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1 INLEDNING
Somalierna har en relativt kort och även en något problematisk historia i det finländska
samhället. Det är en relativt ny företeelse att Finland är ett land dit människor
överhuvudtaget emigrerar. Först så sent som på 1990-talet började Finland på allvar ta
emot icke-arbetsrelaterad invandring. (Forsander 2003, 28.) De första somalierna som
flydde till Finland anlände under den svåra ekonomiska krisen på 1990-talet och
inställningen till invandring var inte särskilt god. Somalierna sågs dessutom som
främmande och exotiska i det tämligen homogena finska samhället. Sedan dess har det
inte heller varit en helt lätt process för den somaliska gruppen att nå ett erkännande som
delaktig i det finländska samhället där de länge var den enda stora gruppen muslimska
invandrare. (Virtanen & Vilkama 2008, 138; Salmela 2006, 279.)
Mitt intresse för att bekanta mig närmare med den somaliska gruppen grundade sig i
min uppfattning om att somalierna fortfarande möts av fördomar och att särskilt
kvinnorna ofta framställs som förtrycka offer. Den grupp som diskussionen om
multikultur ofta centrerar kring är just gruppen somalier och då inte alltid på ett särskilt
positivt sätt (Tiilikainen 2003b, 60). Diskussion styrs även av majoritetsbefolkningen
där man talar om invandring och integration med uttryck som ”hur skall man klara av
invandringen?” (Wahlbäck 2003, 32). Trots att muslimerna och deras föreningar sägs ha
blivit aktivare på 2000-talet (Virtanen & Vilkama 2008, 138) så ansåg jag ändå att de
somaliska kvinnor var en grupp som inte hörs i samhällsdebatten och jag blev
intresserad av att ta reda på hur de själva upplevde livet i det finländska samhället. Jag
ville veta mera om hur de upplevt anpassningen till ett ännu relativt homogent samhälle
där diskussionen om dem själva och deras folk kan sägas vara tyngd av fördomar,
möjligen på grund av brist på kunskap.
De somaliska kvinnorna var en grupp som jag kommit i kontakt med tidigare via mitt
arbete med flyktingar. Då blev jag intresserad av att bekanta mig mera med denna grupp
för pro gradu-studien i socialt arbete tanke med tanke på deras bakgrund som flyktingar
och tidigare nämnda situation. Detta forskningsområde var intressant också eftersom
invandrarområdet i socialt arbete sades vara ett tämligen nytt och växande fält
(Valtonen 2001a, 247; Clarke 2004, 135). Att anpassa sig till ett samhälle som kan
uppfattas som relativt annorlunda gentemot det somaliska samhället kan vara
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utmanande för såväl en ung flicka eller kvinna som håller på att skapa sig en
uppfattning om sig själv och sin identitet som för en äldre kvinna som redan lagt
grunden till sin etniska identitet och har en uppfattning om sitt vardagsliv i hemlandet.
Jag ville använda mig av en metod som gav mig möjlighet att låta kvinnorna fritt berätta
om sina liv och sina upplevelser av anpassningen till det finländska samhället. Den
narrativa metoden med fokus på livsberättelser, passade väl in med mitt syfte att förstå
den process som kvinnorna genomgår. Forskning med invandrarnas egen uppfattning
om integrationsprocessen, i motsats till myndigheternas synvinkel, har även varit en
bristvara enligt den finländska sociologen Östen Wahlbäck (2003, 31). Jag valde att
fokusera på de strategier som kvinnorna antagit för att hantera processen. En förståelse
av invandrares strategier har relevans inom socialt arbete för att förstå den processen
och för att bättre kunna stödja invandrares egna resurser. För att förstå anpassning har
jag bl.a. använt mig av en teoretisk modell om flyktingars strategier, aktivt överlevnad
av forskarna i socialt arbete Muireann Ní Raghallaigh & Robbie Gilligan (2009).
Kriistina Berg (2012, 32) menar att socialt arbete har en viktig position i Finland
gällande integrationsarbetet eftersom socialarbetare kan ses som en mellanhand mellan
samhället och invandraren. Socialarbetare borde vara såväl en stödjande person men
också en kritisk granskare av systemet. Detta eftersom det finländska
integrationssystemet har fått kritik för att inte ta hänsyn till invandrarna egna
utmaningar och resurser utan att invandrarna fostras till att anpassas enligt finländska
normer samt att de har en plikt att integreras (Suurpää 2002, 55-56). Integrationen
fokuserar på praktiska svårigheter och en snabb integration samt utan att se till den
psykologiska delen av integration (DeSantis 2001, 14-15). Flyktingar kan även behöva
hjälp att genomgå den psykologiska processen för att kunna ta till sig också det
praktiska kring livet i det nya landet. Därför anser jag att man inom socialt arbete
behöver ha en djupare kännedom om invandrares upplevelser av anpassningen till det
finländska samhället, det kan min pro gradu bidra till.

2 SYFTE OCH CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med min studie är följaktligen att bidra till en större förståelse inom socialt arbete
för den process som en somalisk kvinna genomgår när hon blir tvungen att bygga upp
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ett liv i Finland med olika kulturella referensramar. Jag strävar efter att ge kvinnorna
möjligheten att med egna ord berätta hur de upplever processen genom att be dem
berätta sina livsberättelser. Genusaspekten är också viktig för studien, kvinnornas
reflektioner kring sin roll som kvinna i olika sammanhang är viktigt att lyfta upp. Detta
eftersom denna studie specifikt fokuserar på flyktingkvinnors upplevelser av anpassning
och ackulturation. Den definition jag använder gällande anpassning är John W Berrys
(1997, 6); en psykologisk process som tar i beaktande av den påföljd ackulturation har
på människan. Ackulturation igen är ett begrepp som förklarar hur beteende, attityder
och värden förändras när kulturer möts, enligt Jean Phinney et al (2001, 43).
Min centrala forskningsfråga är:
Hur upplever de somaliska kvinnorna anpassningsprocessen till det finländska
samhället samt vilka strategier använder de för att hantera processen och de
utmaningar de möter?
För att svara på huvudforskningsfrågan har jag valt att komplettera med ett par biforskningsfrågor utifrån materialet. Dessa specificeras i ett senare skede.
Informanterna till min studie är fem kvinnor i åldrarna 20-48 som alla har hunnit
uppleva hemlandet, en del dock endast som barn men flera har återvänt i tonåren för att
bo ett par år i Somalia när situationen där varit stabilare. Kvinnorna har hunnit bo i
Finland 6-18 år och de kan alla väl prata antingen svenska eller finska. Noggrannare
beskrivning samt mera om hur jag motiverar mitt urval och min forskningsmetod samt
finns i kapitel 5 (Forskningsmetod, material och analys).

3 TIDIGARE FORSKNING OCH BAKGRUND
3.1 Bakgrunden till invandring och integrationsarbete i Finland
I detta kapitel presenterar bakgrunden till hur Finland blev ett mottagarland för
invandrare samt även specifikt somaliernas historia i det finländska samhället. Jag
diskuterar även kort begreppen invandrare och flykting.
3.1.1	
  Flykting	
  eller	
  invandrare	
  –	
  diskussion	
  om	
  begreppen	
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Den internationella flyktingdefinitionen som fastställs i Förenta nationernas
flyktingkonvention från 1951, med förnyad version 1967, är en definition som
kritiserats en del för att vara för smal för den situation som människor på 2000-talet
befinner sig (Salehyan&Gleditsh 2006, 341). Definitionen omfattar detta “en person
som flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion,
tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som befinner sig
utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan
inte kan eller vill återvända till det landet" (UNHCR, 1967)
I Finland kan en asylsökande även få uppehållstillstånd av humanitära grunder t.ex. om
personen inte kan återvända på grund av väpnande konflikt i hemlandet. Detta trots att
personen inte uppfyller den egentliga definitionen för flyktingar. En status av alternativ
skyddsbehövande och inte flyktingstatus ges denna person. (Utlänningslagen 2004, 106
§)
En del av mina informanter har kommit till Finland som ensamkommande flyktingbarn,
via familjeåterförening eller som en s.k. anknytningsperson som det benämns i
utlänningslagen. Ett ensamkommande minderårigt barn som har uppehållstillstånd har
rätt att ansöka om att få återförenas med familjen i Finland. (Utlänningslagen 2004, 38
§).
Exakt på vilka grunden mina informanter har fått uppehållstillstånd i Finland har inte
relevans för deras upplevelser av att anpassa sig till Finland. Jag väljer därför att
referera till deras bakgrund som flykting men undviker att tala om dem som flyktingar i
alla aspekter. Detta eftersom benämningen flykting också är en status med en del
laddningar och en status som de möjligen inte längre identifierar sig med efter en tid i
Finland, det kan anses höra till deras bakgrund. För det mesta hänvisar jag till
informanterna som endast kvinnor eller också vid behov termen invandrare, trots att
kvinnornas ankomst till Finland inte varit fullständigt frivillig. Detta för att jag anser att
termen invandare fungerar bättre än flykting för att beskriva kvinnor som bott många år
i Finland, särskilt eftersom en del av informanterna inte längre önskar återvända till
ursprungslandet.
Också Forsander (2002, 10) menar att invandrare är en person som planerar att stanna
en längre tid i Finland och som inte varit en finländsk medborgare när personen kommit
till Finland. Invandare används även av Marika Westerling (2009, 11-15) trots olika
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alternativ som ”nyfinländare” och ”immigrant” som använts för att försöka få ett mera
inkluderande begrepp. Jag har liksom Westerling har valt detta begrepp för att det är ett
allmänt använt begrepp inom forskningen som beskriver individer med ett ursprung
utanför Finland trots att de möjligen nu har finländskt medborgarskap. Hon betonar
också att det är viktigt att ha en inkludera syn på finländskt som också innefattar
människor med annat ursprung trots att man använder term som till en viss del kan
anses särskilja ”invandrare” från gruppen ”finländare”. (Ibid).
3.1.2	
  Integrationsbegreppet	
  i	
  Finland	
  
I detta kapitel diskuterar jag begreppet integration och hur integration har diskuterats av
olika forskare på området i Finland. Jag redogör också för min förståelse och
användning av begreppet.
Finland har varit ett land som ända fram till 1990-talet präglats av främst utflyttning
men när Sovjetunionen föll blev Finland ett land som även tog emot invandrare i en
större utsträckning. Först då blev frågan hur man skulle integrera icke arbetsrelaterad
invandring aktuell. (Forsander 2004, 28.) En finländsk integrationslag trädde i kraft
först 1999 och uppdaterades 2005 (Integrationslagen 1999; 2005). Syftet med den första
lagen var att göra arbete till det centrala i integrationen till det finländska samhället samt
att göra välfärdsstaten och dess värderingar till det centrala för uppbyggnaden av
integrationslagstiftningen (Heikkilä & Peltonen 2002). Lagstiftningen skulle se till att
invandrare skulle ha en aktiv roll i sin egen integrationsplan samt för att säkra att
värderingar som jämlikhet och frihet till egna val skulle vara centrala i
integrationsarbetet. Integration innebär enligt lagstiftningen en strävan efter att
invandrarna skall ha tillgång till kunskap och kompetens som ska underlätta deltagande
i arbetsliv och samhället men också att de samtidigt behålla sitt eget språk samt etniska
och kulturella drag. (Ibid, 7-8; integrationslagen 2005, 10 §) De nya lagen skulle
implementera lagen bättra på olika nivåer av samhället och även ”effektivera
integrationen” (Höytynen 2004).
Annika Forsander (2008) är en forskare som ställt sig kritisk till integrationsbegreppet
och välfärdsstatens sätt att hantera integrationen av invandrare. Hon säger att man i ett
tankesätt präglat av välfärdsstaten ser invandrare som något som avviker från normen
och därför också hotar grunden i systemet. Invandrare avviker från den homogena grupp
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som majoritetsbefolkningen varit tills inte allt för länge sedan, därför behöver
invandraren passa in. Forsander menar att grundläggande inom välfärdssystemet är att
identifiera problematik och att därefter åtgärda ”problemen” med bästa möjliga medel.
Det vill säga utbildning, stöd för att hitta anställning, kurser och stöd för att förstå den
finländska kulturen. Detta för att nyckeln till delaktighet i det finska samhället och ett
riktigt medborgarskap anses ligga i arbete. (Ibid, 80.)
Något som förknippas starkt med integration är även ett mångkulturellt samhälle och
jämlikhet. Meningen med integration är att ”båda parterna” skall lära och ta del av
varandras uppfattningar om samhället. Det mångkulturella idealet är dock något som
kritiserats eftersom praktik och mål inte alltid går ihop (Matinheikko-Kokko 2002;
Wahlbäck 2003, 27). Tanken är att ett mångkulturellt samhälle skall vara positiv till
integration där invandrare behåller sin egen identitet medan de även tar del av den nya
kulturen. Ett utbyte mot båda hållen är tanken som officiellt styr socialpolitiken och
integrationspolicyn i Finland. Assimilering, det vill säga att invandrare låter sin egen
identitet försvinna, har aldrig varit målet. (Liebkind 1994, 35-37).
Den nya lagstiftningen från 2005 (integrationslag 2005) har inneburit en
integrationsplan som binder myndigheter och individer på tre olika nivåer till en
integrationsplanering; på statlig nivå genom regeringens invandrarpolitiska program, på
kommunalnivå med målsättningar- och åtgärdsprogram och på individnivå där en
individ gör upp en tre-årig integrationsplan på arbets-och näringskraftbyrån. Den nya
lagen har kritiserats eftersom det ännu en gång är arbete som anses vara det viktiga och
det är vara invandrarnas plikt, en slags solidaritet med det finländska samhället att
integreras. (Suurpää 2002, 52-56; Forsander 2008, 239.)
Finland är också ett individualistiskt land där arbete är mycket centralt för individers
värde i samhället enligt Forsander (2003, 30-31). Att kvinnor arbetar och att de
förväntas kombinera familjeliv och arbetsliv är en norm som också invandrarkvinnor
förväntas följa i anpassningen till det finska samhället (ibid.). Valtonen (2004, 72-74)
och Forsander (ibid) menar att invandrare fostras till att delta i samhället på ett visst sätt,
att lära sig språket och arbeta. Välfärdsstatens värderingar kommer klara fram igen; att
vara beroende av andra är icke önskvärt. I Forsanders (2002) och i Marja Katiskos
(2011) studier har det framkommit att strävan efter integration för invandrare inte heller
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korrelerar med deras deltagande på arbetsmarknaden; positionen på arbetsmarknaden är
svag.
Det är majoritetsbefolkningens synvinkel som styr utgångspunkten för integration,
enligt Wahlbäck (2003, 32). Det är klart att det är invandrarna som skall integreras och
inte finländarna. Anne Alitolppa-Niitamo (2003) menar också att myndigheter ofta
förväntar sig att invandrare skall ändra sig istället för att förstå att populationen håller
på att förändras. Också de finländska forskarna Päivi Harinen et al. (2005, 282) och
Leena Suurpää (2002, 111-119) ställer sig kritiska till det finländska samhällets
inställning till invandrare; samhällsklimatet är inte särskilt välkomnande och tolerant för
invandrare, som fortfarande upplevs som ett ”exotiskt inslag” (Harinen et. al ibid) eller
som tama offer (Suurpää ibid). Invandrarna borde respekteras och anses vara en del av
det finländska samhället och inte tysta aktörer med egen kultur i utkanten av samhället
menar Harinen et al. (2005, 282).
Socialt arbete har stor relevans för integrationsarbetet. Som tidigare nämndes så sker
integrationsplaneringen på tre olika nivåer. I många kommuner sköts integrationsarbetet
på kommunnivå hos den sociala sektorn där har social arbetare har som uppgift att
tillsammans med klienten samt med andra aktörer runt om kring planera integrationen.
Sociala arbetets roll kan bli att fungera som en medlare mellan klienten och samhället.
Men socialarbete bör också anta en kritisk roll gentemot systemet med tanke på den
kritik som framförts mot lagstiftningen (Berg 2012, 15).
Själv har jag valt att för det mesta tala om ackulturation och anpassning istället för
integration. Detta särskilt med tanke på den kritik som framförts mot
integrationsbegreppet i Finland; att det skulle handla främst om arbetsintegration och
inte en bredare förståelse av helheten. Som jag tidigare nämnde så är jag intresserad av
anpassning; den psykologiska processen när en människa hanterar ackulturation (Berry
1997, 6). I John W. Berrys modell (1997) på ackulturationsstrategier finns integration
som ett alternativ och han anser att det är den mest lyckade strategin av de fyra eftersom
integration innebär att en person starkt identifierar sig med sin etniska identitet men
också starkt värdesätter sin relation till den nya kulturen. I denna definition nämns inte
arbete och samhälle som i definition från den finländska lagstiftningen (integrationslag
2005) men idén är den samma. När jag talar om integration använder jag Berrys
definition av begreppet. Men eftersom mitt främsta intresse ligger i upplevelsen av
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anpassning använder jag mest detta begrepp och ackulturation istället för integration.
Också eftersom det finns flera alternativ för anpassning än integration vilket jag går
djupare in på i teorikapitlet. Jag tar inte heller förgivet att mina informanter strävat efter
integration eller ens kunnat sträva efter integration.
3.1.3	
  Bakgrund	
  till	
  Somaliernas	
  flyktingskap	
  och	
  ankomst	
  till	
  Finland	
  
Somalia avkoloniserades från Storbritannien och Italien först 1960, sedan dess har
politiska och ekonomiska problem präglat landet. År 1969 genomfördes en militärkupp
och Mohamed Siad Barre tog makten och blev landets diktator. Han satt kvar ända till
1991 när de somaliska klanerna störtade honom. Efter detta fanns det ingen riktigt
ledning utan anarki rådde och ett våldsamt inbördeskrig om makten bröt ut mellan
klanerna. Landet är fortfarande utan ordentlig ledning och strider fortsätter mellan den
tillfälliga regeringens styrkor och islamistiska grupperingar. Bara under 2010 års första
del tvingades 200 000 somalier fly landet. Det uppskattas att av ungefär 7-8 miljoner
somalier så bor 1 miljon för tillfället utanför landet, särskilt i Europa och i Nordamerika.
Säkerhetsläget i landet har varierat under åren men det syns inget slut på stridigheterna i
dagsläget. (Jyrkiäinen et al. 2011, 21; Tiilikainen 2006, 93.)
Tiilikainen (2006, 94) menar att de somaliska flyktingarnas ankomst till Finland blev en
vändpunkt för den finländska immigrationen, tidigare hade Finland som sagt mest varit
ett land varifrån man emigrerade. En del asylsökande kom redan i slutet av 1980-talet
men år 1990 skedde en klar ökning när Finland mottog 1441 somaliska asylsökanden.
Tiilikainen (ibid.) och Harinen et al. (2005, 281) menar att detta överraskade såväl
myndigheter som finländarna i övrigt, man visste inte hur man skulle bemöta och ta
emot de nya invånarna.
Tiilikainen (2006, 94) menar att den somaliska gruppen ända från början väckt känslor
och gett upphov till diskussion i Finland, deras närvaro har t.ex. framställts som
problematisk i medierna. Som tidigare nämnde så påverkades bilden av somalierna av
att somalierna började anlända till Finland just när den stora ekonomiska depressionen
på 1990-talet var som svårast och många finländare var arbetslösa. Inställningen till
invandrare var inte särskilt god vid denna tidpunkt (Tiilikainen 2003b, 60; Salmela 2006,
279). Somalierna väckte uppmärksamhet i det relativt homogena finska samhället på
grund av sin tro, utseende, kulturella traditioner och bakgrund. Att anpassa sig till det
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finska samhället var inte helt lätt för somalierna som sågs som främmande och exotiska.
(Salmela ibid.)
Harinen et al. (2005, 281) menar att invandring fortfarande kan upplevas som något
främmande för finländare vilket leder till att särskilt unga människor är pionjärer inom
vissa områden som t.ex. i skolvärlden. Också Valtonen (2001b, 956) skriver att ännu
2001 var antalet invandrare i Finland fortsättningsvis lågt, men kvotflyktingar började
vid detta tillfälle att göra Finland till ett mera mångfaldigt samhälle. Salmela (2006, 279)
menade också år 2006 att somalierna då kändes igen i stadsbilden men hon ifrågasatte
huruvida de erkändes som en del av samhället.
I dagens läge så fanns det enligt statistikcentralen (Finlands officiella statistik [FOS],
2013) år 2012 ungefär 14 800 människor med somaliska som modersmål bosatta i
Finland jämfört med 2001 när det fanns uppskattningsvis 7000 (FOS 2011). Somalierna
är i dagens läge den tredje största gruppen invandrare i Finland efter ester och ryssar
(FOS 2013). Enligt migrationsverket (2013a) så sökte 203 somalier asyl under år 2012
och av de beslut som fattades under året så fick ungefär två tredjedelar av somalierna
som sökt uppehållstillstånd stanna i Finland (migrationsverket 2013b).
Somalierna utgjorde länge den största gruppen asylsökande afrikaner och även
muslimer som kommit till Finland. Virtanen och Vilkama (2008, 138) säger att
somalierna inte längre är den enda stora gruppen muslimer i Finland eftersom många
övriga asylsökande numera också är muslimer. Irakierna är t.ex. för tillfället den största
gruppen asylsökande (Migrationsverket 2013b). Muslimerna och deras föreningar har
blivit synligare och aktivare i det finländska samhället på 2000-talet särskilt i
huvudstadsregionen menar Virtanen och Vilkama (ibid.). Men trots att somalierna
möjligen blivit aktivare i det finländska samhället så säger Tiilikainen (2003b, 60) att
diskussionen kring s.k. multikultur fortfarande ofta fokuseras på somalierna.
Det är viktigt att komma ihåg att inte generalisera allt för mycket kring gruppen
somalier. Detta enligt Tiilikainen (2006, 94) som vill betona att somalierna i Finland har
olika ursprung i hemlandet. Hon menar också att utbildningsmässigt så är somalierna
som kommit till Finland mera utbildade än medeltalet i Somalia. De somaliska
flyktingarnas utbildningsnivå finns dock på hela skalan från analfabeter till
universitetsutbildade (Forsander 1999, 16).
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Även bland kvinnorna finns det stora skillnader i utbildningsnivå. Kvinnorna haft
mindre möjlighet till utbildning i Somalia. Många kvinnor är också i Finland hemma
och sköter om familjen, i många fall s.k. storfamiljer, medan en del kvinnor också är ute
i arbetslivet eller studerar. Många av kvinnorna i arbetslivet jobbar inom vård eller som
tolk. (Tiilikainen 2006, 96.) Forsanders (1999, 17-19 från Tiilikainen 2006, 95) har i
sina studier sett att somaliernas position på marknaden under 1990-talet var svag; korta
arbetskontrakt, dålig lön samt osäkra anställningar. Att kvinnornas arbete främst fanns
inom vården och tolktjänster tolkar Forsander som en marginalisering av
invandrargrupper. Trots att många skaffat utbildning i Finland eller redan hade en högre
utbildning från hemlandet så hade de ändå svårt att hitta arbete som motsvarade deras
utbildning (ibid.)
Andra svårigheter som flyktingar, där bland somalier, tampas med idag förutom
arbetslöshet är boendeproblematik, brist på sociala nätverk, behov av stöd pga. att de är
ensamstående föräldrar, hälsoproblem, ekonomiska svårigheter samt även oro för släkt
och familj som befinner sig i farliga områden. Dessa är problematik som socialt arbete
kan behöva stödja flyktingar med. (Berg 2012, 15.)

3.2 Flykting- och invandrarforskning
I detta kapitel presenterar jag relevant invandrarforskning och särskilt forskning om
somalier i Finland samt även internationell forskning om somaliska kvinnor. Jag har
valt att sammanfatta de genomgångna forskningarna i en tabell som finns med som
bilaga (se bilaga 3 och bilaga 4) Jag diskuterar kort vilken sorts forskning som gjorts
och vilka resultat som nåtts i detta kapitel.
3.2.1	
  Finländsk	
  invandrarforskning	
  	
  
Den fokus jag haft på genomgången av tidigare finländska forskning är; socialt arbete
med invandrare, narrativa forskningar med invandrare och främst somalier och övrig
forskning med somaliska kvinnor och flickor.
Forskningen kring invandringen i Finland har fokuserat en hel del på integration med
fokus på arbete och delaktighet. Även invandrares status i det finländska samhället och
i det sociala arbetet är något som forskats i. Vilken roll socialt arbete skall ha i arbetet
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med invandrare samt med vilka metoder och arbetssätt socialt arbete borde sträva är en
även något som har diskuterats.
Att arbetslöshet är en av de stora utmaningarna för invandrare har framkommit i en del
forskningar (Valtonen 2001b; Forsander 2008; Katisko 2011; Berg 2012). Invandrarens
roll på arbetsmarknaden har inte framställs som särskilt rättvis. Invandrares svårigheter
att kunna få arbete, särskilt arbete som motsvarar utbildning, förklaras av
socialpolitikern Annika Forsander (2002) bero på många faktorer bland annat höga krav
på språkkunnighet samt kunskap om sociala och kulturella normer. Invandrare och
särskilt kvinnor verkar ha en särskild uppgift att fylla de gap som fattas i välfärdsstaten.
Sociologen Maire Antikainen (2010, 105-106) som studerat hur arbete relateras till
tillhörighet säger att kvinnor styrs till vårdyrket och Forsander säger att invandrarna
är ”sist in och först ut” på arbetsplatser. Även forskaren i socialt arbete Marja Katisko
(2008, 6-8) som studerat invandrares status och tillhörighet i arbetslivet menar att
invandrarna känner sig förbisedda på arbetsmarknaden och de inte kan känna av de
påstådda fördelarna med en internationell ekonomi och mera arbetsmöjligheter när de
stora årskullarna går i pension.
Vidare har det lyfts fram hur viktigt arbete är för att en individ skall känna tillhörighet
till det finländska samhället samt även för social status (Valtonen 2001b, 958-959;
Katisko 2011, 6-7; Huttunen 2002; 372). Trots att arbete stödde anpassningsprocessen
så framstår det finländska samhället som avisande och svårt att bli delaktigt i. Att känna
sig som ”finländsk” verkade vara svårt och att hitta sin plats kunde upplevas som ett
aldrig avslutat sökande (Katisko 2011, 6-7; Pentikäinen 2005, 146-151; Antikainen
2010). Även upplevelser av diskriminering och rasism i den övriga vardagen framkom i
forskningarna, vilket påverkade välmåendet hos invandrarna (Anis 2006, 112-113;
Liebkind 1983, 191; 1996; Tiilikainen 2006, 109-110).
I forskningar kring attityder gentemot invandrare, generellt och i socialt arbete,
framkom det att det fanns en del negativ uppfattning kring invandrare. Forskaren is
socialt arbete och sociologi Leena Suurpää (2002, 111-119) beskriver i sin forskning
med unga finländska ungdomar och deras tankar kring invandrare att kategorin ”tamt
offer” var en populär beskrivning av en s.k. god invandrare. Ett tamt offer utmanar inte
den dominanta kulturen eller politiken utan försöker integrera sig trots få resurser.
Somalierna beskrevs som hotande främling eftersom ungdomarna ifrågasatte deras
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rättigheter i Finland och att de tog plats i deras närhet (Ibid. 2002, 111-119). Merja Anis
(2006) fann liknande resultat i sin undersökning med invandrare och socialarbetare
gällande attityder i barnskyddet. Socialarbetarens attityder fanns på hela skalan från
avståndstagande gentemot en ”annorlunda” klient till även en engagerande attityd där
klienten är sin egen expert och möjligen utsatt för strukturell rasism. (Ibid. 2006, 112113).
En del positiva attityder fanns alltså också i det sociala arbetet där klienten sågs som sin
egen expert. Många forskare har betonat att man inte skall diskutera invandare och
flyktingar som offer, utan istället se de resurser och aktörsskap som de innehar. Bland
annat den erfarna forskaren i socialt arbete Kathleen Valtonen (2001a) menar att socialt
arbete bör arbeta för att invandrares delaktighet i arbetsliv och i samhället generellt.
Hon förespråkat resurs- och kapacitets byggande socialt arbete samt nätverksbyggande
med majoritetsbefolkningen. (Ibid. 259-260). Även andra förespråkar stärkande,
delaktighet hos klienten samt nya kreativa metoder inom socialt arbete med invandrare
(Berg 2012, 32; Westerling & Karvinen-Niinikoski 2010, 267-268). I kapitlet om
integrationsbegreppet i Finland så framkom en del kritik av integrationsbegreppet. Även
inom socialt arbete finns kritik mot begreppet, därför borde aktörer inom socialt arbete
även fungera en kritisk granskare av systemet och tänka i bredare banor gällande
integration där även mottagarsamhället är delaktigt (Ibid.)
Jag har funnit en del forskning som berör specifikt somaliska kvinnor och flickor.
Forskningen generell kring somalier i Finland har till en stor del fokuserat på
ungdomsforskning och hur ungdomarna kan finna sin plats när två kulturer möts
(Oksanen 2010, 239). Den bild forskningen ger av den somaliska gruppen är en
heterogen grupp med olika uppfattningar om hur den etniska identiteten skall utvecklas
i exil. Särskilt ungdomarna upplever en balansgång mellan två kulturella
utgångspunkter. Antropologen Anne Alitolppa-Niitamo (2002) som studerat unga
somalier i skolan beskriver nyligen anlända somaliska ungdomar som ”generationen
mitt emellan” eftersom de i skolvärlden måste hitta en balans mellan sin etniska
bakgrund och majoritetskulturen, vilket kan ge upphov till ackulturationsstress. Social
psykologen Saara Oksanen (2010), sociologen Maarit Merjata (2001) och
religionsvetaren Anu Isotalo (f. Salmela) (2007) beskriver hur det kan uppstå
ackulturationsproblemtik inom familjen och med andra representanter av den äldre
generationen gällande uppfattningar om bland annat genusroller och kontinuitet av
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kultur. Detta kunde leda till en viss kontroll av de yngre för att skydda dem mot det som
de äldre anser vara skadlig inverkan från majoritetskulturen (Ibid; Tiilikainen 2003b,
64). Det framkommer ofta också att kontinuitet av kultur var viktigt, särskilt för den
äldre generationen, men även för den yngre trots att de också ville anpassa sig till det
nya samhället (Niemelä 2003; Merjata 2001, 103-104). Forskningen visar även att
kvinnors roll blev starkare i Finland när de fick mera möjligheter till utbildning och
arbete (bl.a. Pentikäinen 2005, 206-212; Oksanen 2010, 249-256; Merjata 2001, 39).
För en del somaliska kvinnor kunde tron och kulturella traditioner bli ännu viktigare i
ett nytt samhälle, vilket dock inte innebär att kvinnorna blir mera traditionella utan
också att de kan tolka koranen enligt eget tycke och bidra till utvecklingen av islam i
Finland, menar Marja Tiilikainen (2003b, 63-67) och folkloristiken Marja Pentikäinen
(2005, 252). Tiilikainen är en forskare i religionsvetenskap som refererats mycket inom
forskning med somalier. Hon har skrivit sin doktorsavhandling (2003a) och ett antal
artiklar (t.ex. Tiilikainen 2003b; 2006) om vikten av islam i somaliska kvinnors
vardagsliv.
3.2.2	
  Internationell	
  forskning	
  om	
  somalier	
  och	
  somaliska	
  kvinnor	
  i	
  exil	
  
I min genomgång av utländska forskning har jag fokuserat på studier kring främst
somaliska kvinnor i exil men även övrig relevant med somalier som t.ex.
ungdomsforskning. Liksom i genomgången av finländska studier så framstår den
somaliska gruppen som heterogen även i internationella studier. Forskningsresultatet
ger olika resultat gällande t.ex. betydelsen av somaliska gemenskapen i exil samt även
gällande ståndpunkter kring behovet av kontinuitet av kultur.
Ett återkommande tema är somalierna som ett transnationellt folk med starka band till
hemland och övrig diaspora. En svensk forskare i socialt arbete, Charlotte Melander
(2007), menar att somalierna inte endast anpassar sig på lokal nivå utan också till det
globala släktnätverket. Normer driver svensk-somalierna att understödja släktingar
ekonomiskt trots att de själva hade svag anknytning till arbetsmarknaden (ibid.140-143).
Även norska sociologen Katarine Fangen (2007) menar att etnisk tillhörighet inte
behöver förminskas i en ny kontext eftersom transnationalitet har betydelse; Somalia är
inte längre hem men tillhörigheten till den somaliska kulturen var fortfarande stark för
en del norsk-somaliska ungdomar. Även andra studier understödde att den somaliska
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gruppen hade betydelse för anpassningen i exil även lokalt eftersom den gemensamma
etniska identiteten är stark och stödjande (Svenberg et al. 2009) och för ett kollektiv
nostalgiskt minne från tiden i Somalia kunde ge stöd och trygghet i exil (Ramsen &
Ridge 2012). Detta medan en del studier påvisade att relationen till somalier i exil
kunde vara komplicerade på grund av klanproblematik och krig. Det starka lokala
nätverk som en del saknade från Somalia var svårt att uppbygga i exil (Fuglerud &
Engebrigtsen 2006; Engebrigsten 2007; McMichael & Manderson 2004).

Förutom betydelsen av lokala och transnationella nätverks betydelse för anpassningen i
exil så var ett annat centralt tema som figurerade i studierna hur levnadssätt förändras.
Särskilt gällande genusroller och traditioner som kvinnlig könsstympning. I Fangens
(2007) studie framkom det att en del ungdomar ville ta avstånd och skydda sina barn
från en del somaliska traditioner. Detta var dock svårt eftersom omgivningen, såväl
somalier som norrmän, fortfarande såg dem som somalier; de kunde aldrig bli helt fria
från sin bakgrund. Dessa ungdomar valde då att sträva efter en förändring inom gruppen
istället. (ibid. 409-411). Sara Johnsdotter (2003) är en svensk forskare som har studerat
kvinnlig könsstympning i Sverige. Hon menar att en attitydförändring gällande denna
gamla sed är på väg att förändras eftersom somalierna ser på stympningen utifrån
religion och inte kultur. Könsstympning nämns inte i koranen. Även andra studier
stödjer detta (Johnsdotter & Essén 2005; Essén & Wilken-Jensen 2003) också en
finländsk studie (Tiilikainen 2003a).
Somaliska kvinnor framställs även som självständiga aktörer med möjlighet till
förändring i den internationella litteraturen. Studier visar att förnyade genusroller inte
behöver innebära att man förkastar den egna etniska identiteten. Genus och etnicitet hör
ihop; flyktingkvinnor omskapar kulturella traditioner och genusroller i ett nytt samhälle
(Langellier 2010, 88-90; Goździak 2008, 193-195). Nadja Kleist (2010) som studerat
maskulinitet hos somalier i Danmark och England och Dorian Crosby som studerat
genusroller hos somalier i exil menar att den patriarkaliska samhällsordningen ändras i
exil, vilket kan påverka männens välmående negativt. Men denna förändring kan även
avspegla en generell samhällsförändring där kvinnor får mera makt (Kleist 2010, 203204), såväl i samhället generellt som i den somaliska gruppen. I Kristin Langelliers

(2010) narrativa fallstudie med en somalisk kvinna liksom i en amerikansk studie om
religion och feminism av Chin Hu et al. (2009, 50-52) så framkom det dock även stöd
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av traditionellt levnadssätt och kritiskt tänkande gentemot västerländska
feministdiskurser.
Den finländska och internationella forskningen som jag bekantat har inspirerat mig till
att ha en öppen syn på somaliska kvinnors liv utan förutfattade meningar. Det finns en
komplexitet i forskningen som visar på en heterogen grupp med många olika aspekter
och synsätt på livet i exil. Att låta människan själv berätta om sina tankar och
upplevelser blir ännu viktigare när jag läst forskning som visar på komplexa utmaningar
och utgångspunkter i exil och i en transnationell verklighet. Särskilt Kristin Langelliers
(2010) och Laura Huttunen (2002) narrativa studier har gett mig viktiga verktyg för
narrativ forskning. Deras forskningar har bland annat inspirerat eftersom de betonar
betydelsen av enskilda berättelser och analyserar dessa noggrant i sin helhet, vilket jag
själv inte gjort men det visar betydelsen av att ha helhetsbilden som stöd trots
innehållsanalys. Langellier (2010) reflekterar även över sin egen roll i
intervjusituationen vilket fick mig att bli mera medveten om detta. I övrigt så gav de
tidigare studierna mig också ledtrådar om vilka teman som kunde komma upp i
livsberättelse men vilken riktning kvinnorna skulle ta kring dessa teman var öppet.

