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Migration och exil innebär
stora påfrestningar på individ
och familj. De psykosociala kon-
sekvenserna har studerats hos 28
familjer som kommit till Sverige,
och som i sina hemländer levt i
en patriarkalisk struktur. Att få
dessa familjer att se sambandet
mellan de konflikter de upplever
och migrationens effekter kan
vara en hjälp för dem att finna
egna lösningar på sina problem.

Migration är en komplicerad och i
vissa fall långvarig process som medför
många förändringar i både det sociala,
psykiska och fysiska tillståndet hos in-
divider och familjer. I denna artikel för-
söker jag belysa enbart de förändringar
som sker i den patriarkaliska familje-
strukturen under migrationen och som
påverkar individens integration i det
nya samhället. Syftet är således inte att
belysa terapeutiska aspekter och be-
handlingsmetoder eller att ge lösningar
på olika problem.

Underlag till artikeln har jag fått ge-
nom mitt mångåriga arbete med invand-
rare som sökt mig i min egenskap av
psykiater för bedömning eller behand-
ling av olika psykiska och sociala pro-
blem. Jag har observerat att en del av
dessa problem kan förklaras av och re-
lateras till de förändringar som drabbar
familjestrukturen i det nya landet. För
att kunna studera sådana psykosociala
problem har jag valt 28 familjer.

Urvalskriterier har varit att dessa fa-
miljer:
– har kommit från ett land och en kul-

tur där en patriarkalisk modell do-
minerar samhället och familjestruk-
turen,

– har följt denna modell i sina interna
relationer oavsett om alla familje-

medlemmar gillat den eller bara böjt
sig för omgivningens krav,

– tillhört en socioekonomisk medel-
klass i sitt hemland och bott i en re-
lativ storstadsmiljö,

– varit tvungna att lämna sitt hemland
på grund av olika politiska kriser
och/eller krig, dvs att familjen kom-
mit till Sverige som asylsökande,

– flyttat i sin kärnstruktur, dvs pappa,
mamma och barn,

– under sin resa till Sverige har bott
minst tre månader i ett annat land
(flyktfas) och har vistats på flyk-
tingförläggning minst sex månader
när de anlänt till Sverige,

– alla familjemedlemmar var inneha-
vare av permanent uppehållstillstånd
vid den första kontakten med mig.

Majoriteten (16) av familjerna har
sitt ursprungliga hem i Mellanöstern
(Turkiet, Iran, Irak, Libanon, Syrien,
Palestina) 4 familjer kom från Asien
(Pakistan, Bangladesh), 4 från Nord-
afrika (Egypten, Marocko) samt 4 från
östra Afrika (Somalia, Etiopien, Eri-
trea). I religiöst avseende var majorite-
ten (22) muslimer och de övriga kristna.

Familjebegrepp och struktur
Familjebegreppet har olika innebörd

i olika kulturer. I vissa kulturer (främst
i vissa delar av Afrika söder om Sahara)
omfattar familjen hela stammen, medan
i andra delar av världen (t ex i vissa de-
lar av Mellanöstern och Asien) i detta
begrepp ingår pappa, mamma, barn och
den närmaste släkten, dvs föräldrar och
syskon till pappan och mamman. På
andra håll i världen (mest i västländer-
na och Nordamerika) betraktas familjen
som en kärna med enbart pappa, mam-
ma och barn.

Oavsett hur man ser på familjen har
den existerat som enhet genom histori-
en och haft en viktig funktion för indi-
viden och samhället. Inom familjesy-
stemteorin anser man att relationerna
inom en familj bygger på interna rela-
tioner bland medlemmarna i familjen. 

Familjestrukturen består av olika
subsystem, såsom barn-, syskon- och
föräldrasubsystem. Familjen i sin hel-
het tillhör ofta andra övergripande sys-
tem såsom släkten, minisamhället, na-
tionen osv. Relationer mellan olika fa-

miljer bildar ett system av externa rela-
tioner som reglerar familjens sociala
tillvaro i samhället.

»Den modell som beskriver famil-
jens sätt att organisera sina relationer
och positioner inom systemet för att
uppnå jämvikt och stabilitet kallas ofta
familjestruktur» [1]. Familjen i denna
bemärkelse ses som ett system av inter-
na och externa relationer. Sättet att för-
dela positionerna inom systemet har
kulturell grund eftersom familjens in-
terna relationer och positioner är bero-
ende av den historiska och traditionella
utvecklingen i hemlandet. Rollfördel-
ningen och maktutövningen inom
strukturen har stor betydelse för att de-
finiera familjestrukturen.

Den patriarkaliska strukturen
Den patriarkaliska modellen illu-

streras i Figur 1 i form av en pyramid
med olika nivåer. Pappan står högst och
har den övergripande makten inom fa-
miljen och är familjens representant i
kontakterna utåt. Denna bild visar ock-
så att en del av familjestrukturen består
av släkten och att både mammans och
pappans föräldrar ingår i familjen. I vis-
sa länder och samhällen ingår även pap-
pans och mammans syskon, i en s k
storfamilj.

