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ABSTRACT

Title:  Ten Swedish women’s immigration to North Rhine - Westphalia in Germany.

Author: Margareta Ihrén Dean

Keywords: Migration, Women, Germany, Sweden, the Welfare State

The purpose with this research was to study ten Swedish women’s immigration to North

Rhine - Westphalia  in Germany.

The main questions covered:

1. Reasons for immigration.

2. Experiences of  the immigration process.

3. Description of everyday life in Germany.

The research is based on a qualitative method. The interviews were half structured. To

have more theoretical and historical knowledge I included literature studies. Depending

on their background the women found various degrees of difficulties with the initial

period of immigration. The possibilities concentrated mainly on individual development,

a wider perspective on life and more time for children. The study discusses the

differences between the Swedish  welfare state and the German welfare state. The

Swedish model encourages both spouses to work and provide income. Families in

Germany are more dependent on the man being the sole provider. This contrast has a

profound impact on the interviewees daily lives.
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FÖRORD

Jag vill först och främst tacka er tio kvinnor som med ett stort engagemang har delgivit

mig era historier. Det är intressanta och lärorika berättelser som jag genom livets gång

kommer att bära med mig. Jag vill också tacka min handledare Norma Montesino.

Sist men inte minst tackar jag min man som stöttat mig genom hela denna upptäcktsresa.

1. INLEDNING

Som skolkurator och i mitt privata liv har jag kommit i kontakt med människor från andra

länder. Som socionom fick jag kontakt med ungdomar vars föräldrar hade invandrat till

Sverige. Några ungdomar upplevde detta som en stor omställningsprocess. Ibland

funderade jag på om detta kunde kopplas till själva invandringen eller till andra

omständigheter. Själv har jag och min familj bott i olika länder. Dessa år har varit

lärorika. Jag har känt av svårigheter som uppkommer när man är ny i ett annat land.

Dessa erfarenheter har fått mig att fundera på även hur olika samhällssystem påverkar en

människas liv. Mitt arbete som skolkurator och mitt liv som invandrare har väckt mitt

intresse för fenomenet migration.

1:1 Problemformulering

Att människor migrerar mellan länder är inget nytt fenomen. Svanberg, Tydén (1990)

beskriver migration mellan de nordiska länderna som ett gammalt fenomen. Mellan 1800-

talet till år 1925 sökte sig mer än 48 miljoner till andra världsdelar. Majoriteten av

emigranterna kom från England, Italien, Norge, Portugal, Spanien och Sverige. Länder

som Amerika, Canada, Nya Zeeland, Argentina och Australien tog emot dom.

( Massey 1999)

För Sveriges del brukar vi ta 1800-talet som utgångspunkt. I Sverige associeras

emigration med den svenska utvandringen till Amerika. Den svenska emigrationsvågen

under 1800-talets senare del förklaras som ett led av de svåra ekonomiska förhållandena i

landet. Men svenskar utvandrade även till andra länder, oftast till geografiskt nära

områden. Bl.a. Danmark och Tyskland tog emot dessa invandrare.
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Historiker Agnes Wirén (1987) hävdar att från 1850-talet till år 1930 förflyttades mellan

40 000-100 000 svenskar mellan Sverige och Tyskland. Tysklands

industrialiseringsprocess var igång. Landet behövde arbetskraft och gjorde allt för att

locka till sig immigranter. (Wirén 1987)

Efter andra världskriget ändrade migrationen karaktär. Detta speglades även i

migrationsrörelserna i Tyskland och Sverige. Det finns fortfarande en migrationsrörelse

mellan dessa två länder. Man har inte så mycket studerat denna rörelse.

Efter att Sverige under ett sekel präglats av omfattande utvandring blev Sverige istället

ett invandrarland. Sverige var i behov av arbetskraft och på 1960-talet ökade

arbetskraftsinvandringen drastiskt. På 1980-talet kom Sverige att på allvar bli ett

mottagningsland för flyktingar.(Svanberg, Tydén 1992) I Sverige finns det idag ca 1,6

miljoner människor med utländsk bakgrund inräknat personer vars föräldrar är födda

utomlands. Migrationen i världen kommer att fortsätta och även ha en påverkande effekt

på Sveriges samhälle.(Allwood, Franzén 2000)

Att arbeta med migrationsfrågor, invandringsprocesser och integrationsfrågor ingår i det

sociala arbetet. Nu har jag valt att studera en mycket speciell invandringsprocess. Den

förknippas inte med brytning inte heller med dramatiska upplevelser på ett individuellt

plan. Jag har istället valt att intervjua ett fåtal svenska kvinnor som invandrat till

Tyskland. Kvinnorna identifieras som invandrare men den negativa laddningen som

vanligen förknippas med begreppet invandrare gäller inte dom. I mitt arbete vill jag

undersöka hur kvinnorna själva upplever sitt invandrarskap. Genom att undersöka dessa

utlandssvenskars invandring vill jag föra diskussionen om ämnet närmare. Och samtidigt

öka på förståelsen för hur invandringsprocesser kan påverka människan.
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1:2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att studera tio svenska kvinnors invandring i delstaten

Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

1:3 Frågeställningar

Studiet söker svar på följande frågeställningar.

