existentiell betydelse.”92  

Individens etnicitet är sammansmällt med språket anser Lange & Westin. Individens primära 

socialisation sker i modersmålets umgänge med hans familj och närmaste omgivning, indivi-

den får namn som väver in honom i släkten. På så sätt fungerar språket som en etnisk markör: 

med hjälp av det skiljer man på utlänningar och sin egen grupp.93 

Begreppet etnicitet sammanfattar inte något enhetligt fenomen utan;  

”...innefattar kulturell praxis och kulturella värderingar som skiljer en grupp männi-

skor från andra, ofta en omgivande majoritet.” 94  

Etnicitet är något som tillskrivs andra, majoritetsbefolkningen identifieras med nationen. De 

flesta forskare anser att etnicitetsbegreppet: 

”...refererar till gruppbildning, kulturell och/eller social gränsdragning mellan 

”oss” och ”de Andra”, identitet, känsla av samhörighet, symbolgemenskap osv.” 95 

                                                            
90 Franzén, E. (2001) Att bryta upp och byta land. Stockholm: Natur och Kultur. s. 37 
91  Kristeva, J. (1997) Främlingar för oss själva. Stockholm: Natur och Kultur. s. 29 
92  Lange, A. & Westin, C. s. 324 
93  Ibid 
94  Giddens, A. (1998) s.248  
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Etnicitet kan vara antingen självdefinierad eller tillskriven utifrån. Vid föreställningar om 

gemensamt kulturellt ursprung används etnicitet  i självpresenterande eller förklarande syfte, 

exempelvis; “Jag är same, kurd, sikh osv.”, det vill säga man identifierar sig till sin egen et-

nisk grupp. När etnicitet är tillskriven utifrån så impliceras aktörens uppfattning om den and-

res kulturella ursprung: “Du är... Ni är...” vare sig denne delar denna åsikt eller ej. Det är i 

möten med representanter från andra grupper blir individen medveten om den etniska tillhö-

righeten, den egna såväl som den andres.96 

Föreställningar om olikhet 

Fördomar skiljer sig från förhandsuppfattningar genom att fördomarna är förenade med starka 

känslor, som ofta handlar om motvilja mot någon särskild kategori av människor eller förete-

elser. Motviljan gör det svårt att ändra föreställningen i fråga, som erfarenheten normalt driver 

fram. En person som har fördomar mot någon eller något bortser från information som motsä-

ger hans egen föreställning eller så tolkar personen om informationen, så den passar in i den 

egna bilden. Man talar ofta om etnisk distans.  

Det finns anledning att tro att människor med fördomsfulla uppfattningar överdriver den soci-

ala distansen, men däremot är det inte så att de som uttrycker etnisk distans nödvändigtvis har 

fördomar. Negativa attityder till någon etnisk grupp bör inte självklart betraktas som fördo-

mar, de kan vara välgrundade och motiverade samt att den som har den negativa uppfatt-

ningen kan vara mottaglig för information som motsäger det uppfattningen åsyftar och är be-

redd att ändra sig. Det är inte den värderande uppfattningen eller generaliseringen som är det 

väsentliga i fördomen utan oresonligheten. 97  

                                                                                                                                                                                          
95  Ålund, A. (1999) Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter. Olsson, E. (red). Etnicitetens gränser 
och mångfald. Stockholm: Carlssons förlag. s.30 
96  Franzén, E. (1999) Formandet av en underklass. Olsson, E. (red). Etnicitetens gränser och mångfald. Stock-
holm:  Carlssons förlag. 
97  Westin, C (1999) Mångfald, integration, rasism och andra ord. 
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Främlingsfientlighet blir det när vi ser omvärlden med våra kulturella glasögon och dömer 

andra människor utifrån det. Den som blir utsatt och därmed kränkt får en negativ spegling av 

sin identitet.98 

 

                                                            
98  Franzén, E. (2001) 
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5. ”Jag är en ryska som bor i Sverige” 

I detta kapitel avser vi att redovisa resultatet från vår undersökning. Vi har valt att återge en 

av de intervjuades berättelse i ett särskilt avsnitt ”Ett kvinnoöde” eftersom hennes berättelse 

skilde sig avsevärt från de andras. 

Vardagen för kvinnor i Ryssland 

 Flera kvinnor i studien hade innan emigrationen till Sverige bra arbeten i Ryssland som de 

trivdes med. De flesta av dem var också ekonomiskt oberoende trots att de var skilda, ensam-

stående mammor. Deras inkomster var inte alltid så stora men de klarade sig.  

“Jag hade ju bra ekonomi och jag var ju ganska nöjd med mitt jobb i Ryssland och 

så här…” (Elvira)  

En del av kvinnorna arbetade långa arbetsdagar för att få ekonomin att gå ihop. Några kvinnor 

hade inte bara sina barn att försörja, utan även sina mödrar och mormödrar. Att ensam bära 

ansvaret för familjeförsörjning var ofta påfrestande.  

”Jag hade mina två barn och mamma… och jag var så trött hela tiden. För att 

springa och lämna dem på dagis och på kvällen jag måste hämta dem och måste fixa 

mat och allt det här, jag var så totalt trött hela tiden.” (Alexandra)  

Bostadsbristen i städerna i Ryssland var en av de bidragande orsakerna till att många kvinnors 

boendesituation inte alltid var den bästa. Vissa familjer var tvungna att bo i ett rum i en lä-

genhet som de delade med andra familjer. Ibland bodde flera generationer tillsammans i 

samma lägenhet som i Alexandras fall:  

“Mitt liv i Ryssland var ganska bra. Jag hade ett bra jobb... med bra lön. Jag var 

skild och bodde med mina barn tillsammans med min mamma i en lägenhet.”  

Det som framträdde i alla intervjuer var att kvinnornas närmaste omgivning i Ryssland hade 

haft en väldigt stor betydelse för deras liv och leverne samt inneburit stor trygghet för dem. 

Släkt, vänner och grannar hjälpte varandra med det mesta, inte bara ekonomiskt.  

Anna som arbetade ibland upp till 60 timmar i veckan berättar:  

“Jag kan säga att det var mina föräldrar som hjälpte mig mycket med min dotter. 

Min mamma kom ofta och var med henne och när jag reste mycket inom arbetet, när 
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vi var skilda med flickans pappa, då tog mina väninnor hand om henne, och grannar 

också. Ja, jag kan säga att utan omgivningen som jag hade, tror jag inte att hade 

kunnat jobba så mycket som jag gjorde. De ställde alltid upp! Men vi hjälpte ju var-

andra hela tiden där. Det är jätteviktigt med det sociala nätet, så är det … Jag kunde 

bara ringa till en av mina väninnor och säga; ‘Jag måste åka i morgon  på resa med 

arbetet, kan du ta hand om min dotter?.’ ‘Jo, självklart!’ sa hon. Så jag visste att min 

dotter alltid fick mat, när hon kom hem var dörren öppen och så vidare, att det var 

någon som tog hand om henne...” 

Att vara kvinna i Ryssland 

Merparten av de intervjuade menade att kvinnorna i Ryssland betonar ”kvinnligheten” med 

klädstil, frisyr och kosmetika. De lägger stor vikt på sitt utseende och är ej rädda att visa sin 

kvinnlighet.  

”Vi tycker om att klä oss fint och vi tycker om att sminka oss. Vi tycker om att ha 

högklackade skor för vi tycker kanske inte alltid att de ska vara bekväma, och det sit-

ter djupt inrotat.” (Nina) 

Kvinnorna menar att de ser redan på avstånd när det går en rysk kvinna. Anna förklarar att det 

beror på uppfostran och att flickor hade klänningar som skoluniform under Sovjettiden:  

“Vi går på annat sätt och det har att göra med klackar. På grund av att klackarna 

disciplinerar, man kan inte gå som man vill, man måste hålla sig hela tiden. Och när 

man har klänning, kan man inte sparka hur mycket som helst, man kan inte vända el-

ler böja sig som man vill. Man håller sig också på ett helt annat sätt och det tränar 

hållningen hela tiden.”  

I intervjuerna beskriver de inte bara hur ryska kvinnor ser ut, utan också hur de är. De anser 

att ryska kvinnor är flexibla, uthålliga, visa och tålmodiga. Något som framhålls av flera i 

studien, är att kvinnan i Ryssland har allt på sina axlar, även sin man:  

”En rysk kvinna kan leva med en och samma man hela sitt liv, med en man som är 

omöjlig att leva med, eftersom det inte finns några möjligheter att ensam klara eko-

nomin.” (1)99  (Lena) 

                                                            
99 Numrerade citat härifrån och vidare – se Bilaga 2 
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Familjen framför allt  

Familjens centrala betydelse för kvinnorna framgår tydligt i intervjuerna. Både de yngre kvin-

norna som precis hade avslutat sina högskolestudier samt de skilda och ensamstående mam-

morna drömde om familj, man och barn i Ryssland. Flera av kvinnorna beskriver deras läng-

tan efter en familj, men mot bakgrund av deras begränsade fritid var inte tillfällena att träffa 

en partner så många:  

“Jag började att längta efter en familj, när man började upptäcka att det inte går att 

vara ensam hela tiden. Jag tänkte hela tiden att jag måste, eller snarare att jag ville 

ha make och barn jättemycket... Och då funderade jag; Ja, verkligen tiden går, jag 

blir inte yngre och man måste lite som försöka skaffa familj. Men på grund av att jag 

jobbade fruktansvärt mycket så hade jag ju inte tid att träffa någon.” (Anna) 

Vidare framgår i intervjuerna att ensamstående kvinnor med barn inte var attraktiva för ryska 

män på grund av att de sistnämnda  inte var villiga att försörja andra mäns barn. Detta faktum 

försvårade ytterliggare möjligheterna för kvinnorna att hitta en man som de kunde bilda familj 

med och få den trygghet de strävade efter. Samborelationer var inte tänkbara eftersom de inte 

var accepterade i Ryssland; giftermålet ansågs viktigast vid familjebildning. 