4 TEORETISK REFERENSRAM
Jag har valt tre teoretiska utgångspunkter som kompletterar varandra och som har en del
gemensamma utgångspunkter. Två irländska forskare i socialt arbete Raghallaigh och
Gilligan (2009) har utarbetat en modell kallad aktiv överlevnad (active survival) som
kan användas för att förstå flyktingars strategier under ackulturationsprocessen.
Begreppet etnisk identitet, nationell identitet (Phinney et al 2001; Phinney & Rosenthal
1992; Berry 1997; Liebkind & Jasinkaja-Lahti 2000) kompletterar denna modell
eftersom en viktig del av anpassningsprocessen är att en flykting har en
tillfredsställande uppfattning om sig själv och sin plats i dels det nya samhället men
också inom den etniska gruppen. Aktiv överlevnad modellen och etnisk identitet har
även gemensamma nämnare eftersom en del av strategierna i modellen relaterar till den
etniska identitetsformationen. John W. Berrys (1997) modell över fyra olika
ackulturationsstrategier är även användbar för att reflektera över hur informanternas
tillhörighet har utvecklats och varför. Slutligen är det dialogiska perspektivet
(Hajdukowski-Ahmed 2008; Bakhtin 1981; DeSantis 2001) användbar för att identifiera
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de relationer och maktfaktorer som påverkar interaktionen mellan människor i den
sociala kontext människan befinner sig i. Genusperspektivet och kvinnors aktörsskap
kommer särskilt väl fram i det dialogiska perspektivet och även Raghallaigh och
Gilligan (2009, 226-227) menar att det är viktigt att se flyktingars aktörsskap i
anpassningen.

4.1 Aktiv överlevnad för flyktingar
Den tidigare nämnde modellen om aktiv överlevnad (figur 1) har utarbetats på resultat
från Raghallaigh och Gilligans (2010) forskning med ensamkommande flyktingbarn.
Forskarna menar dock att modellen kan användas som underlag för studier med andra
flyktinggrupper i andra delar av världen. Eftersom min egen studie har som syfte att
analysera hur mina informanter berättar kring sin anpassning till sitt nya hemland samt
vilka strategier de har använt för att klara av utmaningar de mött under processens gång
så fann jag denna modell av Raghallaigh och Gilligan användbar i min analys.

Figur 1. Modell över aktiv överlevnad Raghallaigh & Gilligan, 2010. (egen
översättning och omarbetning, för originalet se bilaga 1). ”R” står för religion.
En grundläggande utgångspunkt för skapandet av modellen är att unga flyktingar inte är
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passiva offer utan aktiva överlevare som tar sig an olika strategier för att klara av
anpassningen till ett nytt land (Raghallaigh & Gilligan 226-227.) Att se flyktingar som
aktiva aktörer i sina egna liv är centralt för min forskning. Även det dialogiska
perspektivet (Hajdukowski-Ahmed 2008) som jag använt som en teoretisk utgångspunkt
vill att man identifierar aktörsskap hos flyktingkvinnor och inte ser de som passiva eller
tama offer (Suurpää 2002, 111-119). Jag anser det viktigt att se bortom denna kategori
och analysera hur mina informanter aktivt hanterat utmaningar de mött.
I denna modell finns alltid det förflutna och framtiden närvarande som faktorer som
påverkar i nuet. Enligt Raghallaigh och Gilligan (2010, 228) så lever flyktingar med
trauman från det förflutna och en ovisshet om framtiden medan de också kämpar med
svårigheter i nuet där den aktiva överlevnaden sker. I nuet behövs vissa strategier för att
klara av det dagliga livet och de utmaningar människan möter. Raghallaigh och Gilligan
(2010, 228) menar också att religion var ett stort stöd generellt under anpassningen,
därför finns religion som en faktor i alla sex strategier i modellen.
En av de strategier som ofta användes enligt Raghallaigh och Gilligan (2010, 228) var
att upprätthålla kontinuitet i en förändrad kontext (strategi 1, eng. maintaining
continuity in a changed context). Att behålla delar att sitt tidigare levda liv är viktigt för
att kunna känna att det finns likheter mellan det förflutna och nuet; förändringar blir
mindre skrämmande med kontinuitet. Att känna att inte allt är förändrat eller brutet är
något som är viktigt för människan när det kommer till sin förståelse av sig själv och sin
identitet (Erikson 1968 från Raghallaigh och Gilligan 2010, 228). Denna strategi kan
förknippas med teorin om etnisk identitet. Med utgångspunkt i sin etniska identitet, kan
man kan känna delaktighet med andra människor med samma kulturella utgångspunkt.
Att behålla delar av sin etniska identitet är viktiga utgångspunkter för en aktiv och trygg
anpassning i det dagliga livet. (Raghallaigh och Gilligan 2010, 228-229; Phinney &
Rosenthal 1992;145 )
Att behålla sin etniska utgångspunkt utesluter dock inte att man också önskar att
anpassa sig genom att lära och förändras (strategi 2, eng. adjusting by learning and
changing). Ungdomar har en stark önskan om att passa in. Särskilt unga människor har
ett behov att passa in i jämnåriga grupperingar. Ungdomarna i studien beskrev hur de
symboliskt anpassade sin betydelsefulla religionsutövning till den nya vardagen. De tog
även till sig nya samlevnadssätt och lärde sig språket för att passa in i de övriga
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ungdomarnas sociala liv. Att anpassa sig var ett sätt att komma över svårigheter de
möter. (Raghallaigh & Gilligan 2010, 229-230.) Jean Phinney et. al (2001) kallar en
anpassad identitet för en bi-kulturell identitet och John W. Berry (1997) säger att
individen antar en integrationsstrategi när man väljer att ta till sig särskilda delar av
båda kulturerna. Jag anseratt det är viktigt att komma ihåg att hur en individ anpassar
sig är beroende också på samhällets och omgivningens inställning till anpassningen.
Den tredje strategin är att ha en positiv inställning till förändringen (strategi 3, eng.
adopting a positive outlook). Flyktingar med den strategin fokuserar på hur de kan
utvecklas i den nya miljön och fokuserar på framtiden. Ungdomarna med denna strategi
lyfte upp att de nu har en bättre framtidsutsikt när de kan studera och leva i trygghet.
Tron var också en källa till trygghet och positivitet för många; övre makter beskyddar
och leder dem, därför kan de vara positivt inställda till livet. (Raghallaigh och Gilligan
2010, 230)
Följande strategi, att undertrycka känslor och att söka distraktion (strategi 4, eng.
suppressing emotions and seeking distraction), kan vara nödvändig åtminstone tillfälligt
för att kunna fokusera på framtiden (Raghallaigh och Gilligan 2010, 230-231). Många
väljer att inte tala om de traumatiska händelser de varit med och väljer istället att
försöka glömma händelserna. Goodman (2004, 1192) säger dock att det är en dålig
långtidsstrategi att försöka förtränga trauman, eftersom det kan leda till att en individ
inte känner efter hur de egentligen mår. Han menar dock att denna strategi är vanlig för
människor som mår dåligt att klara av det dagliga livet. (Raghallaigh och Gilligan 2010,
230-231).
Som jag nämnde tidigare så har denna modell en syn på ungdomarna som aktiva
överlevare och inte passiva offer. Den näst sista strategin innebär att agera självständigt
(strategi 5, eng. acting independently). Ungdomarna i studien hade blivit tvungna att
klara sig själva i många situationer i livet därför hade de blivit tvungna att bli starka för
att klara det dagliga livet. Genom att vara självständiga så kunde de också ha kontroll
över sin livssituation. Trots att de hade människor runt om kring dem som
socialarbetare och vänner så litade de allra mest endast på sig själva. De ville inte vara
beroende av andra; att klara sig själv ingav självförtroende och en känsla av stolthet.
(Raghallaigh och Gilligan 2010, 231).
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Att ungdomarna allra mest litade på sig själva är nära förknippat med den sista strategin;
misstro (strategi 6, eng. distrusting). Att flyktingar har en tendens att misstro sin
omgivning är något som påvisats av annan forskning också (Delaney 2006; Hynes 2009;
Tiilikainen 2003b, 64). Detta kan ha sin förklaring i det att flyktingar kan ha negativa
erfarenheter från tidigare från vilka de lärt sig att sist och slutligen allra mest lita på sig
själv. Att se på omgivningen med misstro gör att risken för att igen bli bedragen eller
sviken minskar, misstro fungerar därför som en skyddsmekanism. (Raghallaigh och
Gilligan 2010, 231-232).
För min egen studie så har jag även reflekterat kring strategierna gällande relationerna
till föräldrarna och även egna barn, eftersom mina informanter inte varit ensamma i
Finland så har dessa relationer en stor betydelser för deras anpassning. Jag har även
reflekterat i ett längre perspektiv, strategierna kan förändras med tiden. Mera om detta i
diskussionen gällande teori (7.3).

4.2 Ackulturation, anpassning och etnisk identitet
Jag anser det relevant att använda mig av teorier som förklarar den process som
människor genomgår när de immigrerar till ett nytt land och börjar i olik utsträckning
anpassa sig. Människan reflekterar då över sin etniska och nationella tillhörighet för att
förstå och vara tillfredsställd med sin identitet.
De forskare som min förståelse av etnisk identitet främst baseras sig på är den
amerikanska psykologen inom området etnisk identitet, Jean Phinney (1992, 2001),
hans medförfattare den amerikanska psykologen Doreen Rosenthal (1992), en annan
amerikansk psykolog som fokuserat på ackulturation, John W. Berry (1997) samt en
amerikansk sociolog med expertis på flyktingar och immigration Ruben G. Rumbaut
(1994). Jag använder mig även en del på arbeten gjorda av den finländska
socialpsykologen Karmela Liebkind som studerat ackulturation hos olika
invandrargrupper i Finland (1996; 2000; 2001) och hennes medförfattare Inga
Jasinkaja-Lahti (2001).
Jag använder begreppen etnisk identitet, ackulturation, nationell identitet och till en viss
del etnicitet i avhandlingen, därför är det skäl att göra en kort utredning av begreppen
och vilken förståelse jag har av dem. Skillnaden mellan etnisk identitet och
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ackulturation förklaras av Phinney et el (2001, 495-496) som två nära besläktade
begrepp men med den skillnaden att ackulturation innebär ett större begrepp som
förklarar hur beteende, attityder och värden förändras när kulturer möts medan etnisk
identitet innebär individens känsla av tillhörighet till en grupp eller en kultur. Nationell
identitet förklaras av Phinney et al (2001, 493) som den tillhörighet man känner till det
land man emigrerat till. Anpassning innebär igen den psykologiska process och det
resultat som medförs från ackulturationsprocessen (Berry 1997, 6). Ackulturation borde
påverka alla involverade grupperingarna men i verkligheten uppstår det oftast mera
förändring i minoritetsgruppen (Berry 1997, 6-7).
En stark etnisk identitet innebär att människan delar samma värden som den övriga
etniska gruppen samt att man känner tillhörighet och man identifierar sig med gruppen
(Rumbaut 1994). Etnisk identitet kan användas som en teoretisk ram för att förklara
ackulturation, vilket jag kommer att göra i min analys. (Phinney et al 2001). Phinney
och Rosenthal (1992, 161) anser att det är viktigt att man i forskning diskuterar etnisk
identitet och inte etnicitet eftersom graden av tillhörighet kan variera inom den etniska
gruppen. Etnicitet innebär tillhörigheten till en särskild grupp medan etnisk identitet
istället diskuterar den faktiska känslan av tillhörighet (ibid.).
Här är det skäl att kritiskt diskutera begreppen i relation till transnationell identitet.
Transnationell identitet är ett begrepp som beskriver hur människor idag lever mera
rörligt och kan känna tillhörighet till många olika platser och ha en aktiv relation med
människor över hela världen trots att man inte befinner sig på samma lokala plats
(Melander 2007, 122; Fangen 2007, 407). Transnationell identitet lägger till en ny
dimension till förståelsen av tillhörighet. Jag anser det viktigt att på ett öppet sätt
reflektera kring tillhörighet; vad är egentligen finländskt och vad är somaliskt i en
transnationell verklighet. Men jag utgår i min analys från vad mina informanter
reflekterar kring sin egen uppfattning om tillhörighet. Eftersom Finland fortfarande kan
anses ha en relativt homogen befolkning med endast 4,9 % som har annat modersmål än
de officiella språken (Finlands officiella statistik 2013) så är det relevant att diskutera
hur invandrare reflekterar kring med sin tillhörighet i ett samhälle där deras närvaro
fortfarande kan uppfattas som främmande för det mottagande samhället.
Enligt Phinney et al (2001, 495) så är den rådande uppfattningen om ackulturation att en
människas tillhörighet till den ett nytt samhälle inte är en rak linje som slutar i att man
22

uppgår i den nya kulturen utan istället en tvådimensionell process där man dels har en
vilja att anpassa sig till den nya kulturen och dels en vilja att behålla sin egen kulturella
tillhörighet. En individ behöver inte ge upp sin egen identitet för att väl kunna anpassa
sig till det nya samhället. Denna idé baserar sig på John W. Berrys (1997) modell om
anpassning. Berrys modell kan användas för att förstå hur den etniska och nationella
tillhörigheten kan variera (Phinney et al. 2001, 497).

Figur 2. John W Berrys (1997, 10) 4-fälts modell över ackulturation. (Egen översättning,
original se bilaga 2.)
De frågor som Berry (1997, 10) ser som relevanta för att förstå anpassningen är ”är det
viktigt att bevara den egna identiteten och kulturen?” samt ”är det viktigt att utveckla
en relation till det nya samhället?”. Detta ger fyra möjliga svar; integration,
assimilation, separation samt marginalisering.
En person som identifierar sig med sin etniska identitet men även värdesätter sin
relation till den nya kulturen, är integrerad (Berry, 1997) eller också har en bi-kulturell
identitet (Phinney et al. 2001, 495). Omgivningens positiva inställning till ett multikulturellt samhälle är avgörande för invandrares möjlighet till integration. Ett samhälle
som inte accepterar multi-kultur uppmuntrar ofta till assimilation, det vill säga att man
inte ska identifiera sig med sin tidigare etniska identitet utan endast identifierar sig med
det nya samhället. Om man inte längre kan identifiera sig med endera kulturerna kan
individen anses vara marginaliserad. Detta alternativ kan vara ett resultat av att
individer är under press att assimileras vilket istället leder till att individen upplever
diskriminering och exklusion när kontakten med den egna etniska gruppen inte
värdesätts. Om man inte identifierar sig med den nya kulturen utan strävar efter endast
behålla sin etniska identitet så har man en separerad identitet. (Berry 1997, 9-11;
Phinney et al. 2001, 495-496).
Som vi kunnat se enligt Berrys modell så har såväl omgivningens som den personliga
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uppfattningen om anpassningen betydelse för hur ackulturation utvecklas. Även
Phinney at al. (2001, 294) och Liebkind och Jasinkaja (2000, 447) menar att det har
betydelse för välmående hur invandrare mottas i det nya samhället men även vilken
invandrargrupp denne tillhör. Det är ett samspel mellan attityder och egenskaper i den
etniska gruppen samt hur man bemöts i samhället som påverkar viljan och möjligheten
till att kunna behålla sin etniska identitet och bygga en nationell identitet. Jag tror att det
är av stor vikt att se till faktorerna omkring individen för att förstå anpassning; det är
inte alltid individens eget val hur anpassningen utvecklas.
Eftersom flera av mina informanter anlänt till Finland som barn eller ungdomar så har
det även betydelse hur ungdomar påverkas under ackulturationsprocessen. Liebkind och
Jasinskaja-Lahti (2000, 447) menar att föräldrarnas inställning till
ackulturationsprocessen påverkar ungdomars välmående och möjlighet till en lättare
process. Detta understöds också av Phinney och Rosenthal (1992, 147) som menar att
den etniska identiteten formas i olika kontexter som familjen, den etniska gruppen och i
det större samhället. För ungdomar så läggs grunden för en positiv etnisk identitet tidigt
eftersom mycket utveckling sker i tonåren. Därför har det också betydelse om
föräldrarna har förståelse för den kulturella diversitet som ungdomar måste hantera på
ett annat sätt än de själva. Den uppfattning människor har skapat om sin etniska identitet
i tonåren är ofta i grunden den samma genom livet (Ibid. 152-153). Rumbaut (1994, 753)
kallar det en intergenerationell konflikt när ungdomens etniska identitet utvecklas på ett
annat sätt en den äldre generationens och att detta inte accepteras. Sammanfattnings så
blir ungdomarna tvungen att sammanföra barndomens uppfattningar om sig själv med
nya infallsvinklar och möjligheter som erbjuds i det nya samhället (Phinney &
Rosentahl 1992, 145).
Betydelse av kön i omskapandet av en etnisk identitet är omtvistat enligt Phinney et al
(2001, 504) eftersom forskningen visar på olika resultat. Liebkind är en av de som
menar att kön har betydelse (1996). Enligt henne så är äldre kvinnor traditionellt bärare
av kultur, det är mera troligt att de blir hemma och utöva traditionellt liv och upprätt
håller traditioner medan unga kvinnor har en tendens att ta till sig västerliga normer. Ett
nytt samhälle kan ge större frihet och möjligheter. Detta kan göra att det uppstår en
konflikt mellan generationer i familjen. (ibid. 175-177.) Vid vilken tidpunkt i livet
immigrationen sker har betydelse för den etniska identiteten, äldre kan ofta ha en
24

mindre vilja att ändra sig eftersom de har en stark anknytning till sin bakgrund och
historia (Phinney et al 2001, Liebkind 2001, Berry & Sam 1997).
Viljan att anpassa sig till ett samhälle kan också vara beroende av tre faktorer enligt
Berry (1997, 8); frivillighet, rörlighet och hur permanent flyttningen är. Detta är
relevant för gruppen jag undersöker eftersom ”emigrationen” till Finland varit
påtvingad p.g.a. krig. Möjligheten att flytta tillbaka eller hälsa på är begränsad. Viljan
att anpassa sig kan vara mindre om man blivit tvingad att lämna hemlandet men
motivationen att anpassa sig kan också bli högre om individen inser att man kommer att
bli tvungen att stanna i detta land. (ibid).
Mera kritik har också utfärdats kring Berrys modell (1997) och ackulturationsteorin. En
frågeställning som uppstått är huruvida psykologiska processer är den samma för alla
människor i olika kulturella sammanhang Kan modellen t.ex. användas för människor
från Europa som flyttar till ett afrikanskt land? Olika historiska och sociala bakgrunden
kan ha olika förutsättningar, en modell som förklarar människors beteende på ett för
simpelt sätt kan ha postkoloniala tendenser. (Bhatia & Ram 2001, 14-16.) Detta är något
jag tagit till mig och försökt undvika genom att visa stor respekt för människans
berättelser och att argumentera väl för mina slutsatser och ta i beaktande många faktorer
i analysen. Mera reflektioner kring detta finns i diskussionen om teorierna (7.3).

4.3 Dialogiskt perspektiv och flyktingkvinnor
Det dialogiska perspektivet är ett användbart begrepp för min studie eftersom detta
perspektiv tar i beaktande interaktionen och relationer mellan människor i anpassningen
till ett nytt samhälle. Ett dialogiskt synsätt erbjuder ett redskap att förstå den
omvälvande och traumatiska situation som en flykting befinner sig (HajdukowskiAhmed 2008, 29-31). Det är användbart för min studie att det dialogiska perspektivet tar
upp den kamp som uppstår i människan när hon behöver hantera de skillnader som finns
mellan hennes kulturella utgångspunkter för att kunna vara tillfreds med sin identitet.
Att se människors aktörsskap är även viktigt. (Hajdukowski-Ahmed, 2008; Kadianki,
2010).
Det dialogiska perspektivet, eller dialogism som det också kallas, har sitt ursprung från
den ryska kulturforskaren Michail Bakhtin (1981) som menade att identitet är dialogisk,
det vill säga att identiteten konstrueras genom språklig dialog i social interaktion.
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Perspektivet har vidareutvecklats av Hubert Hermans och Harry Kempen som använt
begreppet inom psykologin för analys av ”jaget” (1993). Maroussia HajdukowskiAhmed (2008, 29) menar att det dialogiska perspektivet är användbart för såväl
feministisk teori såväl som för flyktingstudier. Hon har använt dialogiskt perspektiv för
att förklara flyktingkvinnans identitetsprocess. De finländska forskarna Anja KoskiJännes och Vilma Hänninen (1998) har använt sig av detta perspektiv för att förklara
den process det innebär för en människa att bli fri från ett beroende.
Det viktiga enligt Bakhtin (DeSantis 2001, 5-6) är också att en människa oftast inte
tänker svart-vitt kring samhällen hon har levt i utan de kan känna både positivt och
negativt om dem. Det dialogiska perspektivet har också gemensamma nämnare med
min metod, narrativ metod; man borde bortse från stereotypa uppfattningar om
flyktingar och låter deras narrativ berätta deras egna upplevelser (ibid; HajdukowskiAhmed 2008.)
Koski-Jännes och Hänninen (1998, 174) relaterar även dialogiskt perspektiv till
livsberättelser och hur dessa kan vara till hjälp för att förstå de sociala processer som
sker mellan människor. Livsberättelser kan hjälpa människan att förstå hur deras liv
blivit på ett visst sätt. Social växelverkan eller dialoger är mänskliga handlingssätt som
har betydelse när man vill förstå mänskligt beteende och interaktion. En del av
processen sker också i människan själv när hon reflekterar i dialog med sig själv om t.ex.
vändpunkter i livet och när hon ordnar sina erfarenheter och motstridiga tankar för att
uppnå balans. (ibid, 176.)
Inom dialogism så ses identiteten är inte som en fast konstruktion utan en ständigt
fortsatt process som är känslig för förändringar i det sociala sammanhang som
människan befinner sig. (Hajdukowski-Ahmed 2008, 29; Kadianki 2010, 438; Hermans
2001, 243). När en flyktingkvinna börjar sitt liv i ett nytt land så sugs hon inte
automatiskt in i denna kultur utan behåller också sin ursprungliga identitet. Men
identiteten är ständigt rörlig, människan tar kontinuerligt del av intryck av sin nya
omgivning och reflekterar kring dessa. Det uppstår en s.k. dialogisk kamp när man tar in
intryck från olika kulturerna. Kvinnor kan ha en uppfattning om sin roll och sina sociala
koder i världsbilden som utgår från den ursprungliga kulturen och religionen. I detta kan
hon möjligen finna trygghet. Men i det nya landet blir hon tvungen att omvärdera detta i
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en multikulturell verklighet. Detta kan påverka familjedynamiken, det sociala livet och
även maktstrukturer i familjelivet. (Hajdukowski-Ahmed 2008, 29.)
Människan blir tvungen att kämpa för att forma sin identitet utifrån de kulturer hon levt
och lever i. Viktigt inom dialogismen är betydelsen av att förstå män och kvinnor i dess
levda kontext; man behöver beakta ”jaget” i såväl framtid som i det förflutna. En
identitetskris är en naturlig följd när uppbrott från en människas livsmiljö sker.
(Hajdukowski-Ahmed, 2008, 29-30.)
Inom detta perspektiv är det viktigt att erkänna det aktörsskap och motståndskraft som
människan antas inneha i interaktionen med andra människor. Identiteten hos
immigranter påverkas av sociala strukturer och maktfaktorer från såväl ursprungsland
som det nya landet (Kadianki, 2010, 438). Hajdukowski-Ahmed (2008) lyfter fram hur
flyktingkvinnor tycks finna möjligheter att ta initiativ i vardagen och möjligheter att
kunna fatta egna beslut trots att de kan befinna sig situationer i livet där de kan uppleva
att de är utan makt och möjlighet till aktörsskap. Flyktingkvinnor är människor som
tagit stora risker för att förändra sitt liv och fattat svåra beslut; de har ofta blivit tvungna
att hitta utvägar i en svår situation (Ibid, 29;53).
I dialogisk analys behöver man identifiera den historiska och sociala kontext som
människan befinner sig i, vilket kan komplettera kritiken på ackulturationsstrategi
(Berry 1997). Forskaren behöver tänka på vilka roller som människan har som påverkar
interaktion. En interaktion som kan påverkas av makt och andra faktorer. Faktorer som
kan påverka interaktionen kan vara, kön, socioekonomisk status, kultur, etnicitet, och
sexualitet. (Hajdukowski-Ahmed 2008, 31.)
Stuart Halls (1999) förståelse av kulturell identitet har också relevans i ett dialogiskt
perspektiv. Detta för hans två dimensionella förståelse av identitetsutveckling.
Människor med samma kultur har en liknande utgångspunkt med någorlunda
gemensamma värderingar och bakgrund att basera sin uppfattning om verkligheten på. I
denna förståelsevärld så har man möjligen som kvinna särskilda förväntningar som
bottnar i kulturella och möjligen religiösa koder och normer. I denna gemensamma
första dimension kan man finna säkerhet och stöd. Men det kan också uppstå en konflikt
i den andra dimensionen som kan inledas särskilt kraftigt när en människa byter social
miljö och får nya intryck. I en multikulturell miljö börjar tankar och värderingar
förändras. Detta kan skapa problem med andra bärare av samma kultur som inte
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genomgått samma förändring och behåller den ursprungliga uppfattningen. (Ibid, 223227.)
Denna konflikt bottnar i dels förväntningar, ansvar och delaktighet i den etniska
gruppen men också i förändring som kan relateras till den nya kontexten (HajdukowskiAhmed 2008, 32; Hall 1999, 227). I relationer under anpassningsprocessen så finns
maktstrukturer med dominanta parter och underlägsna parter men också en strävan till
ha en egen vilja och motstånd mot styrande krafter som försöker påverka människan.
(Ibid.)

5 FORSKNINGSMETOD, MATERIAL OCH ANALYS
I detta kapitel beskrivs forskningsdesignen. Jag argumenterar för val av metod och
beskriver metoden samt hur jag har använt mig av den. Även avgränsning och utförande
samt analys av data finns beskrivet.

5.1 Narrativ metod och forskningsdesignen
I detta kapitel beskriver jag min forskningsdesign och hur det relaterar till min metod.
Jag argumenterar varför jag valt denna metod, beskriver metoden och hur jag själv
reflekterar kring det narrativa greppet.
Syfte med min studie är att låta somaliska kvinnor själva berätta om sina upplevelser av
att bli flykting och bli tvungen att börja ett nytt liv i Finland. Detta för att skapa en
större förståelse inom socialt arbete för somaliska kvinnors liv från deras synvinkel.
Utifrån mina syften skapade jag min forskningsdesign med en central forskningsfråga;
hur kvinnor upplevt anpassningen och vilka strategier de använt för att klara av
utmaningar under processen. För att lyckas svara på min forskningsfråga valde jag en
insamlingsmetod, analysmetod och teorier som skulle fungera som verktyg för att
uppfylla målen. Med tanke på denna målsättning att låta kvinnorna själva berätta om
sina upplevelser så var det ett naturligt val att samla in mitt material med hjälp av den
kvalitativa metoden och även med livsberättelser. Hur mina teorier har stött min studie
har jag reflekterat kring i föregående kapitel och analysmetod diskuteras i analys av data.

28

Jag valde alltså narrativ metod eftersom det centrala inom narrativa metoder är arbeta
med livsberättelser. Genom livsberättelser så strävar man efter att förstå den människa
vars livsberättelse man tar del av och hur denna människa har format sin identitet
genom de erfarenheter denna har fått i livet (Larsson et al 2008, 31; Riessman &
Quinney, 2005).
Med ett kvalitativt angreppssätt så strävar man också efter att förstå, beskriva och också
förklara sociala fenomen från ”insidan”, det vill säga från människan själv (Kvale 2007,
10). I den här studien diskutera jag det sociala fenomen som det innebär att börja en
anpassningsprocess i ett nytt land dit man blivit tvungen att fly som flykting. Den
kända narrativa forskaren Catherine Kohler Riessman (2008, 5) menar att människan
ständigt befinner sig i en process; man är något och man blir något, man tillhör och man
har en önskan att tillhöra. Dessa koncept speglas ofta i ett narrativ, det vill säga i
livsberättelsen. Därför ville jag arbeta med narrativa metoder för att lyssna till
somaliska kvinnor som fritt själva talar om sin anpassning till en ny kontext; hur
reflekterar de om tillhörighet och sin egen livssituation när de berättar sin berättelse?
Dock är det också av betydelse att uppmärksamma det problematiska att kalla det
enhetligt för ”narrativ metod” eller berättelseforskning”. Bland annat Johansson (2009,
20) lyfter upp att narrativ metod och analys innebär ett brett spektrum av
tvärvetenskaplighet med olika teoretiska och analytiska traditioner, där ibland en av
mina egna teoretiska referensramar Michail Bakhtins dialogism (1981). Larsson et al
(2008, 33) menar dock att det kan ses som en positiv sak att det finns motsättningar
inom forskningsgenren; att begreppen inte är strängt definierade gör att forskningsfältet
och metoden begränsas utan utvecklas.
Lars-Christian Hydén (2008, 91-92) diskuterar också den vidd som finns inom narrativa
metoder och menar att det ändå finns en konsensus bland narrativa forskare om vad som
är det centrala trots att forskarna i övrigt kan ha olika synsätt på hur metoden skall
användas. Hydén menar att det finns tre återkommande argument som återkommer
inom alla discipliner. För det första att berättelser är kommunikationsredskap för
människan överallt och berättelser finns i många olika skepnader som i bild, tal och text
(Barthes 1977 från Hydén 2008, 91-92); berättelser är en grundsten i mänsklig
interaktion.
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För det andra så är berättelsens betydelse för människan vital för att den hjälper den oss
att organisera våra tankar och upplevelser. Även när det gäller att tänka framåt och
planera våra liv har berättelser betydelse (Langellier 2010, 71; Johansson 2005, 17).
Fritz Schütze (2009a, 160-161) kallar detta biografiskt arbete; en metod med vars hjälp
man emotionellt organiserar sitt liv och sina tankar ensam och tillsammans med andra.
Berättelser har följaktligen identitetsskapande funktioner i och med att berättelser har
betydelse när individer funderar på sin kulturella tillhörighet och på sin livshistoria
(Hydén 2008, 91-92).
Det tredje argumentet för narrativ forskning är vikten av att se berättelsen i dess
sammanhang (Hydén 2008, 91-92). Berättelsen organiseras i den kontext den framförs.
Den är en del av kulturella och sociala processer, vilket man även behöver ta i
beaktande i analysen av berättelser (Bauman 1987 från Hydén, ibid). Även Riessman
och Quinney (2005) menar att det som samlar de olika synsätten på narrativ metod är att
man också behöver lyssna på hur storyn berättas, för vem och vilka händelser som lyfts
upp som viktiga. Det finns en social aspekt i berättandet. Langeiller (73, 2010) och
Riessman (2008, 5) säger att man kan förevisa en identitet för någon annan vilket
innebär att man drar slutsatser om lyssnare och anpassar berättelsen enligt detta. Därför
är det viktigt att man reflekterar kring sin egen roll i intervjusituationen när man
analyserar sitt material, som vit ung finländsk kvinna och forskare i socialt arbete har
min roll i en intervjusituation med en somalisk ung kvinna troligen betydelse.
De tre principer som beskrivs som genomgående för forskare inom berättelseforskning
är även principer som jag tagit till mig för att förstå grunden i vad det innebär att arbeta
med narrativa metoder. Jag har valt att inte gå in djupare på olika traditioner inom den
narrativa forskningen utan jag följer de allmänna principerna och har utfört min
materialinsamling i enlighet med Fritz Schützes (2009b, 6-25) anvisningar hur man
utför narrativa intervjuer. En av mina teoretiska utgångspunkter, det dialogiska
perspektivet tar även i beaktande livsberättelser och ser berättaren som en aktör i en
social och kulturell kontext där individen växelverkar med andra (bl.a. Koski-Jännes &
Hänninen, 1998), särskilt via denna teori är även min metod och teori i nära samspel
med varandra.
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Jag har i detta kapitel om narrativa principer beskrivit diskussionen kring narrativa
metoder. En berättelse är följaktligen när en människa presenterar sina minnen av
upplevelser för att skapa sammanhang för sig själv och för andra (Riessman 2008). En
del skiljer också på livshistoria som det som människan verkligen upplevt och
livsberättelse som det som berättas i nuet om upplevelserna Andra forskare som t.ex.
Schütze (2009a, 166) menar att man inte skall skilja dessa åt för att inte göra skillnad på
vad som är verkligt upplevt och vad som berättas. Jag använder endast begreppet
livsberättelse. Vad som verkligen hänt är irrelevant för min forskning. Jag vill veta hur
mina kvinnor reflekterar kring händelserna i deras liv, inte exakta historiska återgivelser
eller vad andra människor skulle ha sagt om samma händelse.
Ett intressant påstående om narrativ forskning är att det viktigaste inom detta område är
tolkandet Riessman (1993). I narrativ forskning så tolkar man vad andra människor
berättar om sig själva, alltså vad de själva tolkar om sig själva. Giddens (1984 från
Johansson 2005, 27) har sagt att man i samhällsvetenskaper använder sig av dubbel
hermeneutik: att man tolkar andra människors tolkningar. Detta är talande för det
narrativa greppet som jag ser det; människor tolkar sig själva när de berättar sin
livsberättelse och sedan är det forskarens uppgift att se dessa tolkningar och presentera
dem vidare.