1. Invandringsorsaker

2. Kvinnornas upplevelser av invandringsprocessen

3. Vardagsbeskrivningar av livet i Tyskland

1:4 Metod

Jag arbetar utifrån en kvalitativ metod. Svensson och Starrin (1996) beskriver den

kvalitativa intervjuns målsättning som ett medel för att identifiera eller upptäcka

företeelser, egenskaper eller innebörder. Det betyder att i den kvalitativa intervjun är

intervjuaren intresserad av att upptäcka vad det är som sker, vad det är som händer.

Intervjuerna utgör det empiriska materialet i mitt arbete. Jag har även använt mig av

andra dokument, här ingår studier som behandlar svensk emigration till Tyskland i ett

historiskt perspektiv och mer teoretiska studier.

1:4:1 Motivering till metod och beskrivning av intervjuförfarandet

Utifrån uppsatsens frågeställningar var metoden den mest naturliga. Jag har använt mig

av halvstrukturerade intervjuer. Med vissa huvudteman som utgångspunkt, de teman jag

har arbetat med omfattar följande: Bakgrund, Beslutsprocessen, Ankomst, Etablering (se

bilaga 1). Min tanke var att intervjumetoden skulle ge möjligheter till nya infallsvinklar.

Intervjuerna spelades in och kvinnorna fick själva välja plats och om bandspelare skulle

användas. Sju intervjuer gjordes i kvinnornas hem. En intervjuades hos en vän. En kvinna

intervjuades hemma hos mig och en intervjuades i en hotellrestaurang. Ingen invände mot
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att jag använde mig av bandspelare. Den längsta intervjun var på 2 ½ timme och den

kortaste på femtio minuter.

1:4:2 Efterarbetet

I efterarbetet har jag använt mig av vad Kvale (1997) benämner som

meningskoncentrering. Detta innebär att jag först skrev ner alla intervjuer. I följande

skede läste jag igenom en intervju för att få en helhetsbild av empirin. I nästföljande steg

fångade jag upp meningsenheter som intervjupersonen själv hade yttrat.

Meningsenheterna kopplade jag ihop med teman. Exempelvis svårigheter med språket

kopplades ihop med temat ankomst, skillnader i barnomsorg och skillnader i kvinnornas

liv i de bägge länderna kopplade jag ihop med temat etablering etc. I sista skedet har

intervjun knutits samman genom teman i en deskriptiv utsaga.  (Kvale1997sid.175) Alla

dessa teman orienterade mig till vidare studier och analys av materialet utifrån teorier om

välfärdsstaterna och migration.

1:5 Urvalet

Tio svenska kvinnor intervjuades, bosatta i Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Syftet med

urvalet har även varit att hitta kvinnor som bott olika länge i Tyskland. Jag har använt

mig av ”snöbollsmodellen” dvs. de intervjuade kvinnorna har själva gett tips om andra

kvinnor som kan tänkas ställa upp på en intervju. Jag har själv bott i Nordrhein-Westfalen

under ca två år. Jag har delat deras kunskap som invandrare i Tyskland. Detta kan

innebära både fördelar och nackdelar. Det negativa har att göra med vad Eliasson (1995)

påpekar som nackdel att undersöka teman som ligger för nära. Eliasson menar att

forskaren kan få svårt med att ” ta ett steg ” tillbaka och analysera materialet med

”neutrala” ögon. Fördelen med min närhet till ämnet har varit tillgänglighet till

intervjupersonernas kunskap om invandringsprocessen. Men jag har även nu distans till

denna upplevelse i och med att jag är tillbaka i Sverige.