Att ha en man, att ha en familj betyder trygghet för en kvinna från Ryssland. Anna anser att 

trots att ryska kvinnor är starka vill de vara beroende av sina män som skall bära det största 

ansvaret i familjen:  

“Språket speglar livet. I svenska språket spelar det ingen roll om det är han eller 

hon som säger; ‘Jag är gift‘, i ryska språket har det betydelse. När en man säger att 

han är gift, säger han; Jag har en fru!’. När en kvinna säger att hon är gift, säger 

hon; ‘Ja -  zamuzjem’ vilket betyder på svenska ’Jag är bakom en man’.”  

Sju av tio kvinnor i undersökningen hade barn från tidigare äktenskap vid tillfället när der 

blev bekanta med sina blivande svenska män. Det hade stor betydelse för kvinnorna att barnen 

accepterade deras blivande män, innan de tog beslut angående giftermålet.  

“Och det var jätteviktigt också, hur min dotter skulle reagera på honom. Jag frågade 

henne; ‘Det viktigaste är att du ska må bra med denna mannen, på grund av att det 

inte är bara jag, det är vi‘.”  (Anna) 
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Även vid beslutet om migration till Sverige stod barnen i centrum. Kvinnorna bedömde att 

deras barn hade föga möjligheter att få en trygg uppväxt i dagens Ryssland. Eftersom en stor 

del av de intervjuade själva hade en akademisk utbildning ansåg de att möjligheterna till en 

bra utbildning skulle ge deras barn bättre livsvillkor. Men de såg även klarsynt på att i deras 

ekonomiska situation skulle de ha svårt att ge barnen sådana framtidsmöjligheter. 

“Jag måste säga att det är betydligt bättre här; ekologi, miljö och för mitt barn, eller 

för vårt barn, kunde jag också ge en betydligt tryggare miljö att växa upp i, jämförel-

sevis med Ryssland. Därför att det är kämpigt för alla där, många föräldrar är oro-

liga när barnen går i skolan, de är mycket oroliga för att barn hamnar i narkotika- 

eller missbruksproblematiken. Naturligtvis förekommer det i Sverige också men jag 

tror att här i Norrbotten är vi ganska... ja, det är ganska bra miljö för barnen att 

växa upp i.”  (Nina) 

Det var fler än hälften av kvinnorna som träffade sin svenska man i Ryssland. En del av män-

nen var på besök i landet å arbetets vägnar och andra var där på privata resor.  

Anna och Lena hade projektarbeten i Barents regionen och var på besök i Sverige å arbetets 

vägnar, oberoende av varandra vid olika tillfällen. Här träffade de sina blivande män, vilket 

senare bidrog till att de emigrerade till Sverige. Vidare uttrycks familjens betydelse för trygg-

heten som tidigare nämnts ska infinna sig:  

“ Jag vet inte, det var inte mitt mål att jag skulle flytta till Sverige, men jag ville ha 

familj och kanske det kom i rätt tid, i rätt ögonblick… Mamma var glad,  hon sa flera 

gånger att jag måste ha en familj…” (Anna) 

Föreställningar om Sverige 

Kunskaperna om Sverige var närmast obefintliga hos de flesta av kvinnorna före de hade be-

sökt landet. De kände till en del internationella celebriteter från Sverige som Astrid Lindgren, 

Olof Palme och kungafamiljen. En del hade vetskap om ”svensk socialism”, d v s om det 

svenska välfärdssystemet som ger social trygghet till sina invånare.  

“Man visste naturligtvis att Sverige ligger ganska nära. Man visste om den socialis-

tiska modellen, det vill säga att folk hade det ganska bra här, att det var den riktiga 

socialismen som man pratade i Ryssland om och som vi egentligen inte hade i Ryss-
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land. Man menade att i Sverige, där kunde folket både förena den kapitalistiska biten 

samtidigt med den socialistiska modellen.” (Nina) 

Men för det mesta associerades landet Sverige med Väst. Illusionen om ett lyxliv i väst, som 

det framställts i åtskilliga amerikanska teveserier och filmer i Ryssland, gör att en del kvinnor 

inte har en rimlig föreställning om Sverige.  

“Vissa ryska tjejer ser på olika TV-serier, och därifrån får de uppfattningen om att 

västerländska kvinnors huvudsakliga sysselsättning är att ligga vid en pool och bli 

serverad champagne med frukt... Kvinnan har också friheten att resa vars hon vill 

och när hon vill… Kanske tror man, när man ser olika sådana här serier och filmer, 

att livet i Väst ser ut så – man sitter i gungstol och blir serverad av folk som passar 

upp…”  (Elvira) 

Omvälvningen 

De flesta kvinnorna hade varit på besök i Sverige innan de flyttade hit för gott. Alla beskriver 

sina första intryck av landet som mycket positiva. Efter den slitsamma gråa vardagen i Ryss-

land framstod Sverige som en vacker bild. Alexandra beskriver upplevelsen av första besöket 

i hennes kommande hemland:  

”Man ser allt i färger . Jag kom hit när det var jul och nyår, allt var så vackert och 

fint, vi hade det inte så hemskt vackert hemma i Ryssland. Och jag tänkte ”wow”, det 

är en saga, det är så fint och vackert…” 

Men det var bara ytan de såg, inte det verkliga vardagslivet med dess svårigheter och pro-

blem. Anna som har arbetat i Sverige under några tidigare tillfällen innan hon flyttade hit un-

derstryker:  

” Att komma som turist, representant eller deltagare i ett projekt är något helt annat 

än att bo i Sverige. Det är lika som jord och himmel, som svart och vitt, det är två 

olika världar. På grund av att man bara ser det yttersta på sidor. Trots att man för-

står att det ändå finns svårigheter,  att det finns bekymmer i det samhället också, men 

ingen pratar om det, alla pratar bara om det bästa.” 

Att bryta upp och byta land var inte alltid självklart eller smärtfritt. Det livsavgörande steget 

för kvinnorna blev mer invecklat av att de flyttade ihop med en svensk man. Med detta livs-

avgörande val gick de till mötes en okänd framtid och lämnade bakom sig det som inneburit 
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tryggheten för dem: släkt och vänner, en bekant miljö och en ordnad tillvaro. Förändringarna i 

kvinnornas liv blev omvälvande efter flytten till Sverige. Nina berättar:  

” För mig var det väldigt svårt den första tiden…När jag flyttade till Sverige blev det 

en total förändring i mitt liv, det blev en stor omvandling eftersom jag hade plötsligt 

bildat familj, vilket innebar för mig att jag skulle vara en  familjemänniska... Plöts-

ligt bytte jag kultur och land! Nytt språk, nytt land, ny ekonomi och mycket att lära 

sig! Inte så att någon ringer direkt eller kommer förbi bara...” 

Börja om från början… 

Det nya livet i det nya landet skapade förvirring. Utbildningen och andra förvärvade erfaren-

heter och kunskaper från Ryssland kunde inte användas i Sverige och förlorade delvis sitt 

värde. Lena berättar om den bitterhet som hon kände under de första månaderna:  

” Man måste börja allt från början. Jag har varit beredd till detta. Men det är svårt i 

alla fall, eftersom jag visste att i Ryssland hade jag haft ett bra arbete eftersom jag 

hade läst på universitet, - jag var en självtillräcklig människa. Jag kom till Sverige 

och  jag visste inte alls vem jag var och vad jag skulle göra. Allt det som jag kunde 

och  som jag visste hade jag inget behov av här. Det vill säga det spelade ingen roll 

för någon vad jag hade sysselsatt mig med i Ryssland.” (2) 

Två saker upplevdes som svårast i början av det nya livet i det nya landet. För det första var 

det ekonomiska beroendet av mannen: de var vuxna kvinnor och de flesta var vana att försörja 

sig själva och kände sig som en börda för mannen. Det är ganska kränkande att fråga mannen 

om tillåtelse för att köpa något åt sig själv eller sina barn.  

”Det svåraste var att jag inte var ekonomiskt självständigt. Det var det absolut svå-

raste. Det var en mardröm! Och för att köpa strumpbyxor var jag tvungen att tigga 

pengar av honom.” (3) (Svetlana)  

I de fall där männen litade på sina kvinnor och gav dem full insyn och tillgång till familjens 

ekonomi upplevde sig kvinnorna ändå ekonomiskt beroende - de inte hade bidragit med något 

till familjen och därför känt sig som en börda för mannen. För det andra var det isoleringen 

som alla kvinnor ansåg vara det absolut svåraste. Detta för att de lämnade bakom sig det som 

hade varit tryggt: sina släktingar, vänner och bekanta och hade inte hunnit få nya vänner på 

grund av begränsade språkkunskaper. Som Nina uttrycker det:  
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”I början innan man lärde sig svenska var det den svåraste tiden. Svårast var att 

vänja sig vid det nya livet, familjelivet och ett nytt land och allt. Att lämna min 

mamma som har tagit hand om mig och lämna familj och vänner och de här täta 

kontakterna bakom sig. Det var det svåraste!.” 

“Jag förstår inte hur han tänker, jag förstår inte hur han värderar saker, men det är 

självklart eftersom vi har olika uppfostran bakom oss. Vi har olika traditioner bakom 

oss och det är också viktigt. Men vi accepterar varandra.” (Anna) 

Kvinnornas syn på hur en kvinna ska vara samt hur män ska handla i förhållande till en kvin-

na stämde inte alltid överens med den svenska verkligheten. Förbryllande situationer kunde 

uppstå för dem i familjelivet.. Nina berättar skrattande:  

”Vi åkte  med skoter till en stuga i skärgården, övernattade i stugan och sen på mor-

gonen åkte vi tillbaka. Och när vi kom tillbaka till fastlandet satte jag mig bara i bi-

len och började måla läpparna och min man kom rosenrasande och sa; ’Herre Gud, 

du bara sitter här och kan inte hjälpa mig!’ Jag var totalt chockad, vaddå, i sånt 

oväder ska jag hjälpa honom att lasta skotern på ett släpvagn?! Jag kunde inte förstå 

honom och han kunde inte heller förstå hur jag bara kunde trippa in i bilen och sitta 

där när han släpade, för han var van från sitt tidigare äktenskap att de delade alla 

såna här sysslor.”  