5.2 Data och datainsamling
Som jag nämnde i inledningen så valde jag somaliska kvinnor som min målgrupp för
studien för att jag tidigare hade arbetat med somalier och då hade eftersom
somalikvinnornas livssituation intresserat mig. Som vi kunnat se i mitt bakgrundskapitel
om somaliernas ankomst till Finland så är somalier en grupp som fått uppmärksamhet i
media och fått utstå en del förutfattade meningar (Tiilikainen 2003b, 60; Salmela 2006,
279). Kvinnornas roll i islam är ett ämne som ofta diskuteras detta medan kvinnorna
själva är en grupp som själva inte verkade höras, liksom generellt med invandrare
(Huttunen 2002, 12). Livsberättelser kan ge möjligheter för annars tysta grupper att få
ge sin egen syn på sitt liv och sina upplevelser (Richardson 1990 från Johansson &
Öberg 2008, 75), därför anser jag att denna metod passar väl in för mina syften. När
livsberättelsen berättas bör även av etiska skäl undvika att ta upp ämnen som människan
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själv inte vill tala om (Schütze 2009b, 18). Detta är en viktig grundregel när
intervjupersonerna är människor som kan ha varit med om traumatiska händelser.
Den narrativa metoden var också passande eftersom jag ville undvika att tolka
kvinnorna ur ett offerperspektiv, när de själva styr framkommer deras egen tolkning av
situationen. Langellier (2010, 70) som menar att man bör vara försiktig som forskare att
man inte faller i fällan att tolka en flyktingnarrativ ur offerperspektiv och endast lägga
fokus på flyktingaspekten. Risken finns att också berättaren känner att deras identitet
blir låst i denna kontext.
En problematisk aspekt relaterad till flyktingskapet är att kvinnorna kan ha blivit
tvungna att berätta sin historia för andra, allt från myndigheter till sina nya bekantskaper.
Detta kan ses som problematiskt eftersom människor som upplevt berättandet som
något besvärligt tidigare kan vara ointresserade av att ständigt behöva öppna sig för
andra. (Langellier, 2010, 70.) Även Marja Tiilikainen (2006, 96) framhåller att
intervjuer kan upplevas som myndighetsintervjuer och att intervjupersonerna därför kan
vara rädda att ge negativ bild av sig själva och sin kultur. Att skapa ett förtroende i
intervjusituationen var därför mycket viktigt. Narrativ intervjuteknik kan i mitt tycke
underlätta dessa problem eftersom informanten är fri att ta den väg hon önskar i
samtalet.
Efter att jag hade beslutat att den narrativa metoden var den lämpligaste metoden för
mina syften och målgrupp så tog jag kontakt med en bekant somalisk kvinna för att
diskutera min studie med henne. Kontakten till de övriga intervjupersonerna etablerades
genom henne. Hon rekommenderade bekanta till henne som informanter som hon
trodde skulle ha intresse av att öppet berätta om sina liv för mig. Det är viktigt att man i
ett intervjutillfälle inte helt kan överkomma den situation som ett samtal utgör; vem
lyssnaren är påverkar livsberättelsen. Det är inte endast den narrativa forskaren som
läser och tolkar situationen och informanten utan också tvärtom. Langellier (2010)
kallar det för ett dialogiskt, medskapande och transnationellt narrativt tillfälle. Det är
svårt överkomma inverkan av den situation man befinner sig i under ett narrativt samtal
(Ibid, 66-67).
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De tidigare nämnda etiska reflektionerna om intervjun som ett myndighetssamtal blev
tack vare min huvudinformant mindre problematiska eftersom hon talade med
kvinnorna på förhand om intervjun. Alla kvinnorna som hon kontaktade ville ställa upp
för en intervju. Innan kontakten etablerades med de andra så träffade jag min
huvudinformant och utförde en pilotintervju för att se hur det narrativa angreppssättet
skulle fungera och för att diskutera forskningen i allmänhet. Jag hade tidigare tänkt
samla in skrivna livsberättelser men beslöt efter detta att narrativa samtal skulle fungera
bättre, eftersom somalierna enligt min kontakt är ”ett talande folk”, vilket också
litteraturen stödde (Tiilikainen 2006, 96; Langellier 2010, 70).
Jag beslöt att inte avgränsa informanterna enligt ålder eftersom kvinnorna från olika
generationer kunde ge ett mera mångfacetterat resultat. Jag ville dock gärna intervjua
kvinnor som levt i Somalia för det skulle finnas en konkret referenspunkt till Somalia
och deras liv där. Mina fem informanter blev slutligen kvinnor i åldrarna 20-48, endast
en var dock över 30 år. Fyra av informanterna hade kommit till Finland som barn eller
tonåringar. Två av dem som anlänt som barn hade dock återvänt till Somalia för att
vistas där ett par år i de sena tonåren. Kvinnorna har bott i Finland i allt från 18 år till 6
år, medräknat åren i Somalia. Två av informanterna var finsktalande och tre av dem
svensktalande, intervjuerna utfördes på dessa språk utan tolk. Jag har valt att översätta
alla citaten till svenska för att anonymiteten skall kunna säkras ännu bättre. Två av
kvinnorna var skilda med varsitt barn, en gift med många barn, en omgift med ett barn
och en ogift utan barn. Alla kvinnor hade gått i skola i Somalia och studerande i Finland
till närvårdare, utom en som arbetade som lärare. Två av dem arbetade också som tolk
vid sidan av studierna.
Intervjuerna utfördes i slutet av våren 2012 på ett par olika orter. Intervjuerna blev
ungefär 2 timmar långa, intervjuerna bandades och transkriberades. Uppskattningsvis
halva av den ena intervjun kom inte med på band på grund av att dataminnet i
bandspelaren blev fullt. Detta upptäcktes direkt efter intervjun och intervjun skrevs
genast ner så exakt som jag kunde minnas. En del citat i resultatdelen (kapitel 6) anges
därför som ”nedskrivna ur minnet”. För att säkra anonymiteten har jag i citat ändrat på
ortnamn, personnamn och även gjort pronomen könsneutrala när könet inte spelar roll
för analysen. Exakta åldersangivningar och årtal har ibland formulerats vagare.
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För att förbereda intervjuskedet läste jag den biografiske forskaren Schützes (2009b)
anvisningar för en narrativ intervjusituation. Efter dennes anvisningar så skapade jag en
intervjuguide (se bilaga 4) med en öppen början där intervjupersonerna först skulle
ombes berätta kort om sig själva, sedan om deras liv och om hur livet i Finland börjat
(Ibid 2009b, 11-18).
Innan intervjun började så berättade jag om mig själv och om mitt syfte, det vill säga att
jag vill förstå hur somaliska kvinnor har det i Finland och vilka möjligheter och
utmaningar de upplevt under processens gång. Jag berättade även om min metod; att de
fritt får berätta vad de vill i intervjun utan att känna tvång att berätta något de inte vill
tala om. En viss oro för att inte veta vad de skulle berätta kom ofta fram i början. Det
narrativa greppet var främmande innan intervjun men när vi väl började så flöt
berättelserna naturligt för de flesta kvinnorna.
Jag strävade efter att följa Schützes (2009b) råd att under själva huvudberättelsen inte
avbryta berättelsen. Som forskare skall man inte avbryta med egna tematiska frågor när
informanten berättar sin berättelse eftersom detta kan sätta informanten in på ett annat
spår än vad hon själv velat. Forskarens roll är att lyssna och följa med. Schütze menar
att man först efter huvudberättelsen, som ofta avslutats med en markering från
informanten att livsberättelsen är avslutad, bör fråga s.k. interna frågor om sådan som
kommit i berättelsen. Vid behov kan man fråga externa frågor om sådant som inte
framkommit i berättelsen men ändå är av intresse. Jag valde att ändå fråga ett fåtal
interna frågor under huvudberättelsen eftersom jag upplevde att det gjorde situationen
mera följsam. I slutet frågade jag ett par externa frågor om det som inte hade
framkommit i intervjun, som t.ex. om socialarbetarens roll i deras liv. De frågor jag
hade förberett var baserade på tidigare forskning om somalier i exil, men dessa teman
kom oftast fram redan under den fria delen av intervjun. (ibid., 14-18.)
Den etiska aspekten var naturligtvis ständigt närvarande under intervjun. Känsliga
ämnen var inget jag strävade efter att intervjun skulle beröra utan lät informanterna
själva känna sig fram vad som kändes acceptabelt att tala om och hur mycket. T.ex.
kvinnlig könsstympning var inget jag själv frågade om utan det kom fram naturligt i
berättelsen för ett par av informanterna. Efter intervjun reflekterade en del av kvinnorna
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om själva intervjusituationen; de menade att de hade känt sig trygga och avslappnande
under de timmar intervjun hade pågått. Detta framkom också i samtal med min
huvudinformant efter att intervjuerna hade genomförts.

5.3 Analys av data och precisering av forskningsfrågor
Efter att ha utfört intervjuerna framkom en del teman som centrala i kvinnornas
livsberättelser. Dessa teman gjordes till bi-forskningsfrågor som svarade på den centrala
forskningsfrågan om hur kvinnorna upplevt anpassningen och vilka strategier de använt.
Frågorna blev också till rubriker i resultatdelen. Forskningsfrågan gällande kvinnorollen
var ett tema som var genomgående i flera teman därför blev detta inte en egen rubrik i
resultatdelen.
Här är en precisering av forskningsfrågorna som hjälper mig svara på min
huvudforskningsfråga:
Hurudan är kvinnornas relation till sin familj?
Hur reflekterar kvinnorna kring deras egen familjebildning och barnuppfostran?
Hur är relationen till den somaliska gruppen i Finland?
Hur ser kvinnorna på arbete och studier?
Hur reflekterar kvinnorna kring sin tillhörighet?
Hur har kontakten med myndigheterna upplevts?
Hur reflekterar kvinnorna kring sin roll som kvinna?
Min analysprocess och val av teori började innan materialinsamlingen när jag läste in
mig på teorier och bakgrundsforskning men beslöt att inte slutgiltigt välja en teoretisk
utgångpunkt efter jag ansåg att det var en naturlig strategi i narrativa metoder att låta
empirin inspirera till vilka teoretiska utgångspunkter som mest framgångsrikt kunde
förklara innehållet.
Jag har valt en medelväg för hur man arbetar med livsberättelser. Riessman och
Quinney (2005) menar att något som skiljer forskare åt inom narrativa metoder är hur
man skall arbeta med en livsberättelse i analysen. Larsson et al (2008, 31) och Riessman
och Quinney (2005) säger att en del anser att hela berättelsen skall ses i sin helhet
eftersom helhetsbilden kan försvinna om man delar upp berättelsen. Andra forskare ser
35

inte lika strängt på narrativen; berättelser kan också användas som svar på en särskild
fråga, enligt tema eller tidsperioder. Den kategori jag själv placerar mig är den tredje där
forskare befinner sig mitt emellan dessa angreppssätt. Där kan man samla in ett
varierande stort material kring en människas livsberättelse och därifrån kan man välja ut
helheter eller delar av den för att förklara individens upplevelser och livslopp, en
innehållsanalys. (ibid.) Jag har valt att inte använda mig av hela berättelsen t.ex. så
analyserar jag inte den del som behandlar Somalia eftersom jag främst är intresserad av
livet i Finland. Jag valde också innehållsanalys eftersom anonymiteten kan bättre säkras
om livsloppet inte beskrivs detaljerat i sin helhet. Men eftersom jag anser att helheten
har betydelse för att beskriva processen och hur anpassningen förändrats har helheten en
viss betydelse i analysen men jag undviker detaljerade beskrivningar.
Innan jag inledde intervjuerna hade jag läst in mig på tidigare forskning kring somaliska
flyktingkvinnor i exil. Jag kunde därför relatera kvinnornas berättelse till en större
helhet redan under intervjuerna, men jag strävade naturligtvis i enlighet med narrativa
principer att inte låta tidigare kunskap påverka deras berättelse med egna temafrågor i
början av intervjun (Schütze 2009b, 15). Direkt efter intervjuerna sammanfattade jag
berättelserna samt hur det narrativa greppet hade fungerat under intervjun. Detta var en
inledande analys eftersom jag tog fram kärnpoängerna i berättelserna. Under
transkriberingen blev förståelsen av informanterna djupare eftersom detaljerna kom
tillbaka och jag gjorde anteckningar om vad som kunde tänkas bli gemensamma teman
för kvinnorna.
Efter att transkriberingen var klar läste jag igenom utskrifterna igen och markerade de
teman jag kunde urskilja i berättelserna. Jag identifierade svårigheter och möjligheter
samt strategier för att hantera olika situationer. Vid sidan av arbetet med intervjuerna
reflekterade jag kring teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. Slutligen fann
jag att teorin om aktiv överlevad, begreppet etnisk identitet och ackulturation samt
dialogiskt perspektiv kunde hjälpa mig att förklara materialet.
Lieblich et al (1998) presenterar ett schema som också använts av Riessman (2008) över
fyra olika typer av analyser i narrativ forskning med två frågor; vad sägs? eller hur sägs
det? samt analys enligt hela berättelsen eller delar av den. Jag själv använder mig
främst av frågan ”vad sägs?” och svarar på frågan med materialet i delar, det vill säga
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att jag har gjort en innehållsanalys. Men även helheten har betydelse som jag tidigare
nämnde trots att min studie inte är en klar fallstudieforskning.
Min analys är alltså en innehållsanalys där jag undersöker vilka centrala teman och
kategorier som finns i livsberättelserna; jag undersöker vad som sägs i empirin. Jag
söker efter kärnan och vilka poänger som finns det inbundna i berättelsen (Riessman
2008, 62). Eftersom helheten har betydelse har jag valt ut en eller två centrala teman för
varje kvinna och även bi-teman som kan komplettera beskrivningen av de andras
upplevelser. I analysen har jag därför först beskrivit de kvinnor som har temat som sitt
centrala tema och kompletterat med erfarenheter från de kvinnor som berättat om temat
som en något mindre central del av deras upplevelse. Jag har valt att börja med ”mitt
bästa exempel” (Wästerfors 2008, 8) och sedan bygga upp med de övrigas erfarenheter
kring ämnet. Även om det vore endast en eller två kvinnor som talat om det ena temat
så är det ändå viktigt eftersom det är det mest centrala för någon av kvinnorna.
Jag har också strävat efter att behålla berättelsen intakt till en viss nivå för att få en bred
förståelse av hela processen. Bent Flyvbjerg (2006, 241) säger att fördelen med
kvalitativa fallstudier är att man får ett annat djup med personliga upplevelser än med
stort kvantitativt material medan bredden är något som kan vara en utmaning för
kvalitativa studier. Men en god kvalitativ studie är ändå driven av att finna svar på
problem. Att eftersträva en bred allmän kunskap behöver inte alltid vara målet för en
kvalitativ studie utan man bidrar till förståelse på ett personligt plan utifrån människors
egna berättelser om sina upplevelser (Riessman 2008, 194). Min uppfattning om en god
kvalitativ studie är att man placerar sin egen studie i förhållande till andra studier för att
förstå vad den egna studien bidragit till och var den placerar sig i förhållande till övrig
forskning vilket jag gjort i diskussionsdelen.
Människor som arbetar med denna grupp i samhället kan känna igen liknande
berättelser och därmed kan de få en större förståelse för de människor de arbetar med.
Pohjola (1994) säger att livsloppsforskning i socialt arbete ger oss en förståelse av
klientens livsloppsprocess. Därför finns en möjlighet att lära oss hur klientens process
utvecklas genom tiden och i samverkan med den kulturella och samhälleliga miljön. Det
anser jag att min studie bidrar till, genom min studie kan man få en förståelse om vilka
behov somaliska kvinnor kan ha i den process hon genomgår, så väl den kulturella och
samhälleliga miljön ger henne stöd men också utmaningar.
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6 SOMALISKA KVINNORS ANPASSNING TILL DET
FINLÄNDSKA SAMHÄLLET
I detta kaptitel presenterar jag reslutat av analysen av livsberätteslerna. Uppställningen
är ordnad efter de centrala teman som framkommit i berättelserna.

6.1 Relationen till familjen

I detta kapitel presenteras de teman som framkommit i berättelserna kring den egna
föräldragenerationen. För två av informanterna så har intergenerationella konflikter varit
en del av vardagen med familjen medan familjen för två andra har varit en resurs i
ackulturationsprocessen. Men gemensamt för dem alla är att familjen är trots svårigheter
varit mycket viktig för dem alla. En vilja av att försonas har funnits, detta framkommer i
underkapitlet ”möte i varandras förståelsevärld”.
6.1.1 Intergenerationella konflikter
De två som haft en utmanande process med sina föräldrar är Mariah och Hawa, två
kvinnor som vid intervjutillfället är snart 30 år respektive strax över 20 år. Det mest
centrala temat för dem i livsberättelsen har varit en intergenerationell konflikt. De har
en annan uppfattning än sina föräldrar hur de skall leva sina liv vilket leder till konflikt.
Detta tema går som en röd tråd genom deras berättelser, därför följer analysen till en
viss del deras livslopp.
När Mariah berättar om sitt liv och om sin ankomst till Finland är det skolgången som
berättelsen kretsar kring redan från början. Ganska snabbt börjar problemen med
föräldrarna för Mariah som är i tidiga tonåren vid tillfället:
Mina föräldrar som är ganska konservativa tyckte inte att flickor och pojkar skall gå i
samma skola och därför blev det att vi drogs ut ur skolan. Jag och min syster men
pojkarna fick fortsätta. Det blev mycket diskussioner där. På den tiden fanns det ingen
som kunde säga att också utländska barn skall gå i skolan. Det blev senare bestämt så att
oberoende av vilken nationalitet man har så skall man gå i skolan. (Mariah)

Trots sin unga ålder så motsätter sig Mariah beslutet om att systrarna inte skall få
fortsätta i skolan som hennes bröder får göra. Man kan också se att hon hade önskat att
någon med mera auktoritet i frågan skulle ha ingripit. När jag i enlighet med det
dialogiska perspektivet (Hajdukowski-Ahmed 2008) ser på den position Mariah innehar
så är den relativt svag. Hon är ung flicka som just anlänt till ett nytt samhälle utan ett
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nätverk som kan stödja henne. Om någon med en större påverkningsmöjlighet skulle ha
stöttat henne och familjen skulle detta ha kunnat förhindra de sprickor som nu uppstår i
familjen. Mariah börjar motarbeta föräldrarnas beslut genom att själv fortsätta lära sig
språket och hitta kunskap på egen väg.
Eftersom Mariah finner sig i en situation där hon nästintill bara har sig själv att vända
sig till för att klara av situationen så antar hon strategin att agera självständigt (se aktiv
överlevnad modellen, Raghallaigh & Gilligan 2010) redan tidigt i sitt liv. Hon blir
tvungen att stärka sig själv. I detta citat syns det tydligt att Mariah antar denna strategi:
Jag kände nog mig besviken, jättebesviken. Öh, för att jag tyckte om att studera och jag
har hela tiden haft en dröm att jag vill bli läkare. Och att ingenting kan stoppa mig,
oberoende av hur det blir så kommer jag att lösa det här. Då har jag bara haft 6
månaders språkutbildning och två månader som jag gick i integrerad klass.. Jag började
låna böcker, massor av böcker. De små grodorna och sådana böcker. Tills jag faktiskt
kunde språket jättebra, flytande nästan. (Mariah)

Det aktörsskap som Hajdukowski-Ahmed (2008) menar att man kan identifiera hos
flyktingkvinnor är nära förknippat med strategin självständighet (Raghallaigh &
Gilligan 2010, 31). Kvinnorna är tvungna att finna sin egen styrka för att klara av
situationer som är svåra när det finns inga eller få andra människor att vända sig till. Det
framkommer tydligt i detta citat när Mariah kämpar för att på egen hand nå sina mål om
att få studera. Hon kände sig mycket besviken på föräldrarna som hon känner att hindrar
henne i hennes utveckling, Mariah hade troligen inte väntat sig denna reaktion av sina
föräldrar. Mariah har dock en resurs i sina lika unga bröder, hon berättar att hon får stöd
av dem under denna tid.
I livsberättelsen kan jag se att föräldrarnas uppfattning skiljer sig från syskonens
uppfattning om vilka roller flickorna skulle ha i hemmet och i skolan vilket gör att det
uppstår en intergenerationell konflikt. Phinney et al (2001, 504) menar att unga kvinnor
har lättare att ta till sig den nya kulturen när de vill ta vara på nya möjligheter. Detta
medan äldre kvinnor kan inneha rollen av bärare av kultur och traditionella normer,
därav kan en spänning inom familjen uppstå. Detta understryks av att Mariah berättar
att hennes mor kommer från en mera traditionell familj än fadern. Mariah har upplevt
att det alltid varit modern som varit det större hindret än fadern; han har alltid velat att
döttrarna skulle få studera om skolmiljön tillät medan modern på något plan varit
avundsjuk för de möjligheter som Mariah har fått i Finland. Möjligheter som hon inte
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kunnat ta vara på p.g.a. plikter i hemmet och brist på utbildning.
Hawas relation med hennes föräldrar följer en annorlunda stig men känslan av behov av
att agera självständigt samt besvikelse för att de inte kan förstå varandra återkommer i
denna berättelse. Hawa kom till Finland i tidiga tonåren som ett ensamkommande
flyktingbarn. Hennes problematiska relation med föräldrarna börjar vid flykten från
Somalia:
Jag ville inte fara, jag var ju bara liten och rädd. Men min pappa sa att du måste fara, du
klarar det nog, du är en stor flicka nu. Så jag hade inga tankar alls om att komma hit,
visste ingenting vart jag skulle komma. De sa att vi kommer efter dig sen. Jag tänkte inte
att det skulle ta så länge, ni sa ju att ni skulle komma. Jag var ganska arg på min pappa
och dem. Jag visste ju inte när jag kom att jag hade ansvar för att de skulle få komma hit,
jag trodde att de skulle komma av sig själva som jag hade gjort. Kunde ju inte veta det..
det var ett stort ansvar. Det var så orättvist. (Hawa)

Mycket av Hawas frustration under livsberättelsen gång kan möjligen förklaras av
hennes ovilja till att bli skickad ensam från hemlandet till ett okänt mål. Det ansvar som
lades på henne under hela processen har gjort henne arg och besviken. I detta citat kan
man tydligt se hur hon hamnat i en position utan makt som hon ändå blir tvungen att
försöka hantera. Hajdukowski-Ahmed (2008, 53) menar att flyktingkvinnor ofta kan
hamna i sådana situationer och därför måste de hitta sina styrkor för att överleva. Hawas
liv förändras drastiskt av hennes fars beslut; hon inte har något att säga till om och hon
blir tvungen att ta stora risker när smugglas till Finland. Men Hawa känner sig inte som
den stora flicka som pappa säger att hon är, de stora förändringarna och ansvaret
skrämmer henne. Hon upplever att särskilt pappan inte har hållit de löften han gav och
istället blev det hon själv som fick ta mycket av det ansvar föräldrarna borde ha haft.
Att hon fortfarande ser det som orättvist visar på att hon fortfarande hyser vissa
aggressioner mot denna vändpunkt. Men trots att Hawa är besviken över den situation
hon hamnat i så längtar hon efter sin familj:
Jag minns den dagen när jag fick veta att mina föräldrar skulle få komma till Finland, det
var underbart. Jag låg i min säng och hade inte orkat gå till skolan, allting var bara
dåligt. Chefen kom in och frågade att vad är det nu då. Du som är så duktigt och snäll
flicka, du behöver gå till skolan. Jag bara sa att jag inte orkar höra sådant, ville inte att
de skulle röra mig, ville bara vara i fred. Sedan började hon gråta och jag sa att varför
gråter du? Hon sa för att jag är glad. Vad menar du sa jag, varför då. För att Hawa, din
familj ska få komma till Finland. Jag blev så glad att jag hoppade ur sängen, det var
fantastiskt. (Hawa)
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Hawa beskriver hur hennes första tid i Finland präglades av depressioner och ingen av
de strategier som Raghallaigh och Gilligan (2009) verkar passa in i detta skede av
Hawas liv. Hon beskriver att hon överhuvudtaget inte klarar av att ta tag i sitt liv på
grund av det mentala tillstånd hon befinner sig i. Hon vill vara i fred för att hon, trots att
hon är arg, längtar så starkt efter sin familj. Hennes fokus låg på att få återförenas med
sin familj och hon beskriver hur hon hoppade ur sängen av glädje när hon får beskedet
hon väntat på.
Den historiska och sociala kontext (Hajdukowski-Ahmed 2008) som det dialogiska
perspektivet vill att man skall se människan i kan förklara det tillstånd Hawa befinner
sig; hon kämpar med den ofrivilliga separationen från föräldrarna, hon upplever press
att ensam börja leva i nuet i ett främmande land och hon oroar sig för framtiden och
huruvida föräldrarna skall komma till Finland. Berrys (1997, 8) tre faktorer för viljan att
anpassa sig spelar också in i hennes svårigheter att börja leva i den nya kontexten;
frivillighet, rörlighet och hur permanent flyttningen är. Hawa har inte frivilligt fattat
beslutet att lämna hemlandet och hon kan inte återvända till hemlandet utan kan endast
vänta på beslutet gällande familjen. Situationen gör henne motvillig till integration.
Det tidigare citatet var dock en positiv vändpunkt i berättelsen och det ingav hopp inför
framtiden och möjligheter att anta en aktiv strategi. Men de två år som hon levt ensam
som tonåring i Finland hade förändrat situationen mellan föräldrarna och Hawa:
Det blev mycket problem.. Jag hade ju klarat mig själv i 2 år och var tonåring. På
barnhemmet hade vi regler och hemkomstider och fick pengar till veckosluten. Nu fick jag
dels ta ansvar för dem och dels bli tvingade under deras regler. Igen fick jag ta ansvar
för dem för att de ska klara sig. Jag tycker att det borde ha funnits en handledare som
kunde ha hjälpt dem med saker, jag kunde ju inte sätta all min tid på dem. Jag var
en ”stor flicka nu”. Men jag ville inte ha alla deras regler heller, hur jag skulle vara. Jag
fick inte gå ut, skulle bara vara hemma och hjälpa till. Jag hade ju fått vara självständig
utan dem så jag orkade inte med detta. Jag ville vara för mig själv. Jag hade en pojkvän
som jag inte fick träffa men jag träffade honom i smyg. Det blev mycket gräl och
konflikter. (Hawa)

Trots att Hawa hade svårt att aktiv ta tag i sitt liv så framkommer det att hon hade
anpassat sig till det nya samhället, att överhuvudtaget inte anpassa sig är troligen svårt
med tanke på den identitetsformation som sker i tonåren (Phinney & Rosenthal 1992,
147). De år som Hawa varit ensam i Finland hade gett henne nya vanor och vardagsliv,
hon hade blivit en ”stor flicka”. Hon fick ett nytt ansvar över föräldrarna som tyngde
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henne, hon önskade stöd från myndigheter. Hawa var samtidigt en tonåring som kämpar
för att återfå sin tidigare frihet och denna roll var oönskad. Hon hade antagit strategin
anpassning och förändring för att passa in i det nya samhälle och hon strävade efter att
vara sin egen aktör igen, hon vill vara självständig. (Raghallaigh & Gilligan, 2010;
Hajdukowski-Ahmed 2008.)
Den dialogiska kamp som (Hajdukowski-Ahmed, 2008) talar om, där flyktingkvinnan
försöker förena två kulturella referensramar blir tydligt när familjen återförenades.
Hawa hade dessutom den obearbetade ilskan kvar över det ansvar hon hade blivit
tvungen att axla i deras frånvaro som påverkar. De hade olika uppfattningar om Hawas
roll i familjelivet och i samhället; den roll en flicka i den åldern vanligtvis skulle ha
enligt föräldrarna passade inte längre in på Hawa och därför uppstod konflikter.
Både Hawa och Mariah har nu kommit till den punkt i deras livsberättelse där de
kämpade för att komma överens med sina föräldrar som hade en starkare etnisk identitet
medan de själva har förändrat sig vilket är vanligt för unga invandrare (Rumbaut 1994,
753). Ackulturationsprocessen där beteende, attityder och värden förändras när
kulturer möts har tydligt varit mera anpassningsbar för den yngre generationen (Phinney
et al. 2001, 495).
6.1.2	
  Strävan	
  efter	
  självständighet	
  leder	
  till	
  uppbrott	
  
I detta kapitel framkommer det hur Hawa och Mariah fattade svåra beslut för att
förändra sin situation och få större frihet; de beslutar båda att gifta sig unga för att
komma bort från hemmet.
Mariahs föräldrar försöker lösa konflikten enligt de metoder de känner till enligt sin
kulturella referensram; hitta en man för henne att gifta sig med i hemlandet (jmf.
Tiilikainen 2003b, 64). Stuart Hall (1999, 223-225) menar att i den ena dimensionen av
kulturell identitet så finns en gemensam utgångspunkt i kulturella traditioner och
värderingar. Där befinner sig Mariahs föräldrar som önskar att hon skall följa de normer
som de anser höra till deras kultur, den önskvärda strategin vore att upprätt hålla
kontinuitet i en förändrad kontext (Raghallaigh & Gilligan 2010, 228). Men Mariah
befinner sig i den andra dimensionen (Hall, 1999) där kulturen kan förändras i mötet
med en annan kultur; hon har andra värderingar och vill inte följa de normer som
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hennes föräldrar önskar. Mariah har antagit strategin anpassning och den för henne mest
centrala strategin, självständighet (Raghallaigh & Gilligan 2010). Den redan
konfliktladdade situationen når en kulmen:
Jaa-a men det fortsatte ju så där, jag växte i mig själv och blev bara starkare och jag
krävde mycket av mina föräldrar då bestämde de ju sig då att jag skulle gifta mig med
min bror, nej kusin. Och det blev ju ett stort gräl hemma.. (Mariah)

Mariahs föräldrar ville att hon skulle gifta sig med en kusin som hon beskriver som en
god man men också som en bror eftersom de växt upp tillsammans. Mariah och
föräldrarna grälade om hennes framtid. Mariah vägrade först men fattade sedan ett svårt
beslut för att få sin självständighet som hon kämpat för:
Det här låter ju jättedumt men det här är ju min enda chans att komma ut ur detta
fängelse. Jag kommer att acceptera det här giftermålet bara för att sen kunna göra vad
jag vill. Så tänkte jag. Sen kom han [fadern, C.] ju tillbaka och bad om förlåtelse. Jag sa
att det gör ingenting, jag gifter nog mig. Dom förstod ju inte vad jag höll på med, men
jag tänkte att jag aldrig kommer att få leva mitt liv så här. Det är ju mitt liv och jag kan
inte leva så här. (Mariah)

Mariah hemliga syfte till att gå med på giftermålet i Somalia i mitten av tonåren är att få
den frihet hon önskade och därmed kunna studera, denna gång i en könsuppdelad skola.
Studier var hennes villkor för att gifta sig. Hon har en mycket stark önskan om att få
leva som hon vill; ”det är ju mitt liv och jag kan inte leva så här”. Mariahs motstånd till
maktutövningen hon utsatts för är stark trots att hon fattade ett beslut som i finländska
ögon kan uppfattas vara märkligt. Mariah berättar att hon inte var rädd, hon hade
bestämt sig för detta.
Hawa hade samma idé för att slippa den liknande situation hon befann sig där hon och
föräldrarna hade en annan uppfattning om hennes liv. Hawa fattade därför också ett
beslut att gifta sig för att återfå frihet. Hennes föräldrar motsatte sig dock detta giftermål
p.g.a. hennes unga ålder. Hawa genomförde ändå giftermålet enligt somaliska
traditioner och gick inte färdigt grundskolan:
När jag sedan gick ut åttan så bestämde jag mig att jag skulle gifta mig så att jag skulle
slippa undan allt det där. Det tyckte familjen inte om, jag var alldeles för ung. Men jag
ville ju och hade bestämt mig att leva mitt eget liv. Jag gifte mig och flyttade till en annan
stad med min man. Det var ju inte lagligt enligt finländsk lag eftersom jag bara var 17 år,
han var 22..(Hawa)

Både Hawa och Mariah gifte sig alltså som tonåringar för att få frihet utanför familjen.
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Mariah fick som hon ville i Somalia, hon studerade men kämpade för att inte bli gravid
för att inte igen bli tvungen att avbryta studierna. Men i slutet av utbildningen blev hon
ändå gravid och ville då återvända till Finland eftersom hon samtidigt blev klar med
skolan. Det viktiga i Mariahs liv var fortsättningsvis studierna och hon ville inte anta en
traditionell könsroll i Somalia. Det blev igen konflikter med fadern kring hennes framtid.
Fadern och mannen ombads diskutera framtiden men hon har ändå bestämt sig att åka
med eller utan dem:
Vi grälade ju då, pappa och jag. Så jag for till min man och sa nu är det bara så att jag
är trött på det här. Jag for hemifrån och sa att jag far nu och jag kommer inte tillbaka
före ni har diskuterat ihop er. Med eller utan er så vill jag tillbaka till Finland. Jag har
inte längre en framtid här, jag har studerat så långt man kan som kvinna. Efter gymnasiet,
de flesta gifter sig, vet du. Det är få som far till gymnasiet. Och utbildningen är bra ändå
fram till gymnasiet men de somaliska universiteten är inte lika bra. Så jag sa att vad gör
jag sen då, bli husmor och börja föda barn och koka mat. Nää-ä, det är inte mitt jobb.
(Mariah)

Hawa hade inte en förstående man utan hamnade i ett våldsamt äktenskap och fick inget
stöd av sin familj. En återkommande känsla i hennes berättelse är upplevelsen av att
vara ensam och övergiven. Hawa hamnade igen i en situation där upplevde sig vara utan
kontroll; hon blev beroende av sin man och hon visste inte vart hon kunde vända sig för
hjälp när föräldrarna hade vänt henne ryggen:
Min familj gjorde inget fast jag berättade att han var konstig och elak, och vad han
gjorde mot mig. De sa bara att ”det är ditt eget beslut” så jag hade inget stöd där. Jag
berättade inte mera hur det var. Jag var igen alldeles ensam och rädd. Jag ville skilja
mig redan efter att min dotter var född. Jag kände att jag bara ville bo ensam och bara
ha ansvar för mig själv och min dotter. Inte vara beroende av någon annan. (Citat
nedskrivet ur minnet, Hawa )

I detta skede kan man uppmärksamma Hawas sociala position enligt det dialogiska
perspektivet (Hajdukowski-Ahmed 2008) för att analysera situationen. Hennes position
kan anses vara svagt: hon var en invandrarkvinna utan egna inkomster, en dotter att ha
ansvar för, ett svagt socialt nätverk och utan grundutbildning. Hennes resurser var alltså
inte många och dessutom så framkommer det att hon inte litar på myndigheter. Ännu en
gång var det svårt för Hawa att anta en strategi för aktiv överlevnad, hon kan sägas vara
separerad från såväl den etniska gruppen som det finländska samhället (Berry 1997).
Men hon blev ändå tvungen att lita på sitt eget aktörsskap (strategin om självständighet)
i denna situation. Strategin om misstro blev även en strategi eftersom hon inte litade på
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människor i sin omgivning efter de dåliga erfarenheter hon haft, hon litade endast på sig
själv och ville bli oberoende. (Raghallaigh & Gilligan 2010.)
Till slut lyckades Hawa skilja sig och hon återvände till hemstaden, hon fick hjälp av
person som hon lärt känna under den första tiden i Finland. Relation med familjen var
dock svag och känslan av ensamhet finns kvar:
Det var som att vara ny i Finland igen, allting var helt nytt igen! Jag kunde ingenting och
förstod ingenting. Jag var alldeles ensam – igen. Jag var 19 år och hade inga pengar,
ingen utbildning och ett barn att ta hand om. Jag var besviken på familjen, jag hade ju
hjälpt dem först att komma till Finland och sedan här men nu när jag behövde deras
hjälp så fick jag ingen. Jag kämpade ensam. (Citat nedskrivet från minnet, Hawa)

Hawa kände sig lika ensam som när hon först kom till Finland. Hon önskade att
familjen skulle gengälda den hjälp hon gett dem. Hon blev tvungen att lita på sitt eget
aktörsskap och antog strategin om självständighet, hon säger att ”kämpade ensam”
(Raghallaigh and Gilligan 2010). Slutligen har hon har den ena vännen som hjälper
henne att först avsluta grundskolan och sedan komma in på en utbildning. Hawa nämner
dock inget om socialarbetare som troligen varit involverade, Hawa uttrycker som sagt
misstro mot sociala myndigheter.
Mariahs relation med föräldrarna blir fortsättningsvis svår när de inte kunde acceptera
hennes sätt att leva när hon återvände till Finland. Till slut bröt hon med dem när
samma konflikter upprepade sig som före hon åkte:
Samma grejer kom fram men jaa, jag stod på mig. Det blev mera och mera konflikter och
bestämmande, jag såg att de tog över mitt liv och att vi var tillbaka på samma ruta 1 igen.
Fast jag var över 20 år, hade ett barn och ville leva mitt eget liv. Det var då droppen
rann för mig, jag fick nog. Dom har ju hela tiden bestämt över mitt liv i Somalia hur jag
skall leva och vem jag skall gifta mig med och här i Finland och jag har tillåtligt mycket.
(Mariah)

Mariah berättar att de under många år inte talade med varandra. Hon var arg på att de
inte kunde ha en relation utan att de försökte ändra på hennes sätt att leva t.ex. gällande
slöja och samlevnad. Deras uppfattningar om hennes roller och uppgifter som kvinna
och dotter i Finland skiljde sig igen från hennes egna. Föräldrarnas strategi var
kontinuitet medan Mariah vill vara självständig och anpassa sig, de kunde ännu inte
mötas och därför uppstår en brytning (Raghallaigh & Gilligan 2010).
6.1.3 Försoning i förståelsen av varandras tankevärld
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I detta kapitel presenterar jag vad Mariah och Hawa berättar om hur de försonats med
föräldrarna när de börjat förstå och förlåta varandras agerande.
Det verkade vara en viktig del av processen för dem som till en början hade svåra
intergenerationella svårigheter att nå en förståelse med föräldrarna om varför deras gräl
hade uppstått och också att relationen skulle läka. En god relation till familjen var
fortsättningsvis viktig för att de skall må bra i det nya landet. Det syns tydligt i
berättelserna hur svår situation blir när ungdomarnas etniska identitetsutveckling inte
accepteras av föräldrarna. Hur viktigt det är att föräldrarna har en förståelse för
ackulturationsprocessen för ungdomar för att undgå intergenerationella konflikter
betonas av Rumbaut (1994, 753).
Hawa förstår nu i vuxen ålder varför pappan valde ut henne för flykten till Finland. Det
var svårt för en flicka att leva i Somalia och hon var det äldsta barnet som skulle ha
möjlighet att få ett tryggare liv någon annanstans:
Så det blev jag eftersom jag var äldsta barnet och jag var flicka, flickorna var inte bra
där man bor.. Du vet, dom våldtar och allt möjligt så min pappa valde mig då att jag
skulle kunna göra någonting. (Hawa)