I det traditionella samhället träffas
ofta män och kvinnor genom förmed-
ling mellan familjerna, och skapandet
av familjen gör att de gamla föräldrarna
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känner sin delaktighet och de får där-
med en stor roll i familjen. På grund av
ekonomiska svårigheter lever många
nybildade par kvar i något av föräldra-
hemmen, vilket innebär att de gamla
föräldrarnas makt kan bli större genom
att de är fysiskt närvarande i den nybil-
dade familjen.

I dessa kulturer har farfadern och far-
modern en större betydelse i familje-
strukturen än moderns föräldrar. Sam-
mantaget har de gamla föräldrarna en
högre status i familjehierarkin än 
mamman och barnen inom famil-
jen. I många arabiska länder är far-
fadern arvtagare om det händer
pappan någonting (exempelvis
om pappan dör i krig).

Om pappan lämnar fa-
miljen för att arbeta eller
studera i ett annat land tar
farfadern över ansvaret
för att sköta och skyd-
da barnen och deras
mamma. Om det 
inte finns någon
farfar är det ofta
den äldste bro-
dern som tar över rollen som ansvarig
för barnuppfostran och för familjens
ekonomiska försörjning.

Att ha en stor familj har betydelse då
den för det mesta utgör en starkare och
tryggare miljö för familjen att existera i,
på samma sätt som det kan utgöra makt
och trygghet för hela familjen att tillhö-
ra en övergripande släkt.

I den patriarkaliska traditionella fa-
miljen känner barnen och föräldrarna
stort ansvar och förpliktelser inte bara
mot varandra, utan varje medlem har
också rättigheter och skyldigheter i för-
hållande till en större krets. På detta sätt
utgör relationerna mellan familjemed-
lemmarna en grundval för individens
moraliska liv [2].

Familjens inflytande på individen
präglar inte bara det moraliska livet
utan spelar också en viktig roll i det so-
ciala livet, och därmed lär sig barnet re-
dan från början att sätta familjens heder
och bästa före sitt eget. En individ är
först och främst familjemedlem och
därefter medborgare.

Familjen i denna bemärkelse fungerar
som en »organisation» som ger sina
medlemmar social trygghet, och är i den-
na mening sina medlemmars livförsäk-
ring [2]. Familjen utgör en viss organisa-
tion av de sociala, ekonomiska och mo-
raliska grunderna för individens funk-
tion i samhället, och därmed ökas famil-
jemedlemmarnas ansvar för varandra.

Mamman som buffert
I den tredje nivån i familjens pyra-

mid ligger mammans roll. Historiskt
har mamman i det patriarkaliska sam-
hället fungerat som en förmedlare och

förmildrare av makten från pappan och
de äldre i familjen till barnen. Hennes
roll har också varit att tala för barnens
sak inför pappan och de äldre, hon fun-
gerar som en buffert och har en mycket
stor betydelse. Ju äldre kvinnan är, des-
to mer makt och plats tar hon i familjen
och familjerelationerna.

Denna bild av kvinnans roll i famil-
jen i det patriarkaliska samhället kan
variera beroende på familjens ekono-
miska och sociala tillhörighet samt på
om familjen bor i en stor stad eller i en
liten stad eller by, som ofta är mer slu-
ten och traditionsbunden. Detta begrän-
sar kvinnans roll i samhället jämfört
med livet i stora städer, där många kvin-
nor har ett arbete utanför familjekretsen
och är delaktiga i familjeförsörjningen
och därmed får en större roll och högre
position inom familjen.

Den fjärde nivån i pyramiden upptas
av barnen. Även här ser vi att det finns
en hierarki där pojkar tar makten över
flickor. Den äldste pojken i familjen
räknas som en naturlig efterträdare till
pappan och inskolas i rollen som arvta-
gare av makten i familjen. Om det älds-
ta barnet är en flicka tar pojken som föl-
jer efter henne makten.

Flickor i det patriarkaliska systemet
är en utsatt grupp, de ligger i botten av
det hierarkiska systemet. Flickorna
måste anpassa sig till makthavarna både
inom sitt eget barnsubsystem och inom
systemet i familjen, dvs släkten och 

pappan. Eftersom samhället bygger på
att mannen har en mer framträdande roll
än kvinnan innebär det att familjen i
denna bemärkelse ger pojkarna större
rättigheter och friheter än flickorna att
utöva saker som de tycker om. I vissa
fall sätter man hinder för flickorna att
studera och utveckla sig. En förklaring
till detta kan vara att de manliga familje-
medlemmarna känner rädsla för kon-
kurrens från duktiga flickor som kanske
kan ta över makten från pojkarna.

I det patriarkaliska samhället befin-
ner sig familjen i ett samspel med och

känner tillhörighet till övergripande
organisationer och system i sam-

hället. Bland dem utgör släkten
ett första skyddssystem och mi-

nisamhället (grannar, kompi-
sar, skolkamrater osv) ett

andra skyddssystem.
Myndigheterna ligger i
många traditionella

samhällen i den yttre
kanten av familjens
trygghet och skydd,
och människorna
vänder sig inte i

första hand till myndigheterna för att få
hjälp att lösa sina problem. I stället för-
söker familjen ofta lösa problemen med
de resurser som finns inom den stora fa-
miljen eller i släkten, ibland med hjälp
av grannar och andra i omgivningen.