Språket - nyckeln till svenska samhället 

Språket var nyckeln till det nya livet för de intervjuade. Att inte kunna det svenska språket 

upplevdes av många kvinnor som den största svårigheten under deras första tid i Sverige. 

Även om man kunde göra sig förstådd med hjälp av engelska, räckte det inte för att föra full-

värdiga samtal eftersom det var ett främmande språk för båda parter.  

”Svenskarna pratade ganska bra engelska, tyckte jag när jag kom till Sverige. Åt-

minstone de i vår bekantskapskrets pratade ganska bra engelska, så det var inga 

problem. Sen var det en del av min mans bekanta som vi träffade och ibland stod de 

bara och pratade med honom men inte med mig. Men förklaringen var att de förstod 

engelska men att de var osäkra och ville gärna inte prata engelska, de var lite osäk-

ra…” (Nina) 
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Alla kunskaper, erfarenheter, utbildningar som kvinnorna hade med sig från Ryssland upplev-

de de som att de gick förlorade när de hade förlorat förmågan att utrycka sig på ryska. Käns-

lan av att vara ”en liten baby” var påtaglig. Vid möten med svenskar hade kvinnorna känslan 

att de pratade över deras huvud, att kvinnorna inte hade något värde som personer.  

”Svårast var språket, för man vill säga så mycket, t.ex. när jag satt på Sfi (Svenska 

för invandrare) och vi började läsa om en känd författare t.ex. och jag ville säga så 

mycket men jag kunde inte… Då kände man sig som en ganska liten baby som bara 

får fram ljud…” (Alexandra) 

”När man flyttade hit kände  man sig som ett dagisbarn, alltså man kunde  inte språ-

ket, man kunde  inte uttal och jag hade en känsla att alla tyckte  att jag var dum. 

Därför att det som  jag ville uttrycka, alltså jag kunde inte säga det som jag tänkte 

för jag hade begränsade språkmöjligheter. Man känner sig som lite dummare än 

man är faktiskt…”(Elvira) 

Ju mer svenska de kvinnorna kunde desto tryggare och säkrare kändes den vardagliga tillva-

ron för dem. De kunde gå ut och träffa människor på egen hand, skapa sina egna kontakter 

med svenskar, delta i sociala sammanhang, lära känna omgivningen och låta omgivningen 

lära känna dem. Anna som använde två skandinaviska  språk (ej svenska) vid sitt arbete i 

Ryssland berättar att dessa kunskaper hjälpte henne ganska snart efter bosättningen i Sverige 

hitta arbete och skapa ett eget socialt nätverk. Nina upplevde under den första tiden i Sverige 

att hon betraktades av vissa svenskar i samhället som en ung rysk ”lycksökerska”. Endast cir-

ka ett halvt år senare, när hon lärde sig svenska och skapade sitt eget sociala nätverk, kände 

hon att omgivningen började acceptera henne som ”en normal ung kvinna”:  

“Så fort man behärskade språket, vardagssvenska, jag tror att jag efter fem månader 

kunde prata ganska hyfsad vardagssvenska vilket gjorde att allt blev lättare. Man 

kunde prata när man träffade sina egna vänner, man kunde gå och prata med grann-

kvinnan och kanske ha en kompisrelation med henne, dricka kaffe och vara med i 

samtalet om,  vad pratar folk om, vad diskuterar folk, vad våra vänner pratar om… 

Så fort man lärde sig svenska så blev tillvaron mycket, mycket ljusare!” 

Med språkkunskaperna kom känslan att vara en fullvärdig vuxen person tillbaka. Kvinnorna 

är väl medvetna om sina egna språkliga begränsningar - att de ibland har fel uttal, att de har 

brytning – och uttrycker bitterhet över att det nya språket aldrig kommer att bli deras eget:  
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”Det krävs minst ett - två år innan man känner sig som en människa, tills man kan 

börja umgås med andra på mer eller mindre lika grunder… Ja, på lika grunder får vi 

aldrig umgås! …  Jag anser det om språklig nivå, att man når samma nivå i det 

andra språket som man har i sitt eget språk…” (4) (Margarita) 

 

Förväntningar på drömprinsen 

De flesta intervjuade kvinnorna uppger att det var kärleken som ledde dem till Sverige. Men 

ett par av kvinnorna berättar om att de inte var kära i sina män när de gifte sig. Marias blivan-

de svenska man uppvaktade henne under nästan ett år. Han var ofta på besök i Ryssland och 

överöste henne och hennes barn med dyra presenter. När han försökte övertala henne till gif-

termål spelade han på Marias föreställningar om livet i väst och att han kunde ge henne och 

hennes barn tryggheten hon sökte.  

”Du ska syssla endast med dig själv och ta hand om familj. Gift dig med mig, jag ska 

arbeta, jag har ett bra arbete... Du ska endast ta hand om dig själv och barnet, och 

jag ska ge dig ett tusen dollar varje månad för dina utgifter.” (5) 

Efter en intensiv uppvaktning från mannen bestämde sig Maria att tacka ’ja’ till hans frieri 

trots att hon inte var förälskad i mannen: 

”Jag tänkte om jag skulle säga sanningen, att jag skulle leva tillsammans med ho-

nom av tacksamhet, eftersom han var så snäll mot mig… Och han visste att jag inte 

skulle lämna honom när han blir gammal och svag eftersom han såg hur jag tog 

hand om mormor och mamma.” (6) 

Generellt beskrivs den svenska mannen av de intervjuade som vänd till familjen: han är fram-

förallt en bra familjefar och är mån om sin familj, tar ansvar och hjälper till med hemarbetet. 

Margarita berättar om sina erfarenheter:  

”Jag var imponerad av att svenska män är så anpassade och har inget behov av en 

kvinna, de lagar mat, städar och  tvättar själva… En kvinna kan vara helt lugn när 

hon gifter sig, vad gäller det praktiska. Jag kände mig onödig, han klarade ju allt 

själv,  det var ovanligt…” (7) 
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När kvinnorna gifte sig med en svensk man lade de sitt öde i sin makes händer och han var 

den enda länken till livet i Sverige när de kom hit. Att deras män gav dem stöd och litade på 

dem var viktigt för kvinnornas självförtroende och framtid i Sverige. Genom sina män fick 

kvinnorna kännedom om gällande normer och värderingar som finns i samhället. Det var ock-

så de som kunde upplysa om de möjligheter som svenska samhället kunde erbjuda kvinnorna. 

Nina och Anna som har lyckliga och harmoniska äktenskap berättade att det finns ömsesidig 

tillit mellan makarna och att de har öppen kommunikation i sina förhållanden.  

 ”Jag visste bara att jag har bra stöd ifrån min man, att han älskar mig, att han sät-

ter mig på piedestal, att han är beredd att göra allt för att mitt liv i Sverige ska bli 

gynnsamt för mig.” (Nina) 

För en del av kvinnorna i studien blev livet i Sverige med den svenska mannen inte som de 

hade förväntat sig. Äktenskapet för sex av tio kvinnor i studien slutade med skilsmässa.  När 

man behärskar språket och lär känna mannen bättre kraschar drömbilden av honom, tycker 

Elvira: 

 ”Alla kvinnor drömmer om sin drömprins och när man träffar en människa som 

man inte riktigt förstår vad han säger och han förstår inte vad man säger, då tillskri-

ver man den här människan alla egenskaper som man har i sina drömbilder. Man 

tycker att, jo, det är han! Men när man börjar prata mer och mer, när man börjar 

förstå språket mer och mer… när man börjar förstå mycket mer vad han säger, då 

förlorar man lite grann av de där drömbilderna. Därför att som man föreställer sig 

att han är inte stämmer med verkligheten. Då tycker jag att på det här viset luras 

man ju lite grann i början.” 

Några kvinnor uppgav att de önskade större verbal närhet i relationen med sin man och att de 

kände motstånd eller känslomässig likgiltighet när de försökte få till stånd en öppen kommu-

nikation med mannen.  

Vi och de  

En ryska som flyttar till ett mindre svenskt samhälle kan ses som ganska ”exotisk”. Kvinnorna 

uppger att de under första tiden upplevde att svenskarna i deras omgivningen var avvaktande 

och att de kände många nyfikna blickar på sig. Samtidigt konstaterar de flesta i undersökning-

en att de för det mesta blev mycket positivt bemötta av svenskar.  
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De intervjuade kvinnorna beskrev sig som stolta över sitt ursprung och döljer inte att de är 

från Ryssland. Det är dock en trygghet för dem att umgås och ha kontakter med andra kvinnor 

från Ryssland som bor på samma och andra orter i länet. Några kvinnor uppger att de även har 

bekanta från Ryssland som försöker bryta helt med sitt förflutna: de undviker kontakter med 

ryssar och när de ändå hamnar i ryska sällskap pratar inte ryska utan svenska.  

“Man måste bara vara människa och vara sig själv…  På grund av att man är upp-

fostrad i ett annat land, i andra traditioner, skall man inte skämmas över sig själv.  

Ingen är perfekt, det finns inte sådana människor. Okay, jag kan göra massor av fel, 

men de andra kan också göra massor av fel. Vi alla är här och inte perfekta. Så där-

för säger jag att man inte ska skämmas över sig själv. Ja, jag är rysk...”  (Anna) 

Det faktum att de är ryska och kan några språk gav även fördelar och nya möjligheter. Några 

av de intervjuade kvinnorna har fått arbete på grund av dessa kvalifikationer. Elvira berättade 

att hennes kännedom om Ryssland samt språkkunskaper i svenska och ryska gav henne möj-

ligheter att förändra sitt liv positivt.  