Hennes relation med föräldrarna kantas fortfarande av en viss besvikelse och misstro
men hon är också glad att relationen har blivit bättre. Hon berättar att föräldrarna nu
mera hjälper till med hennes barn och att de troligen nu förstår varför hon var tvungen
att lämna dem så tidigt:
Det är nog bättre nu men jag har nog varit besviken på dem. När de inte hjälpt mig när
jag har behövt fast jag har hjälpt dem. Jag har fått klara mig själv mycket och ändå har
de bett mig om pengar. /…/ Vi bor ju nära varandra och mitt barn och mitt syskon går i
samma dagis. När min pappa körde syskonet på vintern och såg mig gå med vagnen varje
dag till dagis så hjälpte de inte mig, det tyckte jag var väldigt konstigt. Jag tror nog att de
förstår nu varför jag måste lämna dem när jag var 17 år. Vi har det nog bättre med
mamma nu också, hon hjälper med mitt barn nu också. (Citat nedskrivet från minnet,
Hawa)

Hon berättar inte vad som fått relationen att förbättras men min analys av situationen är
att båda parterna har haft en svår socioekonomisk situation vilket gjort det svårt att
stödja varandra. Möjligen har också föräldrarna fått en större förståelse för det
finländska samhället och även för Hawas process efter en lite längre tid i Finland.
Hawas kulturella identitet (Hall 1999) hade nått dimension två där värderingar och
tankar kan börja förändras trots att hon också starkt värdesatte den somaliska kulturen
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vilket inte föräldrarna förstod. Nu efter en längre tid i Finland så kan de möjligen också
förstå Hawas förändring.
Detta citat av Mariah förklarar väl vad såväl hennes föräldrar och troligen också Hawas
föräldrar tänkte under den första tiden i ett annorlunda samhälle. Alla nya intryck
skrämde dem och de ville skydda döttrarna vilket ledde till en kris i familjen:
För det första jag var flicka och de hade en sådan rädsla, på den tiden, de har inte idag.
De var rädda för Europa, europeisk kultur och friheten som kvinnorna hade, det för med
sig bara ont att kvinnorna och flickorna blir gravida i tonåren och allt det där, de såg
bara de där hemska sakerna. De såg inget gott eller bra i det här i den europeiska/finska
kulturen. Och flickorna skaffar så tidigt pojkvänner, allt det där störde dem. Så de var
jätterädda att vi skulle bli skam för familjen. Och det skapade ju.. de levde i den rädslan
jättelänge. Men de här förstörde ju jättemycket för vi två, min syster och jag. (Mariah)

Mariah säger att de inte längre tänker på detta sätt, hon berättar i sin berättelse att hon
och hennes syster fick vara ”provkaniner” för föräldrarnas sätt att hantera
intergenerationella kriser (Rumbaut 1994) inom familjen. Deras sätt att hantera
konflikter på har förstört mycket för systrarna säger hon. Mariah säger också att
föräldrarna idag säger att de lärt sig av henne och att de andra syskonen inte har upplevt
samma kontroll som de första barnen gjorde. En större förståelse och acceptans av
varandras uppfattningar om den etniska identiteten verkar ha skett inom familjen. Jag
har valt att skapa en ny strategi, försoning, till aktiv överlevnad modellen. Denna
strategi baserar sig förståelse och förlåtelse. Detta eftersom också andra av kvinnorna
antar en sådan strategi för att klara av att hantera utmaningar under en senare del av
ackulturationsprocessen.
Den dialogiska process som Koski-Jännes och Hänninen (1998, 174) presenterar kunde
förklara hur Mariah har uppnått försoning. Hon berättar att hon har tänkt mycket på
denna relation och även diskuterat med professionella och slutligen med föräldrarna.
Genom social växelverkan och dialoger, bland annat i terapi så har Maria ordnat sina
erfarenheter för att slutligen uppnå en balans över vad som har hänt i hennes liv (ibid.).
Nu hon säger att hon inte är arg på dem längre. Föräldrarna förstår först nu att de skadat
döttrarna. De hade hanterat situationen enligt de metoder deras historiska bakgrund gav
dem:
Mina föräldrar, de var ju nog som så snälla men de här grejerna som var så viktiga för
dom så skapade en sådan rädsla att de visste inte att de faktiskt skadade oss förrän
senare när faktiskt jag konfronterade dem. Då började de inse..(Mariah)
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Marias starka aktörsskap har gjort att hon vetat vad hon velat och haft styrka att kämpa
emot det hon ansett vara orättvist. Det var under många år en stor sorg att hon måste
utkämpa en kamp med den egna familjen och att inte passa in i den etniska gruppen
(Phinney et al 2001, 294). Förståelsen har hjälpt henne att bearbeta det som hänt, det
framkommer att hon i flera år mådde dåligt över detta innan hon tog tag i känslorna, hon
antog strategin undertryckta känslor (Raghallaigh & Gilligan 2010) för att klara av
vardagen. I detta citat framkommer det också fram att hon inte anser att det var rätt
handlat fast hon förstår varför de gjorde så. Men hon önskar nu glömma det som hänt på
grund av deras ”förvrängda bild” av verkligheten:
Det är också lättare att förlåta och glömma om man vet varför det hände så. Det skulle
ha varit svårare om jag inte kunde förstå det eller deras rädsla. Jag vet att jag skulle ha
gjort samma om jag hade haft samma förvrängda bild av.. [verkligheten, C.S] (Mariah)

6.1.4	
  Familjen	
  som	
  stöd	
  och	
  trygghet	
  	
  
I motsats till Mariah och Hawa så har informanterna Amal och Fatima båda funnit stöd
hos sina föräldrar och familj under anpassningsprocessen men på olika sätt. Fatima har
funnit sin trygghet genom att lita på sina föräldrars beslut tack vare deras gemensamma
tro och hängivenhet till somaliska och muslimska traditioner. Amal har en annan
upplevelse där hennes förändrade etniska identitet har lett till uppståndelse i den
somaliska gruppen. Hennes mor har dock stött hennes val under
ackulturationsprocessen.
Kärnan i den runt 20-åriga Fatimas livsberättelse är hennes tro och hur hon upplevt det
att vara en muslimsk somalisk kvinna i det finländska samhället. Hon har tydligt antagit
den första strategin kontinuitet och även funnit ett starkt stöd i sin tro (Raghallaigh &
Gilligan 2010, 228). Hon har liksom Mariah blivit uppmuntrad att gifta sig med en
kusin i tonåren. Detta händer under en period som delar av familjen tillbringar i Somalia
när läget var lugnare. Familjen hade först anlänt till Finland när Fatima var liten.
Hennes reaktion till detta var annorlunda än Mariahs trots att Fatima inte heller var
övertygad om att ett giftermål var det bästa för henne i detta skede av hennes liv:
Till en början så var jag nog skeptisk eftersom jag studerade och jag tyckte om att få
betyg och sånt. Jag hade ju det som mål men till sist så sade jag att ”okej”, eftersom jag
vet ju att, det är viktigt i vår kultur och religion att man skall respektera föräldrarna.
Fast man inte alltid.. (Fatima)

Trots sin tvekan så finner Fatima övertygelse om att detta är det rätta beslutet genom att
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lita på de somaliska och religiösa traditionerna och normerna (Hajdukowski-Ahmed
2008, 29). I den somaliska kulturen bör man respektera föräldrarnas beslut och lita på
att de handlar enligt ens eget bästa (jmf Niemelä 2006, 169-170), därför går Fatima
motvilligt med på att som underårig gifta sig. Fatima hade dock ett viktigt krav att hon
skulle få fortsätta att studera. Studier är också mycket centralt i Fatimas livsberättelse.
Äktenskapet blev kort men i äktenskapet föddes ett barn. Fatima berättar att hon är nöjd
med äktenskapet eftersom hon fått barnet.
Jag och min man, vi kom inte riktigt överens. Men jag är ju ändå nöjd för jag har ju ett
barn. Jag är ju en mamma så jag hade ju som tur. Jag minns inte det där riktigt mera, det
viktigaste i mitt liv är ju hur det här barnet skall fortsätta att leva och få ett bra liv.
(Fatima)

Fatima kan och vill inte längre minnas det misslyckade arrangerade äktenskapet utan
istället fokusera på det goda som kommit ut ur det, att hon nu själv är en mor. Hon ville
gärna bilda familj tidigt berättar Fatima. Den dialogiska kampen där en flykting hanterar
de olika intrycken från de två centrala kulturerna i dennes liv (Hajdukowski-Ahmed,
2008), verkar inte vara lika svår för Fatima i denna stora händelse i hennes liv som för
Mariah. Fatima accepterar giftermålet eftersom hon finner trygghet i de normer och
roller hon förväntas ha. I hennes berättelse syns det tydligt att hon har en stark etnisk
identitet som leder henne i hennes val. Hennes strategi för livet i Finland är att ha tron
som främsta stöd och referenspunkt, hon vill förbli som hon är, strategin kontinuitet är
ständigt närvarande i hennes livsberättelse (Raghallaigh & Gilligan 2010, 228-229).
Något som tydligt visar på denna strategi och att Fatimas etniska identitet är stark är att
hon fortsättningsvis vill lära känna en ny man främst via vad vänner och familj
rekommenderar. Hon vill inte anta ett finländska samlevnadssätt med samboskap och
pojkvänner eftersom hon anser detta vara felaktigt enligt hennes tro.
Tron är starkt förknippat med familjen och släkten. De år Fatima fick vara i Somalia
tillsammans med delar sin familj under en fredligare period är hon mycket tacksam för
eftersom hon säger att hon ”lättare kan vara i Finland” och umgås med finländare när
hon vet vem hon är. Hennes eget barn är i Somalia eftersom hon önskar ge barnet
samma möjlighet som hennes föräldrar gav henne, trots att det är ett svårt beslut.
Grunden för en positiv etnisk identitet läggs tidigt menar Phinney och Rosenthal (1992,
147). Den grund som läggs i tonåren fortsätter ofta att vara relativt stabil också senare i
livet. Detta är något som Fatima också uttrycker; hennes etniska identitet blev starkare
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och stabilare i Somalia under tonåren, vilket nu hjälper henne i ackulturationsprocessen
i Finland. Hon är tacksam för föräldrarnas val:
Det är ju ganska svårt men samtidigt så tycker jag att till exempel när jag ser tillbaka på
mina föräldrar och vad de har gjort så tycker jag att de har gjort bra med att föra oss
tillbaka till mitt hemland strax innan jag blev tonåring för då förstod jag som mera och
nu när jag är så här. Jag kan vara med dig och andra, jag kan ta emot och jag kan
respektera alla människor. Och jag kan respektera mig själv. (Fatima)

Också följande informant, Amals, anpassningsprocess har underlättats av förståelse
mellan henne och hennes mamma men på ett annat sätt än för Fatima. Amal har kommit
till Finland strax före tonåren och har nu just kommit ur tonåren. Det centrala i Amals
livsberättelse är en hennes komplicerade förhållande med den somaliska gruppen. Den
handlar mycket om hennes vilja att få vara sig själv i relation till dem, hon har starkt
antagit strategin om anpassning och självständighet (Raghallaigh & Gilligan 2010)
Under denna konflikt har hennes mor och även syskon varit ett starkt stöd:
Nå, de på utsidan har nog pratar mycket men min familj har stött mig.. Mamma har
förstått att när barnen kommer hit så ändras deras kultur och hon har nu bara något sätt
accepterat situationen. Kanske mamma har tänkt att jag växer och hon har förstått också
deras kultur och på det viset kommit vidare själv. (Amal)

Amal har en annorlunda förståelse av sin etniska identitet än vad Fatima har. Det
kommer fram i Amals berättelse att hon har till en stor del tagit sig an ett mera s.k.
finländskt levnadssätt. Detta har skapat problem för henne men hennes egen familj har
accepterat och förstått förändringen i tonåren som är vanlig för invandrarungdomar
(Rumbaut 1994). Detta har gett henne styrka att fortsätta vara den hon vill vara. Detta är
viktigt i Amals berättelse:
Jo som tur är [har mamman haft förståelse, C.S], därifrån har jag fått så mycket stöd och
jag har fått göra mycket, jag har fått röra mig fritt och ingen har tvingat mig till något.
Som att ta huvudduk eller kjol eller sådant.. Jag har som ung fått uppleva mycket bara
jag har varit försiktigt vad jag har gjort i allmänheten men ändå.. (Amal)

Amals strategi anpassning (Raghallaigh & Gilligan, 2009) har accepterats av hennes
mor och detta har gett henne möjlighet att utforska ungdomsvärlden. Särskilt ungdomar
tar sig an denna strategi för att passa in i ungdomarnas sociala värld (ibid.). Om
individens val accepteras av omgivningen så kan individen vara mera tillfreds med sig
själv och sin anpassning (Liebkind & Jasinkaja 2000; Berry 1997). I detta fall är stödet
stabilt av modern men på grund av stora påfrestningar från delar av den somaliska
gruppen är aningen försiktig i offentligheten. Hon berättar att hon väljer hur hon klär sig
50

om det finns en möjlighet att andra somalier kan se henne. Hon säger att klädsel borde
vara mellan människan och Gud, inte mellan människan och de andra. Henne mor
förstår och försvarar henne och även hennes syskon trots att hon själv klär sig
traditionellt.
Amal och Fatimas uppfattning om den etniska identiteten och betydelsen av att behålla
traditioner och följa normer ä olika men det de har gemensamt är att de finner trygghet
att vara den de är tack vare familjens inställning till deras val vilket underlättar livet i
det finländska samhället. Den inre dialogiska kampen när en människa söker balans
mellan sina etniska referensramar (Hajdukowski-Ahmed 2008) underlättas om
föräldrarna dels stödjer valen men också om individen har samma uppfattning som
föräldrarna om den etniska identiteten.

6.2 Egen familjebildning

Det blir särskilt klart hur kvinnorna önskar att leva sina liv i Finland när vi diskuterar
vad de önskar för följande generation. Vad som är viktigt för dem i livet framkommer
särskilt väl när man diskuterar den viktiga relationen med deras barn.
6.2.1 Betydelsefullt att uppfostra barnen som somalier och muslimer

I det här kapitlet analysera jag främst den äldre kvinnan Amina och den djupt troende
Fatimas tankar kring traditionell barnuppfostran i ett finländskt samhälle, detta är ett
viktigt tema för dem. Även Mariah som inte beskriver sig som särskilt troende berättar
att hon vill lära sina barn om den somaliska kulturen.
Fatima har fattat det svåra beslutet att låta sitt barn växa upp i Somalia eftersom hon
anser att barnet behöver få lära sig somaliska och muslimska traditioner innan barnet
kommer till Finland. Hon önskar att barnet först skall ha en stark etnisk identitet. När vi
diskuterar barnuppfostran så svarar Fatima så här på frågan om hon anser att det skulle
vara svårt att uppfostra barnet i Finland:
Joo jättesvårt, det är därför jag säger att jag inte kan ta mitt barn hit. Jag vet att det
behövs. Du vet att du kanske inte heller kommer överens här i Finland för ni har så
mycket frihet, jag menar som barnen, jag tycker inte att det är bra.. (Fatima)
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Fatima förklarar vidare att hon anser att barnen i Finland har för många olika människor
som sköter om och påverkar dem. Detta kan leda till att barnen kan ha svårt att komma
överens med föräldrarna när barnet uppfostras av andra. Den egna tiden för barnen och
föräldern blir begränsad vilket Fatima upplever som problematiskt. Det är svårt att sätta
gränser när barnet är utanför ditt eget blickfång en stor del av tiden. Hon har också
insett den problematik som diskuterats tidigare i analysen att om man som förälder har
en annan uppfattning om hur barnet skall leva sitt liv så kan det uppstå
intergenerationella konflikter (Rumbaut 1994):
Han är ju inte mera hemma, han är ute. Du vet inte var han är eller var han far. Vad han
gör och så? Du har inte så mycket koll på din pojke här i Finland, det har jag märkt att
om du försöker vara så där att du försöker gå efter honom så kan det bli problem.
(Fatima)

Fatima berättar att hon är rädd att sonen skall förändras på grund av att hon inte kan
veta var och med vem han rör sig. Vänner har en stor inverkan på en ungdoms identitet
och en förälders åsikt kan vara problematisk, menar Fatima. Ungdomar har ett behov att
passa in och ändrar sig lättare än den äldre generationen, vilket dock inte innebär att
man automatiskt förkastar den ursprungliga etniska identiteten (Raghallaigh & Gilligan
2010; Phinney et al. 2001, 495). Men Fatima är rädd att sonen inte skall ha acceptera
hennes gränser i Finland därför behöver han vara i Somalia ett par år tills han är stark
nog att inte låta sig förändra. Möjligen till den senare delen av tonåren. Denna synpunkt
styrks av Phinney och Rosenthal (1992, 145) som menar att grunden för den etniska
identiteten läggs i tonåren och den grunden är viktigt också resten av livet. I nu läget
skulle hon tycka att det skulle vara svårt att uppfostra honom i Finland:
Jaa, att du försöker vara försiktig med honom. Nu ska du vara hemma och så, han ser ju
på sina vänner att det far ju också, att de får ju fara, varför får inte jag göra det. Det kan
bli problem. Så på det sättet så tycker jag att de [familjen, C.S] inte får tid tillsammans.
På det sättet så tycker jag att det är svårt. (Fatima)

Den strategi som Fatima tar till i denna problematik är att hon vill att barnet skall
behålla kontinuitet i en förändrad kontext (Raghallaigh & Gilligan 2010). Men hon är
rädd att denna strategi inte skulle lyckas eftersom barnet är så litet ännu och det finns
andra aktörer runt om kring honom som hon inte litar på.
Flerbarnsmodern Amina som bott sex år i Finland har en liknande rädsla som Fatima att
barnen skall förändras men hon är också relativt säker på att detta inte kommer att
hända. Det centrala i Aminas livsberättelse är hennes önskan om att klara sig i Finland;
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att kunna arbeta och försörja familjen. Detta för att kunna skapa ett så gott liv för sina
barn som möjligt. Det är också viktigt för Amina att både hon och hennes familj skall ha
en stabil somalisk och muslimsk identitet. Hon antar strategin kontinuitet (Raghallaigh
& Gilligan 2010) i allmänhet och också gällande barnuppfostran, det är viktigt att kunna
behålla dessa delar av sin identitet för att känna sig trygg och tillfreds i den finska
kontexten:
Jag har ännu inte vågat fundera på om barnen säger att de inte vill [klä sig traditionellt,
C.S]. Nu säger de att de vill ha kjol. Mamma, köp kjolar till oss, vi vill börja ha kjol nu.
Det har ännu inte sagt något annat. Jag säger att ni är ännu små, ni är inte kvinnor ännu.
Ett par år ännu. Men huvudduk, det har de redan. För att om de inte lär sig.. då är det
svårt att säga något efteråt. Om de tar byxor och sånt så är det svårt att säga något sen.
Andra somalier vill inte alltid, ibland har de inte kjol.. Nu vill de i alla fall. (Amina)

Det gläder Amina att hennes barn tillsvidare värdesätter den somaliska traditionen att
klä sig. Hon säger att inte ännu vågat tänka på något annat scenario än att barnen
värdesätter sin etniska identitet, som här symboliseras av traditionell klädsel. Hon är
medveten om att det kan bli problematiskt att ändra på barnens synsätt om deras
beteende förändras under ackulturationsprocessen (Phinney et al. 2001). Amina är nöjd
att hennes äldste son “inte ännu har övergått sig till den nya kulturen”, trots att han är i
tonåren. Han har endast somaliska vänner och detta verkar vara det som fått honom att
prioritera den somaliska kulturen, enligt Amina. Amina finner trygghet i att veta att
också hennes barn tills vidare har antagit den strategin kontinuitet (Raghallaigh &
Gilligan 2010, 228).
Att känna att man som människa har behållit delar av sig själv intakt är viktig för
förståelsen av sig själv och sin identitet i ett nytt land (Erikson 1968 från Raghallaigh &
Gilligan 2010, 228). Detta framkommer tydligt för Amina och Fatima. Att de själv
klarar av att vara sig själv är självklart för dem men de oroar sig för sina barn. Eftersom
barnen är mycket viktiga för dem så skulle en förändrad etnisk identitet hos barnen göra
dem själva osäkra i det nya samhället.
Mariah, som antagit strategierna anpassning och självständighet, säger att även hon
skulle bli orolig om hennes barn helt skulle ta avstånd från den somaliska kulturen
(Raghallaigh & Gilligan 2010). Det är viktigt även för henne att dottern känner till sina
rötter men också den finländska kulturen. Till skillnad från Fatima så anser hon det inte
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förvirrande utan berikande att ha en bi-kulturell eller integrerad identitet (Phinney et al
2001, 495; Berry 1997, 9-11):
Min uppfostran går ut på det att ha inte fördomar, varken mot somalier eller finländare.
Jag vill att hon skall känna sina rötter, det är jätteviktigt. Jag är också jättetacksam att
jag hade de där tre åren när jag var i Somalia, för jag fick tillbaka mycket då, vet du. Jag
vill att hon skall veta varifrån hon kommer och vara stolt över det för skulle hon ta
avstånd från det så skulle jag bli lite orolig. Nu ser jag att hon är med båda kulturerna,
hon står med fötterna i båda och hon vet hur hon skall bete sig i båda kulturerna. Jag har
också haft finska kompisar som har hjälpt mig mycket. Hon är med och firar påsk och
ramadan, hon lär sig båda. Sen så behöver hon inte mitt i allt när hon är tonåring känna
att jag är ju somalier men jag kan int språket och vara trygg med det. (Mariah)

I detta citat framkommer det hur svårt det kan vara som ung människa att lyckas bevara
den etniska identiteten trots att man så önskar i ett nytt samhälle. Mariah säger att hon
fick mycket tillbaka när hon var tre år i Somalia, vilket tyder på att hon de första åren
som ung flicka i Finland förlorade något av sin etniska identitet. Hon önskar nu att
hennes dotter skall kunna känna sig trygg i båda kulturerna, de firar så väl påsk som
ramadan. En väldigt tydlig s.k. bi-kulturell identitet framträder hos Mariah och hennes
dotter. I sin barnuppfostran har Mariah haft som mål att dotter skall integreras det vill
säga att dotter ska ha en stark anknytning till båda kulturerna. Kontinuitet men även
anpassning är strategier som Mariah strävar efter i barnuppfostran. (Phinney et al. 2009,
495; Berry 1997, 9-11; Raghallaigh & Gilligan 2010).
6.2.2 Nya värderingar i barnuppfostran

Särskilt Mariah, Hawa och Amal har en del i deras egen uppfostran som de önskar att
ändra på. Men samtidigt så uttrycker de även en önskan om att fortsättningsvis
värdesätta somaliska och muslimska traditioner. Det framträder tydligt i deras
berättelser att deras barn skall ha möjlighet att själv välja hur de skall leva sitt liv. Lika
rättigheter för flickor är framkommer starkt i deras berättelser. Jag har valt att inte
använda informanternas utbytta namn i vissa delar av detta kapitel eftersom särskilt
känsliga ämnen analyseras.
Informanterna som talar om nya värderingar i barnuppfostran antar strategin
anpassning. (Raghallaigh & Gilligan 2010, 229-230). Beteenden, attityder och värden
förändras när två kulturer möts under ackulturationsprocessen och nya tankar kan
uppstå (Phinney et al 2001, 495-496). Det är av vikt poängtera att den finska kontexten
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inte automatiskt ger nya ”bättre värderingar”. Utan istället att det kan vara fråga om
transnationalistiskt fenomen (Melander 2007, 122) där värderingar är rörliga och
kvinnor med tillgång till utbildning och förbindelser världen över, även i Somalia, får
nya tankar om sin egen roll och sina möjligheter.
Ett par av informanterna talar om kvinnlig könsstympning som något som de absolut
vill ändra på i följande generation:
Det står inte i Koranen. Det görs för att oskulden inte skall vara något som flickan själv
kan ändra på. Jag förstår inte varför vissa människor fortfarande vill sy fast.. detta har
inte kommit från Gud. Detta är fortfarande en sådan kultur som gör så, somalierna har
alltid velat göra likadant som förr. Alltid göra som det varit, det är svårt att ändra på..
(Kvinna 1)
Jag vill att mitt barn ska få göra som hon vill och vara självständig och få göra vad hon
vill! Och en sak som jag absolut ska välja annat är omskärelsen. Mina barn ska inte bli
det.. Det hör inte ens till religionen utan det är bara någon konstig gammal sed.. Jag har
haft massor med problem, infektioner, bölder och sånt.. (Kvinna 2)

Båda informanterna betonar att kvinnlig könsstympning inte omnämns i Koranen utan
grundar sig i tradition. De förhåller sig kritiska till denna sed och nämner det som det
första de skulle ändra på för följande generation. Den ena av informanterna är också
kritisk till att särskilt kvinnor inte försöker upphäva denna sed. Hon har dock hopp om
att unga människor inte längre skall förespråka stympningen. Särskild om kvinnor
själva har haft svåra följder så ställer hon sig frågande till varför de tillåter det att
fortsätta.
Det är viktigt att se detta problem ur en social och historisk kontext (dialogisk
perspektiv, (Hajdukowski-Ahmed 2008). Dessa kvinnor har haft möjlighet att studera
och läsa koranen själva. De har även haft möjlighet att förstå kvinnlig könsstympning
på ett annat sätt under ackulturationsprocessen (Phinney et al 2001). Detta medan en av
informanterna berättar att hennes mor hade nekat henne att låta läkare hjälpa henne att
göra följderna av könsstympningen lättare. En annans mor hade velat att dottern skulle
få en enklare version av omskärning men inte heller helt slippa proceduren.
En äldre generation kan möjligen alltså ha en annan förståelse av könsstympningen, en
traditionell syn, särskilt i en kontext där könsstympning ses som ”normalt” (Essén &
Wilken-Jenson 2003, 983-686). I Finland är detta kontroversiellt eftersom det är
förbjudet i finländsk lag (döms enligt strafflagen om grov misshandel, 2001/654, kap 21,
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§ 6). Man behöver förstå kvinnorna i deras levda kontext. Den ena av informanterna
berättar att detta inte var något som ifrågasattes i hennes hemby eftersom alla blev
könsstympade. Flickorna i skolan retade varandra om någon ännu inte hade
blivit ”omskuren”. I den nya kontexten har hon och många andra en ny syn på kvinnlig
könsstympning medan andra kan ha den traditionella synen som föräldrarna i de tidigare
exemplen. Informanterna berättar att detta är en känslig och tabu-belagt fråga. En av
informanterna spekulerar att det kan utförs på resor utomlands och i hemlighet men
troligen vet hon det inte med säkerhet. De kvinnor som väljer att tala om kvinnlig
könsstympning fördömer det och hoppas att de yngre generationerna inte längre skall se
det som en självklarhet att kvinnan skall könsstympas.
De positioner av makt som Hajdukowski-Ahmed (2008, 31) menar att man behöver
identifiera i den historiska och sociala kontexten har betydelse när nya värderingar
diskuteras. Den yngre generationen kan ha lätt att döma den äldre generationen, särskilt
kvinnorna, för att inte vara särskilt progressiva. Men som i exemplet med
könsstympning så kan deras bakgrund skilja sig åt och det påverkar deras uppfattningar
om könsroller och traditioner. Somalierna i Finland är en heterogen grupp med olika
förutsättningar och utbildningsnivå (Tiilikainen 2006, 96). Människor med olika
bakgrund och från en annan generation kan ha olika möjligheter och intresse till att
förändra strukturer (Liebkind 1996).
Jämställdhet mellan könen vill Mariah och Amal lära ut till sina barn, något som de
själv har fått kämpa för i sin egen ackulturationsprocess gentemot den äldre generation
som haft en annan uppfattning:
I vår somaliska kultur så är familjen mycket viktig, att familjen är tillsammans och jag
vill nog behålla något från kulturen och vissa saker inte. Jag vill i varje fall inte behålla
att det skall vara skillnad mellan pojkar och flickor. Jag vill visa mina egna barn att
pojkar och flickor har samma värde och samma rättigheter. Jag vill ändra på de gamla
traditionerna. (Amal)
Och det är så mycket ansvar på flickorna och det vill jag inte göra. Jag vet att min dotter
känner sig trygg i sig själv och det är jag så glad för. Jag har ju lärt mig av mina
föräldrar, man brukar ju säga att man inte vill göra samma misstag som föräldrarna har
gjort [att kontrollera flickorna, C.S]. Medvetet så försöker jag hålla mig borta från allt
det där. (Mariah)

Både Mariah och Amal har känt en press som kvinna och dotter att följa normer som de
56

nu vill skydda sina barn från. Kvinnor har ofta varit bärare av kultur medan den yngre
generation vill leva utanför hemmet och ta vara på de chanser som finns (Liebkind 1996,
175-176). Mariah och Amal vill inte att deras döttrar skall behöva kämpa för lika
rättigheter lika mycket som de gjort. Mariah säger att om dottern väljer att göra
traditionsenliga val som hon själv valt bort så skulle hon acceptera det, så länge det är
hennes fria val:
Jag skulle nog inte säga någonting, om hon är trygg i sig själv så får hon nog ha vilka
kläder hon vill. Men om det är något som någon annan tvingar på henne så skulle jag ju
nog säga stopp. (Mariah)

Amal säger att om hon skulle rekommendera somalier hur de skall uppfostra sina barn
så skulle hon vilja säga att låt barnen ha en egen vilja och var inte rädda för att låta de ta
del av aktiviteter och ”inte kontrollera barnen”. Hon menar att det annars kan ”straffa
sig när de fyller 18 år och får leva som de vill”. Amal är tämligen sträng i sina tankar
om de somalier som har en traditionell etnisk identitet, att människor också finner
trygghet i religiösa traditioner har hon ingen större förståelse för. Hon talar ofta om ”de
somalierna” vilket kan tyda på assimilerats till det finländska samhället (Berry, 1997).
Hon har också svårt att förstår att människor, särskilt kvinnor, inte är modigare i sitt
dagliga liv. Själv talar hon ofta om att hon vill ”förändra och förbättra” den somaliska
kulturen. Själv vill hon ta till vara något av sin etniska kultur men inte lika strängt som
andra:
Om mammorna är stränga om de ännu tänker på det sättet, och ännu också papporna
också är av samma åsikt. Då är inte mycket möjligt. Jag vill nog lära mina barn om vår
egen kultur men inte enligt en regelbok. (Amal)

Det starka aktörsskap som man kan se hos mina informanter är troligen inget som varje
somalisk kvinna eller flyktingkvinna klarar av att inneha. Det kan vara svårt för en ung
kvinna som växt upp i Finland med en stödjande familj att förstå att alla kvinnor inte
har samma möjligheter eller intresse som de själva att förändra traditioner som är starkt
förankrade. Dessa kvinnor antar strategin anpassning samt självständighet medan andra
starkt antar strategin kontinuitet (Raghallaigh & Gilligan 2010), då kan en viss spänning
uppstå om man inte kan förstå varandras utgångspunkter.