I det traditionella samhället spelar
omgivningens attityd och mentalitet en
stor roll för att fördjupa och förstärka
den patriarkaliska familjeformen ge-
nom att stödja pappans maktposition
inom familjen. Även skolan har denna
funktion då ett samtal om eleven nästan
alltid innebär ett samtal med pappan.
Det är pappan som blir kallad till dis-
kussion och planering av elevens fram-
tid, inte mamman. Allt detta stärker den
manliga makten att styra familjen och
samhället.

Familjen under migrationen
Migration är en dynamisk process

som innebär en fysisk och psykisk för-
flyttning i tid och rum. Människor be-
stämmer sig för att lämna sina hemlän-
der frivilligt eller genom tvång på grund
av olika omständigheter såsom ekono-
miska behov, sökande efter arbete eller
konflikter som gör det riskfyllt för fa-
miljen att stanna kvar i hemlandet.

Processen börjar redan när männi-
skor tar beslutet att lämna hemlandet
och slutar när familjen i sin helhet hittar
ett fäste i ett nytt land som accepterar
den och där familjen kan rota sig och
börja leva på nytt. Migrationsprocessen
delas allmänt in i tre olika faser, i hem-
lands-, flykt- och mottagandelandsfa-
sen [3]. Jag kommer nedan att beskriva
den allmänna, gemensamma bilden av
de förändringar som skett i familje-
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strukturen under migrationsfaserna i de
28 familjerna (Figur 2).

Flyktf asen
I f lyktfasen förlorade alla familjer sin

trygghet och det skyddssystem som de
haft genom sin släkt och omgivningen i
hemlandet. De stod blottade inför alla
externa omständigheter, faran var stor
och utgjorde ett rejält hot mot familjens
existens. Som försvar konsoliderade fa-
miljemedlemmarna sina relationer och
kände stark tillhörighet och ansvar för
varandra. Familjen återupplevde en viss
harmoni i de interna relationerna (smek-
månadskänsla) där de försökte ta hand
om varandra och glömma problem och
konflikter som var aktuella innan famil-
jen lämnade hemlandet.

Mottagandelandsfasen
Av de 28 familjerna hade 13 valt att i

mottagandelandet behålla den traditio-
nella (patriarkaliska) formen av familje-
struktur, 11 familjer hade skapat en inte-
grerad form och endast 4 familjer hade
bildat en assimilerad form. Här ne-
dan kommer jag att beskriva dessa for-
mer och ge en översikt över de föränd-
ringar som drabbar familjens interna re-
lationer och rollfördelning samt de för-
ändringar som influerar i omgivningen
och hur de påverkar familjen i sin helhet.

Att välja den traditionella (patriarka-
liska) formen innebär att föräldrarna
tillsammans eller (oftast) pappan och de
manliga vuxna i familjen strävar efter
att upprätthålla en patriarkalisk familje-
struktur som liknar den som familjen
hade i hemlandet, utan några föränd-
ringar som tar hänsyn till den nya om-
givningen.

Detta kan uppnås bl a genom att
skapa ett skyddssystem i omgivningen
som ger familjen möjlighet att fortsätta
att leva under patriarkaliska relationer.
Detta innebär exempelvis att familjen
flyttar till ett invandrartätt område där
majoriteten av befolkningen tillhör kul-
turer som accepterar den patriarkaliska
familjestrukturen och därmed stärker
den manliga makten i familjen och ger
den legitimitet, acceptans och styrka.

Att leva enligt denna modell kan in-
nebära en viss grad av isolering från det
övriga samhället, då denna form inte
har någon förankring i det nya landets
familjestruktur där jämställdhet i famil-
jen är garanterad enligt lagen.

Familjen kan, som en följd av detta,
hamna i olika sorters konflikter, framför
allt med samhällets institutioner såsom
skolan och socialtjänsten men även med
människor utanför det bostadsområde
där familjen bor. Detta kan vara en av de
faktorer som tvingar familjen att dra sig
tillbaka till sitt eget bostadsområde för
att kunna leva enligt den patriarkaliska
formen utan att bli störda av myndighe-

terna. Ett annat skyddssystem är att till -
höra religiösa eller traditionellt bundna
församlingar som på sitt sätt förstärker
den patriarkaliska modellen och ger
ökad legitimitet åt dess existens.

Patr iarkatet försvagas
Men ju längre familjen lever i det nya

landet, desto svårare blir det att behålla
en fungerande patriarkalisk modell. 

Detta beror på flera faktorer, och jag
ska nämna tre:

1. Barnen har genom bl a skolan
större möjligheter att integreras i sam-
hället än sina föräldrar. De förändringar
som barnen för med sig in i familjen ut-
gör också ett hot mot den maktutövning
som föräldrarna försöker behålla. Kon-
flikterna blir klarare och djupare ju äld-
re barnen blir och ju mer de integreras i
samhället.