1:6 Etik

I alla intervjuer har jag garanterat kvinnorna anonymitet. Detta är en viktig faktor

eftersom intervjupersonerna har beskrivit personliga erfarenheter.
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1:7  Litteratur och forskning om svensk emigration till Tyskland

Jag har varken hittat forskning eller litteratur som behandlar dagens svenska emigration

till Tyskland. Däremot finns det en del litteratur att läsa om det förra sekelskiftets

svenska emigration till Tyskland. Den dominerande litteraturen behandlar dock den

svenska emigrationen till Amerika. I boken I tjenst hos främlingar (1885) beskriver

författaren Ernst Beckman den dåtida svenska uppfattningen om emigrationen. Historiker

Agnes Wirèn undersökte den svenska emigrationen till Tyskland och benämnde den som

den ”den glömda utvandringen”. I böckerna Den glömda utvandringen i nytt perspektiv:

om svenska invandrare i Danmark och Tyskland (1987) och i boken Uppbrott från

Örtagård: utvandring från Blekinge till och med år 1870 (1975) beskriver hon

folkvandringen till bl.a. Tyskland. Historiker Claudius Helmut Riegler har behandlat

ämnet bl.a. i  boken  Emigration und Arbeitswanderung aus Schweden nach

NordDeutschland 1868-1914 (1985)

Hans- Jürgen Schmitz är en författare som på 1990-talet beskrivit ämnet. I Almunryds

hembygdsförening årsskrift (1995) i kapitel Arbetsvandring och emigration från

Almundsryd till Tyskland samt i Blekingeboken (1993) i kapitel Några Blekingska

utvandraröden i norra Tyskland beskriver han den dåtida svenska migrationen till

Tyskland

1:8 Begrepp

För att tydliggöra vidare diskussion kommer följande begrepp att definieras:

arbetsvandring, emigrant, emigration, immigrant, (invandrare) integration, invandring,

(immigration) migration, välfärd, välfärdsstat, värdering

Arbetsvandring är en form av migration som innebär frivillig, tidsbegränsad, vanligen år

från år upprepad till en plats utanför hemorten i syfte att få arbete. Sådan migration kan

även äga rum från ett land till ett annat. ( Nationalencyklopedin 1989)

Emigrant är en person som flyttar från en större politisk enhet (stat, rike, land) till en

annan. ( Nationalencyklopedin  1991)
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Emigration härstammar från latinets emigrat`tio som betyder utvandring.

( Nationalencyklopedin  1991)

Immigrant (invandrare) är en person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta

sig där för en längre tid. ( Nationalencyklopedin  1992)

I studier av internationell migration och etniska relationer används integration särskilt för

att beteckna de sociala processer genom vilka minoriteter t.ex. invandrade etniska

grupper slussas in i och blir delaktiga av det nya samhället de flyttat till. Det kan gälla

deras arbetsmarknad, bostadsmarknad eller sociala, kulturella och politiska liv.

( Nationalencyklopedin 1992)

Invandring (immigration) definieras som varaktig inflyttning av människor till ett land

från ett annat. ( Nationalencyklopedin  1992)

Migration är ett samlingsbegrepp för människors flyttningar över olika avstånd.

( Nationalencyklopedin  1994)

Välfärd är en samlande benämning på människors levnadsförhållanden. En beskrivning

av människors välfärd bygger som regel på en redovisning av deras ekonomi, hälsa,

utbildning, bostadsförhållanden, arbetsförhållanden etc.

( Nationalencyklopedin  1996)

Välfärdsstat definieras som nationalstat som via socialpolitiken tar ansvar för

medborgarnas välfärd, främst vad gäller hälsa, ekonomi, omsorg, utbildning och

bostadsförhållanden. Genom beskattningsrätten säkras finansieringen av

socialförsäkringar, bidragsjukvård, social service och utbildning. Olika länder skiljer sig

åt vad gäller välfärdsstatens omfattning och inriktning. (Nationalencyklopedin 1996)

Värdering står för handlingen att sätta ett positivt eller ett negativt värde på något eller

resultatet av att utföra en sådan handling. Resultatet har i allmänhet formen av ett
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omdöme, en åsikt eller en uppfattning. Inte sällan betecknas en uppfattning som en

värdering för att antyda att den är subjektiv eller personligt präglad, ett bruk som

naturligtvis sammanhänger med att värden ofta förstås som något icke objektivt, något vi

tillskriver objekten. (Nationalencyklopedin 1996)

1:9 Disposition

I kapitel ett har jag introducerat läsaren i uppsatsämnet där syftet, frågeställningar och

metodfrågor tas upp. Kapitel två presenterar migrationsteorier och välfärdsteorier som är

relevanta för att sätta in mitt ämne i ett större sammanhang. Kapitel tre ger en historisk

bakgrund i beskrivningen av specifika öden vid förra sekelskiftets migration till

Tyskland. I kapitel fyra presenteras empirin. Slutkapitel fem söker knyta an de olika

fenomen som analyseras i uppsatsen: migration, välfärd och individuella historier.

I detta kapitel tar jag upp teorier som kan vara användbara i analysen av mitt

material.

2. TEORIER OM MIGRATION OCH VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

Inledningsvis presenteras en historisk uppdelning av den internationella

migrationen.