6.3 Relationen till den somaliska gruppen i Finland
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Att olika värderingar kan leda till spänningar inom den somaliska gruppen gäller också i
detta kapitel där relationen till den somaliska gruppen analyseras. Två av informanterna
Amal och Mariah har upplevt problem med delar av den somaliska gruppen. En del av
informanterna har också funnit stödet från gruppen som viktigt i
ackulturationsprocessen.
6.3.1 En känsla av kontroll och övervakning

I det här kapitelet analyserar jag Amal och Mariahs negativa upplevelser med en del
andra somalier. Det har varit det mest centrala i Amals berättelser medan det i Mariahs
berättelser varit ett bi-tema. De har upplevt en viss kontroll och övervakning när de
försökt anpassa sig.
Den unga Amals livsberättelse kretsar kring de negativa upplevelserna hon haft med den
somaliska gruppen i staden där hon bor. Amal har känt sig mycket besviken och
utpekad för de val hon gjort i ackulturationsprocessen. Som tidigare har konstaterats så
har Amal haft stöd hemifrån vilket har underlättat hennes process. Problemen började
när hon som tonåring började ha pojkvänner och framför allt när hon blev tillsammans
med en kristen utländsk pojke:
Jag vet inte men jag kan fortfarande inte förstå varför man inte kan acceptera andra. Det
blev problem med den där pojken. Min familj och jag fick uppleva problem och prat trots
att vårt förhållande bara höll ett par månader, jag skulle inte få träffa honom för dem.
Också min familj har fått höra dåliga saker om mig, de hittade också på allt möjligt som
jag inte hade gjort. Enligt dem är det inte normalt att dejta någon utomstående pojke..
(Amal)

Något som återkommer i berättelsen är en förundrar över varför vissa somalier inte kan
acceptera andras livsval. Amal tar ett visst avstånd från somalierna på grund av de
upplevelser hon haft. Hennes etniska identitet och känsla av tillhörighet har blivit
svagare på grund av känslan av att ha blivit utstött och kontrollerad (Phinney et al. 2001,
495-496). Ett tecken på assimilation (Berry 1997) är att hon i ett skede inte vill ha något
med somalierna att göra. Men när Amal fick mera förbindelse till somalierna så började
förstå deras tankesätt:
Huhu, men nå på något sätt så har jag mera än tidigare börjat förstå deras upplevelser.
Mitt tolkarbete har gjort det lättare för mig att förstå dem. Jag har alltid bara tänkt att de
är sådana som dömer mig och som inte ger frihet till sina barn. Men genom det här
arbetet har jag förstått deras tankar och förstått att detta är deras tankar och att de har
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vissa problem med det här samhället. Jag har nu efteråt accepterat och förlåtit deras
beteende. (Amal)

Hon tar fortfarande ett visst avstånd i termer som ”jag och de”. Men hon framhäver att
hon nu genom sitt arbete har förstått den problematik somalier genomgår när de
försöker bli integrerade. Hon berättar att hon tror att föräldrarna eventuellt är rädda att
barnen skall byta tro vilket gör att de kontrollerar barnen. Men att hon också har sett att
många vågar ge sina barn självständighet; att de inte endast är sådana som dömer mig
eller inte ger frihet till barnen. Hon anser sig ha fortsättningsvis ha blivit orättvist
behandlad men säger att hon ”har accepterat och förlåtit deras beteende”. Hon har
antagit den nya strategin försoning gällande sitt förhållande med somalierna. Liebkind
och Jasinkaja-Lahti (2000, 447) menar att det gör ackulturationsprocessen lättare för
ungdomen om den etniska gruppen är positiv till anpassningen. För Amal har det varit
svårt att bli accepterad vilket gjort det svårt för henne att vara tillfreds med sin etniska
tillhörighet.
En förklaring till denna stridighet mellan Amal och den somaliska gruppen kan vara att
eftersom Amal endast umgås med sin familj som är somalier och ett fåtal somaliska
bekanta så har hon skapat sig mera en nationell identitet. Den etniska identiteten
(Phinney et al 2001; Berry 1997) har blivit allt svagare eftersom hon inte har så mycket
gemensamt med somalierna längre. Hon blir chockad och arg över den reaktion som
väcks av hennes förhållande till den kristna mannen vilket driver henne längre bort från
gemenskapen. Möjligen är hon därför överraskad att hon så starkt förväntas följa de
normer som finns inom den somaliska gruppen när hon själv inte känner sig delaktig i
gemenskapen:
Allt möjligt har jag fått höra men som tur var så är jag en stark person att jag har inte
tagit allting så personligt. Annars skulle jag nog ha blivit galen, jag vet ju vad jag själv
gör och att jag står för det. Men nog har jag blivit alldeles chockad över vad människor
hittar på om mig! (…) Men nog kommer det ju alltid också sådana kommentarer att jag
har fått ett märke på mig att jag är en sådan person som har varit med honom, det är
riktigt fullt. (Amal)

Den strategi hon antagit under denna svåra tid var att vara stark och trygg i sig själv.
Amal har ett starkt aktörsskap som har hjälpt henne genom svårigheten, hennes strategi
har varit att vara självständig och även att anpassa sig (Raghallaigh & Gilligan 2010).
Men besvikelse och avståndstagande finns kvar eftersom hon säger att hon fått ett dåligt
rykte inom gruppen.
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Även Mariah fick känna av ifrågasättande när hon bröt mot en viktig somalisk norm när
hon tog avstånd från sin familj. Hon berättar att eftersom hon är barnet så borde hon ha
varit den som tog kontakt och bad om förlåtelse men att få göra självständiga livsval var
starkare än normen. Detta ifrågasattes av en del somalier:
Så sen när jag började studera och leva ett självständigt liv och leva ensam och sådär
och många visste att jag hade tagit avstånd från min familj så var det ju många ögon som
höjdes bland somalierna att vad är det jag håller på med? Och att jag fick stå ut med
mycket att jag var ett olydigt barn och så där. (Mariah)

Mariah berättar att det var mest kvinnorna i gemenskapen som dömde henne för att hon
tog avstånd från sin familj. Mariah menar att de var avundsjuka för att de själva inte
vågade bli självständiga. Hon fick stå med förutfattade meningar om hennes person.
Men Mariah säger att fick respekt när de insåg vad hennes syfte med avståndet var:
Att vara oberoende från familjen och inte vara beroende av dem, det är inte så lätt.. men
jag fick ju respekten av dem, sakta, då jag studerade och de såg att jag är inte en såndär
alkoholist, narkoman eller hora eller precis vad de tror när man tar avstånd av sin familj
att man blir precis sådan utan jag är en vanlig tjej men jag lever enligt mina egna
drömmar.. (Mariah)

Dialogen med den traditionella somaliska gruppen har varit svår för de unga kvinnorna
som varit många år i Finland och som har antagit nya värderingar och omformat sin
identitet enligt den sociala kontext de lever i. En del andra verkar ha svårt att förstå
denna utveckling. Det är viktigt att komma ihåg att den somaliska gruppen inte är en
grupp man skall generalisera för mycket kring. Troligen är det några få som är
högljudda och traditionsbundna som talar om kvinnor i termer som ”narkoman,
alkoholist och hora” medan andra har liksom mina informanter fått förståelse för att det
är lätt att anta nya värderingar i en ny social kontext (Hall 1999).
Mariah och Amal menar också att det är lättare att finna gemenskap med de som är som
de själv; yngre somalier eller de som varit länge i Finland. Klasskillnad inom
somalierna verkar också finnas, de som varit länge i Finland har andra förutsättningar
än de som kommer från Somalia idag. Somalia är ett land som är präglat av många
årtionden av krig till skillnad från Mariah som hade haft möjlighet att gå i skola trots
oroligheter. De faktorer som Hajdukowski-Ahmed (2008, 31) nämner som påverkar i
den dialog som pågår mellan människor har betydelse inom den somaliska gruppen; kön
och klass samt även i mitt tycke generation:
Det beror lite på människan, det är lättare att vara med unga somaliska män vars kultur
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har förändrats. De ser inte på saker som äldre somalier, som har fördomar mot flickor.
Om de har växt upp här så är det lättare att ha att göras med dem. Unga har inte lika
mycket fördomar. (Amal)
Nej inte alls känner jag gemenskapen, med mina syskon så känner jag så och mina bästa
vänner de är finska och jag har också goda somaliska vänner men de har varit riktigt
länge i Finland som jag har varit så det är ju inte riktigt likadant, vet du. Och
mentaliteten efter kriget har ju ändrats, det är ju bara att överleva att överleva att
överleva som gäller vet du. Det är ju helt annat vet du. (Mariah)

6.3.2	
  Stöd	
  och	
  trygghet	
  i	
  gemensamma	
  värderingar	
  
Jämfört med Mariah och Amal så har Amina och Fatima sett andra somalier som ett
stöd under ackulturationsprocessen. I detta kapitel presenteras deras mera positiva
upplevelser av det somaliska nätverket.
För Amina är den somaliska gruppen viktig men hon har inte den tid som behövs för att
hinna umgås med dem. Men andra somalier fungera som en trygghet och socialt kapital
t.ex. om det uppstår problem eller som sällskap vid festliga tillfällen. Amina har en
mera traditionsenlig etnisk identitet och känner en stark tillhörighet till andra somalier,
alla är de samma säger hon:
Jag har inte tid, ibland ringer vi om det blir problem eller något. Jag har inte tid att fara
och diskutera, jag går till kursen och till skolan. Ibland går jag dit och äter och alla
diskuterar. När det är Ramadan så kommer alla tillsammans. Med egna storfamiljen eller
så med alla släktingar och andra somalier. Egen familj, fast de är från en annan stad,
alla somalier är det samma. (Amina)

Fatima som också har en stark etnisk identitet men lever i en mindre stad berättar att
hon ofta känner sig ensam och skulle gärna ha sina somaliska vänner närmare. Hon har
vänner längre bort i sitt transnationella nätverk, i Helsingfors och Somalia. Hon känner
sig ensam och annorlunda utan somaliska vänner:
Och nu har jag ett år kvar och jag fortsätter att studera i Finland men när man inte är
finsk och när man kommer från ett annat land, så man känner sig ganska ensam. Jag har
ju inte något somaliska i min skola, det finns ju några andra utländska men ändå så
upplever jag att jag är ensam. // Alltså, man har ju olika... man tänker på olika sätt. Nog
har jag kompisar sådär i klassen men ändå så känns det ensamt. Jag skulle vilja ha
någon som är precis lika som mig, klädseln och allt. Då skulle man känna sig mera
tryggare. (Fatima)

Stuart Halls (1999) första dimension av kulturell identitet innebär en gemensam
förståelsevärld som ger säkerhet och trygghet. Att sträva efter att ha en gemensam
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förståelsevärd även fortsättningsvis i exil detta kan förknippas med strategin kontinuitet
där en individ söker tillhörighet med andra som har samma uppfattning och förståelse
kring den etniska bakgrunden. (Raghallaigh och Gilligan 2010, 228). Amina och Fatima
som antagit denna strategi har istället för svårigheter upplevt stöd från den etniska
gruppen i stort eftersom de är på samma våglängd med uppfattning om levnadssätt.
Men igen är det viktigt att komma ihåg att också Mariah och Amal kände viss
samhörighet med somalier; de som var på samma sätt som de själva, mindre
konservativa. Skillnaden ligger i att Amina och Fatima inte berättar att de har upplevt
negativa aspekter av umgänge med andra somalier, möjligen eftersom deras beteende
inte anses vara annorlunda.

6.4 Arbete och studier
Trots att mina informanter har haft en del olika upplevelser av att anpassa sig till
Finland så finns det ett tema som är centralt för alla, vikten av att få studera och arbeta.
En del utmaningar har kvinnorna dock mött för att nå sitt mål att få studera.
6.4.1 Stor drivkraft till att studera och arbeta

I detta kapitel presenterar jag de olika motiven informanterna anger för att vilja studera.
Det framkommer att anpassningsstrategier är nära förknippade med arbetsliv och studier
för informanterna; att vara delaktig i arbetsliv har stor betydelse för kvinnorna av olika
orsaker.
Mariahs motiv till att vilja studera har framkommit starkt redan tidigare, hon har
genomgått många svårigheter för att kunna uppfylla sin dröm att kunna bli läkare.
Vilken betydelse utbildning har för Mariah kommer väl fram när hon beskriver vad hon
svarar unga flickor som rådfrågar henne om hur de ska nå deras mål för framtiden:
Det beror på hur mycket hon satsar. Om hon satsar på sin utbildning så tror jag att hon
kan klara sig bra. Utbildningen är nyckeln till allt. Jag försöker alltid säga att om ni vill
bli oberoende från männen och era familjer så ska ni ut och studera. Med det får du
respekt, jag är ogift, okej skild, och har ett barn men jag lever mitt eget liv. Ingen dömer
mig för att jag är så oberoende, istället väcker det till och med avundsjuka från männen
på allt det jag har. Det har jag inte uppnått från liggandes i soffan utan med blod och
tårar. (Mariah)
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Mariah har med sin utbildning och sin kamp för ett självständigt liv till slut fått den
respekt och erkännande hon önskat. Nu vill hon uppmuntra andra att satsa på utbildning
om de vill bli självständiga. Men det krävs också en stark insats från deras sida, hon har
uppnått sina mål ”med blod och tårar”. Det dialogiska perspektivet (HajdukowskiAhmed 2008; Kadianki 2010, 438) uppmanar forskaren att se människan utifrån den
social kontext hon befinner sig och identifiera maktfaktorer. Mariah menar att en ung
människa utan utbildning redan är i en svag position och en ung somalisk
invandrarkvinna utan utbildning och inget arbete kan lätt hamna i en beroendesituation
av andra starkare aktörer. Med utbildning har de en möjlighet att välja mera fritt sina
vägar. Hennes starka motiv till att studera har varit förknippat strategin självständighet,
genom arbete har hon stärkt sig själv och det gör henne stolt (Raghallaigh & Gilligan
2010, 231).
Hawa däremot hade till en början svårt att anta en aktiv strategi för överlevnad eftersom
hon hade svårt att hantera sin livssituation när hon kom ensam till Finland. Hennes
skolgång och annat blev lidande eftersom hon behövde bearbeta det hon varit med om
som flykting. När hon senare blev en tonårig ensamstående mor utan utbildning så
började hon inse att hennes framtid var mycket beroende av utbildning om hon skulle
klara av att försörja sig själv och sitt barn:
Jag förstod ju inte tidigare varför det var viktigt att gå i skolan, folk bara sa att du
behöver gå i skolan, det är viktigt för dig men jag förstod inte att hela min framtid hänger
på det. Det syns på betyget hur mycket borta man har varit. Det hänger kvar, inte förstod
jag som ung att folk ska se på mina papper och förstår mera än jag. Det gäller att fatta
att det man gör nu så ens framtid beror ju på det. Det är en helt ny kultur att anpassa sig
till, jag hade det bra på barnhemmet där jag lärde mig om tider och sådant. Sånt fanns ju
inte i Somalia, inget att passa eller så, det är en ny kultur att förstå och anpassa sig till.
(Nedskrivet citat från minnet, Hawa)

Hawa beskriver att hon inte hade förstått hur viktig utbildningen var för henne när hon
var i tidiga tonåren. Finländarna omkring henne försökte förklara det som var självklart
för dem; skolan är viktigt. Senare insåg hon att hennes framtid hänger på utbildning och
det blev extra viktigt när hennes nya strategi blev självständighet. Hon har även antagit
strategin anpassning; hon sträva efter att förstår de normer som det finska samhället
bygger på, som att passa tider och delta i undervisning. Detta för att hon anser att hon
behöver göra det för att kunna skapa en framtid för sig i Finland. Hon antar också
strategin positivitet. Hon lyfter ett flertal gånger upp hur viktigt det är att ta del av de
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möjligheter man har som invandrare och särskilt som kvinna för att kunna bli
självständiga (Raghallaigh & Gilligan 2010.):
Det var nog svårt att gå i skolan först efter så lång tid. Invandrare har det inte alltid så
lätt att gå i skolan, det är en utmaning. Jag vill att man skall berätta noggrant till
invandrare och särskilt flickor, hur viktigt det är att gå i skola. (Nedskrivet citat från
minnet, Hawa)

Strategin positivitet, passar även väl in på Fatimas tankar gällande studier; att ta vara på
de möjligheter som erbjuds är viktigt trots att hon helst skulle bo i Somalia. Hon ser hon
möjligheten till studier som en stor fördel i Finland. När Fatima skall beskriva vad som
är viktigt för henne i livet så nämner hon genast studier som det första och till följande
bön som representerar den viktiga tron. Hon har en livsplan relaterad till sina studier:
Jag tycker att det är viktigt för mig att min tid är planerad, att jag som har en plan som
jag följer efter. Så ska det gå. Till exempel så studerar jag nu till närvårdare, jag vill
studera vidare till sjukskötare. Och inte arbeta nu eller att lämna på närvårdare [inte
studera vidare, CS]. Om det är bönetid så ber jag. (Fatima)

Fatima vill också lära sig finska för att ha större rörlighet och för att bättre kunna leva i
och förstå den finländska kulturen. Hon beskriver det som att vara döv om man inte
förstår språket:
Om du ändå vill förstå den här finska kulturen och samhälle så måste du också förstå
finska, annars är du döv. (Fatima)

För unga Amal har utbildning och särskilt språket betytt att hon har haft möjlighet att ta
del av ungdomsvärlden. Hon har en tydlig vilja att anpassa in. Hon var ung tonåring när
hon började skolan och antog tydligt strategin, anpassning, för att passa in med de
finska ungdomarna. Raghallaigh och Gilligan (2001, 229-230) säger att ungdomar ofta
har ett behov att passa in och därför antar de denna strategi:
I den nya staden fick jag gå i skola och lära känna människor och fick nya vänner. Jag
lärde mig finska och via det kom jag att lära känna andra människor och slapp med in i
den här världen. Så att, ingenting förblev oprövat under tonårstiden. (Amal)

I den äldre kvinnan Aminas livsberättelse är hennes önskan om att klara sig i Finland
väsentlig. Hon studerar för att ha möjlighet att skapa ett gott liv för sina barn. Hon är en
kvinna med ansvar för många barn och har känt av fattigdomen i Finland när hon inte
haft egna inkomster att försörja sin familj med. Därför kände sig Amina utsatt och
hjälplös när hon inte kunde språket. Hon kunde sägas vara separerad från det finländska
samhället under den första tiden (Berry 1997). Henne motiv för studera handlar om att
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bli självständig och därmed få ett lättare liv. Amina litar endast på sig själv när det
kommer till att uppnå ett aktiv aktörsskap i Finland. Hon blev tvungen att stärka sig
själv för att komma ur fattigdomen (Raghallaigh & Gilligan, 231):
Jag studerar för att jag måste studera för att jag bor i Finland och har en stor familj.
Och jag får inte hjälp varje dag, alltid kan man inte få tolk. Om mitt barn är sjukt eller
något sådant så kan man inte få tolk genast. Det hjälps inte. Jag måste kunna ringa till
dig eller skriva ett papper. Fast du kom till Finland igår så är alla papper på finska.
Också socialen skriver på finska, du får hjälp därifrån men alla kan inte alltid hjälpa dig.
Du måste göra, men då behöver du språket! (…) Jag kan arbeta som lärare för barn. Då
kan jag fortsätta mitt liv, jag behöver inte leva ur handen till munnen, det skulle inte
längre vara lika svårt. När jag fick det här arbetet så blev mitt liv bra och lättare! (Amina)

Av de motiv kvinnorna uppger för att studera så handlar det om att bli delaktig och
integreras i samhället men på olika sätt. Amal som är ung vill passa in i tonårskretsar
medan Amina behöver kunna försörja sina barn. Att klara sig själv och bli självständig
från myndigheter som tolkar och socialarbetare men också sin familj och män är också
något många av kvinnorna uppger som motiv till studier. Självständighet, positivitet och
anpassning är strategier kvinnorna tar till gällande studier och arbete (Raghallaigh &
Gilligan 2010).
6.4.2 Utmaningar med att vara muslimsk kvinna i arbetslivet

Amina och Fatima är båda motiverade att studera och arbeta, det är ett centralt tema för
båda kvinnorna i deras livsberättelse. De har även gemensamt att tron och bönen är en
naturlig del av deras vardag och tankevärld. Att kombinera religionen och arbetsliv är
något som de har funnit utmanande eftersom de ibland har upplevt det som svårt att bli
accepterad i arbetslivet. Även Hawa nämner att hon känt av utmaningar i arbetslivet
som somalisk och muslimsk kvinna.
Under Fatimas studietid har hon fått kämpa med att inte behöva kompromissa med sina
egna övertygelser. Fatima uttrycker ofta glädje över att få tillgång till studier i Finland
därför vill hon fortsättningsvis bo här. Men hon upplever också att upplever
påtryckningar att ändra sig under studierna:
Om du börjar ta bort [traditionell klädsel, C.S] så då tänker man för mycket. Du har ju
som själv mål, att jag vill nå det här målet att studera färdigt och samtidigt vara som jag
är. Jag menar om du har självklara mål så bryr du ju dig inte till sist. De får säga vad
som helst, jag tar ju nog emot ändå. (Fatima)
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Fatimas etniska identitet (Phinney et al 2001; Berry 1997) är stark. Hon upprepar ofta
att hon vill förbli som hon är trots att hon lever i Finland, hon vill upprätthålla
kontinuitet. Hon menar att många somalier blir påverkade av miljön de lever i och att de
börjar ändra på sig själv för att bli accepterad. Hon är själv stark i sig själv och säger att
hon kan klara vad som helst men förblir ändå sig själv, det vill säga strategin
självständig. (Raghallaigh & Gilligan 2010)
Phinney et al. (2001) säger att välmåendet även är beroende av hur väl mottagen
individen känner sig det nya hemlandet. Fatima verkar besviken över en del erfarenheter
hon haft men hon upprepar i sin livsberättelse att hon har rätt att vara den hon är. När vi
diskuterar huruvida det skulle vara lättare att bära byxor och liknande för att passa in så
säger hon menar att ingen säger det rakt ut men underförstått så upplever hon det så att
det skulle vara lättare att arbeta om hon var ”mera finsk”:
På det sättet ja, då skulle du bli mer accepterad. Ju mera finsk man är desto lättare är det.
Och jag har ju hört att någon har sagt att om man är i Finland så då ska man ha en finsk
närvårdare, det har någon sagt rakt till mig. Då sa jag att jag studerar till närvårdare i
Finland men jag behöver inte vara en finsk närvårdare, jag har svarat det tillbaka. Jag
behöver inte vara finsk närvårdare, alla har rätt att vara som de är. (Fatima)

Fatima har haft dåliga erfarenheter på en praktikplats där hon bad att få slippa mata
griskött till patienterna och istället få en annan uppgift. En del accepterade detta medan
en del, bland annat en lärare, önskade att hon skulle göra det ändå. Under praktiktiden
upplevde hon att hon fick hon god respons men under slututvärderingen inför en lärare
så fick hon en negativ utvärdering. Detta gjorde Fatima besviken och upprörd. Efter
detta så berättar hon att hon började misstro sin omgivning eftersom hon känner att hon
inte vet vad människor tänker om henne utan att berätta det:
Så då blev jag förvånad och tänkte att man kan ju inte lita på folk. Först så säger de en
sak som de inte menar och sedan så säger de något annat! Först säger de att oj vad bra
du har lagat mediciner osv men sedan så när läraren kommer så ändrar de sig. (Fatima)

Hennes strategi är efter denna incident att inta en viss misstänksam inställning, misstro,
(Raghallaigh & Gilligan 2010, 231-234) gentemot sin omgivning. Det är ganska klart
att hon använder misstron som en skyddsmekanism i sitt fortsatta arbete nu, hon säger
att ” men den här gången så bryr jag mig inte mera fast vad.”
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Fatima har ändå inte gett upp kampen för att bli accepterad för den hon är också i
arbetslivet. På sin nuvarande praktikplats upplever hon, trots en viss försiktighet,
trygghet. Hon får utöva sin religion också under arbetstid:
Personalen är riktigt bra, redan första dagen så berättade jag om det och de sa att det
finns ett rum att där du får be. Folk är som olika, på det sättet känner jag mig trygg. Om
jag skulle få arbete där så skulle jag vilja jobba där. Att jag har mina bönetider och jag
får be där. Sen är jag ju mera öppen mot dem och gör då ett bättre arbete men om man
inte trivs så och man inte får som, då kan man ju inte heller.(Fatima)

Religionen är en mycket viktig del av hennes vardag, den skänker henne trygghet också
på arbetsplatsen. Att det är acceptabelt att hon får utöva sin religion på arbetsplatsen gör
att hon trivs bra där och kan tänka sig att arbeta där igen. Religionen är en aktiv strategi
för Fatima i vardagen. (Raghallaigh & Gilligan 2010). Acceptans från omgivningen gör
henne också mera tillfreds i den finländska kontexten (Phinney et al 2001; Liebkind &
Jasinkaja-Lahti 2000) vilket tydligt framkom i detta citat.
Även för Hawa är religionen viktig, hon säger att ”utan tron är jag ingenting”. Det är
följaktligen även för henne en central identitetskälla och strategi för att hantera
utmaningar. I arbetslivet har trosövertygelsen dock gett henne vissa svårigheter. Hon
har upplevt en del fördomar. Hawa känner att hon inte kan bära traditionell klädsel i
arbetslivet:
Jag bär slöjan och firar våra högtider och sånt men det är svårt med det i arbetslivet.
Folk säger att hur ska du kunna sköta farbröder och tanter med det där runt dig. Jag har
också fått höra att hit tar vi inga muslimer, de skrämmer ju våra patienter med hur de ser
ut.. (Citat nedtecknat från minnet, Hawa)

Denna diskriminerande attityd har gjort henne illa till mods och även gjort att hon
känner sig tvungen att anpassa sig i arbetslivet. Hon berättar att hon förstår för varför
vissa anser att hon behöver andra kläder i arbetet som närvårdare. I detta citat syns det
att hon antar strategin att anpassa sig genom att lära och förändras (Raghallaigh &
Gilligan 2010, 229-230), eftersom hon vill kunna arbeta utan problematik:
Jag förstår på ett sätt att det kan vara svårt att jobba med den här klädseln så jag kan
nog också ha byxor det är inget problem men duken tar jag aldrig bort. Jag har bara den
här lilla då, jag kom just från praktiken, det går bra. Om det inte går så kan jag ju inte
jobba.. Vissa är ju nog hemskt traditionella och vill inte ha byxor men för mig går det bra,
jag kan också vara mera finsk på ett sätt.. Det är inte så lätt att komma från en annan
kultur till arbetslivet, man måste anpassa sig också.. Men annars har jag inte upplevt nå
dåliga upplevelser, finländare är bra för det mesta. (Nedskrivet citat från minnet, Hawa)
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Hawa är en försiktigare person än Fatima, hon väljer hellre att anpassa sig än att ställa
till besvär och behöva försvara sig. Hon säger att hon också kan vara ”mera finsk på ett
sätt”. Hawa vill passa in för att hon vill arbeta i Finland men hon tar aldrig bort sin
huvudduk. Hon gör kompromisser men behåller ändå det som är viktigast för henne.
Raghallaigh och Gillan (2009, 229-230) beskriver hur ungdomar har ett behov av att
passa in och att de symboliskt gör anpassningar i sin viktiga religionsutövning för att bli
accepterad. Det verkar dock inte vara en stor uppoffring för Hawa att anpassa sig, hon
tycks ha antagit en bi-kulturell identitet (Phinney et al 2001); hon säger till skillnad från
henne så vill andra ”hemskt traditionella” inte ha byxor.
Hon anser ändå att finländarna är bra för det mesta trots att hon upplevt en del fördomar
i arbetslivet. Fördomarna gör det också svårare att få jobb särskilt om man har bristande
språkkunskaper. När hon får frågan om vad som är mest utmanande för henne i Finland
så svara hon så här:
Jobb! Det är ännu svårt att få jobb när man är somalisk, det finns nog ännu mycket
fördomar och man måste kunna språket så bra, jag vill också lära mig finska, jag kan inte
mycket.. (Citat antecknat från minnet, Hawa)

Även Amina har haft svårigheter att få förståelse för sin religionsutövning i studie- och
arbetsliv. Hon finner inte plats för sin tro i sin studiemiljö vilket gör henne något
otillfredsställd. Men hon har inte velat ställa till besvär; hon berättar att hon istället
genast ber när hon kommer hem. Hon anpassar sin religionsutövning efter den sociala
kontexten. Hon försöker upprätthålla kontinuitet gällande sin etniska identitet som här
tar uttryck i bönen men väljer också att anpassa sig till situationen (Raghallaigh &
Gilligan 2010):
Ibland är det svårt att vara troende, jag ber 5 gånger om dagen, ibland är det svårt i
skolan. Det kanske inte passar för läraren, jag har ännu inte frågat. Jag är inte rädd eller
något sådant det är det att i skolan så finns alla andra. I restaurangen är alla, över allt
annanstans också. Var skall jag be? Bönen är så viktig för mig. (Amina)

Även i arbetslivet har Amina haft svårigheter med att förena sin religionsutövning med
finländska normer. Hon blev besviken på chefen på sin tidigare praktikplats när han inte
förstod hennes önskan att få vara hemma med barnen under den muslimska högtiden
Ramadan. Chefen ringde den ansvariga läraren när Amina valde att gå hem tidigare den
dagen, trots att de hade diskuterat saken. Ett missförstånd hade uppstått; Amina trodde
att det var tillåtet att gå hem eftersom chefen inte uttryckligen nekade henne. Läraren
visade inte särskilt mycket respekt för hennes trosövertygelse när han uttryckte sig
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tämligen hårt om högtiden till Amina. Amina blev besviken när det uppstod
missförstånd och även att hennes högtid inte respekteras:
Läraren sade att ”vet du att er fest inte hör till det finländska livet”. Jag sa att jag vet.
Han sa att vet du att du inte kan gå från ditt arbete, du kan inte få ett riktigt arbete. Jag
sa att jag är endast på praktik nu. Om jag får arbete så skriver jag kontrakt och talar
med min chef, berättar vem jag är och vad jag vill. Och han kan då fråga och ge mig lov
eller förbjuda mig. En finländare är en finländare, en somalier är en somalier. I Finland
har ni kanske tio eller flera fester på ett år. Vi har två. (Amina)

I citatet syns det att Aminas tro är nära förknippat med vem hon är. Hon vill föra en
dialog med en framtida chef om hennes önskningar om att förena tro och arbetsliv. Är
det inte möjligt så är hon villig att anpassa sig men hon önskar att kunna upprätthålla
kontinuitet med sin tro också i arbetsliv (Raghallaigh & Gilligan 2010). Hennes etniska
tillhörighet kommer även fram; hon anser att hon är en somalier med särskilda behov.
Men detta betyder inte att hon har större krav än vad finländarna har. Liksom för Fatima
och Hawa så kan man se att acceptans har betydelse för välmående hur den etniska
tillhörigheten mottas i den nya kontexten. (Phinney et al 2001, 294).
Man kan också se att det uppstår en dialogisk kamp med det nya samhället där egna
levnadssätt skall passas in med nya. Kvinnorna försöker dels anpassa sig i en
multikulturell miljö men också behålla något av sig själva. Kvinnorna och deras
trosutövning verkar fortfarande vara något främmande i finländska arbetslivet och
samhället. Muslimska levnadssätt som högtidsdagar, slöja och bönetider försöker de
dels anpassa men också få förståelse för, vilket de till en viss del får men de möts även
av oförståelse och diskrimination. Kvinnorna berättar dock även i sina berättelser att de
för det mesta är nöjda med hur de har bemötts i det finländska samhället.

6.5 Tillhörighet till de kulturella kontexterna
I detta kapitel så analyserar jag kvinnornas tankar om de kulturella kontexter utifrån
vilka de ordnar sina liv kring samt vilken framtid de ser för sig själva i den finländska
kontexten. Hurudan tillhörighet kvinnorna upplever är starkt förknippat med
anpassningsstrategier.
6.5.1	
  Somalia	
  ligger	
  närmast	
  hjärtat	
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I detta kapitel presenterar jag diskussion kring varför Somalia fortfarande är den
viktigaste platsen och referenspunkten för en del av kvinnorna. Särskilt Amina och
Fatima berättar hur de trivdes bäst i Somalia och att de skulle återvända dit från sin exil
i Finland om det vore möjligt. De gör skillnad på sig själva och finländarna gällande
levnadssätt och tankesätt. Som vi sett tidigare så är Amina och Fatimas huvudstrategi
kontinuitet; de finner trygghet och säkerhet i att den etniska och kulturella identiteten
kan fortsätta även i en annorlunda kontext (Raghallaigh & Gilligan 2010).
Såväl Fatima som Amina uttrycker att det kan vara svårt att lyckas med denna strategi:
Vi vill alltid vara somalier trots att vi är i Finland. Ingen av oss vill ändra vår kultur och
ta bort allt. Det vill jag inte. (Amina)
Jag kan säga att det är svårt i Finland att man behöver ha jättemycket tålamod och stark
tro för att kunna leva här i Finland och vara sin egen. Man måste tänka riktigt noggrant.
(Fatima)

Fatimas strategi för att lyckas med att kunna förbli sig själv i den finska kontexten är att
bli starkare i sin tro (Raghallaigh & Gilligan 2010, 228). Hon hanterar de skillnader hon
upplever gentemot människorna i den nya kontexten genom att gå djupare in i sin
religion för att kunna vara tillfreds med sig själv och sin egen identitet (se även
Hajdukowski-Ahmed 2008, 29-31):
Det är därför för att när jag var i Somalia så var jag ju med samma människor och där
kunde det hända att vi ber men vi kanske inte ber bra men nu när jag har kommit hit och
har sett andra människor så har jag lärt mig min religion ännu bättre. På grund av det
att vi är så olika. (Fatima)

Trots att de upplever en viss press att bli mera ”finländska” så är säger de att de ändå är
nöjda för det mesta hur de blir bemötta i det finländska samhället och de möjligheter de
har fått. De känner sig delaktiga trots att de upplever att det kan vara svårt att vara den
somaliska kvinnan de skulle ha varit i hemlandet. Den allmänna uppfattningen om
ackulturation idag; att ackulturation är en två dimensionell process där men dels har en
vilja att anpassa sig men även att behålla sin egen kulturella tillhörighet och bli
accepterad för denna framkommer för Fatima och Amina (Phinney et al. 2001, 495):
Nu är jag en finsk somalier, eftersom jag talar språket. Jag kan förstå vad du säger och
jag kan tala ditt språk. Jag går i skolan, lagen berör mig och Finland hjälper mig. När
jag kom till Finland så fick jag hjälp av Finland, allt vad som behövs i livet. Sedan lärde
jag mig finska och nu kan jag sköta alla saker. Jag är också finsk för somalier är i
Somalia.(Amina)
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Jag tycker att det är riktigt bra att du skriver upp allting så att folk får veta. Det mest
svåra är ju att, om det skulle finnas en möjlighet att få bevarat kulturen så skulle det vara
mycket bättre men också att man skulle känna att man är med i gruppen. Vi skulle vara
med som vi är. (Fatima)

Språk och utbildning framkommer igen som centrala faktorer för att känna delaktighet i
det finländska samhället. Amina känner sig mera ”finländsk” för att hon talar språket
och hon känner också sig tacksam för hur det finländska samhället har mottagit henne.
Fatima vill även hon vara delaktig i det finländska samhället men också upprätthålla
kontinuiteten. Strategierna för livet i Finland är även positivitet (Raghallaigh & Gilligan
2010); de kan leva i trygghet och försörja sin familj trots att de allra helst inte skulle ha
lämnat sitt hemland. I Somalia fanns familj och nätverk, men detta var innan kriget
gjorde det omöjligt att inte lämna landet:
När jag var i Somalia så var livet lättare än i Finland. För jag var med min familj och
min mamma var där. Mamma, släktingar och grannar var allt där och hjälpte till. Men
sedan flyttade vi till Finland och ett nytt liv började.. (Amina)

Drömmen om Somalia lever kvar men är tämligen ouppnåelig p.g.a. kriget:
Jo, jag vill återvända om det skulle bli fred. Men jag skulle inte våga genast för kriget har
förstört så mycket att allt inte kan bli bra genast.. (…) Mitt land är en jordgubbe och de
andra är blåbär. Mitt land är det bästa i världen för att det är mitt men de andra är också
bra. (Amina)
Om det skulle bli fred joo skulle jag vilja dit, men inte nu, min dröm är inte Somalia som
det håller på nu. Men om det skulle bli fred så skulle jag nog fara tillbaka. Och om jag
skulle bli färdig och Somalia inte är riktigt bra så skulle jag nog uppsöka andra arabiska
länder som är trygga och flytta dit. (Fatima)

Fatima skulle även kunna tänka sig att flytta till ett arabiskt land där hennes tro skulle
vara den samma som majoritetsbefolkningens. Hon anser dock att det blivit lättare att
bo i Finland eftersom som samhället blivit mera mångkulturellt sedan hennes familj
kom till Finland. Detta styrks av Berry (1999) som säger att ett mångkulturellt samhälle
har lättare att acceptera integration, där man kan behålla sin egen kultur istället för att
uppmuntra assimilation:
Joo[att få respekt av finländare har blivit lättare, C.S], för nu för tiden har det ju kommit
mycket somalier och utlänningar så Finland blir ju mera mångkulturellt nu. Nu får man
ju nog som mera [respekt, C.S]men förr var det lite mera tveksamt. Jag minns att mamma
berättade att hon då vi for tillbaka till Somalia i början av 2000-talet så var det var ju
många år som hon bodde ensam i den lilla staden, det kändes som hon var den enda i
hela staden som bar de här långa kläderna och så.. (Fatima)
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Fatima önskar dock fortfarande att finländarna skulle ha större kunskap om den
somaliska och muslimska kulturen för att det skulle vara lättare att leva i Finland. Här
talar Fatima om traditioner som hon följer som många inte känner till. När kunskapen
kring den somaliska kulturen är begränsad så uppstår det missförstånd menar Fatima:
De är saker som detta [att hon inte tar i hand med män, C.S ] som känns så tungt för
ni vet inte om det. Och vi vågar kanske inte säga. Problemet är ju om jag vågar säga
till dig att Lotta, nu är det så här så kan du respektera mig mera. Men om jag är
tyst och du inte vet så kanske du säger att varför vill hon inte skaka hand? Det är det
största problemet att ni inte är medvetna om vår kultur och religion och hur vi tänker.
Och vi vågar kanske inte säga. (Fatima)

Amina ser sig dock även som finländare eftersom hon kan språket. Hon har inte heller
upplevt särskilt mycket negativa reaktioner från finländare under de år hon levt i
Finland. Detta gör henne mera positivt inställd till att leva här, vilket understöds av
Phinney et al. (2001, 294); välmåendet är större om omgivningen är positivt inställd till
din närvaro i den nya kontexten. Amina tar negativa reaktioner med ro och humor:
Jag har bott 6 år i Finland och nästan ingen har sagt något, ibland har människor
druckit och då kan det hända. Du är en ”svarting” eller sånt kan de ropa men de är nog
inte heller alltid finländare, jag vet inte vad. Men en vanlig finländare säger inget. Om
någon frågar varför har jag duk så svarar jag varför har du byxor. Dålig fråga får dåligt
svar (skratt). (Amina)

Amina och Fatima ser sig först och främst som somalier men de kan också anses vara
integrerade (Berry 1997) eftersom de också värdesätter sin anpassning till det finländska
samhället. De är nöjda med sin tillvaro i Finland för att de får leva i trygghet men de
skulle helst bo i Somalia. De känner större tillhörighet till det finländska samhället när
de möter acceptans och förståelse för sina övertygelser. Tillhörigheten är även
förknippat med språket som gör det lättare att interagera och känna tillhörighet.
6.5.2	
  Bi-‐kulturella	
  identiteter	
  

Amal, Hawa och Mariah känner alla stark tillhörighet till det finländska samhället.
Finland är det land som de känner att de hör hemma i trots att Somalia också har en
viktig plats i deras liv. De ser sig även som finländare:
Jag håller nog båda som mina hemländer. Jag har levt här så länge och jag har fått
många möjligheter. Jag har gått i skola här och gjort arbete, hela min familj är här så
visst håller jag detta som mitt hem också. I min mening så innebär hem var familjen är
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och var man lever. Jag håller båda som viktiga och jag vill någon gång återse det igen.
(Amal)