2. Föräldrarnablir ofta mer och mer
beroende av sina barn i kontakterna
med samhället och dess myndigheter.
Detta kan vara särskilt tydligt om för-

äldrarna är arbetslösa, socialbidragsta-
gare, sjuka eller gamla och har haft svårt
att lära sig språket eller skaffa sig en so-
cial position som motsvarar den de hade
i hemlandet.

Denna situation förstärker föräldrar-
nas sociala regression genom att pappan
förlorar sin viktiga funktion som han
hade i hemlandet, nämligen att repre-
sentera och vara familjens språkrör utåt
i samhället. Därmed fördjupas konflik -
ten inom familjen.

Pappans position drabbas ytterligare
genom att han ofta också förlorar rollen
som försörjare och ansvarig för famil-
jens ekonomi. Eftersom bidragen som
familjen får avser alla medlemmar ut-
gör det också ett hot mot pappans eko-
nomiska maktställning.

Ett resultat av den ovan beskrivna
utvecklingen är att familjepyramiden
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vänds upp och ned; pappans roll regre-
dieras definitivt och han blir mer och
mer beroende av sina barn. Eftersom
pappan inte är van att se sig i underläge
kämpar han hårt för att vända triangeln
rätt igen och återfå sin styrande roll.
Denna kamp föder ofta konflikter som
leder till stora problem.

Vissa pappor utövar sin makt med
otillåtna metoder, exempelvis våld,
misshandel och förtryck av andra med-
lemmar i familjen. Andra fäder kom-
penserar sin förlorade sociala position
genom att söka stöd i traditioner och re-
ligiösa regler. Vissa drar sig tillbaka och
blir helt isolerade med depression och
ångest som dominerande symtom. Åter
andra av dessa pappor kompenserar sin
situation genom att fly totalt från rea-
liteterna med hjälp av droger eller and-
ra destruktiva beteenden.

3. Mammans roll är också utsatt.
Kvinnor är allmänt mer öppna för att
skapa sociala kontakter med omgiv-
ningen (grannar, landsmän– särskilt
kvinnor, daghems- och skolpersonal
osv), vilket ger dem större möjligheter
att integreras i det nya samhällets soci-
ala liv. Närheten till barnen bidrar ock-
så till att mamman snabbare får känne-
dom om omgivningen.

Att studera och lära sig språket och
att kanske till och med skaffa ett arbete
som ger en viss ekonomisk trygghet kan
ytterligare hjälpa kvinnan i hennes inte-
gration. Kvinnan får därmed större möj-
ligheter att frigöra sig från de begräns-
ningar som det patriarkaliska systemet
sätter för henne.

Dessa stridande krafter, dvs frihets-
längtan och bundenheten till traditio-
nerna, föder en inre konflikt som påver-
kar mammans fysiska och psykiska till-
stånd. Många kvinnor i de traditionella
familjerna hittar inga möjligheter att be-
möta omgivningens negativa synsätt
om de söker ändringar i familjen eller
vill fr igöra sig på ett sätt som inte accep-
teras i den etniska gruppen. En stor del
av dessa kvinnor föredrar därför att tåla
och acceptera situationen som den är.

Vid skilsmässa kan kvinnan hamna i
konflikt inte bara med sin före detta
man utan också med hela omgivningen,
ibland även med sin egen familj. Kvin-
nan utsätts för en stark social isolering
som är svår att hantera om hon inte har
den inre styrka och det stöd utifrån som
hon behöver för att möta ensamheten.
Att bli socialt isolerad kan innebära en
mycket stark påfrestning för kvinnan,
eftersom tillhörigheten till gruppen och
familjen ofta är avgörande för hennes
identitetsupplevelse.

Den integrerade familjen
I den integrerade familjestrukturen

försöker familjen modifiera och anpas-
sa sig till de nya kraven från omgivning-

en. Denna modell kommer att innehålla
flera element från den demokratiska fa-
miljestrukturen, såsom jämlikhet mel-
lan pappan och mamman och öppenhet
i relationen till barnen, men också en
del patriarkaliska element.

Pappan och mamman kan anpassa
sig i viss mån, men de håller sig ofta
inom de ramar som ursprungslandets
övergripande traditioner och kulturella
normer anger. Denna familjeform har
ofta goda förutsättningar att utveckla ett
harmoniskt samspel med omgivningen.

Att föräldrarna har god utbildning
och möjligheter till arbete spelar en stor
roll i familjens integration i det nya
samhället. Dessa familjer behåller ofta
ganska goda kontakter med sina lands-
män, men skapar också nya kontakter
och vänskapsrelationer med människor
från olika kulturer i omgivningen.