”Det är många som tycker att om man är utlänning är det ganska svårt att hitta sig 

någonting i livet. Men jag fick ju bara fördelar, för jag kunde ju 2-3 språk och jag 

kunde Ryssland, och hade faktiskt bra kontakter där i Ryssland. Och tack vare dessa 

goda kontakter, fick jag mycket jobb. Det är många som behöver åka till Ryssland 

och få någon bra kontakt, alltså om de åker första gången.”  (Elvira) 

I några intervjuer framkom att utlänningar i Sverige måste arbeta hårdare än svenskarna och 

ha bättre kvalifikationer än dem för att få arbete.  

”För att konkurrera med svenskarna måste vi ha mycket bra meriter, vi måste ha en 

mycket bra grund att stå på...” (Nina) 

Det var endast en av kvinnorna tyckte att hon blivit bemött med främlingsfientlighet vid ett 

tillfälle. Anna skulle utföra arbete åt ett företag och förhandlade om arvodet med chefen. Men 

när arbetet var färdigt var det en annan person som skulle betala ut arvodet. Han tyckte att hon 

gjorde ett bra arbete men ansåg samtidigt att hennes arvode var för högt. Anna berättar:  

”Han sa; ‘Nej, du får ingenting, du är ingenting värd här. Du ska vara glad att du 

har fått någonting att göra här i Sverige.’ Det var USCH, verkligen! Det var jätte 

otäckt. Jag blev jättesårad och jag tänkte att; Okay, jag är invandrare här, det är jag 

som har flyttat hit men ändå är jag en människa, en individ. Och jag frågade honom; 
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‘Har jag gjort ett dåligt jobb?’ ‘Nej’ sa han ‘du har gjort ett bra jobb, men du får 

inte det arvode du begärde.’” 

Andra incidenter av negativt bemötande på grund av deras ursprung tillskriver kvinnorna 

gängse fördomar om ryssar och utlänningar. De intervjuade beskriver att de ibland upplevde 

att svenskarna verkar vara överlägsna mot utländska kvinnor i Sverige eftersom dessa anses 

vara underkuvade personer som räddats från svält och misär.  

”Det spelar ingen roll om man är ryska eller inte ryska, en utländsk kvinna blir alltid 

uppfattad som en ’fattig släkting’ anser jag. Men för ryska kvinnor är en sådan upp-

fattning om dem mycket smärtsam eftersom vi inte är ’fattiga släktingar’.” (8)  (Tat-

jana) 

I Margaritas berättelse framkom det att en del svenskor anser att det måste vara något fel på 

en svensk man som gör att han inte kan få en svensk kvinna och därför är tvungen att nöja sig 

med en rysk fru. 

”Dagisfröknarna var unga tjejer och de var kanske nyfikna på mig eller något, så de 

bjöd mig på fest ibland.  Jag var på en tjejkväll med dem en gång, vi pratade bara 

och de undrade: Din man är ju ganska normal så varför gifte han sig med en ryska? 

Han ser ju bra ut och är inte dum heller,  han ser ju inte eländig ut, så varför gifte 

han sig med en ryska, varför inte med en svenska? Så deras föreställningar var att 

endast om det är något fel på mannen då gifter han sig med en utländska.” (9)  

(Margarita) 

Efterfrågan styr tillgången  

Enligt kvinnorna i studien framställs Ryssland oftast på negativt sätt i svenska massmedier. 

De förmedlar ensidigt om det som är negativt, utvecklingen och framstegen i landet får lite 

publicitet.  

”Ryssland är ett högutbildat, kulturellt land och det kommer aldrig fram, aldrig. Om 

man ser på TV eller någonting, så visar de alltid bara vodka på borden och kvinnor 

som är prostituerade… Vi har förstås det här, men man måste visa det positiva också 

…” (Alexandra) 

Den offentliga debatten som förts i medierna om förekomsten av rysk prostitution i Sverige 

har inte lämnat någon av de intervjuade kvinnorna oberörd, men hur de påverkats av skriveri-
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erna är varierande. Samtliga kvinnor uppger att organiserad prostitution existerar men de har 

ingen aning om det förekommer i Norrbotten. Det uttrycks dock att en del fakta om rysk pro-

stitution som skrevs i medierna inte alltid var så överensstämmande med verkligheten. Enligt 

Nina har möjligen högst 20 procent av länets befolkning varit till Ryssland och kan därmed 

bilda sig en egen uppfattning och då återstår det 80 procent som kanske bildar sin uppfattning 

om ryska människor från de artiklar som förekommit i pressen.:  

”Artiklarna har definitivt bidragit till att skaffa folk förakt mot ryskor och mot rys-

sar, generellt. Det är bara de negativa stereotyperna som man förmedlar här.” 

(Nina) 

Vid massmediers fokusering av prostitution är det utpekandet av nationaliteten som upprör de 

intervjuade allra mest. De säger att ryskor framställs som “lösaktiga” vilket bidrar till att 

stämpla ryska kvinnor i Sverige och därmed medverkar pressen till att fördomar och förakt 

etableras bland landets befolkning.  

”Jag tror att det är ett jättestort fel att peka mot nationaliteten i alla frågor. Om man 

pratar om sådana begrepp eller sådana händelser som prostitution, så måste man 

bara prata om prostitution och inte peka mot folket. Det spelar ingen roll om det är 

ryskor eller om det är vilka som helst, man ska aldrig göra det! På grund av att det 

påverkar också de andra som bor i det samhället. Det väcker osunt intresse till ryska 

kvinnor som bor här.”  (Anna) 

Pressens rubriker utpekar och skapar föreställningar bland allmänheten i Sverige att en rysk 

kvinna är lika med en prostituerad kvinna. De utelämnar det faktum att det finns prostituerade 

av alla nationaliteter, även den egna.  

”De skriver speciellt om de här stackars prostituerade ryska kvinnorna i artikel efter 

artikel, och det är så hemskt. Men det finns en massa prostituerade kvinnor här i 

Sverige också. Om man kan öppna Internet så finns det massor av kvinnor som bju-

der på foto o.s.v. De säljer sig själv, på annat sätt kanske, men det är inte bara i 

Ryssland, det är överallt.” (Alexandra) 

Någon av respondenterna har också upplevt att det görs anspelningar som indirekt utpekar och 

misstänkliggör ryska kvinnor.  

”Man har aldrig frågat mig rakt ut vad jag kostar, det vill säga – priset. Men alla… 

nej, inte alla, men några börjar prata om att de har hört om ryska flickor som syss-
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lade med sånt… sålde sig. ’Har du inte hört om dem?’ Sådana frågor ställs endast 

till ryskor. Så mycket vet jag i alla fall.” (10)  (Tatjana) 

Samtliga intervjuade är av den uppfattningen att efterfrågan på sexuella tjänster styr tillgång-

en. Anna tycker att  

“Man måste kämpa från båda sidorna. Köp inte! Om det inte finns efterfrågan, så 

finns inte varan.”  

Prostitutionen kan bland annat bero på den svåra ekonomiska situationen i Ryssland och det i 

sin tur kan medföra att kvinnor som är arbetslösa eller har otillräcklig inkomst tvingas välja 

prostitutionen för att överleva.  

”De kvinnor som prostituerar sig, de gör inte det på grund av att de är så lyckliga. 

Man måste förstå också det. Ingen av dessa kvinnor är lyckliga. Det är ofta omstän-

digheterna som tvingar dem. Självklart beror det på vilken lösning var och en väljer 

för att överleva. Men det är en överlevnadsfråga för många.” (Anna) 

På en bro mellan två världar 

Kvinnorna i studien var mycket väl medvetna om att de måste förändra sin syn på livet, sina 

värderingar och normer i samband med migrationen.  

”Jag visste jättebra att det är jag som har kommit till Sverige, det är inte Sverige 

som har kommit till mig. Så då måste jag på något sätt acceptera det som finns här, 

inte komma med mina regler hit.” (Anna) 

Kvinnorna berättar om att platsen där man bor lämnar avtryck på personen, vare sig man vill 

det eller inte. Ju längre tid kvinnorna hade bott i Sverige desto mer påverkades de av samhäl-

lets syn på kvinnan inom familjen. Gamla ryska föreställningar om kvinnan som hushållerska 

försvann så småningom. Tatjana beskriver sina upplevelser om det:  

”Även om vi kommer hit som husliga kvinnor som gör egen sylt, bakar bullar och 

stryker sängkläder försvinner vår huslighet efter några år. Vi förvandlas till vanliga 

svenskor, vi  försvenskas, och blir som alla andra svenskor som köper sylt i affären, 

inte stryker sängkläder, bakar bullar endast till de stora helgerna o.s.v.…” (11) 
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” I början när jag flyttade hit var jag så lycklig över att jag hade fått en familj och 

jag tänkte: nu ska jag bara baka piroger och bullar och stryka skjortor till min man 

och laga mat från morgon till kväll. Det räckte två månader!”(Anna) 

De flesta av de intervjuade kvinnorna har barn, vissa flyttade till Sverige med barnen, andra 

fick barn här. Alla uppger att deras barn betraktar Sverige som deras hemland. Detta faktum 

gjorde att kvinnorna känner sig ännu mer rotade i landet. I vissa fall förändrade det faktumet 

även kvinnornas syn på mors- och farsrollen i barnuppfostran, som det blev för Margarita. 

När Margarita skildes från sin man fick de delad vårdnad om barnet. ”Med … ryska föreställ-

ningar om att modern är allt för barnet och att barnet utan fader är faderslös men utan mo-

der är barnet föräldralös…” (12) blev Margarita chockad och vägrade först acceptera delad 

vårdnad. Med tiden efter samtal med barnet förstod hon att fadern är lika viktig för barnet som 

modern är:  

”Visst tänker jag inte så nu, fadern är naturligtvis mycket viktig för barnet.” (13) 

Samtliga i studien understryker betydelsen av att skapa ett socialt nätverk som ger större 

trygghet i det nya landet. När man lär känna varandra så förlorar ursprunget en stor del av sin 

betydelse. Kvinnorna beskriver att deras kompisar, bekanta, arbetskollegor betraktade dem 

efter en tid, inte som en ryska eller annorlunda utan de såg dem som en av dem:  

”På arbetsplatsen, till exempel, tror folk inte att jag är en ryska, de tror inte alls att 

jag är utländsk…” (14) (Lena).  