Amal nämner att hon varit länge i Finland samt skolgång och familj som faktorer till
varför hon betraktar Finland som hennes hemland. Somalia är även det ett hemland som
hon vill återse men inte återvända permanent till. Hennes huvudstrategi är som tidigare
framkommit anpassning (Raghallaigh & Gilligan 2010) med syfte att ta del av
ungdomskulturen. Detta har påverkat hennes uppfattning om tillhörighet:
Mitt beteende har ändrats ganska mycket när jag är med mina egna.. Jag har ju varit så
mycket med andra utlänningar och finländare. Jag har märkt att det har blivit en
kulturell skillnad mellan oss, att vissa saker inte är längre likadana. Så jag kan säga att
jag ibland har glömt min egen kultur för en stund.. (Amal)

Amal upplever att hennes etniska identitet har blivit svagare. Hon berättar också att det
beror på att hon måste vara försiktig när hon umgås med traditionella personer från den
etniska gruppen på grund av de dåliga erfarenheter hon har haft. Hennes
ackulturationsstrategi enligt Berrys 4-fält (1997) kunde tänkas vara assimilation där
tillhörigheten till den egna kulturen är svag. Att det blivit så förklaras av Amal av hon
har svårt att känna sig trygg i den egna kulturen när hennes val inte accepteras av alla.
Som tidigare framkommit så umgås hon dock med de yngre och mindre traditionella
ungdomarna. Hon har dock inte helt gett upp den somaliska kulturen. Amal tar nämner
ofta att hon önskar förändra den somaliska kulturen:
Jag är en sådan flicka som har varit med om allt möjligt men jag ändå beredd att hjälpa,
jag vill påverka och förbättra vår kultur om det är möjligt. Det är nästan omöjligt att
förändra människors tankar men om jag hittar likadana flickor, flickor som jag så kunde
vi påverka vår egen kultur. (Amal)

Amal har ett starkt aktörsskap och motståndskraft trots sin unga ålder. Hennes etniska
identitet har utvecklats i tonåren och förändringar har uppkommit gentemot mera
traditionella somalier. Hon önskar att i en dialog med andra likatänkande somaliska
flickor kunna arbeta för en förändring, särskilt gällande större jämställdhet mellan
pojkar och flickor. Liebkind (1996, 175-176) säger att det är vanligt att särskilt yngre
kvinnor har en tendens att ta till sig s.k. ”västerländska normer” om jämställdhet medan
de äldre är bärare av den ursprungliga kulturen. Amal har en ungdomlig iver att
förändra sin kultur som bottnar sig i en besvikelse över att hon har mindre frihet än
somaliska pojkar t.ex. gällande samlevnad där pojkar har större frihet att träffa
finländska flickor än tvärtom.
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Även Mariahs förändrade etniska identitet tar sig uttryck i en förändrad genusroll. Hon
förklarar vilken reaktion hon får av somalier när hon har valt att använda byxor:
De som jag umgås med mest är karlarna, männen förstår jag bättre än kvinnorna. Där
har jag aldrig mött problem, det konstiga är att först så blir reaktionen att ”öh, du har
byxor på dig” men sen när de lär känna mig så inser det att hej du är ju som vilken
somalisk kvinna som helst. Ja men vad tror du, att bara för att jag bär byxor är jag något
annat än vad jag är. (Mariah)

Det syns i citatet att Mariah ser sig vara en somalisk kvinna fortsättningsvis trots att hon
inte följer alla de normer som en somalisk kvinna förväntas följa. Hon får också respekt
ändå. Att hon antagit nya levnadssätt påverkar det sociala livet och maktstrukturer som
det sägs inom det dialogiska perspektivet (Hajdukowski- Ahmed 2008, 29); de andra
tror sig veta hurudan hon är eftersom hon förändrat sig. Det är ändå viktigt för Mariah
att ta plats i den somaliska gruppen och hon har kämpat för acceptans trots att hon väljer
andra vägar än många andra.
Hon har även en stark anknytning till det finländska samhället och blir irriterad när hon
inte ses som den finländare hon också är. Mariah har en tydligt bi-kulturell identitet som
hon uppnått genom de strategier som tidigare har framkommit; självständighet och
anpassning. (Phinney et al. 2001, 495; Raghallaigh & Gilligan 2010, 229-230). Mariahs
anknytning till det finska samhället ses inte som självklar av omgivningen och Mariah
blir arg på att hennes nationella identitet (Phinney, 293) inte omedelbart erkänns.
Somalia är inte längre hennes hem trots att hon har även en somalisk etnisk identitet:
Jag betraktar mig som somalier men jag vet min plats i Finland, ska jag säga ärligt så
betraktar jag mig som båda. Och om någon finländare kommer och frågar, antingen av
sympati eller nyfikenhet, oj hur trivs du i Finland? Vet du, då tänker jag att hjälp vilken
dum fråga att jag har ju levt halva mitt liv här i Finland hur kan jag tycka annat? De som
jag lärde känna i början av 2000-talet i Somalia de finns inte mera, alla har flytt! Och
där jag bodde så är allt nedbombat, vart skall jag fara? Jag är ju en främmande där! Jag
vet att jag borde ha sympati för sådana frågor men det är svårt att svara ibland. (Mariah)

Mariah har ingen längtan efter att flytta tillbaka till Somalia. Hennes liv är i Finland där
hennes familj och arbete finns, hon lever i nuet och väntar inte på att det skall bli fred
eftersom situationen är hopplös. Däremot vill även hon göra gott för somalierna i
Finland:
Jag är här nu och mitt barn är här. Jag jobbar här och jag jobbar med det somaliska
folket, jag är somalier och jag vill göra dem mycket gott här. Jag lever här, jag kan inte
leva i hopp att det skall ändras och bli fred, i 20 år har det varit så här, det finns inte
mycket hopp. Jag kan int bara stirra på tv:n, det finns saker att göra här och nu. (Mariah)

74

Även Hawa nämner familj och arbete som faktorer för tillhörighet till det finska
samhället. Familjen är mycket viktigt inom den somaliska kulturen och att ha ett arbete
har för alla kvinnor inneburit att de känner tillhörighet till det finländska samhället.
Somalia är fortfarande viktig men hon vill bo i Finland även om det skulle bli fred:
Joo jag är nog finsk-somalisk. Somalia är viktig men jag bor i Finland och här vill jag bo
också. Hela mitt liv finns här och fast det skulle bli fred så skulle jag nog inte flytta
tillbaka, här är mitt hem nu. Utbildning och familj och så. Landet ens är ju nog ändå
alltid landet. (Citat antecknat från minnet, Hawa)

Alla kvinnorna har levt en längre tid i Finland och har ett stabilt liv här. Därför känner
de sig också starkt anknyta till det finländska samhället. Orsaken till att den somaliska
kulturen blivit mindre viktig för särskilt Amal är att hon inte är nöjd med sin roll i den
gemenskapen. Men hon har fortfarande intresse av ta del av den om större jämställdhet
kunde uppnås. Även Mariah har ett intresse i att arbeta och utveckla den somaliska
gemenskapen i Finland. Det som DeSantis (2001, 5-6) betonar gällande människor i exil
stämmer väl in här; människan tänker svart-vitt kring de två samhällen hon har levt i
utan de kan känna både positiva och negativa känslor om båda.

6.6 Relationen till myndigheter
I kvinnornas livsberättelser har socialarbetarna ingen framträdande roll men de har
antingen nämnts kort eller så har vi diskuterar detta i de extrena frågorna i slutet av
intervjun. En del olika åsiker gällande myndigheter kommer fram; en del misstro men
också förtroende.
Ett par av informaterna uttrycker att de inte litar på myndigheter dels av dåliga
erfarenheter från hemlandet och dels eftersom de inte litar på det sätt socialarbetarna
och övrig myndighetspersonal arbetar. Fatima säger att hon inte kan lita helt och hållet
på myndigheter. Så här förklarar hon när jag frågar varför:
Det är ju det här att vi har olika livsstilar att leva. Att jag sa ju att det är mera frihet att
vara i Somalia, där har vi mycket mera tid för våra barn än med arbete och sådant.
Barnen går ju före att det är viktigt att man har tid med sina barn och att man kan
uppfostra på vilket sätt man tycker. Men här så fast du vill att ditt barn ska vara på ett
visst sätt så går det inte för det samhället som man bor i. (Fatima)

Fatima är rädd att myndigheterna skall ha en annan uppfattning om hur hennes barn
skall uppfostras och att det skall påverka barnet i annan riktning än det hon önskar.
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Fatima intar strategin misstro (Raghallaigh & Gilligan 2010, 231) gentemot
myndigheterna eftersom hon inte tror att hon har gemensamma värderingar med dem
som har makt över hennes barn. Barnskyddet är en myndighet som hon tror kan ha en
annan uppfattning om barnuppfostran än hon själv:
Inte här i Finland men i Norge så har jag hört att de tar småbarn från föräldrarna. För
en liten orsak som vi inte ser om en orsak. Då känns det nog så att jag inte ville bo här
längre att det är ju mitt barn. Det är ju regler som ni följer så på det viset så. Men nog
är det ju bra här i Finland med FPA och möjlighet att fara till sjukhus och så. Socialen
hjälper till om pengarna inte räcker och man får hjälp med utbildning så på det sättet så
är det ju bra men.. (Fatima)

Fatima känner att hon eventuellt kan ha en annan uppfattning om de regler som
barnskyddet följer. Detta gör att hon till och med känner att hon kunde välja att flytta
bort från Finland. Men hennes relation med de sociala myndigheterna är inte endast
byggd på misstro. Hon har också fått ekonomiskt stöd och därmed möjlighet till
utbildning. Men hennes citat avslutas ändå med ett ”men” som visar att hon inte är helt
tillfreds med att hennes värderingar möjligen skiljer sig från myndigheternas. Även
Hawa har liknande känslor kring myndigheter, hon antar också strategin misstro i
relation till myndigheter (Raghallaigh & Gilligan 2010):
På stället där jag först bodde var de nog helt bra, man fick bra med information och
saker förklarade. Men sen ordet ”social” ger bara dåliga känslor, kanske man borde
säga något annat för alla tycker det är dålig sak.. När jag var i den större staden så
träffade jag en socialarbetare en gång i månaden men inte vågade jag ju säga något åt
henne, inte kände jag ju henne, visste inte vad hon skulle göra. Det handlar ju bara om
pengar. Socialen betyder pengar. Jag vet inte varför men man är ju rädd för myndigheter,
litar inte på dem. Man borde ha mera tid att kunna umgås med sina klienter för nu är de
bara främlingar som ger pengar och man är rädd för dem. (Hawa, nedskrivet citat)

Hawa förklarar sin misstro med brist på förtroende och personlig kontakt. Den första
socialarbetaren hade hon förtroende för eftersom hon deras relation var mera personlig
än den relation Hawa hade med socialarbetaren i den större staden. Detta var under den
svåra tid hon hade med sin före detta man och då vågade inte Hawa berätta om sin
situation eftersom hon inte visste vad som skulle hända. Rädsla för att mista kontrollen
när hon väl talat om sina problem ligger troligen bakom. Det verkar som att Hawa har
haft dåliga erfarenheter från sin bakgrund där det har varit svårt att lita på myndigheter
eftersom hon berättar att hon redan första dagen i Finland inte litade på myndigheter.
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Fortsättningsvis ger ”socialen” henne negativa känslor och hon uppfattar att en relation
med en socialarbetare endast handlar om pengar.
Socialarbetaren kan ses som en kontakt mellan finländska samhället och invandraren
(Berg, 2012). Berry (1997, 5) menar att sociala och personliga faktorer till det nya
landet påverkar hur väl anpassningsprocessen går. Om relationen med socialarbetaren,
som kan ses som en nära kontakt till det nya samhället, inte fungerar så har relationen
betydelse för välmåendet i anpassningsprocessen. Särskilt eftersom såväl Hawa som
Fatima verkar uppleva att myndigheterna har eller kan ha stor makt över deras liv. Det
sociala arbetes uppgift som stöd och resurs kan vara svår att fullgöra när interaktion
redan från början är fylld av rädsla och misstro.
Detta understöds av Mariah som menar att många somalier har en snedvriden bild av
vad socialarbetarens och övriga myndigheters uppgift är. Hon menar också att det
korrelerar med att de inte överhuvudtaget har kunnat lita på myndigheter i hemlandet
samt att somalierna är ett stolt folk som inte vill beblanda utomstående in i
familjeangelägenheter. Hon har även arbetat med socialarbetare och hon har en
uppfattning av att socialarbetarna ibland har ett fördomsfullt sätt att arbeta. Hon har en
viss misstro p.g.a. detta:
De har en viss attityd att vi bara kommer hit och tar ert utkomststöd. T.ex. Hawa hon
studerar och hon klarar snart sig själv hon, inom ett år. Det är så fel attityd. De tror att
vi inte fattar någonting, att de kan göra vad de vill. Men vi har också hjärna att tänka
med och jag har varit så länge i Finland att jag förstår mig nog på lagarna och hur de
ska vara. Då blir de förvånade.(Mariah)

Men Mariah litar även på socialarbetare i det stora hela, hon respekterar de som vågar
säga emot det de anser vara fel:
Hon socialarbetaren, hon är så bra och så förstående och säger emot chefen om det är
något hon vet är fel i lagen. Hon är rättvis! (Mariah)

Ett par av informanterna verkar inte ha ett problematiskt förhållande med myndigheter
utan litar på deras stödinsatser och ser det som en naturlig sak. En av kvinnorna verkar
till och med vara för en större inblandning av myndighetsinsatser i privatlivet när det
kommer till att förhindra kvinnlig könsstympning:
Det skulle vara bra om samhället skulle kunna påverka mera. Om det är en sådan familj
som hittills har gjort det på sina döttrar så skulle det vara bra om myndigheterna kunde
kontrollera mera. Om t.ex. läkare kunde följa med.. (Ej namngiven)
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Fatimas rädsla att myndigheterna skulle missförstå hennes och andras levnadssätt,
problematiseras av denna informant som istället stödjer mera myndighetsinsats gällande
traditioner som enligt henne borde förändras. I detta fall gäller det kvinnlig
könsstympning, som är ett allvarligt brott i Finland. Men problematiken med
kultursensitivitet kan också överföras på annan problematik i socialt arbete med
invandrare. En rädsla för att socialarbetarens uppfattning skiljer sig stort från den egna
eller familjens uppfattning gör att förtroendet kan vara svagt. Att berätta om problem i
familjen kan få konsekvenser som en individ inte kan hindra. En av kvinnorna
reflekterar kring huruvida en flicka vågar berätta om ett arrangerat giftermål:
Det beror på, om man som flicka är så rädd för sin familjs rykte så tror jag inte ens att
man vågar berätta om det. Och det är ju därför ingen säger något för man skall ju
respektera de äldre och deras beslut. Om man vägrar sina föräldrars vilja så är det ju en
sådan synd att det är bättre att du lyder dem liksom det ligger stort ansvar på flickan på
för familjens heder vet du. (Ej namngiven)

Slutligen så har även några av informanterna, Amina och Amal, förtroende för
socialarbetarna. Detta eftersom de haft goda erfarenheter av Finland och det finländska
systemet samt även arbetat med socialarbetare. Att myndigheter har rätt att ta del av ens
angelägenheter verkar vara något som Amina ser som naturligt och även som något
positiv:
Vi bor här i Finland och ingen frågar något av oss, varifrån kommer du och varför?
Våra saker hör bara till oss, till polisen, till socialen och skolan. Annars så tittar ingen
vad du gör, vad du gör hemma. (Amina)

Amal förklarar att hon bott länge i Finland därför har en god förståelse för
myndigheternas uppgifter, när hon också haft kontakt med myndigheter genom sitt
arbete så har det blivit lättare att lita på dem. Hennes strategi att anpassa sig till det
finländska samhället har gjort att hon säger att hon förstår det sociala arbetets roll:
Jag har fått utkomststöd ett par månader, men inget personligt. Jag har inte haft så
mycket med dem att göra men jag litar nog absolut. De har en mening och de har blivit
skolad i en lång så jag har inga problem med dem. Jag har också varit ut på
arbetsmarknaden och det underlättar förstås. Då är det lättare att lita. (Amal)

Informanternas uppfattningar om socialarbetare och andra myndighetspersoner skiljer
sig något från varandra. Två av dem, Fatima och Hawa, har en relativt negativ
uppfattning om socialarbetarnas roll på grund av en rädsla att de skall ha olika
uppfattningar om värderingar men också på grund av dåliga erfarenheter. Hawa önskar
mera förtroende och personlig kontakt. De övriga tre litar i det stora hela på
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myndigheter i Finland men Mariah kritiserar en fördomsfull attityd hos en del
socialarbetare.
För att förstå den position som kvinnorna befinner sig i och vilka strategier de antar kan
man analysera utifrån det dialogiska perspektivet där man identifierar maktpositioner
(Hajdukowski-Ahmed 2008) för att förstå individers position i en social och historisk
kontext. Kvinnornas misstro grundar sig i deras bakgrund där man inte alltid kunnat lita
på myndigheter. Men också att myndigheterna har en stor makt över t.ex. barn och
pengar väcker rädsla eftersom deras egna aktörsskap blir svagare när andra har makt
över ens liv. Socialarbetare har makt och möjligen en annan upplevelsevärld vilket gör
att t.ex. Fatima känner sig som en underlägsen part. Vissa av kvinnorna, Amina och
Amal uppmuntrar dock en betydande roll för myndigheterna. Det innebär i varje fall att
de litar på myndigheter för att handa deras ärenden och även skydda andra från t.ex.
könsstympning. Myndigheternas roll är inte helt okomplicerad eftersom maktpositionen
kräver en balansgång mellan kultursensitivitet och respekt för traditioner.

6.7 Sammanfattning av kvinnornas upplevelser av anpassningen

I detta kapitel sammanfattar jag de centrala resultaten med en slutlig analys utifrån
forskningsfrågorna och syftet. Det är skäl att repetera min centrala forskningsfråga i
början av detta kapitel:
Hur upplever de somaliska kvinnorna anpassningsprocessen till det finländska
samhället samt vilka strategier använder de för att hantera processen och de
utmaningar de möter?
Syftet med min studie har varit att skapa en större förståelse för den process som
kvinnorna genomgår under ackulturationsprocessen. Jag har även strävat efter att ge
kvinnorna möjligheten att med egna ord berätta hur de upplever processen genom
livsberättelser. För att förstå processen kvinnorna genomgått inleder jag med att
sammanfatta livsloppet och strategierna för informanterna för att sedan reflekterande
sammanfatta resultaten.
Den yngsta informanten Amal kan i vissa hänseenden anses ha en assimilerad etnisk
identitet. (Berry 1997, 9-11). Hon säger att hon inte alltid trivs i sällskap med andra
somalier. Den etniska identiteten har försvagats på grund av dåliga erfarenheter med
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den somaliska gruppen. Men hon anser ändå att den somaliska kulturen är viktig t.ex.
när det kommer till uppfostran av framtida barn. Hon har dock ett intresse i
att ”förbättra” sin kultur för att hon och andra unga skall trivas bättre i gemenskapen.
Amals huvudstrategi för hennes ackulturationsprocess har varit; anpassning och som bistrategi; självständighet (Raghallaigh & Gilligan 2010). Hon valde anpassning för att
kunna passa in med de finländska ungdomarna och självständighet för att kunna vara fri
från andras kontroll. Hon har även använt den strategi som jag själv skapat efter att ha
analyserat livsberättelserna, försoning. Hon har antagit denna strategi för att
fortsättningsvis kunna ha en fungerande relation med den övriga somaliska gruppen.
Den äldsta av informanterna, Amina, kan sägas ha upplevt separation under första tiden.
Hon var då hemma och skötte småbarn, hon kunde inget språk och deltog inte i andra
aktiviteter. Amina beskriver hur hon tröttnade på detta liv och hon beslöt att aktivare ta
del av samhället genom språkstudier och arbetssökande. Hon anser sig mest av allt vara
somalier men också finländare eftersom hon kan tala ett officiellt språk. Amina kan
anses vara integrerad (Berry 1997, 9-11.) Aminas huvudstrategi har varit strategi ett;
kontinuitet eftersom hon starkt värdesätter sin etniska identitet. Bi-strategier har även
varit positivitet, hon är tillfreds med att vara i Finland där hon har möjlighet att försörja
sin familj trots att hon helst vill vara kvar i ett fredligt Somalia. Även självständighet
från myndigheter är en strategi; hon vill kunna leva i Finland utan att vara beroende av
andra. Tron har även varit ett viktigt stöd genom processen. (Raghallaigh & Gilligan
2010.)
Mariah är den informant som varit längst i Finland. Hon har även återvänt ett par år till
Somalia sedan hon flytt till Finland med sin familj. Mariah har haft svårigheter att hitta
sin plats i den etniska gruppen eftersom hon tog avstånd från sin familj under några år.
Det centrala i hennes berättelse är att få studera och leva sitt eget liv. Hon ser sig såväl
som finländsk som somalisk; hon har en tydligt bi-kulturell identitet med stark
anknytning till båda kontexterna. Det vill säga att hon kan anses vara integrerad. (Berry
1997.) Hennes huvudstrategi har varit den femte strategin, självständighet.
Självständighet från aktörer i omgivningen som har försökt styra hennes liv. Som bistrategi har hon antagit anpassning eftersom hon också trivts väl med att leva mindre
traditionellt. Efter en lång tid med strategin undertryckta känslor började hon bearbeta
relation med föräldrarna och Mariah antog senare den strategin försoning för att kunna
förlåta sin familj. (Raghallaigh & Gilligan 2010.)
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Informanten som kom som ensamkommande flyktingbarn till Finland, Hawa, upplevde
under några år av sina liv en marginaliserad tillvaro när hon levde i ett våldsamt och
isolerat äktenskap utan starkt socialt nätverk. Idag studerar hon, är omgift och anser att
båda hennes kulturella referensramar är viktiga, det vill säga hon kan anses vara
integrerad. (Berry 1997, 9-11.) Hawas huvudstrategi har varit att bli självständig från
såväl familj som man. Som bi-strategi har hon haft misstro mot omgivningen på grund
av dåliga erfarenheter, därför litar hon mest på sig själv. Strategin försoning har också
Hawa antagit gällande relationen med sin familj, relation blev komplicerad när de hade
olika uppfattningar om levnadssätt. Under första tiden i Finland hade hon svårt att anta
en aktiv strategi för överlevnad eftersom hon föll ned i en depression på grund av de
omständigheter hon levde i. Men hon har ändå antagit anpassning som strategi dels
under sina år som ensam tonåring för att det underlättade hennes liv och dels i
arbetslivet. (Raghallaigh & Gilligan 2010.)
Den djupt troende Fatima identifierar sig starkt som somalisk och muslimsk kvinna.
Fatimas livsberättelse har handlat om hur hon försöker leva och bli respekterad i
Finland som en muslimsk kvinna. Hon önskar att det finländska samhället skulle bli
mera förstående gentemot muslimer, det vill säga att ackulturationsprocessen också
skulle beröra mottagarsamhället (Berry 1997, 6). Fatima betonar dock också starkt att
hon kan umgås och arbeta med finländare trots att hon vill förbli den hon är. Hon
planerar också möjligen att flytta till ett muslimskt land efter studierna. Hennes etniska
identitet är stark medan den nationella identiteten inte är lika viktig. Men hon kan ändå
ses som integrerad. (Berry 1997.) Fatimas huvudstrategi har tydligt varit kontinuitet
samt även positivitet, hon är tacksam för utbildningen och de möjligheter hon har i
Finland. Gentemot myndigheter antar hon strategin misstro eftersom hon inte litar på att
de kan förstår hennes levnadssätt. (Raghallaigh & Gilligan 2010.)
Denna sammanfattning visar hur kvinnorna har upplevt anpassningsprocessen och vilka
strategier de antagit och hur de har varierat utifrån olika utmaningar och i vilken del av
processen de befunnit sig. Det som upplevts som en utmaning eller neutralt för en del
kan ha upplevts som stöd för andra, t.ex. gemenskapen med den somaliska gruppen och
tron. De främsta utmaningar och möjligheter de lyft upp i livsberättelserna har gjorts till
bi-forskningsfrågor och även huvudrubriker i resultatet; familjerelation med egna
föräldragenerationen samt med egna barn, relationen till övriga somalier, arbete och
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studier, tillhörighet, relation till myndigheter och slutligen det genomgående temat
kvinnorollen.
Anpassning har till stor del handlat om hur de skall hantera sina relationer med såväl
familj och den somaliska gruppen men också med finländare i skola, arbetsliv och
myndighetskontakter. En dialogisk kamp för att kunna ordna sin egen identitet i relation
till omgivningen och dess förväntningar och krav har synts klart. Maktfaktorer i
relationen med andra har betydelser som t.ex. kön, etnicitet och generation
(Hajdukowski-Ahmed 2008). Centrala strategier för att klara av omgivningens krav har
varit självständighet och kontinuitet. Kvinnorna har i olika utsträckning också valt
strategin anpassning. Självständighet var för en del av kvinnorna förknippat med en
kamp om att få acceptans för den anpassning de valt att göra när det gäller levnadssätt
och trosutövning. (Raghallaigh & Gilligan 2010.)
Självständighet har handlar även om att kunna hitta sina egna styrkor och lita på sig
själv för att kämpa för ett självständigt liv dels från en styrande familj och omgivning
men också att kunna klara sig själv i Finland utan stöd från myndigheter. Kvinnornas
starka aktörsskap har varit viktigt i anpassningen, de har kämpat för sina övertygelser.
En del av kvinnorna har inte heller haft andra val än att klara av svåra situationer själva
dels under tiden som flykting men dels också i Finland när de har haft få resurser och
svagt socialt nätverk, särskilt när familjen har svikit. Ett resultat är även att socialt
arbete och myndigheter inte har nämnt särskilt mycket som resurs under
livsberättelserna eftersom en viss misstro funnits gentemot myndigheter. Det främsta
stöd som de fått från myndigheterna har varit ekonomiskt stöd som gett dem möjlighet
att studera och leva i Finland.
De kvinnor som antagit kontinuitet som huvudstrategi har strävat efter att kunna behålla
sin etniska identitet också under ackulturationsprocessen (Raghallaigh & Gilligan 2010).
De har upplevt som svårt att vara den muslimska kvinna som de skulle ha varit i
hemlandet i exil. De har upplevt en del diskrimination i arbetslivet som gjort att de har
upplevt att det skulle vara enklare om de skulle förändra sig och ”bli mera finländsk”.
Trots att en av kvinnorna anser att det har blivit lättare att leva i Finland när landet blir
mera mångkulturellt så önskar hon ändå att finländarna hade mera kunskap om
muslimska traditioner för att undvika missförstånd. Alla kvinnorna har inte haft tron
som en strategi för aktiv överlevnad men de som är troende har funnit stöd i sin tro. Det
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framkommer också att religion blivit viktigare för särskilt en av kvinnorna i Finland,
detta för att hitta styrka att vara sig själv i en annorlunda kontext.
När ackulturationsprocessen hanteras på olika sätt inom familj och inom den somaliska
gruppen har problem uppstå. Föräldrarna har försökt stödja en kontinuitet av kulturen
för att skydda flickorna medan flickorna har upplevt det som ojämställd kontroll vilket
lett till en intergenerationell kris (Rumbaut 1994). Försoning har nåtts senare i
förståelse av varandras upplevelsevärldar. Den kvinna som fått stöd av familjen trots
olika uppfattningar och den kvinna som har samma uppfattningar som föräldrarna har
haft en något smidigare ackulturationsprocess. En kris har även uppstått med den
somaliska gruppen för särskilt en av informanterna som upplevt social kontroll från dem
eftersom hon haft ett mera ”finländskt samvaro” med andra ungdomar.
Dels på grund av få sociala resurser har arbete och studier blivit mycket viktiga för alla
av kvinnorna. Kvinnorna har alla lyft fram studier och arbete som nyckeln till ett
självständigare liv som kvinna. En del av kvinnorna har gjort stora uppoffringar för att
få studera som att gå med arrangerade äktenskap. Arbete och språk har också varit
förknippat med tillhörighet och delaktighet i det finländska samhället. Utan att språk är
man döv, säger den ena av kvinnorna.
Barnuppfostran har väl speglat den uppfattning kvinnorna har om sin egen anpassning
och vad de anser vara viktigt att behålla och utveckla från deras egen bakgrund. Alla
kvinnorna har värdesatt sin egen etniska bakgrund trots önskan om en viss förändring.
En del av kvinnorna är rädd att deras barn skall förändras allt för mycket och inte längre
värdesätta den somaliska kulturen. En stabil etnisk identitet är av stor vikt för en del
medan en bi-kulturell identitet är något som andra värdesätter (Berry 1997; Phinney et
al 2001). Gällande barnuppfostran kommer jämställdsfrågor särskilt väl fram för en del
av kvinnorna. Jämställdhet mellan könen med mera frihet för flickor samt avskaffande
av könsstympning är något som kvinnorna nämner som saker de vill förändra till
följande generation.
Kvinnorna i min studie omskapar uppfattningar om vad som är somaliskt, muslimskt
och vad som är finländskt. Deras tillhörighet är ofta bi-kulturell där kulturerna blir en
smältdegel där de väljer det de vill ha kvar, det de vill förändra och ta till sig. Gränserna
för finländskt och somaliskt blir suddiga. Kvinnorna väljer det som känns rätt för dem
som individ. Särskilt kvinnliga rättigheter är något några vill kämpa för detta medan
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andra finner trygghet i traditionella könsroller. En del kan anses vara mera ”traditionella”
medan en del mera ”moderna”. Mina informanter är fem kvinnor med olika
livsberättelser och varierande uppfattningar om sin anpassning och livet i Finland. Det
har gett mig ett rikt material och livsberättelser som troligen kan ha igenkännande
faktorer för många olika kvinnor. Utifrån mina informanter så framträder de somaliska
kvinnor som en heterogen grupp som inte skall varken underskattas för deras
aktörsskap eller lättvindigt generaliseras som en helhet utan som individer med egna
berättelser och upplevelser. Det är också viktigt att se somaliska kvinnor som en
permanent del av det finländska samhället som behöver förståelse och acceptans för
deras närvaro, som en av kvinnorna säger; jag har levt halva mitt liv i det här landet, det
är också mitt hem.

7 DISKUSSION
Här diskuterar jag de resultat som framkommit i min studie med andra studier. Slutligen
reflekterar jag kring hur användningen av teori och metod har fungerat.

7.1 Diskussion med övrig forskning

I detta kapitel kommer jag att diskutera de centrala resultaten med annan forskning för
att fördjupa förståelsen av den anpassning som kvinnorna har genomgått.
Jag inleder diskussionen med att diskutera ett tema som varit centralt för ett par av
informanterna; intergenerationella konflikter med familj. Temat har diskuterats av såväl
de som själva upplevt konflikt med sina föräldrar såväl som av kvinnorna som är rädda
att konflikter kan uppstå med deras egna barn i framtiden.
Att det kan uppstå konflikter i familjer vid immigration är något som framkommit i en
del studier (t.ex. Merjata 2001; Oksanen 2010, Alitolppa-Niitamo 2003, Liebkind &
Jasinkaja 2000). Denna konflikt har bl.a. förklarats av det som också framkommit i min
studie; ungdomarna anammar lättare nya värderingar och vill ta vara på nya möjligheter.
Detta kan vara svårt för föräldrarna att förstå och därför vill de förhindra att de mister
kontrollen. Ungdomar generellt befinner sig i period av förändring där de behöver
reflektera över livsval och identitet. Invandrarungdomar behöver dessutom också
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reflektera kring kultur och traditioner vilket gör att de kan genomgå en särskilt utmanad
process (Harinen et al 2005, 282; Liebkind & Jasinkaja 2000, 465). Alitolppa-Niitamo
(2003) nämner en omständighet som kan förklara varför konflikten uppstod för den
ensamkommande flickan som varit arg över allt ansvar hon fått; barnen kan komma att
fungera som en tolk mellan samhälle och föräldrar eftersom de kan lära sig språk och
samhällsnormer snabbare. Om föräldrarna då försöker kontrollera ungdomen kontrollen
från föräldrarna upplevas som en paradox eftersom ungdomen har en viktig roll i
familjen men ändå blir styrda på ett ovälkommet sätt. (ibid, 29-30.)
Den kontroll vissa föräldrarna försöker utöva över ungdomar, och framför allt flickor,
förklaras i studier av att de försöker skydda ungdomarna från en skadlig s.k.
västerländsk kultur. Somaliska föräldrar kan bli skrämda över hur annorlunda den nya
kulturen är gentemot den de har växt upp i och handlar därför på detta sätt (AlitolppaNiitamo 2003, 26-28; Hu et al. 2009, 57-58; McMichel & Manderson 2004, 93-94,
Engebrigsten 2007, 743-744). Att de är rädda att förlora kontrollen över situationen ges
också som förklaringen till den kontroll som kvinnorna utsatts för i min studie.
Oksanen (2010) och Merjata (2001) förklarar vidare konflikten på ett sätt som jag kan
styrka med mina resultat. De säger att flickorna upplever en balansgång mellan två
kulturer (jmf Alitolppa-Niitamo 2004). Jag har kallat den process som kvinnorna
genomgått för dialogisk kamp (Hajdukowski-Ahmed 2008). I hemlandet förväntas
flickorna att ha hemmet som sin främsta bas och att gifta sig. I exil förändras
prioriteringarna tack vare nya möjligheterna. Flickorna vill dock inte förkasta sin
kulturella bakgrund utan anta en bi-kulturell identitet (Phinney et al 2001). De bara
försöker omskapa den uppfattning de har av kultur och etnicitet för att passa egna
önskningar. Den kontroll de upplever är ovälkommen och laddad av besvikelse
eftersom familjen är viktig för en lyckad anpassning. (Oksanen 2010, 249-256; Merjata
2001, 103-104.) Merjata (2001, 105) förklarar även varför flickor kan välja att gifta sig
tidigt som två av mina informanter gjort för att undkomma kontrollen; giftermål ger
henne en ny status. En ogift kvinna är tills hon gifter sig en ”flicka” och inte en
fullgången medlem av samhället.
Jag tror att det är viktigt att förhålla sig kritisk till att generalisera somaliska föräldrar,
särskilt pappor eller män överlag, som kontrollerande auktoriteter. I studier som studerat
genusrollen och somalier och andra invandrargrupper har det framkommit att män kan
85