Den assimilerade famljen
Den assimilerade formen kallar vi

den familj som i sitt sätt att strukturera
sig har brutit med sin egen kultur och
som försöker ordna ett familjemönster
som till både innehåll och form liknar
det som är dominant i det nya landets
kultur. Denna familj hamnar därmed i
en konflikt och tappar i längden sin
identitet. Familjen får svårt att accepte-
ras av de infödda människorna i det nya
landet men finner inte heller trygghet
hos sina landsmän. Familjen befinner
sig i ett vakuum som påverkar alla med-
lemmar. Vakuumet innebär ofta isole-
ring, vilket i sig kan utgöra en psykisk
belastning och orsaka nya former av in-
terna konflikter.

Omgivningens attityder mot en fa-
milj av denna typ kan ha stor betydelse.
Familjer som bor i ett svenskdominerat
område och blir accepterade av om-
givningen har lättare att komma ur va-
kuumet. De har större möjligheter att
fungera harmoniskt än familjer omgiv-
na av skeptiska svenskar vilka sätter
upp onödiga gränser som hindrar famil-
jemedlemmarna att skaffa vänner. Där-
med fördjupas familjens isolering och
familjen hamnar i en dubbel isolering
genom att den har brutit med sina lands-
män och deras värderingar utan att ha
blivit accepterad av inhemska svenskar.

Det finns många faktorer som påver-

kar familjens val av struktur och därmed
även vilka psykosociala problem som
den kan drabbas av.

I mitt material har tiden som famil-
jerna bott i det nya landet inte varit av-
görande för deras val av familjestruk-
tur; tiden har för alla familjer varit näs-
tan lika lång (4,8–5,8 år).

Jag har inte heller kunnat relatera
familjens val av struktur till föräldrar-
nas utbildningsnivå. Dock ser vi en viss
intressant tendens på så vis att föräldrar
med gymnasie- eller minst 3 års hög-
skoleutbildning dominerar bland inte-
grerade och assimilerade familjer, med-
an föräldrarnas utbildningsnivå är lägre
bland familjer som behållit den traditio-
nella familjemodellen (Tabell I).

En hög utbildningsnivå ger en viss
öppenhet för integration. Ju högre ut-
bildning människor har, desto öppnare
är de för kommunikation. De har dess-
utom större möjligheter att lära sig det
nya språket genom att de ofta har en viss
kännedom om andra språk än sitt mo-
dersmål.

Det utgör en klar psykisk belastning
för utbildade människor att inte få chans
och möjlighet att utöva ett yrke som
motsvarar deras kompetens och erfa-
renhet. Besvikelsen påverkar självför-
troendet och de drar sig ofta tillbaka och
hamnar i utkanten av samhället trots sin
höga utbildning.

Invandrarna som resurs
Vi måste ta tillvara de resurser som

invandrare bär med sig när de kommer
till Sverige, och se till att de blir en styr-
ka för hela samhället, särskilt som det
svenska samhället inte har bekostat de-
ras utbildning. Att hjälpa invandrade
akademiker att snabbt komma in på ar-
betsmarknaden och ta tillvara deras
kunskap ger positiva resultat inte bara
för den enskilde utan för hela samhället.

Typ av boendeområde (Tabell II)
spelar en viktig roll för valet av familje-
struktur. Att bo i ett invandrartätt områ-
de utgör en viss trygghet, men ställer
också vissa krav på familjen och indivi-
den att anpassa sig till områdets regler
och traditioner.

Det är inte heller lätt för invandrarfa-
miljen att bo i ett svenskdominerat om-
råde med hög social status. Detta ställer
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Tabell I. Utbildningsnivå.

Minst 3 års
Ingen utbildning Grundskola 6–9 år Gymnasium högskola

Pappa Mamma Pappa Mamma Pappa Mamma Pappa Mamma

Traditionell familj 1 1 5 4 6 8 1 0
Integrerad familj 0 0 0 0 4 5 7 6
Assimilerad familj 0 0 0 0 0 0 4 4

1 1 5 4 10 13 12 10



andra krav, och ofta hamnar sådana fa-
miljer i en naturlig isolering som visser-
ligen kan bli lättare med åren, men
många familjer orkar inte vänta någon
längre tid i denna isolering. Områden
med hög social status ställer dessutom
ekonomiska krav – för att kunna leva
där måste familjen ha en viss ekono-
misk och social ställning med ett yrke
som tillåter att man bor i ofta dyra hus.

Även områden med blandad befolk-
ning har sina problem, bl a erbjuder de
ofta inte så stora möjligheter till bra
daghem, skola och fritidsverksamhet.

Form av inkomst och föräldrarnas
sysselsättning (Tabell III) spelar en av-
görande roll för valet av familjestruktur.
Uppkomsten av sociala och psykiska
problem har samband med hur männi-
skor är involverade i det nya samhället
och vilken social status som de kan
skaffa sig här. Människor som är margi-
naliserade och drabbade av utanförskap
riskerar en psykosocial problematik,
som kan vara avgörande för att de ham-
nar i ett ännu mer utsatt läge med för-
djupad marginalisering och distans till
det svenska samhället.