2:1 Migrationsepoker

Professor i sociologi Douglas Massey (1999) delar in den historiska migrationen i

”modern tid” på följande sätt.

1. Från 1500-talet till 1800-talet under den s.k. Merkantila perioden migrerade ett stort

antal människor från Europa. Stor del av denna folkvandring gick ut på att kolonisera

delar av världen. Under denna period kan emigranterna delas in i tre kategorier: ett stort

antal bönder, ett mindre antal administratörer/köpmän och ett ännu mindre antal

entreprenörer. Den största migrationen under denna tid, var dock den påtvingade

migrationen av afrikanska slavar till Amerika. (Massey 1999)
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2. Den andra epoken, den Industriella perioden började tidigt på 1800-talet som en effekt

av Europas ekonomiska utveckling till det nya industrisamhället. Från 1800-talet till år

1925 lämnade mer än fyrtioåtta miljoner människor Europa. 85 % av dessa emigranter

kom till fem destinationer: Amerika (60 %), Nya Zeeland, Argentina, Canada samt

Australien. Emigranterna kom framförallt från England, Italien, Norge, Portugal, Spanien

och Sverige. (Massey 1999)

3. Den tredje epoken var i samband med första världskriget som resulterade i en period

med begränsad migration. Under 1930- talet var migrationen minimal och på 1940-talet

påverkades migrationen av det andra världskriget. Migrationen bestod till stor del av

flyktingströmmar. (Massey 1999)

4. Den fjärde epoken, den Post industriella perioden såg annorlunda ut. Nu blev

migration ett globalt fenomen vilket betyder att antalet både emottagande samt

ivägskickande länder ökade kraftigt. Efter 1960- talet har den internationella migrationen

ändrat karaktär, migrationen från Afrika, Asien samt Latin Amerika har ökat. Antalet

emottagande länder har även ökat som Tyskland, Frankrike, Belgien, Schweiz, Sverige

och Holland. Under 1970- talet fick också länder som Italien, Spanien samt Portugal ta

emot immigranter från Mellanöstern samt från Afrika. Under 1980- talet spred sig

migrationen in i Asien, till framförallt Japan men även till länder som Korea, Hongkong,

Taiwan, Singapore, Malaysia och Thailand. (Massey 1999)

Följande avsnitt presenterar de migrationsteorier som senare kan hjälpa mig att

tolka den svenska emigrationen till Tyskland.

2:2 Push och Pull teorin: makroperspektivet och mikroperspektivet

Makroperspektivet är antagligen den äldsta och mest välkända teorin om migration. Den

har sina rötter i en modell som var utvecklad för att beskriva arbetsmigration i processen

av ekonomisk utveckling. Enligt teorin är internationell migration resultatet av

geografiska skillnader i utbudet och efterfrågan av arbetstillfällen samt kapital. I denna

teori är det internationella flödet av migration primärt påverkat av situationen på
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arbetsmarknaden. I ett land med få arbetstillfällen migrerar människor till ett land med

stor efterfrågan av arbetskraft. Processen i detta sammanhang gör att balansen mellan

fattiga och rika länder fördelas jämnare. (Massey 1999)

Enligt mikroperspektivet väljer människor att migrera som en följd av ekonomisk

kalkylering som ger dem ekonomiska förtjänster. Människor väljer att migrera till länder

där de har chansen till att bli mest produktiva, där de har större produktiva möjligheter.

För att genomföra detta måste de ha i beräkningen att lära sig ett nytt språk, investera i

materiella kostnader i flytten, hitta arbete samt lära känna en ny kultur etc. I teorin

migrerar människor till de länder där de får mest nettoinkomst. (Massey 1999)

2:2:1 Gammalt och nytt, tolkningar av migrationsfenomenet

Att emigranter skulle vara rationella aktörer av ekonomiska förhållanden länder emellan

har idag på mikronivå ifrågasatts. På makronivå har även tankegångarna gällande push

och pull ifrågasatts. Enligt teorin är migration enbart styrt av en balans mellan länders

utbud av arbete samt kapital. Idag ses inte denna teori som en tillräcklig

förklaringsmodell till fenomenet migration. (Massey 1998)

Förklaringsmodeller till migration är idag istället en dynamisk kombination av mikro och

makro perspektiv, där beslut på mikronivå kan ha påverkan på makronivån, samt vice

versa. Tolkningen av migrationsfenomenet har förflyttats från ett mekaniskt modell

tolkande mot ett mer dynamiskt tänkande. Från ett statistiskt tänkande har fokus riktats

mer mot immigranterna själva och interaktionen med deras miljö. I detta fokus har inte

makroperspektivet glömts bort, ny forskning har studerat samspelet mellan

socioekonomisk struktur, hushålliga strategier och individuella beslutstaganden.