Arbetet spelar stor roll för de ryska kvinnorna här i Sverige också. Genom arbetet fick många 

kvinnor möjlighet att skapa sin egen svenska umgängeskrets i vilken de kan känna sig som 

individer med egna personliga egenskaper. Men de kvinnor i studien som inte hade arbete 

hade svårt att få egen umgängeskrets bland svenskarna och därmed känner de sig fortfarande 

isolerade. Exempelvis Alexandra som var starkt förankrad i sitt yrke i Ryssland och inte kun-

de få något motsvarande arbete här i Sverige vilket medförde att hon har begränsat umgänge 

med svenskar. Alexandra säger själv ”Jag förlorade så mycket men fick nästan ingenting…” 

när hon flyttade till Sverige. Hon drömmer om att återvända till Ryssland, att återvända till 

”gemenskap, värme och förståelse” samt att få känna glädje och trygghet tillsammans med 

sina kompisar. 
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Anna berättade om sin rädsla att använda bankkort under sina första år i Sverige. Hennes 

rädsla baserades på att om hon gjorde fel kunde personalen på banken misstänka henne för 

brottsliga gärningar eftersom hon är invandrare:  

”Men Herre Gud, hur kan jag göra det, tyckte jag. Och sen att jag inte är svensk och 

jag gör fel eller om jag trycker fel, så kollar de min legitimation. Då ser de att jag 

inte är svensk och då kommer de att misstänka mig för att jag kanske har stulit kortet 

eller någonting. Jag hade såna tankar hela tiden.”  

Idag känner sig Anna mycket tryggare eftersom hon med tiden har skaffat sig en bekant-

skapskrets som kan identifiera henne ifall hon behöver det:  

”Nu började jag att känna mig mer trygg. Kanske är det tiden?.. det tog tid att vänja 

sig. Sen är det också att  jag har jättemånga bekanta nu som kan, om det är någon-

ting, ringa och säga; “Ja, hon är hon”. Så det är ingen fara med det numera. Så på 

det sättet känner man sig tryggare nu… Jag har vunnit socialt trygghet och familj 

och det är värt jättemycket för mig!” 

Samtliga intervjuade uppgav att det var smärtsamt att avsäga sitt gamla hemland och integrera 

sig i det nya landet. Lena har bott i Sverige omkring tre år. Hon trivs i Sverige och längtar inte 

tillbaka till Ryssland, har arbete, vänner och en bra relation till mannen, ändå känner hon sig 

ibland splittrad med anledning av att tryggheten hon sökte inte infunnit sig till fullo på grund 

av hon har förlorat hemmet i Ryssland och inte ännu fått hemkänsla i Sverige. Flera kvinnor 

antydde i intervjuerna de känslorna Lena beskriver vidare: 

” Här när jag går ut ibland, känner jag mig som om allt omkring mig är målat i rosa 

och bara jag är gul. Men det är helt normalt, jag är inte född och uppväxt här… Men 

det lustiga är att när jag kommer till Ryssland och går ut på stan där så känner jag 

även där som om jag var målad i en annan färg än alla andra där. En tid var jag 

mycket rädd, det kändes om att jag inte var hemma här och inte hemma där heller. 

Men i framtiden hoppas jag att jag får den känslan att jag är hemma här. Jag har 

inte den känslan nu och ibland tror jag att jag aldrig får den.” (15) 

Nina anser att hon har tagit det bästa både från rysk och från svensk kultur vilket hon tycker 

är berikande:  

”Naturligtvis har jag vunnit på att jag har båda kulturerna idag, både den ryska och 

den svenska identiteten. Jag har både rysk och svensk identitet och jag tycker att jag 
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för mig själv utgår från mina moraliska värderingar och kanske min livsåskådning 

och mina livsvärderingar, jag tycker att jag har tagit det bästa från den ena och den 

andra kulturen, och  det är naturligtvis berikande…” 

Trots att kvinnornas ursprung inte framträder i deras umgängeskretsar, så påminns de om det 

vid möten med främmande personer. Vid samtalet avger brytningen att de är inte svenskor. 

Kvinnorna säger att det känns helt naturligt för dem, att utan några men, besvara den så vanli-

ga frågan om deras ursprung, att de är ryskor. Men de påpekar även att de bor i Sverige, detta 

för att visa sin samtalspartner att de inte behöver Sverigeguidning och att de är en del av det 

svenska samhället.  

”Det är så att jag är ryska och jag förblir en ryska som bor i Sverige.” (16) (Marga-

rita) 

Ett kvinnoöde 

Tamara bodde med sitt barn i en stad i nordvästra Ryssland. Livet för henne var som för alla 

andra ensamstående mödrar i Ryssland:  

”Det var ju så som det var i Ryssland på den tiden, låg lön men ändå, man var ju 

glad och man visste ju inte desto mer... Jag har ju klarat livet med min dotter innan 

jag flyttade till Sverige.”  

Innan Tamara träffade en svensk man och blev kär hade hon övervägt att flytta närmare sina 

släktingar som bodde på en annan ort i före detta Sovjetunionen. 

Efter ett par år från det första mötet med mannen och några Sverigebesök gifte sig Tamara 

med honom och flyttade med barnet till Norrbotten. Hon hade inga särskilda kunskaper om 

Sverige förutom det hon hade fått veta under besöken, inga speciella förväntningar förutom 

att ha en familj som hon förväntade skulle inge trygghet:  

”Jag tänkte bara på framtiden inom familjen och att ha det bra och lugnt här, utan 

några som helst problem. Visst förväntar man sig alltid att det blir bättre i familjeli-

vet. Men annars hade jag inte någon klar föreställning, det kan jag inte säga. Jag 

hoppades på det bästa!” 
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Det totala beroendet av sin man under den första tiden i Sverige, först och främst ekonomiskt, 

var svårast för Tamara. Utan språkkunskaper var hon tvungen att inhämta all information om 

normer, värderingar, sina rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället från sin man:  

”Jag kunde inte språket, absolut ingenting och jag levde genom honom…” 

De första varningssignalerna på mannens märkliga beteende fick Tamara redan från början. 

Han drack varje helg, hindrade henne från att umgås med folk och pratade nedvärderande om 

ryska kvinnor med sina vänner.  

“Alltid när de pratade om ryska människor var det bara negativa saker,  jag var ju 

som andra sorts människa. Vem är jag?! Jag är ju bara en kvinna! Och rysk till och 

med!”   

Tamara hade ett intressant arbete som ibland innebar långa arbetsdagar, oregelbundna arbets-

tider och mycket kontakter med människor. På grund av detta gillade inte mannen hennes 

arbete och tvingade henne därför att sluta. ” Djävulskapet” började när Tamara och mannen 

fick ett gemensamt barn. Mannen började dricka mer och mer och förnedrade Tamara på olika 

sätt för att sedan övergå till fysiskt våld. Efter varje tillfälle som hon hade blivit misshandlad 

av mannen kom han dagen efter med presenter och bad om ursäkt. En gång misshandlades 

Tamara så svårt att hon var tvungen att besöka vårdcentralen. Mannen var med under besöket 

och när läkaren frågade hur skadorna hade uppstått tvingades hon att uppge att det var ett fall i 

trappan som var orsaken. Några gånger försökte Tamara lämna mannen men återvände efter 

att han övertalat henne:  

”Tyvärr är jag är uppfostrad så att jag måste hålla familjen vid liv och kämpa på. I 

Ryssland är vi uppfostrade på det sättet, först och främst har mammorna alltid an-

svaret, vi kvinnor måste kämpa till det sista, och det gjorde jag. Och det blev så stora 

konsekvenser...” 

Efter flera år i Sverige började Tamara bilda sin egen uppfattning om samhället. Till detta 

bidrog  Komvux studier där hon läste samhällskunskap och juridik.  

”Jag började upptäcka att den verkligheten som han ville skapa runt omkring mig 

inte stämde,. Och först när jag vaknade upp kom det svåraste. Det var precis som om 

världen rasade när jag upptäckte att jag hade levt i lögn hela tiden.”   
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Tamara var helt ensam i Sverige och hade inga släktingar eller vänner här. När problemen 

med mannen började hade hon ingen att vända sig till och be om hjälp. Enligt Tamara trodde 

inte myndigheterna på hennes berättelse om mannens problem och när Tamara slutligen lyck-

ades skilja sig från mannen fick de gemensam vårdnad om barnen och han lyckades senare få 

barnen på sin sida.  

”Jag var ju rysk i det här samhället och han var ju omtyckt. Och sen, kom ihåg att 

jag är rysk ändå, fortfarande. Även fast jag har lyckats med att göra allt själv: skaf-

fade jobb, tog körkortet,  skötte om hela huset och familjen, mig själv och mina barn. 

Men ändå, jag är rysk här i samhället, tyvärr! ”   

Idag lever Tamara i ett nytt förhållande med en svensk man som ger henne stöd och trygghet. 

Hon har ett arbete som hon trivs med och kämpar fortfarande för sina barn och upprättelse. 

Hon har fått tillbaka sitt självförtroende:  

“Jag vet själv vem jag är, jag behöver som inte springa och bevisa det... Jag vet att 

jag är rysk och jag är stolt över det!” 

När Tamara ser tillbaka på sitt liv med sin första man uppger hon att om hon hade tidigare 

vetat hur det skulle bli, så skulle hon aldrig ha flyttat till Sverige. Efter många år i Sverige har 

banden till Ryssland försvagats och Sverige har därmed blivit hennes andra hemland. 