Dagens utbredda arbetslöshet drab-
bar alla människor oavsett om de är in-
vandrare eller infödda svenskar. Risken
är dock större att invandrare inte hittar
ett arbete, ofta på grund av deras språk-
svårigheter och/eller bristande känne-
dom om arbetsregler och kultur. Detta
kan medföra en hög grad av marginali-
sering och vara en viktig orsak till upp-
komst eller fördjupning av psykosocia-
la kriser.

Sju hade eget företag
Sju av de 28 familjerna har haft sys-

selsättning i ett eget företag, ofta inom
service och handel såsom försäljning av
grönsaker eller städarbete. Dessa famil-
jer har det ganska bra ekonomiskt, men
deras sysselsättning medför knappast
någon större kontakt med det svenska
samhället eller med svenskarna i all-
mänhet.

Att arbeta är i sig viktigt, men arbe-
tet måste också ha en social funktion
och påverka människor att lära känna
varandra, bygga broar, motverka fördo-
mar och få dem att känna att de är en del
av samhället. Många invandrare idag
väljer emellertid att arbeta i egna affä-
rer, köra taxi och arbeta med annan ser-

vice för att undvika att komma i närma-
re kontakt med svenska samhällets
strukturer utöver vad deras yrke kräver.

Detta kan fördjupa marginalisering-
en och bädda för uppkomsten av fördo-
mar hos invandrare mot den infödda be-
folkningen, men också öka främlingsfi-
entligheten hos den infödda svenska be-
folkningen.

Psykosociala problem i exilen
Under de senaste fem åren har jag ar-

betat med familjer som sökt hjälp hos
mig, på grund av olika psykosociala
problem som gällt hela familjen eller,
oftast, någon av familjemedlemmarna.
En del av dessa individer hade psykiska
symtom såsom depression, ångest, oro,
sömnproblem, irritabilitet eller kon-
centrationssvårigheter. Andra sökte på
grund av stressrelaterade symtom med
en kombination av somatiska och psy-
kiska besvär av olika intensitet, tex
mensrubbningar, hypertoni, panikat-
tacker, spänningshuvudvärk, muskel-
spänningar eller ont i kroppen.

I mitt arbete har jag redan från bör-
jan försökt att relatera symtomen till
den sociala miljön och till omständig-
heterna i familjen, vilket  gett mig möj-
lighet att se individens psykiska åkom-
mor som tecken på disharmoni i det so-

ciala livet och i familjelivet. Många av
dessa psykiska och somatiska symtom
har kunnat relateras till den stress som
är en naturlig reaktion i samband med
migrationen [4].

Andra symtom kan relateras till de
konflikter som familjen går igenom. Att
rikta behandlingen enbart mot symto-
men utan att ta hänsyn till patientens
hemmiljö och familjeförhållanden in-
nebär att behandlingen är tillfällig med
stor risk för återfall. Behandlingen av
individen måste kombineras med hjälp
till hela familjen för att återskapa har-
moni i dess interna relationer, vilket i
sig kan räcka som behandlingsåtgärd.

Vilka psykosociala problem som do-
minerat bland de 28 familjerna framgår
av Tabell IV. Generationskonflikter fö-
rekommer i tolv fall – mellan föräldrar
och barn samt mellan syskon och då sär-
skilt mellan pojkar och flickor. I sju fall
har konflikten inträffat i familjer av den
traditionella formen, där denna konflikt
dessutom är intensivare och ofta får dra-
matiska konsekvenser.

Ungdomar som växer upp i denna
form av familjerelation hamnar i en an-
nan typ av kris, som jag kallar kulturtill -
hörighetskris. Med detta menar jag att
dessa ungdomar ofta befinner sig i en
ständig kamp för att hitta en balans mel-
lan hemmet– med dess starka bunden-
het till hemlandstraditionerna – och de
krav som det nya samhället ställer på
dem.

Kulturtillhörighetskris av olika in-
tensitet finns hos i stort sett alla in-
vandrarungdomar, men är troligen star-
kare och djupare hos dem som tillhör
traditionella familjer. Anledningen är
den stora skillnaden mellan hemstruk-
turen och samhället, vilket gör den dag-
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Tabell II. Typ av boendeområde.

Invandrartät förort Blandat område Svenskdominerat område

Traditionell familj (n=13) 10 2 1
Integrerad familj (n=11) 5 3 3
Assimilerad familj (n=4) 0 3 1

Totalt 15 8 5
Procent 53,6 28,6 17,8

Tabell IV. Typ av psykosociala problem som dominerar hos familjen.

Traditionell familj Integrerad familj Assimilerad familj Totalt

Konflikt med myndighet 3 0 0 3
Konflikt med släkten 0 2 0 2
Skilsmässa 1 3 3 7
Generationskonflikt 7 4 1 12
Misshandel 2 1 0 3
Missbruk 0 1 0 1

Tabell III. Form av inkomst och sysselsättning.

Socialbidrag, Pension,
Arbete i arbetslöshets- sjukpension,

Arbetar eget företag ersättning sjukskrivning

Pappa Mamma Pappa Mamma Pappa Mamma Pappa Mamma

Traditionell familj 3 2 2 0 5 6 3 5
Integrerad familj 6 8 4 1 1 1 0 1
Assimilerad familj 3 2 1 0 0 2 0 0

12 12 7 1 6 9 3 6
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liga »resan» mellan hemmet och sam-
hället särskilt plågsam och krävande.