(Massey 1998)

Att förklara varför människor migrerar kräver med andra ord att tolka ur ett individuellt

och strukturellt perspektiv. Det betyder att man idag undersöker fenomenet ur en

kombination av omständigheter på mikro samt makronivå. (Stalker 1994)
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2:2:2 Social Capital theory

Massey (1999) menar att Bourdieus teori kring socialt kapital var summan av mentala

samt praktiska tillgångar av vänskap. Nätverken ökar chansen till fortsatt migration.

Dessa nätverk minskar kostnaderna samt riskerna för kommande immigranter som kan ta

tillvara på de sociala kontakter som redan finns. Nätverkskontakter är en form av socialt

kapital som kan ha en avgörande effekt på immigrantens liv. Den första pionjären som

lämnar för en ny destination har inga sociala bindningar och för dom kan migrationen

vara mer personligt kostsam. För efterföljande immigranter dvs. för vänner och familj är

migrationen mindre riskfull. Varje ny immigrant expanderar nätverket och reducerar

riskerna av migrationen. Teorin om socialt kapital accepterar åsikten om att migration är

ett individuellt beslut. Men teorin påstår även att migration genererar nya immigranter.

(Massey 1999) Dessa tankar utvecklas vidare i den teori som idag kallas för

Transnationalism.

2:3 Transnationalism

För att analysera fenomenet transnationalism måste man enligt professor i antropologi

Nina Glick Schiller (1992) igenkänna att världen idag är sammanhållen av ett globalt

kapitalistiskt system. Dessa tankar har lett till nya perspektiv på migration där man

påpekar att nuvarande migration är ett nytt och annorlunda fenomen. I boken

Transnationalism From Below (Smith, Guarnizo1999 sid. 74) citeras Glick Schillers

definition av "transmigrant" samt transnationalism.

"Vi har definierat transnationalism som processer där immigranter bygger sociala
kontaktnät som knyter samman deras födelseland med deras nya land. Immigranter som
bygger sådana kontaktnät är kallade för "transmigranter". Transmigranter utvecklar och
bibehåller multipla relationer (...) Transmigranter agerar, tar beslut , bryr sig om och
utvecklar identiteter inom sociala nätverk som anknyter dem till två eller fler samhällen
samtidigt."(Egen översättning)

I boken The Handbook of International Migration (1999) beskriver Glick Schiller

ytterligare fenomenet transnationell migration. I boken beskriver hon fenomenet som ett

mönster av migration där människor behåller gamla sociala kontakter i sitt hemland även

fast de passerar internationella gränser och etablerar sig i ett nytt land, dvs.
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immigranterna etablerar kontaktnät i flera länder. Enligt professor i Antropologi Sarah J

Mahler (1999) är mobilitet huvudordet i beskrivelsen av fenomenet. Glick Schiller (1992)

påpekar att nutidens immigranter har större och andra förutsättningar att behålla

kontakter mellan internationella gränser. Det finns olika tolkningsinriktningar till detta.

Vissa tolkar det mer utifrån det utbud av transport och kommunikationsmedel som finns

idag, andra förklarar det mer utifrån världens nuvarande ekonomiska system.

(Glick Schiller 1992)

Frågan är hur den svenska invandringen till Tyskland skall tolkas. Handlar det om

arbetsrörlighet (push och pull) och om transnationell migration?

För att få en förståelse av Tysklands och Sveriges olika välfärdstater tar jag upp

teorier som beskriver välfärdsmodellerna.

2:4 Tyskland och Sverige, två olika välfärdssamhällen

Esping-Andersen (1990) delar in det västerländska välfärdssamhället i tre olika typer av

välfärdsstater, den liberala, den konservativa samt den socialdemokratiska eller den

skandinaviska modellen. Han pekar även på skillnader i hur stor utsträckning mänskliga

behov är tillfredställda av statliga och/eller privata lösningar i varje typ av

välfärdssystem. I den Liberala modellen sorterar han in länder som USA och

Storbritannien. Tyskland ingår enligt Esping-Andersen i den s.k. konservativa

välfärdsstaten tillsammans med länder som exempelvis Frankrike. Sverige identifieras

som ett land där den socialdemokratiska modellen eller den skandinaviska modellen styr

välfärdspolitiken.(Esping-Andersen 1990) Det liberala välfärdssamhället (USA,

Storbritannien) som jag inte vidare skall behandla, är enligt Esping-Andersen ett samhälle

med blygsamma universella sociala bidrag. Det innebär ett samhälle där

socialförsäkringarna är svagt uppbyggda och som i regel enbart omfattar en minoritet av

befolkningen. (Elmér, Blomberg, Harrysson, Petersson 1998)
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2:4:1 Det tyska välfärdssamhället