”Jag har ju bott här så länge så att Sverige har blivit mitt hem. Jag tänker på svens-

ka nu, det är till och med lättare för mig att prata och kommunicera på svenska än 

på ryska.” 
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6. Avslutande diskussion 

Vårt syfte med denna uppsats var att förstå de bakomliggande motiv till varför kvinnor från 

Ryssland har valt att emigrera till Sverige efter äktenskap med svenska män samt beskriva 

livssituationen i Sverige för dessa kvinnor. Studien handlade även om ryska kvinnors förvänt-

ningar på livet med en svensk make i Norrbotten och deras upplevelser i det nya hemlandet 

samt om migrationen har påverkat kvinnors identitet.  

De frågeställningar som varit centrala för vår studie var; Vilka förväntningar hade kvinnorna 

på äktenskapet med en svensk man och livet i Sverige? Har migrationen och äktenskapet bi-

dragit / begränsat kvinnornas möjligheter i livet? Hur påverkas kvinnornas identitet av migra-

tionen och äktenskapet? 

 

Med Sovjetunionens sönderfall öppnades gränserna mot västvärlden. Globaliseringsprocessen 

vilken Giddens beskriver som ”... en intensifiering av världsomspännande sociala relationer 

som förbinder åtskilda lokaliteter med varandra…” har bidragit till att nya kontakter mellan 

organisationer och företag skapades över gränserna samt till att turismen mellan länderna ut-

vecklades. En del av våra intervjuade mötte sina blivande makar vid arbetsresor, den andra 

delen träffades under privata resor. Globaliseringen har även bidragit till att flödena av nya 

kunskaper och information transporterades till Ryssland och medverkat till att skapa bilden 

om Väst som en trygg plats i motsats till den rådande turbulensen i ryska samhället. De inter-

vjuade i vår studie bekräftar att många har skapat föreställningen om Väst utifrån filmer, TV-

serier och TV-program. Kunskaperna om Sverige var minimala, Sverige var en del av Väst-

världen. 

Den ekonomiska och sociala otryggheten, längtan efter att uppnå det kulturellt betingade 

kvinnoideal som kvinnorna inte kunde förverkliga i deras situation i Ryssland samt visionerna 

om bättre värld i Väst var bakgrunden till migration för kvinnorna i vår studie. 

Osäkerheten och turbulensen som ryska ekonomi och samhället infann sig i efter Sovjetunio-

nens sönderfall hade negativt påverkan för befolkningens livsvillkor. Kvinnorna i Ryssland 

var särskilt drabbade av dessa förändringar i samhället. Som vi tidigare beskrivit i kapitel två 

levde kvinnorna under svåra villkor under Sovjettiden. Deras livsvillkor var bland annat för-

enat med en dubbel arbetsbelastning, förutom att de förvärvsarbetade hade de även hela an-
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svaret för hemmet och familjen. Efter Sovjetunionens fall och en hastig övergång till mark-

nadsekonomi försämrades kvinnornas livsvillkor ytterligare. Den ryska sociologen Tyuryuka-

nova använder sig av uttrycket ”feminisering av arbetslösheten” för att visa att hand kvinnor-

na som har förlorat sina arbeten under 1990-talets turbulens. De ensamstående kvinnorna med 

barn i vår studie fick arbeta hårt för sitt uppehälle eftersom de var ensamma familjeförsörjare 

och kunde inte räkna med att få någon ekonomiskt stöd från den ryska staten. En del av kvin-

norna levde under ständig oro inför morgondagen, de visste inte om de skulle ha kvar sitt ar-

bete, pengar till mat och husrum den närmaste framtiden. De hade ingen ”känsla av att det 

finns en kontinuitet och ordning i händelserna…”, det som Antony Giddens benämner som 

ontologisk trygghet.  

Avsaknaden av ontologisk trygghet förstärktes av deras längtan att ha en familj. Samtliga in-

tervjuade förklarar familjens centrala betydelse för känslan av trygghet. För att förstå respon-

denternas livsval så är det nödvändigt att vara medveten om kvinnoidealet och därmed mo-

derskapets betydelse i den ryska kulturen.  

Socialisationen för kvinnor i Ryssland har inneburit att de redan från barndomen fått lära sig 

att ”disciplinera” sin kropp för att uttrycka sin kvinnlighet. Samtliga kvinnor i vår studie 

framhåller utseendets betydelse för ryskor. En kvinna är ”kvinnlig” i den bemärkelsen att hon 

symboliserar sin kvinnlighet med hjälp av klädstil, höga klackar, frisyr och kosmetika. De 

egenskaper som karaktäriserar kvinnor från Ryssland, anger de intervjuade, är flexibilitet, 

uthållighet, vishet och tålmodighet. Dessa egenskaper bidrar till att kvinnorna kan klara av att 

bära ”allt på sina axlar” men även att anpassa sig till nya situationer som exempelvis emigra-

tion innebär. Synen på hur kvinnan skall vara är socialt och kulturellt konstruerat och åter-

speglar det hårda liv som många ryska kvinnor har. 

Giftermål och barn är ett måste för att en kvinna ska bli helt respekterad och integrerad i det 

ryska samhället. Detta är omgivningens förväntningar på en kvinna för att hon ska bli ansedd 

som fullständig kvinna och god mor enligt ryskt perspektiv. De intervjuade som hade barn 

från tidigare äktenskap i Ryssland uppmärksammade oss på att i deras situation var det svårt 

att hitta en livspartner, delvis eftersom de inte hade någon fritid, delvis på grund av att kvin-

nor med barn inte var attraktiva bland ryska män. De intervjades föreställningar om hur en 

kvinna ska vara ändras ju längre tid de bor i Sverige. 
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Giftermålen med svenska män som följdes av migrationen till Sverige har inneburit för kvin-

norna i vår studie  ett ytterst viktigt steg för deras framtid. Sådana situationer i individens liv 

kallar Giddens för ödesdigra ögonblick, ”… situationer där det krävs av individerna att de 

fattar beslut som är särkilt avgörande för deras strävanden eller för deras framtida liv”. För 

dessa kvinnor var det tal om ödesdigra ögonblick i dubbel bemärkelse eftersom de både gifte 

sig och migrerade. I de fallen när kvinnorna hade barn från tidigare äktenskap skulle deras 

beslut ha konsekvenser även för barnens framtid. 

Giddens påpekar att ödesdigra ögonblick står i ett specifikt förhållande till risker eftersom 

individen måste vara medveten om att det tagna steget är oåterkalleligt. I kvinnornas berättel-

ser framkom det att de hade övervägt besluten väl eftersom deras val var livsavgörande. Samt-

liga hade besökt Sverige före den slutgiltiga beslutet om äktenskapet och migration. Deras 

föreställningar om Väst, och särskilt Sverige, som en trygg plats att leva i förstärktes under 

dessa besök. 

Att bryta upp och byta land var inte lätt för kvinnorna eftersom de lämnade bakom sig allt 

som inneburit trygghet i deras liv: släkt och vänner, en bekant miljö och en mer eller mindre 

ordnad tillvaro. ”En omvälvning” kallar Nina den första tiden efter flytten till Sverige,  och vi 

tycker att det den benämningen stämmer för samtliga i vår studie. De gick till mötes till en 

okänd framtid i det nya landet med ett nytt språk, en annan kultur samt ett annat samhälls- och 

ekonomiskt system. 

I kvinnornas berättelser har det framkommit en känsla av utsatthet under den första tiden i 

Sverige, där det ekonomiska beroendet av maken och isoleringen upplevdes som svårast. De 

flesta kvinnorna hade haft arbete och varit självförsörjande i Ryssland  men i Sverige tvinga-

des de leva på mannens tillgångar vilket medförde känslan av att utgöra en börda för mannen. 

Samtliga kvinnor är stadsbor och i Ryssland hade de en bred umgängeskrets med släktingar, 

vänner, bekanta och arbetskamrater. I Sverige hade inga bekanta eller så blev de hänvisade till 

mannens umgänge. Från intervjuerna framgår det att avsaknaden av svenska språket hade 

avgörande betydelse för kvinnornas integration. 

I våra intervjuer ställde vi ingen direkt fråga om språket men våra respondenter underströk 

under intervjutillfällena språkets centrala betydelse. Enligt Miegel och Johansson utgör språ-

ket en av de viktigaste beståndsdelarna i vardagslivet och mellanmänsklig interaktion sker 

med hjälp av ett gemensamt språk. Kvinnor som migrerade till Sverige saknade den viktiga 
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beståndsdelen, ett gemensamt språk, vilket ledde till isolering. Utan svenska språkkunskaper 

kunde inte kvinnorna tillvarata kunskaper om Sveriges system, gällande normer och värde-

ringar vilket kunde hindra inträdet till den svenska arbetsmarknaden. Resultatet blev att kvin-

norna var hänvisade till makens försörjning. 

Språket är inte endast ett medel utan även en del av identiteten som Franzén uttrycker det. Att 

flytta till Sverige och inte kunna svenska gav kvinnorna intrycket att deras eget språk, ryska, 

inte hade värde och därför hade deras utbildningar, erfarenheter och kunskaper ringa betydel-

se i Sverige. Detta orsakade känslan att de som individer inte heller hade så stort värde i det 

nya landet, uppgav de intervjade.  

Enligt Franzén får möjligen personer som inte haft så stor del av självförtroende och självsä-

kerhet knutet till modersmålet en större överblick och vidare repertoar genom inlärning av det 

nya språket samt förståelse för det nya samhället. Vårt material stödjer detta eftersom bland 

de intervjuade fanns personer som ej hade språkanknutet arbete i Ryssland och för vilka de 

nyförvärvade språkkunskaperna har inneburit ett bättre arbete med en bättre inkomst och sta-

tus här.  

I kvinnornas berättelser har det framkommit att språket är det viktigaste ”verktyget” för integ-

rationen i det nya landet med ett nytt system, ny kultur, till en ny släkt, få nya bekantskaper 

och en ny vardag. Den vardagliga tillvaron och självkänslan förbättrades för kvinnorna i takt 

med att deras kunskaper i svenska blev bättre.  