I denna grupp har jag inkluderat även
konflikter mellan syskon och särskilt
mellan pojkar och flickor (syskonav-
undsjuka, konkurrens, maktutövning
osv). Detta problem beror troligen på
familjens syn på barnen, där pojkarna
ofta har äran att vara arvtagare och be-
varare av familjens namn, heder och so-
ciala position. Av denna anledning får
pojkar mer utrymme och bättre position
i familjen än flickor. De får gå ut mera
och även skaffa flickvänner som vissa
familjer ser på med glädje och stolthet
samtidigt som de förbjuder sina flickor
att skaffa pojkvänner.

Tyst protest bland flickorna
Denna orättvisa behandling föder

hos flickorna en tyst protest som ofta
demonstreras antingen genom en stark
revolt med ibland dramatiska konse-
kvenser eller genom en tillbakadragen
livsstil som negativt påverkar flickornas
vidare integration i samhället. Många
invandrarfamiljer hittar ändå en viss ba-
lans i relationen mellan pojkar och
flickor. Detta ger en stabilitet i familjen
som jag i stor utsträckning sett hos de
integrerade och assimilerade familjer-
na.

Det svenska samhället har sedan
många år ganska välformulerade lagar
till skydd för barnen samt lagar om lika
rättigheter för könen. Detta uppfattas
ibland på fel sätt av en del invandrar-
ungdomar. »Friheten» för dessa ungdo-
mar är ett gränslöst och oansvarigt liv
inom familjen utan hänsyn till föräld-
rarna eller ansvar gentemot familjen.

Föräldrar som ingriper för att stoppa
en hotande utveckling för främst flick-
an men också för hela familjen kan i vis-
sa fall bemötas med skepsis och mot-
stånd från sociala myndigheter eller
skolan. Detta medför en risk för att
många invandrarföräldrar inte vågar in-
gripa tidigt och på ett tydligt sätt för att
stoppa en farlig utveckling. Särskilt för-
äldrar i en utsatt position, med bristan-
de möjligheter att uttrycka sig på svens-
ka språket och med föga kännedom om
samhällets lagar och regler, utnyttjas
lätt av ungdomarna i familjen.

Denna situation bör noggrant beak-
tas och studeras av de sociala myndig-
heterna innan man tar parti för eller
emot föräldrarnas uppfostran av bar-
nen. Detta ska göras utan att man mins-
kar möjligheterna för ungdomarna att
hävda sin sak på ett rättvist sätt och att
få möjlighet att utvecklas i trygghet.

Respekt för ungdomarnas självstän-
dighet är ett mål som familjemedlem-
marna tillsammans måste kämpa för.
Både föräldrar och barn samt ungdomar
inom invandrarfamiljer måste få utbild-
ning i de lagar och regler som reglerar

familjerätten, för att hindra misstag och
att vissa medlemmar utnyttjas av andra
inom familjen.

Familjemedlemmarna bör själva 
försöka hitta sina egna lösningar på
konflikter med bibehållen respekt för
lagen och allas trivsel. Friheten inom
familjens ramar och acceptans ger ung-
domar möjligheten att vara självständi-
ga utan att hamna i dramatiska konflik -
ter.

Skilsmässa är det näst största proble-
met i vårt material. Skilsmässa före-
kommer i lika hög grad hos integrerade
som hos assimilerade familjer. Orsaker-
na till dessa skilsmässor varierar men
vanligast är relationsproblem mellan
makarna, ofta en följd av att kvinnan
hävdar sin rätt och begär skilsmässa. Vi
har inte kunnat notera några specifika
kulturella faktorer i dessa fall.

Intressant är att alla kvinnor som tog
ut skilsmässa hade arbete. I ett fall bad
kvinnan om skilsmässa på grund av att
hon blev sjuk och enligt egen utsago
inte kunde klara sina uppgifter gent-
emot mannen på det sätt som hon öns-
kade. Den lilla andelen skilsmässor
bland traditionella familjer kan bl a
bero på att kvinnan har svårt att identi-
fiera sig utan ett familjeförhållande, el-
ler att förbud och påtryckningar från
omgivningen är så starka och omfattan-
de att kvinnan vid en skilsmässa riske-
rar att hamna i total isolering.

Till detta kan vi lägga att många
kvinnor saknar ekonomisk möjlighet att
klara sig och bo ensamma. I vissa fall är
religiösa regler det avgörande hindret
(som tex att tillhöra en religiös grupp,
såsom den syrianska ortodoxa kyrkan
som endast i vissa mycket begränsade
fall accepterar skilsmässa).