Eftersom Tyskland var tidigt ute med en organiserad socialpolitik kom systemet att bli

förebild för många andra stater. Med tanke på antalet länder är systemet med många

variationer störst i världen. (Elmér, Blomberg, Harrysson, Petersson1998) Bismarck som

styrde i Tyskland på den senare delen av 1800- talet anses var den som införde

socialpolitiken in i det tyska samhället. På 1870-1880- talet introducerade Bismarck

socialförsäkringar i det tyska samhället. Han införde sjukförsäkring, ålderspension,

yrkesskadeförsäkring för industriarbetare tidigare än något annat land.  (Alcock, Craig.

Leisering 2001)  Bismarck stödde sig teoretiskt på en grupp vetenskapsmän bestående av

majoriteten nationalekonomer. De bildade år 1872 “Föreningen för socialpolitik”. De var

konservativa men önskade reformer för att bevara samhällsstrukturen i landet.

Socialpolitiken kan tolkas vara ett sätt att dämpa arbetarnas missnöje med sin situation

och därmed minska revolutionsrisken. (Elmér, Blomberg, Harrysson, Petersson 1998)

Människors liv är influerat av respektive lands socialpolitik. Tyskland representerar vad

Esping-Andersen (1990) kallar ett konservativt välfärdssamhälle. Detta innebär att

kärnfamiljen står i fokus. De sociala försäkringarna är i denna modell inriktade på

yrkeskategorier samt vad Esping-Andersen (1990) kallar för statusbaserade program. I

sådana program grundas socialförsäkringen på arbetet, dvs. tillgången på

socialförsäkringen räknas på basis av arbetsdeltagande och inte på basis av

medborgarskap. Idén om subsidiaritet är grundläggande, dvs. närhetsprincipen. Detta

innebär primärt att det sociala ansvaret i första hand ligger på individen och familjen. Det

sekundära sociala ansvaret ligger på lokala organisationer. (Clasen, Freeman 1994)

Den sociala servicen i det tyska samhället består av en kombination av privata samt

statliga instanser s.k. "paraoffentliga" institutioner såsom arbetsförmedlingar,

socialförsäkringsfonder och självständiga sociala hjälporganisationer. (Clasen, Freeman

1994) Karaktäristiskt för tysk socialpolitik är privata eller kyrkliga agenturer som står för

den sociala servicen inom ett offentligt administrativt system. Volontära organisationer

som Caritas (katolsk) och Diakonie (protestant) och Röda Korset, har en stor och

betydande roll.(Alcock, Craig. Leisering 2001) Organisationerna arbetar med social
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service, sjukhus, ålderdomshem, handikappade etc. Flera kyrkliga organisationer har

även ansvar för specialskolor för socialt utsatta. Kyrkorna har därmed en betydande roll i

utformandet av den sociala servicen i det tyska samhället. De senaste åren har dock

kyrkan fått mer press på sig på grund av en större kommersiell konkurrens av andra

agenturer. (Alcock, Craig. Leisering 2001) Det är ett samhälle som enligt

Esping-Andersen belönar människor som har "förtjänat" det. Samhällsformen förutsätter

en hög ekonomisk industriell produktion. (Esping-Andersen 1990)

2:4:2 Det svenska välfärdssamhället.

På mitten av 1900-talet blev Sverige känt som landet som försökte hitta medelvägen

mellan kapitalismen och socialismen. Sverige har benämnts som prototypen av

institutionell modell för välfärd. Sverige har även på senare år stått för den mest

utvecklade modellen av ett universellt välfärdssamhälle, vilket betyder ett samhälle som

omfattar högt uppbyggda socialförsäkringar. (Alcock, Craig. Salonen 2001) Startpunkten

till den svenska socialpolitiken hade influenser av den tyske ledaren Bismarcks idéer.

Den svenska socialpolitiken utvecklades dock mer utifrån initiativ av den i Sverige

politiskt växande arbetarrörelsen. (Elmér, Blomberg, Harrysson, Petersson 1998)

Sverige ingår i den minsta samhällsmodellen, den som Esping-Andersen (1990)

benämner som den skandinaviska. Denna modell står för ett välfärdssamhälle vars mål är

att jämna ut skillnaderna mellan klasser i samhället. Den svenska modellen bygger på en

annan typ av samspel mellan arbete samt familjen, dock inte med typiska könsroller.