Samtliga kvinnor vi intervjuade framtonade vikten av att skapa egna sociala nätverk i det nya 

landet. Speciellt viktigt blev det med tanke på att kvinnorna flyttade till Sverige ensamma 

eller med barn och från början hänvisades de till mannens umgänges- och bekantskapskrets 

som ofta accepterade dem men inte blev till deras egen. Giddens understryker att vänskap är 

mycket viktig för individens autencitet, för att hitta sig själv i sig själv. Eftersom det fysis-

ka/geografiska avståndet har hindrat regelbundna kontakter med vänner och bekanta i det for-

na hemlandet minskade så småningom bekantkretsen i Ryssland, endast enstaka mest förtroli-

ga vänner fanns kvar. I Lenas beskrivning har det kommit till uttryck känslan att inte höra 

”…hemma här och inte hemma där heller…” och inte veta vem man är finner vi stöd för Gid-

dens teori om vänskapens betydelse för identiteten. Samtidigt som umgängeskretsen i Ryss-

land minskade skapades en ny umgängeskrets i Sverige, flera av de intervjuade uppgav att de 

har både ryska och svenska vänner i Sverige bland vilka de kan vara sig själva. 
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För sex av våra intervjuade slutade äktenskapen med svenska män i skilsmässa. Elvira förkla-

rade sitt misslyckade äktenskap med att bilden om drömprinsen, det vill säga föreställningen 

om hur en make ska vara, kraschade när hon hade lärt sig språket, värderingar och gällande 

normer i det nya landet och lärt känna sin man bättre. Några intervjuade kvinnor uppger att de 

inte var nöjda med sina äktenskap eftersom de saknade öppen kommunikation med sina ma-

kar. Enligt Giddens och Johanson  karakteriseras moderna kärleksrelationer av öppen kom-

munikation samt beredskap att prata om känslor. 

Enligt Giddens är moderna relationer ”… band som är flätade av tillit, där tilliten inte är nå-

got givet utan något som måste arbetas fram och där detta arbete innebär en process av att 

man ömsesidigt öppnar sig för varann.” De kvinnor som var nöjda och lyckliga i sina äkten-

skap uppmärksammade tilliten och ömsesidigheten som finns i äktenskapen.   

Misslyckade äktenskap bland dessa kvinnor vilka ingick i vår studie kan antas med stöd av 

Giddens höra ihop med förändringar i kvinnornas identiteter som skedde i samband med öka-

de kunskaper om det svenska samhället. 

Anthony Giddens framhåller att tillit till abstrakta system som erbjuder trygghet och pålitlig-

het under vardagen är viktig för individens ontologiska trygghet. Vi tycker att ryska kvinnors 

tillit till det svenska systemet började gro redan i Ryssland då kvinnornas föreställningar om 

Väst formades. Det trygga livet i Väst var motsatsen till den turbulenta ryska vardagen. Kun-

skaperna om det svenska samhället och om kvinnans ställning i samhället växte under ryskor-

nas liv i Sverige, samtidigt med detta ökade tilliten till det svenska systemet. Många av de 

intervjuade beskriver Sverige som en trygg plats för barn att växa upp i och understrycker 

statens hjälp till ensamstående föräldrar samt svenska kvinnors självständighet. Tillit till det 

svenska samhället stärkte kvinnornas känsla av trygghet och hjälpte att utveckla en annan 

förhållningssätt till sin identitet. 

Vid analys av intervjuerna framträdde sådana kriterier av identitet som etnicitet och 

kön/genus. Kvinnornas medvetenhet om sin etnicitet, att de är ryska, visade sig i utsagorna 

när de började prata om sitt liv i Sverige. I sina berättelser om livet i Ryssland berörde kvin-

norna inte ämnet etnicitet eftersom de då identifierade sig med majoritetsbefolkningen, de var 

en del av den ryska nationen. Efter migrationen till Sverige befann sig kvinnorna i minoritets-

ställning i relation till svenska majoriteten och blev främlingar, ”ryskor”. 
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Kvinnorna berättade att de oftast påminns om sin egen etnicitet vid mötet med svenskar som 

de inte känner. Även om de talar svenska vid dessa möten fungerar ryska brytningen och 

namnet som ”etnisk markör”, som Lange & Westin skriver om. Vid dessa möten framkommer 

alltid en uttalad eller outtalad fråga ”Varifrån kommer du?” som besvaras med ”Jag kommer 

från Ryssland”. I intervjun med Margarita kom detta att framträda när hon uttryckte att ”… på 

lika grunder får vi aldrig umgås!”. 

Ur kvinnornas utsagor framgick det att den objektiva sociala identitet, som svenskarna till-

skriver kvinnorna vid möten med dem, att de är ryska, hänvisar bara till kvinnornas etniska 

ursprung och kön. Många av de intervjuade kvinnorna uppmärksammade att vid presentatio-

nen för främlingar, för både svenskar och ryssar, påpekar alltid de att de är bosatta i Sverige. I 

kvinnornas självpresentation ”Jag är en ryska som bor i Sverige!” uttrycks förutom allmän 

information om etnicitet och kön samt migrationens geografiska riktning även kvinnornas 

subjektiva identitet, deras egen bild av sig själva.    

Antony Giddens ord om att ”För att kunna ha en känsla av vilka vi är måste vi ha en uppfatt-

ning om hur vi blivit det vi är och vart vi är på väg” återspeglas i den självpresentationen. 

Första delen av presentationen ”Jag är en ryska…” uttrycker kvinnornas etnicitet, den kultu-

rella praxis och de kulturella värderingar som kvinnorna har fått under sitt liv i Ryssland. 

Andra delen ”… som bor i Sverige!” refererar inte bara till bosättningsland utan även till den 

påverkan som de upplevde under sitt liv i Sverige.  

I den ovannämnda självpresentationen synliggör de intervjuade sitt reflexiva förhållningssätt i 

relation till sin identitet. Den mängden av nya kunskaper som förvärvades i samband med 

migrationen tvingade kvinnorna till att omvärdera de gamla kunskaperna som man hade med 

sig från Ryssland. Förväntningarna att leva upp till kvinnoidealet, som vi diskuterade i början 

av detta kapitel, avtog allteftersom de lärde känna det svenska samhället och dess syn på 

kvinnan. Istället för hemmafru och hushållerska växte det nya kvinnoidealet fram, en kvinna 

som formar sitt liv självständigt och oberoende av mannen. Vi vill dock framhålla att de flesta 

av de intervjuade kvinnorna har behållit sin gamla föreställning om ”kvinnligheten” som ut-

trycks genom kläder, höga klackar, frisyr och kosmetika. 

De intervjuades syn på mannen och hans roll i familjen  omprövades när det visade sig att den 

svenska mannen kan och vill ta hand om barnen och sköta hushållet. 
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Kvinnor som flyttade till Sverige med sina barn uppgav att barnen rotade sig fort i landet och 

allteftersom tiden gick blev Sverige för många barn det enda hemlandet de känner. Några av 

de andra kvinnorna fick barn med sina svenska makar här i Sverige och, enligt dem,  är Sveri-

ge för deras barn det enda hemlandet de har. Alla intervjuade talade om att deras anknytning 

till Sverige har förstärkts på grund av att barnen rotat sig i landet. 

Eftersom kvinnorna i vår studie var gifta med svenskar integrerades de fort i det svenska sam-

hället. Detta antar vi är en orsak till att endast en kvinna i undersökningen anser sig ha blivit 

utsatt för främlingsfientlighet. När Anna fick höra direkt i ansiktet ”…du är ingenting värd 

här!” blev hon chockerad och fick negativ spegling av sin identitet. Vi anser att Annas upp-

dragsgivare som sa detta till henne var rent ut främlingsfientlig, han värderade inte Anna efter 

det arbete hon hade utfört utan dömde henne utifrån hennes etnicitet.  

De flesta i undersökningen sa att de inte har mött någon som var direkt negativt inställd till att 

de är ryskor. Vi finner att dagisfröknarna visade  främlingsfientlighet mot Margarita när de 

var förundrade över att hennes man som verkade helt normal har gift sig med henne som är 

ryska. 

De intervjuade kvinnorna säger att mediekampanjen om rysk prostitution i Norrbotten har 

bidragit till fördomar om ryssar. De förnekar inte att några kvinnor från Ryssland kommer till 

Sverige för att sälja sin kropp men de flesta uppger att prostitutionen inte sker i den utsträck-

ning media beskriver. Bland möjliga orsaker till företeelsen nämner kvinnorna den svåra eko-

nomiska situationen i Ryssland. Arbetslösa kvinnor eller kvinnor med otillräcklig inkomst i 

Ryssland tvingas ibland välja prostitution för att överleva och för att ha pengar för att försörja 

sina barn. Flera av de intervjuade uppger att det är efterfrågan som styr tillgången och tycker 

att problemet inte skulle finnas om svenska män följde lagen och lät bli att köpa sex.  

De intervjuade upprördes över att media endast fokuserade sig på rysk prostitution och inte på 

prostitutionen i sig. De anser att på grund ensidig negativ framställning i svenska massmedier 

får svenskarna en skev bild av Ryssland och dess invånare och det bidrar till stämpling av de 

ryska kvinnor som är bosatta i länet.  

 

Vi särskilde Tamaras berättelse i empirin eftersom hennes liv i Sverige utvecklades annorlun-

da än de andra intervjuades. I hennes berättelse synliggjordes det specifika förhållandet mel-

lan ödesdigra ögonblick och risker som Giddens framhåller i sina arbeten. När Tamara tog det 
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livsavgörande beslutet att gifta sig med den svenska man hon blivit kär i och flytta till honom 

i Sverige hade hon förväntningar om ett bättre liv, både materiellt och ekonomiskt, samt för-

hoppningar på ett tryggt familjeliv. Istället urartade hennes äktenskap och liv i Sverige till det 

Tamara själv kallade för ”djävulskapet”. 