uppleva det som ett misslyckande när den hegemoniska mansrollen blir svagare i exil
(Pentikäinen 2005; Kleist 2010; Crosby 2006; Degni et al 2006; Lewin 2001;
Darvishpour 1999) vilket är förståeligt när en respekterad roll förändras. Men detta
innebär inte automatiskt att de utövar kontroll över sina döttrar. Kleist (2010) menar
också att s.k. västerländska samhällen inte heller kan anses vara jämställda men att man
möjligen kan se en förändring mot ett mera jämställt samhälle. Denna generella
förändring kan eventuellt också förklara en förändring i den somaliska kulturen med en
mindre stark mansroll och en starkare kvinnoroll. Även Degni et al (2006, 8-10) som
studerat barnuppfostran hos somalier i Finland menade att somaliska mödrars
idealuppfattning om fördelning av sysslor inte skilde sig mycket från finländska kvinnor;
de uppskattade förändringen med mera fördelade hemmasysslor och beslutsfattande
trots att det kunde skapa spänningar i familjelivet. Föräldrarna var även förargade över
fördomar om de skulle föra ut barnen för att gifta sig utomlands eller för att bli
omskurna; det var viktigt för föräldrarna att ta väl hand om barnen som har starka
rättigheter i Finland (ibid).
I min studie har det också funnit stöd från familjen vilket har underlättat
ackulturationsprocessen, detta kan även ses i andra studier (t.ex. Pentikäinen 2005, 252;
Merjata 2001, 57-59, Melander 2007, 140-143). En av kvinnorna i min studie har funnit
sin största resurs i hennes förstående mor och bröder. De har stött henne när hon haft det
svårt med skvaller från omgivningen om hennes val att leva. Även en annan av kvinnor
har fått stöd från sina bröder under sin process och också från hennes far trots att de till
en början haft problem. I den familjen har mamman varit den som mest hållit kvar
genusrollerna och styrt flickorna (jmf Merjata 2001, 105), enligt informanten möjligen
på grund av avundsjuka. I min studie har jag också sett att kvinnorna har blivit tvungna
att reflekterat kring den problematiska relation med föräldrarna för att senare kunna
försonas när båda parterna har förstått hur den andra parten tänka under den första tiden;
en social växelverkan (Koski-Jännes & Hänninen 1998). En större kunskap om
finländskt samhälle och insikten att döttrarna klarat sig trots andra levnadssätt gjorde
relationerna bättre. Alitolppa-Niitamo (2003, 30) menar också att det är viktigt att båda
parterna i en familj kan förhandla och kompromissa i anpassningen till en ny kultur.
Genusroller var en källa till konflikt men alla kvinnorna i min studie strävade inte efter
jämställdhet mellan könen i alla aspekter. I andra studier framkommer det också kritik
gentemot västerländsk feminism som försöker passa in muslimska kvinnor i samma
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fack som ”vita västerländska” kvinnor (Hu et al. 2009, 50-52; Langellier 2010, 88-90);
muslimska kvinnor behöver inte vara förtryckta kvinnor utan aktörsskap trots att de bär
slöja och antar en del traditionella könsroller. Sadia Ahmed (1998 från Goździak 2008,
193-195) och Sara Johnsdotter (2003, 361-362) framför en viktig synpunkt när de säger
att feminism och förändringar borde komma från muslimskt håll. Detta för att kvinnor
på gräsrotsnivå skall kunna ta till sig argument och själva delta i diskussionen. Därmed
skulle jämställdhetsdiskussioner bli mera rättvis och kvinnorna själva kunde ge upphov
till önskad förändring gällande t.ex. könsstympning. Nu riskerar de istället att bli endast
objekt vars kroppar och liv diskuteras.
Utbildning är nyckeln alla kvinnors möjligheter att få mera kunskap och självständighet
(Ahmed, ibid.), vilket också betonas i min studie. Jag anser att genom min strävan att
låta kvinnorna berätta sin egen historia har undvikit att göra kvinnorna till objekt som
jag diskuterar om utan subjekt som jag talar med. Att påstå att muslimska kvinnor skall
sträva efter att tänka i s.k. västerländska banor kring t.ex. genusroller bör man undvika
men jag anser att man kan ifrågasätta strukturer som förhindrar kvinnor att få tillgång
till lika rättigheter, som rätt till skolgång och eget val.
En av informanterna i min studie inte haft intergenerationella konflikter med sina egna
föräldrar eftersom de har samma uppfattningar om levnadssätt. Hon argumenterar starkt
för en kontinuitet av den etniska identiteten såväl hos hennes själv som för hennes barn.
Hennes stöd för föräldrarnas auktoritet och traditionella värderingar har gett upphov till
mindre stress inom familjen (jmf Liebkind & Jasinkaja 2000, 465; Crosby 2010). Att
trosövertygelser är rättesnören i vardagen har även framkommit i andra studier
(Tiilikainen 2003a). Studier har även visat att somaliska flickor mera värdesätter sina
föräldrars kulturella övertygelser än finländska levnadssätt, som de anser vara oetiska
och emot deras tro (Degni et al 2006, 8-10; Niemelä 2006, 169-170).
I min studie behöver inte somaliska värderingar nödvändigtvis vara motsatsen till
finländska värderingar; flera av kvinnorna har en bi-kulturell identitet som värdesätter
såväl muslimska värderingar som finländska levnadssätt och gjort dessa till sina egna.
Fangen (2007, 409-411) kallar detta för en kulturell mix i vardagen. Dessa kvinnor har
även fört fram nya värderingar där de förkastar en del traditioner som de anser vara
förlegade; strävan efter större jämställdhet mellan könen är viktig för dem. Strävan efter
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jämställdhet är särskilt vanligt hos unga ensamstående somaliska kvinnor enligt Crosby
(2010, 80).
Viktigt för den här studien har också varit att inte se flyktingkvinnor som menlösa offer
för förtryck utan att se det aktörsskap som de innehar, så framställde sig även
informanterna själva (jmf Westerling & Karvinen-Niinikoski 2010, 276-268). En viktig
del av aktörsskapet för åtminstone tre av kvinnorna var att religionen detta medan ett
par andra inte lyfte upp tron som del av vardagen. Studier (Raghallaigh & Gilligan 2010;
Goździak 2008, 182-183; Tiilikainen 2003, 66; Pentikäinen 2005, 252) visar hur
flyktingar kan bli ännu starkare i sin tro i mottagarlandet eftersom det förbinder dem
starkare till hemlandet och den identitet de lagt grunden till där. Tron fungerar också
som ett emotionellt stöd och hjälpmedel i hur man skall leva i ett icke muslimskt land,
detta är viktig att erkänna som en strategi för anpassning till en ny kontext (ibid.). Även
i min studie berättade särskilt en informant att hon blivit starkare i sin tro för att hon
finner trygghet i den och att hon vet att tron leder henne rätt i det finländska samhället.
Tiilikainen (2003a) menar att somalierna i Finland, såväl män som kvinnor, ständigt
omskapar och bidrar till att islam i Finland utvecklas eftersom alla har möjlighet att
tolka koranen enligt eget tycke. Att bli mera troende innebär följaktligen inte
automatiskt att man blir mera konservativ (Ibid, 679).
Särskilt den ena av kvinnorna i min studie har inte längre tron som en del av vardagen.
Hon har istället börjat leva på liknande sätt som sina finländska vänner; hon har
anpassat sig till den sociala kontexten omkring henne i skolvärlden. Detta har lett till
problem som främst verkar gälla delar av den äldre generationen av den somaliska
gruppen. Problemen har gjort hennes tillhörighet till gruppen svag. Hon har en vilja
att ”förändra och förbättra” kulturen för att hon och andra unga somalier
fortsättningsvis skall passa in. Anu Isotalo (2007) har i sin forskning om somaliska
ungdomar och sociala nätverk funnit att skvallret som de äldre medlemmarna av den
somaliska gruppen regelbundet avhandlar fungerar som social kontroll över
ungdomarna och särskilt då flickorna. Det fungerar även i förebyggande syfte;
ungdomarna är rädda att bli skvallrade om och därför avhåller de sig från s.k.
omoraliskt beteende. En god somalisk flicka borde avhålla sig från för anpassat
beteende med förändrad klädsel och umgänge ute på staden. (ibid. 184-189.) Detta kan
väl kännas igen från mina resultat när kvinnan klädde sig och betedde sig annorlunda i
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vissa sammanhang för att undvika problem. Även en annan informant berättar att hon
upplevt social kontroll där hennes beteende har försökts bli reglerad av omgivningen.
Även andra forskning har beskrivit en viss social kontroll från andra somalier gällande
flickor där annorlunda beteende sågs som ”o-kvinnligt och främmande. Denna sociala
kontroll hade som syfte att främja kontinuitet av kultur (Oksanen 2010, 250-251;
Merjata 2001, 105). I Fangens (2007) studie om somaliska ungdomar och etnicitet
framkom det att ungdomar försökte ta avstånd från den somaliska gruppen om trycket
blev för hårt. Men eftersom såväl somalier och norrmän alltid såg individen som
somalisk så blev lösningen att istället bli aktiv med att försöka förändra kulturen (ibid
409-411), liksom mina informanter också gjort. En viktig slutsats för min pro gradu är
att jag kan se hur unga somalier i exil förändrar eller åtminstone försöker ändra sin egen
kultur för att anpassa den till egna behov (jmf Goździak 2008, 193-195; Langellier
2010). Men informanterna har också valt att acceptera hur andra tänker så länge de
själva får leva som de vill, försoning har blivit en strategi med tiden.
Heder är ett begrepp som kan relateras till den oönskade sociala kontrollen. Ett par av
kvinnorna nämner heder när de talar om beteende som varit oönskat av omgivningen.
En av kvinnorna berättar att hon fått kämpa för att få respekt för livsval hon gjort, för att
inte bli sedd som en ”hora eller alkoholist”. Även diskussionen om kvinnlig
omskärelse och tvingat bortgifte är något som bör diskuterats som övergrepp mot
mänskliga rättigheter. En kvinna i min studie menar att det är svårt att vägra giftermål
pga. heder för familjen. Könsstympning har även diskuterats av ett par av kvinnorna, de
har själva blivit utsatta för det och fördömer det. Ena kvinnan spekulerar att det kan
hända i Finland eller utomlands men att en yngre generation kan ha en förändrad syn på
könsstympning.
Jacobson (2009, 305-323) problematiserar den komplexa situation som kan uppstå när
invandrares tankars om kvinnan roll går emot det nya landets uppfattning om mänskliga
rättigheter. Flera allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter har blivit tvungna att
adresseras i s.k. västerländska samhällen; kvinnlig omskärelse, påtvingade arrangerade
äktenskap och även generellt hedersvåld. Det är en balansgång mellan att acceptera
individuell och kulturell övertygelse och att kämpa för mänskliga rättigheter. (ibid.)
Goździak (2008, 188) är enig med Jacobson i att det är viktigt att lyfta upp mänskliga
rättigheter när kvinnors roll diskuteras. En tvåvägsförståelse av varandras kultur är
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naturligtvis vad man eftersträvan i mötet med andra kulturer men inte på bekostnad av
mänskliga rättigheter.
Studier om könsstympning i de nordiska länderna och även internationellt ger sken av
att en förändring är på väg eftersom lagstiftning förbjuder det samt även eftersom
koranen inte påbjuder könsstympning och därför har stödet för denna urålderliga sed
minskar (Langellier 2010, 82; Johnsdotter 2003; Johnsdotter & Essén 2005; Essén &
Wilken 2003). Även studier från Finland stödjer denna uppfattning (Tiilikainen 2003a;
Niemelä 2006, 170). Johnsdotter och Essén (2005) menar att det finns mycket
ryktesspridning gällande könsstympning, även i Finland, men att det inte finns bevis för
att det förekommer i de nordiska länderna. Därför bör man vara kritisk till att
informanter berättar att ”andra” eventuellt gör det, detta för att undvika att man stödjer
en s.k. politisk hegemoni där somalier framställs som i dålig dager på p.g.a. bland annat
könsstympning (ibid, 586-587). Jag påstår inte heller att könsstympning pågår i Finland
utifrån mina resultat; att mina informanter diskuterar möjligheten att ”andra” eventuellt
gör det visar egentligen endast på att de upplever att andra har mera konservativa åsikter
och att det därför i teorin kunde hända och att de själva vill avskaffa könsstympningen.
Troligen kan denna diskurs gälla även påtvingade arrangerade äktenskap. Niemelä
(2006, 172-173) menar, baserat på hennes studier, att arrangerade äktenskap inte hör till
vanligheten i Finland bland somaliska unga. I min studie framkommer det dock att två
av kvinnorna för många år sedan blev föreslagna arrangerade äktenskap och blev sedan
gifta med samtycke från deras sida. Den ena informanten menar dock även att flickor
även i nutid kan vara allt för rädda för att uppsöka hjälp av myndigheter om de förslås
äktenskap p.g.a. av den tidigare nämnda hedern för familjen. Ett samtycke behöver
alltså inte betyda att det är lätt att säga nej. Huruvida arrangerade äktenskap sker eller
om detta också är rykten är svårt att veta. Men det är ändå skäl att ta fasta på bristande
förtroende till myndigheter gällande att söka stöd för omständigheter som arrangerade
äktenskap och annan oönskad kontroll.
Eftersom det också framkommer i min studie att informanterna innehar misstro
gentemot socialarbetare p.g.a. dåliga erfarenhet och brist på personlig kontakt kan
socialarbetarna ha svårt att veta när flickors rättigheter kränks. Men det är också viktigt
att ha en fördomsfri inställning i interaktionen med invandrare och inte ta förgivet att
rättigheter kränks. Merja Anis (2005, 109) menar att aktörer inom socialt arbete borde
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arbeta för att förstå människor bättre för att kunna ha en god och fördomsfri relation till
klienterna och även arbeta för ett anti-diskriminerade och kapacitetsbyggande arbete
(jmf Valtonen 2001a; 2001b; Berg 2012, 32). Studier visar även att somalierna
upplever misstänksamhet och fördomsfull attityd från myndigheterna, t.ex. just på grund
av uppfattningar om att somalierna skulle föra bort sina döttrar för att bli gifta och
könsstympas (Degni et al. 2006, 3-4). Även i Laura Huttunens studie (2002, 99) såg
invandrarna myndigheter som opersonliga maktutövare, vilket skrämde dem. Merja
Anis (2006) studier från barnskyddet visade också att det fanns attityder mot
invandrarklienter på hela skalan från avståndstagandes attityd med en ”annorlunda”
klient till också en engagerande och rasismmedveten attityd där man såg klienten som
sin egen expert (ibid. 112-113). En enhetligt positiv bild av socialt arbete med
invandrare ges alltså inte heller från andra studier.
Det är socialt arbetets uppgift att kunna skydda och stödja barn och unga mot
ovälkomna åtgärder men också respektera andra kulturer utan fördomar. Målet vore ett
kultursensitivt fördomsfritt socialt arbete som ändå kan förhindra möjliga kränkningar
av mänskliga rättigheter som olika sorters hedersvåld. Anis (2005, 15-17) framför en
viktig synpunkt gällande denna balansgång när hon diskuterar huruvida socialarbetare
har rätt att anmärka på andra människors uppfattning som baseras på kultur. Liksom jag
argumenterat för i min gradu så säger hon att kultur inte är slagen i sten utan varierar
utifrån olika individers uppfattning. Kultur är ständigt varierande och föränderlig därför
kan man även diskutera uppfattningar baserade på kultur (ibid.)
Men Anis (2006) studier har också visat att när socialarbetare och invandrare
diskuterade kultur så var det ofta social arbetarens uppfattning som blev den ”rätta”,
därför ett även individuellt och sensitivt bemötande viktigt (ibid., 112-113). Det anser
jag vara viktigt för även bland mina informanter fanns det en rädsla för att myndigheter
skall ha en annan uppfattning om kultur och att detta kan ge svåra konsekvenser. Detta
skrämmer särskilt en informant när hon upplever att myndigheterna dessutom har makt
över deras barn och andra livsområden (även i Tiilikainen 2003b, 64).
Berg (2012, 24) menar att det är förvirrande för en del flyktingar att myndigheter skall
fungera som en ”beskyddare av barnen rättigheter” när de har en uppfattning om att det
är just den rollen som hör till familj, släkt och övriga gemenskapens. Diskussioner kring
familjeliv med invandrare kan därför vara mycket känsliga (ibid.), liksom jag nämnde.
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Men jag anser att det finns skäl att ge också en mera nyanserad bild av invandrares
uppfattningar av socialarbetare från min studie, de som hade haft en mera personlig
kontakt med myndigheter och uppfattat att social arbetarna rättvist följde lagen hade en
mera positiv bild och var till och med beredd att ge mera ansvar till myndigheter.
Vidare har socialt arbete en viktig roll även i integrationen av invandrare. Berg (2012,
32) menar att social arbetare har en roll som kritisk granskare av systemet med den
insikt man kring flyktingar och deras anpassning. Som tidigare framkommit i
bakgrundskapitlet så har det funnit en viss kritik gentemot integrationsbegreppet; t.ex.
Suurpää (2002, 52-56) och Forsander (2008, 239) har kritiserat integrationslagen för att
framställa det som en plikt av invandrarna att integreras i samhället. Många menar
kritiskt att arbete är det främsta målet för invandrare för att kunna nå delaktighet i det
finländska samhället men att anpassningen är betydligt mera komplicerad är så
(Valtonen 2001b, 958-959; Katisko 2011, 6-7; Huttunen 2002; 372).
Därför var ett intressant resultat att tillhörighet och integration till det finländska
samhället faktiskt var nära förknippat med språk, studier och arbete. Informanterna lyfte
fram att de blev ”mera finländska” när de hade börjat lära sig språket och arbeta. Deras
hem var Finland nu eftersom de studerade och arbetade men också eftersom familjen
var här. Att inte kunna språket innebära att vara döv i det finska samhället, då upplever
man utanförskap, ansåg den ena av informanterna. Bland annat Antikainen (2002) och
Katisko (2011) har funnit att arbete stärker integration och tillhörighet men att
invandrarna ändå kände att de aldrig kunde bli fullständigt finländska och att de inte
kände sig blev helt delaktiga i samhället eller arbetsliv. De flesta av mina informanter
förmedlade dock inte utanförskap, trots att processen stundvis hade varit svår. Utifrån
mina resultat gällande tillhörighet så är arbete och språk en mycket viktig faktor för
känsla av tillhörighet men också gemenskap med majoritetsbefolkningen t.ex. med
jämnåriga skolkamrater (jmf Valtonen 2001a, 259-260), acceptans för religion och
kultur (jmf Liebkind 1996; Pentikäinen 2005, 252; Huttunen 2002, 272-374) och att
familjen är på samma plats (jmf Pentikäinen 2005, 252; Fangen 2006, 409-411). En
förståelse av helthetsbilden och stöd av andra aspekter av anpassningen än arbete är
viktigt trots att arbete är en viktig del.
Huruvida arbetlivet är rättvist och inkluderande gällande invandrare är dock något man
kan diskutera. Med kritiken mot integration i baktanken har jag reflekterat kring varför
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mina informanter har ett mycket starkt intresse att studera. Arbete talades ofta om som
nyckeln till oberoende från såväl myndigheter och familjemedlemmar. Även en stark
vilja att kunna försörja sig själv och sin familj syns i livsberättelserna. Detta grundar sig
även i strategin positivitet (Raghallaigh & Gilligan 2010); de har inte flytt sitt hemland
för att få ett sämre liv. De vill kunna försörja sig och få ett bättre liv, de har nu
möjlighet till det även som kvinna i Finland (jmf Oksanen 2010). De nya könsrollerna
som tidigare diskuterats har även betydelse. Forsander (2003) säger även att Finland är
ett land som är relativt individualistiskt och alla lycka nu hänger på dem själva istället
för på en större grupp med familj och släkt vilket gör att det krävs en större insats i
arbetsliv av alla vuxna (Ibid. 30), detta framkommer främst i den äldsta kvinnans
berättelse.
Intressant var dock att det kvinnorna arbetade som tolkar och som närvårdare liksom
Tiilikainen (2006, 96) och Forsander (1999) lyfter fram. Den kvinna som inte arbetad
inom vården förklarade varför dessutom hon inte gjorde det och en annan sa att hon
helst skulle arbetade med penna och papper men studerade i varje fall till närvårdare.
Forsander (1999, 22-25 från Tiilikainen 2006, 95) och Antikainen (2010) menar att
invandrarkvinnorna förväntas fylla vissa platser i samhället och att de trots annan
utbildning ofta arbetade med t.ex. vård. Huruvida mina informanter blivit
rekommenderade studier inom vården p.g.a. könsroller och för att invandrarkvinnor
skall fylla vissa behov är möjligt med tanke på hur mina kvinnor talar om varför de valt
de yrken de har valt.
Mina fem informanter är vid intervjutillfället ändå relativt nöjda med sina liv i Finland.
Men som jag nämnde tidigare är tillhörighet även förknippat med acceptans. Särskilt en
av informanterna uttrycker en känsla av utanförskap och svårigheter att förbli sig själv i
Finland; hon upplever att hon måste bli mera finländsk för att passa in. Hennes etniska
identitet är stark och hon känner sig ensam eftersom hon inte har somaliska vänner i
närheten. Det kommer i min studie samma som i många andra forskningar; det är viktigt
för en lyckad anpassning att man känner välkomnande och trygghet i det nya samhället.
Fördomar och rasism har en negativ inverkan på livskvaliteten (Svedberg et al. 2009,
287; Tiilikainen 2006, 109-110; Berry 1997; Liebkind & Jasinkaja 2000, 465;
Pentikäinen 2005; 146-151).
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Särskilt i arbetslivet har en del upplevt fördomar som har relaterats till deras klädsel och
kulturella traditioner. Att få arbete utan tillräckliga språkkunskaper och hitta plats för
sina religiösa övertygelser i arbets- och studielivet är svårt. Min studie kan delvis styrka
att somalierna fortfarande är en grupp som upplevs som något främmande (Salmela
2006, 279; Tiilikainen 2003, 60) trots att somalierna har ett 20 årigt förflutet i Finland.
Men de livsberättelser jag fått ta del av fokuserar ändå inte på diskrimination och rasism,
detta är en mindre central del av livsberättelserna. Många internationella studier lyfter
upp nostalgi och sorg som mycket central hos somalier i exil (Ramsden & Ridge, 2012;
McMichael & Manderson, 2004; Hu et al. 2009). Detta har dock inte framkommit som
ett mycket centralt tema i min studie utan de flesta kvinnorna verkar överlag vara nöjda
med sin tillvaro i nuläget trots att processen för många har varit svår. Flera av dem
identifierar sig också som finländare.
Mina informanter är också kvinnor som bott relativt länge i Finland. Detta kan inverka
till varför de är relativt nöjda och har en ganska positiv bild av samhället och
människorna och att de därför inte anser sig uppleva särskilt mycket diskrimination.
Tiilikainen (2006, 109-110) fann i sin forskning att en del av upplevelserna av
diskrimination uppstod på grund av missförstånd och brist på medvetenhet kring
samhälleliga normer. En del av de incidenter som framkom i min studie kan möjligen
relateras till sådana missförstånd medan en del var klart främlingsfientliga och rasistiska
incidenter. Daglig upplevelse av våld och rasism kunde dock inte skönjas i mitt material
som i Tiilikainens studie (ibid.).
Det är också viktigt att i detta skede lyfta fram det faktum att de flesta av informanterna
för denna studie är kvinnor som kommit i ung ålder till Finland och att alla har haft
fördelen att de gått i skola i hemlandet. De representerar inte alla somaliska kvinnor i
Finland trots att de har olika perspektiv på anpassningen. Såväl mina informanter som
övrig forskning berättar att många kvinnor inte kan läsa eller skriva samt att de
samtidigt kan ha en s.k. storfamilj att ta hand om (Salmela 2004, 284; Tiilikainen 2003b,
61-62; Degni et al. 2006, 5). Upplevelsen av integrationen till det finska samhället är
troligen annorlunda förr dessa kvinnor gentemot de informanter jag talat med; deras
möjligheter till studier och socialisering utanför hemmet kan vara en utmaning. En av
mina informanter har också en s.k. storfamilj att ta hand men hon har ändå haft
utbildning att bygga vidare på.
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Mina informanter är också kvinnor med ett starkt aktörsskap och motståndskraft som
flyktingkvinnor enligt Hadjukowsku-Ahmed (2008) ofta har eftersom de genomgått
mycket och blivit tvungna att bli starka. Sin egen styrka var också något som de själva
lyfte upp i livsberättelserna. Att se sig själv som en stark individ har naturligtvis
underlättat anpassningsprocessen för kvinnorna. Som Lewin (2001, 130-131) säger; det
är inte bara möjligheterna i det nya samhället som gör att invandrarkvinnor kan lyckas i
det nya landet utan också deras eget aktörsskap. Kvinnorna har utsänt har ett starkt
självförtroende och har ärligt våga berätta om olika aspekter av anpassningen. De har
också möjligen velat ställa upp intervjutillfälle för att de är tillfreds med sig själva och
sin identitet. Dessa faktorer har gett mig ett särskilt sorts material vilket jag är medveten
om.
Sammanfattningsvis så anser jag att utifrån min studie och övrig forskning så kan man
se att det är viktigt att tänka brett kring somaliska kvinnors livssituation och inte
generalisera utifrån etnicitet; många olika perspektiv, upplevelser och historier finns hos
somaliska kvinnor. Kvinnorna i min studie har antagit olika strategier för anpassningen
och de utmaningar de mött. De har också haft olika uppfattningar om vad som är en
utmaning; det som varit en utmaning för någon har varit ett stöd för andra, som t.ex.
gemenskapen med den somaliska gruppen. Det stöd som somaliska kvinnor kan behöva
under sin process är därmed också individuellt, därför är det viktigt med ett individuellt
och fördomsfritt bemötande i det sociala arbetet. Att lyssna till invandrarkvinnors
berättelse kan vara ett viktigt redskap för att förstå individer man möter såväl i det
sociala arbetet som i övrig interaktion.

7.3 Reflektioner kring teori och metod
Metod
När en forskare använder sig av narrativ metod bör man reflektera kring i vilket
sammanhang livsberättelsen har berättas i (Riessman och Quinney 2005; Hydén 2008,
91-99). Vilken roll har jag som forskare haft till skapandet av livsberättelsen? Kan jag
möjligen ha blivit presenterad en viss sorts livsberättelse på grund av vem jag är, en ung
finländsk forskare i socialt arbete? Jag tror definitivt att några av kvinnorna mera än
andra valt att lämna bort mera personliga upplevelser och reflektioner av händelser i
livsloppet eftersom det varit privat eller hade kunnat uppfattas som kritik mot den egna
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kulturen. Detta är naturligtvis är en fördel med narrativ forskning att kvinnorna har
kontrollen över intervjusituationen och kan fritt välja att inte berätta det som är för
känsligt (Schütze 2009b). När jag frågade min huvudinformant huruvida kvinnorna
skulle känna sig trygga att berätta fritt om sin upplevelse trots att jag är vem jag är så
svarade hon så här:
Jag tror inte att det skulle påverka [att intervjuaren är finländare, C.S], men det
skulle kunna eftersom det är skam att visa svaghet inom vår kultur, man visar
bara det bästa ur sin kultur. Det tycker jag är falskt, jag skulle också bara ha
kunnat visa allt det gott som jag upplevt, vet du.
Det är förståeligt att man inte vill framställa sin egen kultur på ett negativt sätt eftersom
det är en viktig del av ens egen identitet. Jag tror också att flera valda att inte diskutera
en del saker av rädsla av att jag som s.k. västerlänning skulle misstolka det. Genom
uttryck som ”det här låter nog jättedumt för dig” så har jag förstått att de berättar på ett
annat vis för att det är just jag som lyssnar. Jag tänker högst troligen på ett annat sätt
gällande ett arrangerat äktenskap än vad berättaren gör, därför behöver hon förklara det
på ett annat sätt. Det blir en dubbel hermeneutik (Giddens 1984, från Johansson 2005);
jag tolkar deras tolkningar.
Jag tror dock att baserat på den respons jag fick efter livsberättelserna att kvinnorna
hade känt sig trygga att berätta sin version av upplevelser. Jag har fått ta del av djupt
personliga upplevelser t.ex. om könsstympning och arrangerade äktenskap. Inom
narrativ metod sägs det att man arbetar med sin egen uppfattning om sig själv när man
berättar berättelser om sina liv; man så att säga ordnar sitt liv (Hydén 2008, 91-92).
Livsberättelsen kan ha identitetsskapande funktioner och jag upplevde som att
kvinnorna fann det viktigt och bra för dem att anonymt berätta sin livsberättelse för en
utomstående. En kvinna ansåg t.ex. att det var viktigt att jag gjorde detta arbete så att
andra kan förstå hennes syn på livet i Finland. Möjligen kunde de också förstå något av
sin egen process genom livsberättelserna.
Slutligen vill jag nämna att jag anser att ett narrativt angreppssätt har relevans för
socialt arbete också utanför forskningen. Enligt Larsson et al (2008, 86) kunde narrativa
metoder stödja en utveckling inom socialt arbete. Klienter inom socialt arbete har ofta
en berättelse om varför just de är klienter inom socialt arbete. Ofta består en berättelse
av svårigheter och frustration. För en mera rättvis och etisk bedömning borde man låta
en människa ta den tid som behövs för att berätta om sin situation. Därför förespråks en
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narrativ kompetens av socialarbetare. Att kunna lyssna på öppet sätt är viktigt eftersom
berättaren samtidigt kan ha behov att få berätta och förklara. (Ibid., 86-87.) Jag anser att
jag genom narrativ metod fått en större kompentens att lyssna till människor berättelser
och att berättelser är ett viktigt redskap för att förstå människor.
Teori
Den teori som främst legat till grund för förståelsen av strategierna var modellen för
aktiv överlevnad av Raghallaigh och Gilligan (2010). Deras sammanfattning av möjliga
strategier visade sig vara användbar för att förklara informanters upplevelser. Modellen
var skapad efter relativt nyligen ankomna flyktingars upplevelser. Detta gjorde att den
skapade vissa begränsningar t.ex. eftersom relationen till föräldrar saknades och även ett
längre perspektiv på flyktingskapet. Även att religion var ett viktigt hjälpmedel inom
varje strategi överensstämde inte med mina resultat; en del av kvinnorna i min studie
hade anpassat sig så mycket att muslimska traditioner kunde ses en mindre viktig del av
vardagen.
Överlag gällande denna teori och särskilt gällande strategin positivitet så är det enligt
mig viktigt att komma ihåg att mottagarlandet inte är en felfri plats som flyktingar skall
vara tacksam att de får komma till. Flyktingen skulle troligen ha velat vara kvar i sitt
land om det vore möjligt och det finns även negativa aspekter av ett s.k. västerländskt
samhälle som främlingsfientlighet och möjligen press att passa in. Misstro mot
omgivningen kan också uppstå i mottagarlandet, inte endast i hemlandet. Jag valde även
att lägga till försoning till modellen eftersom det var en strategi för anpassning som
mina kvinnor antagit senare under sina år i Finland. Modellen kunde dock även lätt
anpassas och förstås i ett längre perspektiv. Det skulle ha varit betydelsefullt att se andra
studier som använt sig av modellen för att få ett större djup, men hittade tyvärr inga
andra forskare som använt sig av den.
Under min process har jag även reflekterat kring den tidigare nämnda kritiken av Berrys
modell (se teorikapitel 4.2). Kritiken gällande en för simpel tanke om tillhörighet utan
beaktande av transnationalism eller social och historisk bakgrund (Bhatia and Ram
2001). Den transnationella faktorn hade jag vänta att skulle ha en större betydelse
eftersom den även framkom i andra studier med somalier och invandrare (Huttunen
2002; Melander 2007; Fangen 2007) men eftersom kvinnorna inte reflekterade särskilt

97

mycket om en transnationell diaspora utan mera om ”somaliskt” och ”finländskt” blev
denna faktor mindre viktig.
Ackulturationsmodellen upplevdes som relativt användbar eftersom den förklarar olika
positioner individen kan ha i samhället och i den etniska gruppen. Berry (1997)
diskuterade även, till en viss del, kritiskt mottagarsamhällets roll. Jag upplevde det
något problematiskt att kategorisera människor enligt Berrys modell, då det kändes som
att jag bedömde hur bra de ”lyckats” i sin anpassning till ett s.k. västerländskt samhälle.
Men särskilt i reflektionen kring deras process var den dock användbar för att förklara
varför och vilken anknytning kvinnorna haft till finländska samhället och den etniska
gruppen under processen. Jag valde att fokuserade på hur samhället och omgivningen
påverkat vilka strategier kvinnorna blivit tvungna att anta.
En annan reflektion är att jag har begrundat nödvändigheten, särskilt i framtiden, att
reflektera kring etnisk och nationell identitet. I ett mångkulturellt samhälle borde
människor kunna vara sin egen individ utan att behöva definiera sig. Men liksom
Fangen (2007, 409-411) fann i sin studie; så länge omgivningen benämner dig som
något, såväl somalier som finländare, så det svårt att vara fri att själv definiera sin egen
identitet. Finland är fortfarande ett relativt homogent samhälle där invandrare kan ha
svårt att bli erkända (Salmela 2006, 279) och somalierna har även framträtt som en
grupp med en stark etnisk identitet (t.ex. Svenberg et al.2009). Jag valde att diskutera
kring dessa begrepp i denna studie eftersom det var viktigt för kvinnorna vilken
tillhörighet de har; betydelsen av bakgrund och etnicitet var av betydelse
fortsättningsvis. För övrigt så det också viktigt att komma ihåg att de ofta diskuterade
intergenerationella konflikter (Rumbaut 1994) också kan ske i tonåren för vilken familj
som helst men att en immigration kan ge konflikten flera dimensioner.
Slutligen så fann jag det dialogiska perspektivet särskilt användbart för att komplettera
särskilt ackulturationsteorin, t.ex. kritiken på brist på reflektion kring historisk och
social bakgrund kompletterades av denna teori. En kritik gentemot ett dialogiskt
perspektiv är att det kan vara svår att applicera på forskning eftersom den kan upplevas
som en abstrakt teorin kring psykologiska processer (Stemplewska-Żakowicz et al. 2006)
vilket även jag stundvis upplevde. Men särskilt Hajdukowski-Ahmed (2008) tolkningar
av teorin gjorde den användbar. Hon har diskuterat den i relation till flyktingkvinnor
vilket placerade teorin i kontext för min studie. Släktskapet med narrativ teori, fokus på
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relationer och maktfaktorer i relationer gjorde den särskilt användbar för min studie. En
maktfaktor som jag kunde komplettera till förståelsen av maktfaktorer i relationen med
andra var generationstillhörighet, detta var en mycket viktig faktor i min studie.

8 AVSLUTNING OCH ETISKA REFLEKTIONER
I detta kapitel reflekterar jag kort över de etiska överväganden jag haft i arbetet med
denna studie. Jag diskuterar också möjligheter till fortsatt forskning.
Jag har under skrivprocessen tampats med en del etiska överväganden som jag efter
bästa förmåga har löst genom att söka svar i tidigare forskning och genom att i enlighet
med den narrativa metoden lyssna på hur kvinnorna själva berättat om problematiken.
Jag har strävat efter att ha en kultursensitiv och öppen inställning för att undvika att
tvinga på s.k. västerländska och feministiska värderingar på livsberättelserna. Jag har
även undvikit att se kvinnorna som offer på grund av deras bakgrund som flyktingar och
andra svårigheter och istället identifierat deras aktörsskap.
Men det har stundom varit svårt att till fullo förstå kvinnornas resonemang kring t.ex.
giftermål. Kan jag med min bakgrund till fullo förstå varför en ung tonåring väljer att
gifta sig med en kusin i Somalia för att få tillgång till större frihet och studier? Hur skall
jag tänka när en kvinna säger att hon var nöjd med på att gifta sig som mycket ung
eftersom man alltid skall respektera föräldrarnas beslut? Vad skall jag tänka kring
frivillighet i arrangerade äktenskap? Frågor som dessa har jag blivit tvungen att
reflektera kring; jag ska respektera kvinnornas egna val men jag är ändå inte övertygad
om att det är kvinnornas egna val utan jag anser att de inte borde behöva ta ställning till
äktenskap i så tidig ålder. Kvinnor i min studie var alla underåriga vilket hade gjort
arrangemangen olagliga om det framkommit till myndigheter men också äldre flickor
kan finna sig i liknande situationer där myndigheters inblandning är mera komplicerat.
Flickorna hade troligen behövt stöd för att kunna neka förslagen om de så velat. En av
kvinnorna i min studie menar att flickorna kan bli utstötta om de skadar hedern för
familjen när de nekar ett äktenskap. Huruvida arrrangerade äktenskap sker i Finland är
svårt att veta. I diskussionen har det nämligen framkommit att det förekommer mycket
ryktesspridning kring t.ex. kvinnlig könsstympning och eventuellt om andra kränkning
av mänskliga rättigheter och lagstiftning. Vidare forskning kring dessa ämnen som
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berör hedersrelaterat våld och kränkningar skulle vara intressant att fördjupa sig i och
forska vidare i. Det skulle dock vara viktigt att ha en stark anknytning till hur dessa
frågor också diskuterar i den muslimska världen såväl i akademiska kretsar som
bland ”vanliga” kvinnor och även män i olika åldrar för att undvika att man talar om
människor istället för med dem. Att studera somaliska män från olika generationer och
dessas uppfattingar gällande anpassningen vore intressant för att få också deras syn på
det som diskuterats i denna studie.
En annan etisk aspekt som är relaterad till den föregående är något som jag nämnde
också i samband med diskussionen kring teori, det vill säga ”finländsk-somalisk”
diskursen. Flera av kvinnorna i studien anser sig också vara finländare; synen på vad
som är finländskt är inte slaget i sten utan man borde bredde tanken på finländskt och
även västerländskt. Jag har försökt att undvika en ”vi och de”- diskussion kring etnisk
och nationell tillhörighet. Men det har också framkommit att informanterna fortfarande
anser det som viktigt att lyfta fram sin etniska identitet. I ett mera multi-kulturellt
samhälle suddas gränserna ut och minskar i betydelse, men möjligen är inte det
finländska samhället där ännu. En ackultarationsprocess borde ju även beröra
majoritetssamhället (Berry 1997). Reslut kring hur anpassningen upplevs i det
finländska samhället förändras troligen när samhället förändras och blir mera
multikulturellt och transnationellt.
I en fortsatt forskning kunde det vara intressant att göra deltagande observationer och
djupintervjuer med ungdomar med en multikulturell bakgrund och ”finländska”
ungdomar för att studera hur de reflekterar kring tillhörighet. Detta kunde relateras till
socialt arbete via förebyggande samhällsarbete. Acceptans för olikheter är viktigt för
välmående och särskilt ungdomar kan ha en svår ungdomstid när de behöver reflektera
kring sin identitet. Förebyggande och stödjande arbete med ungdomar kunde främja en
lättare anpassningsprocess. Involvering av föräldragenerationen i t.ex. projektarbete
kunde också underlätta processen för alla i familjen.
I denna studie har vi kunnat se att anpassningen är beronde av många faktorer, särskilt
unga flickor har krav från många olika håll under processens gång; att dels anpassa sig
men också värdera sin etniska bakgrund. Förebyggande arbete, stöd och förståelse för
processen är viktigt att få från alla aktörer omkring kvinnorna; familj och generellt från
aktörer i samhället, där bland socialarbetare.
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Anderson 2001), the particithat distrust was functional in
mstances.