(Esping-Andersen 1990) Staten uppmuntrar det s.k. "Dual breadwinner" systemet. Det

betyder att välfärdsmodellen är styrd mot att både män och kvinnor arbetar. (Sundström

2003) Staten går in tidigt och tar ett större ansvar för familjen. Det förutsätter att staten

har ett övergripande ansvar för individernas behov. Syftet är inte att vänta till familjens

resurser är uttömda utan istället gå in i förebyggande syfte. Idealet är inte att maximera

beroendet på familjen utan istället lyfta kapaciteten för den individuella

självständigheten. (Esping-Andersen 1990) I motsats till den s.k. konservativa modellen

finns det enbart svaga inslag av välgörenhet och frivillig verksamhet inom det sociala

området. (Elmér, Blomberg, Harrysson, Petersson 1998) I det svenska samhället står
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staten för en stor offentlig service del som inkluderar barn, de äldre samt socialt utsatta.

Staten har ansvaret för sjukvård och socialvård och socialförsäkringarna gäller för alla

medborgarna inte bara förvärvsarbetare.(Elmer, Blomberg, Harrysson, Petersson 1998)

Den svenska modellen kan beskrivas med följande tyngdpunkter: stor offentlig sektor

med socialt ansvar för familjen och maximalt med arbetsdeltagande för kvinnor och män.

Samhället är beroende av full sysselsättning av invånare och inkluderar statlig service

gällande barnomsorg och flexibla arbetstider med chans till deltidsarbete. Höga

marginalskatter på hushåll vilket oftast betyder att två inkomstkällor behövs för att nå en

hög levnadsstandard. Det betyder ett samhälle där flertalet människor arbetar.

(Esping-Andersen 1990)

2:4:3 Familjens förutsättningar i Tyskland.

Familjer i det tyska välfärdsamhället bär ett större eget socialt ansvar jämförelsevis med

familjer i Sverige. Samhället bygger på att i första hand enbart gå in och stötta familjer

när de egna resurserna inte räcker till. (Esping-Andersen 1990) Försäkringssystemet är

styrt mot "Male breadwinner" modellen, skattesystemet styr (uppmuntrar) mot modellen

genom sambeskattning. Gifta par med en hög inkomst i kombination med en låg eller

med enbart en inkomst får skattesubventioner. På detta sätt uppmuntras kvinnor till att

stanna hemma med sina barn. (Cousins 1999) I praktiken leder det till att antalet gifta

kvinnor som arbetar är lågt. Men de sista årens siffror är på uppåtgående. Graden av

utbildningsnivå är en stark faktor som har påverkat de sista årens ökning av kvinnors

deltagande på arbetsmarknaden dvs. antalet högutbildade kvinnor i Tyskland har ökat och

denna kategori har gått in på arbetsmarknaden. (Sundström 2003)

Barnbidragen ökar för antalet barn i en familj. År 2000 var barnbidraget för det första

barnet ca.135 Euro/månad för ett tredje barn i samma familj ca.150 Euro/månad.

(www.demogr.mpg.de) Gravida kvinnor har rätt till mammaledighet från sex veckor

innan planerad förlossning. Föräldraledigheten uppgår till tre år. Viktigt är att påpeka den

lagändring som inträdde år 2001. Lagändringen gällande föräldraledigheten innebar att

även pappor erbjuds att stanna hemma med barnen. (www.demor.mpg.de) År 1996
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inträdde en lag som förutsätter att alla barn från tre års ålder skall ha rätt till en plats i

barnomsorgen. Utbudet på deltidsarbeten är inte stort. (Alcock, Craig. Leisering 2001)

Utbudet på barnomsorg är begränsat och det är svårt att hitta omsorg på heltid.

(Jönsson 1999) Barnomsorgen för barn under tre års ålder är minimal. Barnomsorgen för

åldersgruppen 3-6 år utnyttjades år 1994 till 79 %. Av dessa barn var det 12 % som gick

på heltid. Skolan är vanligtvis även på halvtid, barnen kommer hem till lunch.

(Jönsson 1999)

Lång barnledighet, skattesubventioner för hushåll med en inkomst, tillgången till

framförallt halvdagsomsorg för barn, halvdagsskolor, bristen på deltidsarbeten är faktorer

som gör att antalet kvinnor som är hemma i Tyskland är högre än i Sverige. Statistik från

år 1993 visar att av kvinnorna i Tyskland med barn upp till fem år arbetade 48 %,

jämförelsevis med Sverige samma målgrupp arbetade 81 %.