Konflikt med myndighet
Konflikter med myndigheter kan ut-

lösa starka reaktioner och föda stress-
tillstånd. Jag har inkluderat de fall där
konflikten med exempelvis skolan, so-
cialtjänsten eller försäkringskassan va-
rit så pass djup och dramatisk att den lett
till olika, ibland allvarliga, somatiska
och psykiska problem hos en eller flera
familjemedlemmar. Anmärkningsvärt
är att samtliga dessa fall inträffat i de
traditionella familjerna. Skillnaderna
mellan familjens levnadssätt och sam-
hällets lagar och regler var utlösande
faktor. Konflikter kring barnuppfostran
och barnens rättigheter, omhänderta-
gande av barnen samt föreställningar
om jämställdhet mellan makarna hörde
till de heta orsakerna.

I många av invandrarnas hemländer
(bl a Mellanöstern och Nordafrika)
symboliserar myndigheterna förtrycket
i samhället, och man lär sig därmed att
maximalt undvika kontakter med dem.
I stället brukar människor lösa sina pro-

blem med minimal inblandning från
myndigheterna.

I det demokratiska samhället är si-
tuationen annorlunda – där är kontak-
terna mellan myndigheter och medbor-
gare tätare och bredare. Det är troligen
en anledning till att denna typ av kon-
flikter är mer dominant hos isolerade fa-
miljer där rädslan inför, och svårigheter
i, kontakterna med myndigheterna kan
spela in.

Misshandel definieras olika
Misshandel är ett problem som note-

rats i materialet. I två fall – båda i tradi-
tionella familjer– handlade det om
pappans misshandel av sina barn. Den-
na typ av problem har samma orsaks-
mekanismer som ifråga om genera-
tionskonflikter. En viktig sak i detta
sammanhang är att människor definie-
rar misshandel olika utifrån tradition
och kultur. Att t ex slå sina barn (aga) är
tyvärr en modell som används och även
accepteras i många länder (även i vissa
europeiska länder).

Att lära människor ett nytt beteende
och en ny attityd kräver tid och ständig
dialog; därmed är jag skeptisk till de
hårda åtgärder som de sociala myndig-
heterna vidtar mot pappor som slår –
agar – sina barn i uppfostringssyfte (om
inte misshandeln varit systematisk och/
eller en form av förtryck). En differen-
tierad bedömning från myndigheternas
sida utan tidiga ställningstaganden kan
hjälpa dessa pappor att finna andra upp-
fostringsmetoder och påverka deras at-
tityd i barnuppfostringsfrågan.

Konflikt med omgivningen, särskilt
släkten, förekommer i två fall, båda i in-
tegrerade familjer. Släkten är ofta ett av
de skyddssystem som familjen haft i
hemlandet. Försök att frigöra sig från
släktens täta ingripanden i familjelivet
(särskilt hos familjer som har hittat sitt
fäste i det nya landet och inte längre har
behov av den gamla formen av skydd)
föder olika konflikter, där pappan ofta
anklagas för att förråda släktens tradi-
tioner.

Många integrerade familjer klarar
ändå denna situation då de ofta hittat
andra stödpunkter i samhället som er-
sättning för det gamla skyddssystemet.

Sammanfattning
Jag har i denna artikel försökt att ge

en bild av de strukturella förändringar
som äger rum hos familjer under migra-
tionen och exilen. Jag är medveten om
att materialet är alltför begränsat för att
beskriva alla de förändringar som in-
träffar i invandrarfamiljer, men jag ser
de 28 fallen som en illustration av ett
stort och komplicerat problem.

Många invandrarfamiljer finner styr-
ka att klara migrationen och dess på-
frestningar genom att använda sina
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egna erfarenheter och hitta nya meka-
nismer för att tackla psykosociala pro-
blem som drabbar hela familjen eller
någon av dess medlemmar.

Att få familjerna att se dessa konflik -
ter och problem i relation till migratio-
nens strukturella förändringar kan hjäl-
pa dem att, genom ökad insikt om de
processer som pågår inom familjestruk-
turen, påverka och hitta egna lösningar
på problemen.

Jag är medveten om att psykosociala
problem är en naturlig process i indivi-
ders och familjers liv i alla länder och
kulturer, men jag har här försökt att
uppmärksamma migrationsprocessen
och de förändringar som drabbar famil-
jestrukturen som ytterligare faktorer,
vilka ökar risken för uppkomst av psy-
kosociala problem som inte är lika van-
liga i invandrarnas ursprungliga hem-
länder.

Samhället bör utveckla mekanismer
för att förebygga dessa problem och hit-
ta olika åtgärder för att hjälpa dem som
är drabbade. Åtgärderna bör ta hänsyn
till de faktorer som påverkar familjens
möjligheter att forma sina egna interna
och externa relationer. Dit hör att mot-
verka segregerade bostadsområden och
hindra utvecklingen av »getton» samt att
hjälpa invandrare att hitta värdefulla ar-
beten som motsvarar deras utbildning.

Jag hoppas att denna artikel kommer
att stimulera kolleger att fördjupa sig i
ämnet och att även söka andra förkla-
ringar till de psykosociala problem som
möter invandrare som individer och fa-
miljer. Erfarenheter från arbete med in-
vandrare visar ändå att majoriteten eta-
blerar sig väl i det nya samhället och bi-
drar mycket till dess utveckling.
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