OPING
ETHER

ge of different coping strategies
used by the group participating
strategies are abbreviated as
suppression, independence,

Work 2010, 15, pp 226–237

st C
Pa

ircumstan
ces

terms need
Religionto be used. Most clearly, people
Religionmay sometimes choose the
of them by the dominant society,
Separation
option; but when it is requiredAdaptation
Continuity
Active Survival
the situation is one of Segregation. Similarly, when people choose to
Assimilate. the notion of the Melting Pot may be appropriate; but when
more like a Pressure Cooker. In the case of
forced to do so, it becomes
Religion
Marginalisation, Suppression
people rarely choose
such an option; rather they usually
Positivity
become marginalised as a result of attempts at forced assimilation (Pressure
Religion
Cooker) combined with forced exclusion (Segregation); thus no other term
seems to be required beyond the single notion of Marginalisation.
Integration can only be "freely" chosen and successfully pursued by
non-dominant groups when the dominant society is open and inclusive in its
orientation towards cultural diversity (Berry. 1991). Thus. a mutual
accommodation
is strategies,
required contexts,
for integration
to be attained. involving the
Figure 1 Coping
and the importance
acceptance
byfaith.
both groups of the right of all groups to live as culturally
of religious
Bilaga
2. John W. Berrys modell över ackultarationsstrategier
different peoples. This strategy requires non-dominant groups to adopt the

Pr
e se
nt C

s
ce
n
ircumsta

continuity and distrust. Each of these has been discussed previously, and overall, they form part of the
active survival of the group of young people who parIs it not
considered
ticipated in this study. While this study has
soughtto be of value to
maintain one's identity and
to explore the connections between these different
characteristics?
strategies, exploration of the strategies showed one
clearly common element between all of them. This
I
element was religious faith.
By examining the coping strategies of the participants in depth, it became evident that for all but one
of the young people religious faith was an important
ISSUE
part of their
lives, 2and significantly, it played a role in
their coping efforts. Practising their
religion and ASSIMILATION
INTEGRATION
"YES"
having
a strong
belief in God facilitated the young
Is it considered
to be
of valueintotheir
maintuse
ain of the different strategies. Thus, in
people
relationships with
Fig.larger
1, smaller
society? ‘religion’ circles have been placed
inside each coping strategy. This SEPARATION/
suggests thatMARGINALIZATION
"NO"
although the coping strategies were SEGREGATION
frequently used
independently of religious faith, often, the young people’s religious beliefs and practices formed a part of
the different strategies. For instance, as regards the
first coping strategy, in dealing with the challenges of
FIG.cultural
1. Acculturation
strategiesproliving in a very different
context, religion
vided continuity for the young people – continuity in
terms of their relationships with God and their religious practice. However, it also served as a way in
which the young people could use the strategy of
adapting by learning and changing. For instance,
whilst they held on to their beliefs, their religious
practice and ideas about faith sometimes changed in

t
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Bilaga 3. Sammanfattning av finländsk forskning
Forskare/
År
Soc arb/Soc
pol/Soc.psy
Kathleen
Valtonen,
bl.a.
2001a,
2001b, 2004.

Område/
fokus

Resultat

Socialt
arbete,
integration,
anpassning,
inklusion,
socialt
arbete.

•
•
•

•

•
Merja Anis,
2005, 2006,
2008
(doktorsavha
ndling).

Socialt
arbete,
barnskydd,
kultur och
attityder till
invandrare,
kvalitativa
intervjuer
med
socialarbetar
e och
klienter.

•

•

•

•
Marja
Katisko,
2011
(doktorsavha
ndling)

Socialt
arbete,
arbetsliv,
tillhörighet,
medborgarsk
ap, narrativ
studie.

•

•

•

Kristiina
Berg, 2012.

Socialt
arbete och
invandrare/fl
yktingar,
nedskrivna
dagboksanteckningar
av social-

•

•

Arbete centralt för inklusion och social status i Finland.
Dock svårt att komma in på arbetsmarknaden för
invandrare.
Utmaning för socialt arbete att hantera arbetslösheten;
ger såväl ekonomiska som sociala svårigheter. (2001b,
958-959).
Socialt arbete bör överkomma diskriminerande barriärer
och jobba för att invandrare ska nå fullt deltagande i
samhället.
Förespråkar resurs- och kapacitets byggande socialt
arbete samt nätverksbyggande med
majoritetsbefolkningen. (2001a, 259-260).
Attityder till invandrare av barnskydds-socialarbetare
placerades i sex olika kategorier; alienerande,
anpassande, jämlikhet, kultur- och rasismmedvetenhet
och engagerande.
Allt från avståndstagandes attityd med en ”annorlunda”
klient till en engagerande och rasismmedveten attityd där
klienten är sin egen expert och möjligen utsatt för
strukturell rasism. (2006, 112-113).
Kultur användes för att förklara egna uppfattningar samt
olikheter och likheter. Ofta socialarbetaren uppfattning
som var den rådande. Viktigt med individuellt och
sensitivt bemötande.
Balansgång mellan kultursensitivitet och etisk
utvärdering. Rätt att kritisera andras kultur? Kultur
ständigt föränderlig, kan diskuteras. (2005, 15-17).
Den egentliga definitionen av medborgarskap ger inte
en klar bild av tillhörighet. Arbete skall ge s.k. full
medborgarskap; men integrationslagstiftningen skiljer
sig från verkligheten.
Stort gap mellan globaliseringen och vardagsliv på
makronivå. Diskussion om stort behov av arbetskraft
samt fördelar med globalisering och nationell ekonomi
syntes inte för invandrarna.
De kände sig varken delaktig eller sedda i arbetslivet.
Ett ständigt utanförskap trots arbete syntes i
livsberättelserna. Arbete var starkt relaterat till inklusion
till samhället men arbete innebar inte heller
fullständigt ”medborgarskap”. (2011)
Socialt arbete; en kontakt mellan samhället och
invandare. Socialarbetarna borde reflektera kring
kulturella normer och att ha självkännedom.
Fördomsfri inställning och respekt för andra kulturer
viktigt. Socialt arbete har en viktig position i
integrationsarbetet, såväl stödjande som kritisk funktion.
Granskare av systemet.
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arbetare.

•

Marika
Westerling,
2009, med
Synnöve
KarvinenNiinikoski
2010.

Socialt
•
arbete,
solidarisk
integration
med hjälp av •
teater,
vinjettmetod.

Annika
Forsander.
Bland annat
1999, 2002
(doktorsavha
ndling),
2004, 2008.

Social
politik,
invandare,
delaktighet
på
arbetsmarkna
den,
kvantitativt
material
kompletterat
med
kvalitativa
intervjuer.

•
•
•

•

•

Delaktighet och självständighet för klienterna. (Berg
2012, 32)
Invandrarna själva vill frångå en offerroll och bli erkända
för deras egna resurser och att de kan tillföra något till
samhället. ”Empowerment” av invandare är
eftersträvansvärt.
Teater kan vara ett medel för att utveckla en mera
solidarisk (ömsesidig) integration. (2010, 267-268).
Arbetslöshet den stora utmaningen för invandare. Hög
tröskel till arbetsliv.
Faktorer som påverkade deltagande på arbetsmarknaden
var många och olikartade.
Invandrare från utvecklingsländer och flyktingar hade
svagaste delaktighet. Hierarkier beroende på ursprung;
tidigare utbildning kunde bara till en viss del förklara
delaktighet.
Invandarena hade svaga eller tillfälliga
arbetsförhållanden. Höga krav på språk och kunskap om
sociala och kulturella normer.
Arbete där behoven var som störst, i lågavlönande
arbeten. ”Sist in och först ut”. (2002.)

Karmela
Liebkind,
bl.a 1983,
1996, 1998,
2000, 2001.

Social
•
psykologi,
etnicitet,
•
integration,
ackulturation
•

Generellt använt sig av Berrys (1997)
ackulturationsmodell i sina studier.
Diskriminering under integration påverkar ackulturation
och välmående. Stor vikt att individen är tillfreds med
tillhörigheten i det nya samhället. (1983, 191; 1996).
Yngre generationen invandrare kan ha lättare att anpassa
sig till ett nytt samhälle. Kan leda till konflikter med den
äldre generationen. (2000, 465)

Leena
Suurpää.
2002

Ungdomsfors
kning
(sociologi/
soc.arb),
invandrares
status utifrån
majoritetsbefolkningens
uppfattningar
(ungdomar),
integration,
kvalitativa
intervjuer.

•
•

Fyra kategorier i en modell kallad olikhetens hierarki.
Kategorierna: krävande främling, harmlös figur, tamt
offer och hotande åskådare. En diskurs av s.k. goda och
dåliga invandare.
Den mest beskrivna var det tama offret (”positiv bild”);
utmanar inte den dominanta kulturen och politiken
samtidigt som hon kämpar för integration med få resurser.
Somalierna var en problematisk grupp; tolkades som
flyktingar d.v.s. tama offer men när gruppen inte betedde
sig enligt detta (välklädda och sociala) hade ungdomarna
svårt att acceptera detta och de blev krävande främlingar.
(2002, 111-119.)

Religionsvet
enskap,
somaliska
kvinnor,
religion,

•

Studier med
somaliska
kvinnor
Marja
Tiilikainen,
2003a
(doktorsavha
ndling),

•

•

•

Kvinnorna upplevde en del diskriminering och rasism i
vardagslivet vilket påverkade välmåendet. (2006, 109110)
Somaliska kvinnor i Finland använder sig av islam som
en moralisk och kulturell kompass i det finländska
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2003b, 2006.

vardagsliv,
etnografiska
studier.

•

•

•

Anne
AlitolppaNiitamo,
2002, 2003,
2004
(doktorsavha
ndling).

Antropologi,
psykologi,
skolgång,
ackulturation
, somaliska
ungdomar,
familjerelation,
etnografiska
studier.

•

•

•

•

•

Anu Isotalo
(Salmela),
2006, 2007.

Heli
Niemelä,
2003, 2006.

Religionsvet
enskap,
Somaliska
flickor,
socialt
nätverk,
skvaller,
kultur,
religion,
kvalitativa
intervjuer.

•
•

•
•

Sociologi,
•
mångkulturel
l vänskap,
•
somaliska
och
•
finländska
flickor, riter,
kvalitativa
intervjuer.

samhället för att klara av utmaningar i den nya miljön.
Såväl män som kvinnor omskapar islam i det nya
samhället. Kvinnorna kan använda den nya kunskapen om
islam till sin fördel och göra islam ”modernare”. (2003b,
63-67.)
Kvinnorna hade svårt att lita på myndigheter p.g.a. dåliga
upplevelser av myndigheter såväl i hemlandet men också
i Finland.(2006, 99-101)
Maktlös var en känsla som uppstod i samarbete med
myndigheter; olika uppfattning om barnuppfostran, t.ex.
barnaga. Kontroll var ett medel för föräldrarna att skydda
barnen t.o.m. att skicka dem till Somalia eller ett arabiskt
land för att lära dem om den somaliska kulturen. (2003b,
64)
”Generation mitt emellan”; nyligen anlända tonåriga
somalier som försökte hitta en balans mellan sin etniska
bakgrund och majoritetskulturen.
I skolvärlden: lite förståelse för den process som
ungdomen genomgick, skolan representerad
majoritetskulturen utan större kultursensitivitet.
Ungdomen hade lättare att bli accepterad av andra
ungdomar om han/hon försökte bli så ”finländsk” som
möjligt.
Ackulturationsstress och upplevelser av diskriminering
gjorde skolgången utmanande för de somaliska
ungdomarna. (2002, 287-288; 2004.)
I relationen med föräldrarna blev barnens roll en tolk till
det övriga samhället. Därför hade ungdomarna svårt att
acceptera kontroll över dem i andra delar av livet. De
ville bestämma över sin egen etnictet och kulturella
uppfattning. Föräldrarna förväntade sig respekt. (2003,
29-30)
Särskilt de somaliska flickorna kontrollerades utanför
hemmet genom skvaller.
En kontinuitet av kulturen och genusroller låg bakom den
sociala kontroll som de äldre medlemmarna utövade över
flickorna.
Genom skvallret framkom de rätta rollerna och beteendet
för ungdomarna.
En god somalisk flicka borde läsa koranen, be
regelbundet, vara lugn och tyst, respektera föräldrarma
och andra äldre samt hjälpa till hemma och inte gå ut och
spendera tid i staden i onödan. (2007, 184-196.)
De somaliska flickorna var mera kritiska mot den
finländska kulturen än föräldrarnas kultur.
En kulturkonflikt uppstod när flickorna möttes i
brytningsskedet mellan barndom och vuxenliv.
Tre skilda steg in i vuxenlivet; finländska ungdomarna
ifrågasatte föräldrars auktoritet, provade på
rusningsmedel och började träffa pojkar. De somaliska
flickorna; dessa riter stred emot deras tro och kultur.
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Saara
Oksanen,
2010.

Filio Degni,
Seppo
Pöntinen &
Mulki
Mölsä. 2006

Social
psykologi,
andra
generationen
invandrare,
somaliska
flickor,
etnisk
identitet,
genus.

•

Sociologi,
somalier,
barnuppfostr
an, social
kulturella
förändringar.

•

•
•

•

•

•

•

Narrativa
studier
Laura
Huttunen,
2002
(doktorsavhandling)

Sociologi,
•
invandrares
uppfattning
om hem och
plats, globala •
nätverk,
narrativ
studie.
•

•

Deras riter: lära sig hemarbete, börja bära den somaliska
klädseln och att bli omskuren Dock inte omskärelse
längre i Finland. (2006, 169-170.)
Flickorna strävade efter självständighet och försökte hitta
sin plats i den etniska gruppen.
Somaliska gemenskapen viktig, önskade följa normer och
visade uppskattning gentemot den.
Men de anammade även nya genusroller och prioriterade
studier och arbetsliv. De hade en önskan om större
jämlikhet mellan könen; inte lätt att hantera den kontroll
de upplevde som flicka.
Finländska flickorna hade för mycket frihet och
respekterade inte de äldre tillräckligt. (2010, 249-256.)

Sociala roller och nya könsroller en utmaning. Somalierna
måste reflektera kring den dominanta kulturens syn på
familjeliv; passade inte ihop med tidigare uppfattningen
där kvinnor hade ansvar för hem och mannen arbetade
och var beslutsfattare.
Vissa fann det svårt, särskilt männen, som blev tvungna
att mera ansvar i hemmet när släkten inte fanns nära.
Andra antog nya värderingarna lättare, särskilt kvinnorna,
de uppskattade en ny fördelning av sysslor och
beslutsfattande. Vissa män ogillade att kvinnorna
blev ”västerländska” för att det var ett hot med det
islamska familjelivet.
Tydligt särskilt i barnuppfostran där genusrollerna i
samhället för var annorlunda; flickornas mål var inte
längre att gifta sig och inte för pojkarna att ta allt ansvar
för ekonomi. Viktigt att ta väl hand om barnen eftersom
barnen har mycket rättigheter, annars kan familjelivet bli
hotat av myndigheter.
Flickorna var lättare att ”hantera” eftersom de oftare
antog muslimska värderingar medan pojkarna antog
västerländska levnadssätt med samlevnad, ingen respekt
för äldre och alkohol. Ungdomarna hade en multikulturell
uppväxt med två kulturella normer och förväntningar att
följa. (2006, 8-12.)

Genom berättelserna kan man förstå vilken betydelse
länder har för människan, hurudan sorts tillhörighet hon
känner och få ett grepp om hennes globala nätverk. (ibid.
12).
I livsberättelserna av flyktingar och invandrare från
afrikanska länder: när människan tvingats fly från krig så
fanns det längtan och hopp om att hemlandet skulle bli
fredligt och beboligt igen.
Berättelserna handlade ofta om utanförskap och
diskriminering. Tolkades som en moralisk kommentar till
det finländska samhället.
Upplevelsen av integration och anpassning var en mera
komplex process än den officiella finländska
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uppfattningen av integration, global värld med bredare
tillhörighet. (Ibid. 372-374.)
Maire
Antikainen.
2010.

Sociologisk
pedagogik.
Tillhörighet,
estniska och
ryska
kvinnor,
arbetsliv,
narrativ
studie.

•
•

•
•
•
•

Maarit
Merjata,
2001.

Sociologi,
somaliska
unga och
deras
mödrar,
förändring,
narrativ
studie.

•

•

•

•
Marja
Pentikäinen,
2005

Folkloristisk,
somalier,
vietnameser,
kvotflyktinga
r, narrativ
kring
flyktingskap.

•

•
•

•

Arbete stärkte den sociala, kulturella och ekonomiska
integreringen.
Men trots en större känsla av tillhörighet i och med arbete
och utbildning upplevde ändå kvinnorna ständigt en
känsla av utanförskap i och med sin utländska bakgrund;
att bli finländsk onåbart.
Arbete inom vård kändes socialt styrt; kvinnorna borde
fylla ett gap i välfärdsstaten.
En god medborgare borde stäva efter att bli socialiserad
till att bli finländsk. Arbete nyckel till tillhörighet.
Möjlighet till förändring genom aktörsskap.
Postkoloniala intryck av uppbyggnaden av det finländska
samhället, de-vi upplevelser. (2010.)
Relationen med familjen av stor vikt under anpassningen.
Hur kvinnorna berättade om sitt liv och hur de
konstruerade kvinnlighet, manlighet och kultur
relaterades till de relationer och kvinnor i deras närhet.
Modern mycket viktig för familjeliv och uppfostran
Familjen det viktigaste skyddet och stödet. Att skapa en
egen familj förväntas i den somaliska kulturen, särskilt av
kvinnor. (57-59, 104-105.)
En balansgång mellan två kulturer och rollen som kvinna.
Mindre frihet för kvinnor och traditionella könsroller
men på väg att förändras tack vare utbildning. Flickor vill
inte avfärda någon av kulturerna. De fungerade även i
familjen som en tolk av kulturella skillnader. (39, 103104)
Mödrarna utövade en viss kontroll men släppte också
efter beroende på situation, t.ex. gällande studier och
giftermål. Unga är mellan två statusar. Först som gift blir
man vuxna; en fullgången medlem av samhället. Till
dess ”flicka”.
En kvinna som motstod normer för kvinnlighet kunde ses
som o-kvinnlig och omanligt beteende. (105)
Viktigt med familjegemenskap och kontinuitet av kultur.
När de kunde kombinera nya och gamla kulturen
upplevdes anpassningen som lyckad. Kulturen och
religion; extra viktig.
Att de sociala nätverken krymper upplevdes som
besvärligt. (252)
Upplever sig fortfarande som flykting och annorlunda
gentemot majoritetsbefolkningen. Livet blir som en
aldrig avklarade resa där individen söker sig själv. (146151)
Kvinnorollen blir starkare medan mannens hegemoniska
roll blir svagare. Känslor av misslyckande kan uppstå för
männen. (206-212)
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Bilaga 4. Sammanfattning av internationell forskning
Forskare/ År
Nordiska studier
Charlotte Melander,
2007.

Ämne/fokus

Resultat

Socialt arbete,
somalier,
transnationella
nätverk, sociala
stödformer.

•

•

•
•
Kristian Svenberg,
Bengt Mattson &
Carola Skott, 2009.

Medicin,
antropologi,
Sverige, hälsa,
somalier, exil,
identitet.,
kvalitativa
intervjuer.

•

•
•

•
•
Katrine Fangen, 2007.

Sociologi,
Norge,
kvalitativa
intervjuer,
tillhörighet,
etnisk/nationell
identitet,
vardagsliv,
somaliska
ungdomar.

•

•

•

•
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Somalierna anpassade sig inte endast till
den lokala kontexten, deltog i ett globalt
släktnätverk.
Det existerade normer gällande rättigheter
och skyldigheter till stöd. Familjens goda
rykte och heder på spel om man inte kan
stödja släkten.
Sverige-somalierna kände press eftersom
de ansågs ha det bättre ställt än andra.
Svårigheter att komma in
arbetsmarknaden och egen familj att
försörja: stöd problematiskt. (140-143).
Exil utmanar en persons identitet, ofta på
ett smärtsamt sätt; familjer splittrats, hem
och tillhörigheter förstörda.
Flyktingarna ville inte presentera sig som
offer utan som aktiva aktörer.
Somalierna har en stark gemenskap inom
den etniska gruppen som de kunde
identifiera sig med vilket gjorde
situationen lättare.
Identiteten fortfarande starkt influerade
av hemlandet trots många år i Sverige.
Diskrimination och rasism påverkade
välmåendet. (279-288).
Tre viktiga faktorer gällande tillhörighet;
1. Social identitet, hur andra ser en
påverkar hur man själv kan identifierar
sig. Alltid somali eftersom såväl egna
som norrmän alltid ser dig som det.
Känner inte helt tillhörighet till Norge
pga. fördomar mot somalier.
2. Geografisk position definierar ofta
hem. Överskuggar etnisk och nationell
identitet.
3. Vardagsliv; ofta en kulturell mix, men
etniska somaliska identiteten stabil.
Somalia inte hemma man nog kulturen.
Kontinuitet viktig, syntes ofta genom
religion. Viss kritik av de äldre
somalierna trots detta.
En del ville dock t.o.m. skydda sina
framtida barn från den somaliska kulturen
och tog visst avstånd. Pga. social identitet
inte helt möjligt; blev då istället politiskt
aktiv och har en vilja att förändra
kulturen eller se sig själv som
transnationell. (409-411)

Oivind Fuglerud & Ada
Engebrigtsen, 2006;
Ada Engebrigsten,
2007.

Antropologi,
Norge, kultur,
socialt kapital,
somalier,
tamiler. (2006)
Antropologi,
Norge, släktskap,
genus,
anpassning,
Somali-Tamil.
(2007)

•

•

•

•

•
•

Sara Johnsdotter (2003),
Sara Johnsdotter &
Birgitta Essén (2005);
Birgitta Essén &
Charlotte WilkenJensen (2003)

Sverige, kvinnlig
könsstympning,
somalier,
kvalitativa
intervjuer, social
politik samt
vårdvetenskap.

•

•

•

•

•
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Socioekonomisk och politisk position har
betydelse för anpassning. Somalisk
gemenskap i Norge; svagt socialt kapital i
Norge.
Splittrad grupp p.g.a. klanproblematik,
låg inkomst, låg utbildningsgrad och
därmed beroende av välfärd. Kort historia
i Norge jämfört med Tamilerna, splittrad
organisering.
Svår anpassning även för att de har haft
svårare att bli accepterade i samhället än
tamilerna pga. attityder om somalierna
som misslyckade. (2006, 1118-1126;
1131.)
P.ga attityder mot somalier blir de
pressade att bli socialiserade till det
norska samhället. Att upprätthålla
kontinuitet kombinerat med anpassning är
en generell utmaning för immigranter.
Svårt för somalier pga. tidigare nämnda
utmaningar med det svaga nätverket och
norska samhället.
Pressen att anpassa sig kan leda till
kontroll över de yngre generationerna.
Osäkerhet och konflikt präglar den
somaliska gruppen. Kritik av
integrationsbegreppet, anpassning kan
vara svår och komplex.(2007, 727-229;
743-744.)
Inga dokumenterade fall av
könsstympning i Sverige (lag sedan
1982). Somalierna i exil baserar sin
uppfattning på religion mera än kultur
därför attityder på väg att förändras.
Rädsla för myndigheter och
omhändertagning. De flesta understöder
lagstiftningen, anses det inte vara
kulturimperialism. En del stödjer svagare
form av omskärning där kvinnan inte tar
skada.
Feminism och mänskliga rättigheter kan
t.o.m. ha motsatt effekt på attityder,
förebyggande åtgärder borde komma från
muslimskt håll. (Johansson 2003, 361362; 371.)
Finns mycket rykten kring
könsstympning, också bland
somalierna. ”Andra förespråkar – inte
jag”. Vem är de andra? När inga bevis
finns borde man vara försiktig med att dra
slutsatser. Politisk hegemoni; media och
politiker osv påstår mycket men har inga
bevis på utövning. (2005, 586-587)
I Somalia långa kulturella rötter och
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ansett som normalt.
Rykten i även i Finland att barn tas
utomlands men enligt Tiilikainen (2003a)
så är det också en tradition som förändras
i exil. (Essén & Wilken-Jenson 2003,
983-686.)
Männen upplevde att genusroller
förändras i väst; på väg bort från ett
patriarkaliskt könsmaktssystem och en
respekterad manlighet.
Istället makten överflyttad till
välfärdsstaten och även
kvinnor. ”Befriade kvinnor och
misslyckade män”.
Möjligen en allmän förändring mot
jämställdhet i samhället som också kan
ses i den somaliska gruppen.
Inom den somaliska gruppen (föreningar
och transnationellt) kunde mannen återfå
sin tidigare roll vilket gav trygghet men
kunde inte överföras till resten av
samhället. (203-204, 185-187.)

Hur används narrativ för att hantera exil;
kollektiv minne för att komma ihåg
hemlandet på ett positivt sätt. Hantera det
dagliga livet och bakgrunden lättare
genom socialt stärkande nostalgi.
Helande att kollektivt minnas
• Sorg över tidigare stark gemenskap och
förtroende. Det ansågs viktigt att återfå
gemenskapen.
• Men trots nostalgi fanns det ett stark
aktörsskap och kapacitet samt en vilja att
anpassa sig till det nya livet. (2012, 1417.)
• Kvinnorna upplevde att exil och flykt hade
gjort sociala nätverk svaga och
frånvarande. Längtan och nostalgi efter
gemenskapen i hemlandet. Depression och
ångest vanligt.
• Socialt kapital svåra att överföra och
bygga upp igen i exil. (88-89; 96.)
• Kriget har gjort det svårt att lita på andra.
Skvaller vanligt bland kvinnorna. Svårt att
uppfostra barnen ensamma, misstro mot
myndigheter och nya värderingar hos
barnen. Önskan om stöd. (93-94)
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Särskilt äldre kvinnor kan ha en stabil
genusidentitet vid flykt, men reflektion
krävs vid immigration.
Möjligheter till studier och arbete skapar
förändring.

•

Kristin M. Langellier,
2010.

Kulturstudier,
U.S., somalisk
kvinna, narrativ
fallstudie, genus,
etnicitet,
identitet.

•

•

•
Chin Hu et al., 2009.

Sociologi, U.S., •
första
generationens
•
invandrare,
muslimska
•
kvinnor, religion,
genus.

Elźbieta M Goździak,

Flyktingstudier,
U.S.,
flyktingkvinnor,
religion, genus,
feminism,
identitet, baserat
på hennes
tidigare studier.

2008.

•

•

•

•

•

121

Höga skilsmässosiffror p.g.a. att
traditionell rollfördelning förändras och
inte accepteras. Minst stress i familjer där
kvinnan vill bli hemma. Störst förändring;
ensamstående kvinnor, självständighet.
Förändrar förhållanden, särskilt bland
unga. (68-80.)
En narrativ analys av hur identiteten
förevisas i olika situationer; dialogiskt och
transnationellt möte.
Identiteten kan vara komplex; somalikultur
och islam viktig men kvinnan omarbetade
sin uppfattning med kritiskt tänkande.
Också kritik mot feministisk uppfattning
om islamska kvinnor.
Islam kan inte bli förstådd utan att ta i
beaktande den levda platsen samt genus,
klass och ras. (87-90.)
Kvinnorna tog avstånd från västerländsk
feminism och genusroller.
Traditionella islamska genusrollerna
understöddes.
De såg fördelar med utbildning och arbete
men kvinnorna ville motstå pressen att
formas till en ”amerikan”. Muslimsk
kvinna; stark identitet därför kunde de
identifiera sig som ”muslimsk amerikan”.
(2009, 50-52.)
Religion en viktig identitetskälla;
individuell som social. Viktigt emotionellt
stöd.
Genus och etnicitet hör ihop;
flyktingkvinnor reproducerar ofta
kulturella traditioner samtidigt som de
omskapar dem i ett nytt samhälle.
Ofta manliga ledare som har ett syfte med
att upprätthålla traditioner, men vissa
kvinnor ifrågasätter och tolkar på nya sätt.
Muslimsk feminism inom akademiska
välden: Hashim (1998) & Miernissi
(1991); slöjan inte något koranen påbjuder.
Förespråkar starkare feminism inom islam.
Ahmed (1998): Kvinnor på gräsrotsnivå
borde dock kunna ta till sig argument för
feminism eftersom de annars bli endast ett
objekt man diskuterar. Utbildning centralt.
(Goździak,193-195.)

Bilaga 4. Narrativ intervjuguide
INLEDANDE SKEDE:
Vem är jag och vad gör jag?
Syftet med intervjun: Att få en bild av hur livet/ vardagen kan se ut för en somalisk kvinna i
Finland. Vad har varit lätt och vad har varit svårt, möjligheter och svårigheter. Jag strävar efter
att uppnå en större förståelse för somaliska kvinnornas liv, din chans att berätta vad du vill att vi
skulle veta om detta.
Materialet används till/konfidalitet: Min pro graduavhandling där ungefär 5-6 intervjuer
ligger till grund för min studie. Jag kommer att behandla allas berättelses som den unika
berättelse de är men också vara mycket noga med att alla är anonyma och inte kommer att
kännas igen.
Du har blivit vald för att: Jag har valt att kontakta dig eftersom x tipsade om dig, hon trodde
att du var en somalisk kvinna som gärna skulle delta i min forskning kring somaliska kvinnor i
Finland och att du skulle kunna berätta öppet om dina erfarenheter.
Jag skulle gärna önska att höra din berättelse om hur du upplevt livet i Finland som somaliska
kvinna. Du får gärna berätta fritt din berättelse om ditt liv från t.ex. att du kom till Finland eller
också om du önskar från tiden i Somalien. Genom din egen berättelse förstår jag vad som är
viktigt för dig och hur ditt liv som somalisk kvinna i Finland är och har varit. Jag lyssnar mest i
detta skede när du berättar det du vill om ditt liv. Jag frågar först senare frågor om teman som
jag tänkt ta upp.
Intervjuns upplägg: Jag kommer att spela in intervjun. Det är för att jag inte ska behöva
anteckna och för att jag inte ska missa något som sägs. Det är ingen förutom jag som kommer
att lyssna på inspelningen och när jag är klar med pro gradun kommer jag att förstöra
inspelningen. Är detta ok?
Informerat samtycke: Det är helt frivilligt att delta i intervjun. Går att avbryta när som helst.
Jag betonar också att du aldrig är tvungen att svara på en fråga eller berätta något du inte vill
och jag uppmanar dig att säga till om du inte vill svara. Det du önskar att inte berätta mera
ingående på så är det bara att säga att du inte önskar tala mera om det.
Övrigt: Jag betonar att det inte finns några rätt eller fel i de frågor som kommer att ställas och
uppmuntrar till utförliga och ärliga svar.
ÖPPEN BÖRJAN:
Kort om vem du är, din familj idag och vad du gör, jobbar/studerar?
Skulle du vilja berätta om ditt liv för mig, från början till nu (alternativt från när du kom
till Finland) till nu?
Går det inte så t.ex.
•
•
•
•

Berätta om din barndom (kan vara känsligt)
Berätta om din familj.
Berätta om när du kom till Finland, hur var det?
Vad är och har varit viktigast för dig i livet?

TEMATISKA DELEN:
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1.

Interna frågor: Följ upp på frågeställningar som kommit fram i berättelsen, kan du
berätta mera om xx? Inarbetat också deskriptiva, hur kände du då? Varför?

2. Externa frågorna. (samt inarbetat deskriptiva/ argumentativa) Egna teman som inte
tidigare kommit upp.
Kom ihåg att fråga aktiverande varför frågor. Be informanten utveckla.
Arbetsliv och studier.
Berätta, hur har du upplevt arbetslivet och studier i Finland. Vad tänker du om
det?
Har det varit svårt/lätt att få arbete/studieplats? På vilket sätt.
Hur viktigt är detta för dig? Familjeliv mera viktigt? Begränsningar om man har
familj och man?
Hur tänkte du till en början om att ditt liv i Finland skulle se ut och hur tänker du
nu?
Relationer till familj och omgivning
Vill du berätta mera om vilken roll din familj har i ditt liv? (om det inte redan
kommit upp så kan det vara känsligt)
Vad tycker föräldrar när/om barnen tar intryck av den finländska kulturen?
Finns det någon skillnad i hur du vill uppfostra dina barn/om du får barn till
skillnad från hur dina föräldrar uppfostrade dig? (exempel)
Vilken roll har du i din familj? Vad är dina uppgifter som kvinna?
Har relation förändrats sen du kom till Finland?
Vikten av religion och islam?
Berätta, hur viktig är religion för dig?
Berätta, hur tar sig religionen uttryck i vardagen?
Är den mera viktig nu än tidigare? Varför?
Har finländare förståelse för din trosuppfattning?
Somaliska/muslimska traditioner, hur viktiga är de för dig och hur ser du på dem
nu till skillnad från förr? Som ramadan, inte äta griskött och slöjan? Skillnad från
tidigare.
Identitet och livet i ”exil”
Berätta, hur ser du på Somalia idag? Alltid hemlandet, starka band?
Vad betyder Finland för dig? Vad är positivt med den finländska kulturen?
Negativt?
Starka band med dina landsmän i Finland? Hur viktigt är det somaliska nätverket
för dig?
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Diskrimination
Berätta. Har du upplevt diskrimination eller rasism i Finland? Utanförskap?
Hur upplevde du det att integreras i det finländska samhället? Vad gjorde det
svårt eller lätt? Utvecklats med tiden?
Myndighetskontakt
Hur har myndighetskontakten överlag upplevts? Litar du på myndigheter i
Finland? Varför/Varför inte?
Har du haft kontakt med social arbetare? Hur var det? Vad kunde förbättras i
kontakten med socialarbetare?
Vad skulle göra det lättare att integreras i det finländska samhället?
Finns det i allmänhet svårigheter att få ihop somaliska kulturen och det finländska? Eller är de
två lätta att pussla ihop de två? Finns det något annat du ännu vill säga innan vi avslutar?
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