Eftersom kommunikationen med omgivningen begränsades av språket fick Tamara all infor-

mation om hennes rättigheter och skyldigheter av sin make. Hennes liv blev inte på något sätt 

som hon hade förväntat sig. Trots att hon lärde sig svenska begränsade maken hennes möjlig-

heter att arbeta och att träffa andra människor än hans umgängeskrets. Hela Tamaras liv var 

på hennes mans villkor och hon blev helt och hållet utlämnad åt honom och fick leva genom 

honom eftersom hon var ekonomiskt beroende av sin man i början. 

Tamaras man kunde inte kommunicera om känslomässiga relationer och han hade dessutom 

en nedvärderande syn på kvinnor. Tamara blev regelbundet både fysiskt och psykiskt miss-

handlad av sin man och var rädd eftersom hon inte kände någon kontinuitet i verkligheten hon 

levde i. Hon saknade ontologisk trygghet eftersom hon inte visste vad hon hade att vänta sig 

av morgondagen. Tamara hade inte heller någon tillit till systemet på grund av att hennes man 

hade förmedlat en felaktig bild av svenska samhället till henne. Maken hindrade henne att 

skaffa egna vänner vilket gjorde att hon inte kände någon trygghet i tillvaron. Från materialet 

framgick det att på grund av makens beteende kunde Tamara inte urskilja kända mönster och 

förstå orsaker till andra människors handlingar, hon kunde inte på ett tillförlitligt sätt bedöma 

andra människors avsikter, motiv och egenskaper, vilket skapade en mycket stor osäkerhet 

hos henne. 

Tamara uppgav att hon började reflektera över sitt liv med maken när hon började studera på 

Komvux och fick nya kunskaper. Giddens menar att självidentiteten är att utforma livsplaner, 

reflektera över oss själva och välja våra liv. ”För att kunna ha en känsla av vilka vi är måste 

vi ha en uppfattning om hur vi blivit det vi är och vart vi är på väg.” När Tamara förstod att 

hela hennes liv i Sverige varit ett liv i lögn blev det som världen rasade för henne. Hon insåg 

då att hennes uppfostran, att det var kvinnans plikt att hålla ihop familjen, hade lett till stora 

konsekvenser. Denna insikt bidrog till att hon valde att skilja sig från mannen.  

I intervjun med Tamara framträdde hennes motsägelsefulla syn på sin egen etnicitet. Tamara 

uppgav att hon är stolt att vara ryska men samtidigt framhöll hon omgivningens negativa in-

ställning till ryssar. Vi anser att Tamara inte kan förlika sig med sin etnicitet på grund av att 
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första maken och hans vänner gav henne den negativa uppfattningen att ryssar är ”…andra 

sortens människa” . Hon har fortfarande inte tillit till systemet och känner sig otrygg.  

Numera lever Tamara i ett nytt förhållande med en man som stödjer henne. Tamara uppgav 

att när hon ser tillbaka på sitt liv ångrar hon migrationen till Sverige men samtidigt påpekade  

hon att Sverige har blivit hennes andra hemland eftersom banden till Ryssland har försvagats 

efter så många år. 

 

Samtliga  kvinnor i studien framhöll oviljan att återvända till det forna hemlandet. I intervju-

erna betonades att även om vissa av dem saknar vänner med vilka de kan vara sig själva, sak-

nar sina arbeten i Ryssland, saknar storstädernas tempo är det just i Sverige som de och deras 

barn har fått den ekonomiska och sociala tryggheten vilken är nödvändig för individen. 

 

Förslag på fortsatt forskning: I inledningen till vår uppsats uppgav vi att äktenskapen mellan 

svenska män och kvinnor från Öststaterna har ökat med början från 1990-talet. Med vår un-

dersökning som grund anser vi att det skulle vara intressant att göra en studie om varför 

svenska män väljer att gifta sig med kvinnor t ex från Öststaterna eller Thailand, om männens 

förväntningar på kvinnan och äktenskapet. 
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Bilaga 1 

  

Intervjufrågor 

 

1. Berätta om ditt liv i Ryssland: familj, utbildning, arbete, m.m. 

- var i Ryssland; 

- hade du någon kunskap om Sverige då? 

2. Hur tror du att ditt liv hade sett ut om du inte hade flyttat till Sverige? 

3. Varför flyttade du till Sverige? 

- har du haft bekanta i Sverige? 

- är och var blev ni bekanta med varandra? 

4. Vilka föreställningar hade du om livet i Sverige?  

- besannades dessa?  

- vad saknar du? 

5. Vad var lättast/svårast första tiden i Sverige ? 

- vad tycker du är lättast/svårast nu? 

6. Hur tycker du ryskor blir betraktade av svenskar? 

- vad tycker du om det? 

- blev du accepterad av din mans släktingar och vänner, blev du en del av dem? 

7. Har du stött på främlingsfientlighet? 

8. Vad tycker man i Ryssland om dig på grund av din flytt till Sverige? 

9. För ett par år sedan skrevs och pratades i massmedia en hel del om ryska prostituerade i 
Sverige. Vad tycker du om organiserad rysk prostitution?  

- har kampanjen i massmedier berört dig på något sätt? 

10. Vad tycker du om möjligheterna för dig som kvinna i Sverige jämfört med i Ryssland? 

- vad har du förlorat, vilka hinder har du stött på? 

- vunnit ? 

11. Kan du tänka dig att återvända till Ryssland?  

- dina förutsättningar för och orsaker till återvändande. 

12. Finns det skillnader mellan:  

- svenska och ryska kvinnor 

- svenska och ryska män. Vilka? 

13. Planer för framtiden? 



 Bilaga 2 

 

Ryska intervjucitaten 

 

1. Русская женщина может жить с одним и тем же мужчиной всю свою жизнь, с мужчиной, 

с которым жить невозможно, потому что ей в одиночку не справиться с финансовыми 

вопросами. 

2. Все надо было начинать с самого начала. Я была готова к этому. Но все равно это слож-

но, потому что я знала, что в России у меня бы была хорошая работа, так как я училась в 

университете, я была самодостаточным человеком. Я приехала в Швецию, и я вообще не 

знаю, кто я здесь, и что я буду делать. Все то, что я могла, и что я знала, было мне не 

нужно здесь. То есть, ни для кого не играло никакай роли, чем я занималась в России. 

3. Самым трудным было то, что у меня не было экономической самостоятельности. Это 

было безусловно самым сложным.  Это был кошмар. Для того чтобы купить колготки, 

мне надо было клянчить у него деньги. 

4. Требуется, по меньшей мере, год-два, прежде чем чувствуешь себя человеком, до того 

как можешь начать общаться с другими на более или менее  равных… Да, на равных мы 

никогда не будем! … Я имею в виду языковой уровень, в чужом языке достигаешь того 

же уровня, которого достиг в собственном языке… 

5. Ты будешь заниматься только собой и семьей. Выходи за меня, я буду работать, у меня 

хорошая работа… Ты будешь заботиться только о себе и детях, и я буду давать тебе каж-

дый месяц тысячу долларов на расходы. 

6. Я думала, если говорить правду, что я буду жить с ним из благодарности, потому что он 

был так добр ко мне… И он знал, что я не брошу его, когда он будет старым и слабым, 

потому что он видел, как я заботилась о бабушке и маме. 

7. На меня произвело впечатление то, что шведские мужчина так приспособлены и не нуж-

даются в женщине, они сами готовят, убирают, стирают… Женщина может быть совер-

шенно спокойна, когда она выходит замуж, относительно практических вещей. Я чувст-

вовала себя ненужной, он же сам все мог, это было необычно… 

8.  Не играет никакой роли, русская или не русская, на женщину-иностранку всегда будут 

смотреть как на «бедного родственника», я так думаю. Но для русских женщин такое 

мнение о них очень болезненно, потому что мы – не «бедные родственники». 



 Bilaga 2 

 

9. Воспитательницы были молодые девчонки, и им, может быть, было любопытно, или еще 

что-то, поэтому они приглашали меня к себе иногда. Один раз я была на девичнике с ни-

ми, мы разговаривали и им было интересно: твой муж же довольно нормальный мужчи-

на, почему же он женился на русской? Он же хорошо выглядит и не дурак, он же не убо-

гий, так почему же он женился на русской, почему не на шведке? Так что в их представ-

лении, мужчина женится на иностранке только в том случае если с ним что-то не так. 

10. Меня никогда не спрашивали напрямик, сколько я стою, так сказать – цену. Но все…, 

нет, не все, но несколько начинали разговор о том, что они слышали о русских девушках, 

которые занимались этим… продавались. «Ты не слышала о них?» Такие вопросы зада-

ются только русским. Поскольку я, во всяком случае, знаю. 

11. Даже если мы приезжаем сюда хозяйственными женщинами, которые варят домашнеее 

варенье, пекут блочки и гладят постельное белье, эта хозяйственность исчезает через не-

сколько лет. Мы превращаемся в обычных шведок, мы ошведиваемся, и становимся как 

все другие шведки, мы покупаем варенье в магазине, не гладим постельное белье, печем 

только по большим праздникам. 

12. С моими русскими понятиями, что мать для ребенка –все, и что без отца ребенок наполо-

вину сирота, а без матери ребенок – сирота… 

13. Конечно, сейчас я так не считаю, естественно, что отец очень важен для ребенка. 

14. На работе, например, народ не думает, что я – русская, они не думают вообще, что я – 

иностранка… 

15. Здесь, когда я иногда иду по улице, я чувствую, как если бы все вокруг меня - розовое, и 

только я – желтая. Но это – нормально, я не родилась и не росла здесь… Но интересно то, 

что когда я еду в Россию и иду по городу там, я чувствую так же, как будто бы я окраше-

на в другой цвет, чем все другие там. Какое-то время мне было страшно, чувствовалось, 

как будто я не дома здесь, но и не там тоже. Сейчас у меня нет этого чувства, и иногда я 

думаю, что его уже никогда не будет. 

16. Так что, я – русская, и я останусь русской, живущей в Швеции. 

 