(Wallberg 1996 sid. 37)

Detta leder till en annan syn på familjens ansvarsområde, där familjen ansvarar mer för

barnen samt även för de äldre, till motsats till den svenska modellen där mycket av

omsorgen av barn samt äldre läggs på den offentliga sektorn. (Wallberg 1996) Statistik

från år 1993 visar att antalet barn per kvinna i Tyskland var 1,3 jämförelsevis med

Sverige 2,0 (Wallberg 1996 sid. 38) vilket kan tolkas som att kvinnor i Tyskland i större

grad än i Sverige måste välja mellan arbete eller barn. I en situation där kvinnor är mer

benägna att söka sig till arbetsmarknaden, kommer barnafödandet sjunka eller kvarstå

lågt så länge familjestatus och traditionella könsroller ges större politisk betydelse än

kvinnors tillgänglighet på arbetsmarknaden. (Sundström 2003) Statistik visar även att

kvinnorna stannade under en längre period i hemmet på 1990 talet i jämförelse med på

1980 talet. (www.demogr.de)

2:4:4 Familjens förutsättningar i Sverige.

Som jag tidigare nämnt så bygger den svenska modellen på ett "Dual breadwinner"

system där både män och kvinnor arbetar. Denna modell bygger på idén om att både

kvinnor och män skall ha möjlighet till att arbeta. (Parés, Moss1996) Stödet till
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barnfamiljer kan indelas i två huvudtyper, kontantstöd och delaktighet i kollektiv service.

De viktigaste kontantstöden är allmänna barnbidrag, föräldrapenning, bostadsbidrag,

studiehjälp och underhållsstöd. Lagen om föräldraledighet ger möjlighet till föräldrar att

vara lediga från arbetet under barnets första 1,5 år. (Parés, Näsman 1996)

Modern kan ta ledighet tidigast 60 dagar före den beräknade nedkomsten. Om båda

föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet har var och en rätt till hälften av de 450

dagarna. Förutom de trettio dagarna som modern respektive fadern måste ta, kan

föräldrarna själva komma överens om fördelningen. Föräldrapenningen behöver inte tas

ut oavbrutet, den kan delas upp på olika perioder tills barnet fyllt åtta år.

(Elmér, Blomberg, Harrysson, Petersson 1998)

Vård och service för barnfamiljer förekommer i sjukvården regi, i skolans regi och inom

socialtjänsten.(Elmer, Blomberg, Harrysson, Petersson 1998) Servicen till barnfamiljer

har till stora delar drivits fram genom krav från förvärvsarbetande föräldrar, både

ensamstående och samboende. Det är kommunernas skyldighet att driva

förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Förskoleverksamheten skall vara tillgänglig för

alla förskolebarn som fyllt ett år om föräldrarna begär det och även under ett år om det

finns särskilda skäl. (Elmer, Blomberg, Harrysson, Petersson 1998)

2:5 Stereotypa beskrivningar av välfärdsmodeller.

Esping-Andersen skrev boken ”The three worlds of welfare capitalism”år 1990. Sedan

dess har både det tyska samt det svenska välfärdssamhället genomgått förändringar. Inom

bl.a. skola, barnomsorg och sjukvård har vi i Sverige idag både ett statligt och privat

utbud med det statliga utbudet som dock dominerar. (Alcock,Craig.Salonen 2001)

I boken International Social Policy (2001) kritiserar professor i social politik Luitz

Leisering Esping-Andersens benämning av det tyska välfärdssamhället. Han ifrågasätter

benämningen konservativ. Leisering anser att det tyska samhället har förändrats och att

det Socialdemokratiska partiet har riktat systemet mot en mer universal samhällsmodell.

(Alcock,Craig.Leisering 2001) Det är viktigt att påpeka att jag i beskrivningen av
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välfärdstaterna till stor del har använt mig av skandinaviskförfattad litteratur vilket

säkerligen har satt prägel på framställningen.

Syftet med detta kapitel var att ge kunskap om de generella skillnader som finns mellan

Tysklands och Sveriges välfärdsstater. Kvinnorna som jag studerar flyttar mellan två

länder som trots geografisk och kulturell närhet ser annorlunda ut, vilket påverkar deras

liv.

För att ha tillgång till ett historiskt djupare perspektiv följer en beskrivning av

förra sekelskiftets svenska folkvandring till Tyskland. Först introduceras dock den

tysktalande folkvandringen till Sverige.

3. HISTORIK OM SVENSK EMIGRATION TILL TYSKLAND

3:1 Kort om den tysktalande folkvandringen till Sverige

” Ingen invandrargrupp har betytt så mycket för Sveriges politiska, allmänt samhälliga
och kulturella utveckling som den tyska.”
( Historiker Sten Carlsson citerad i ”Förtyskningen” av Sverige 1993 sid. 5)

Som citatet hävdar har tysk influens i Sverige varit stark. Historiskt sätt har tysktalande

länge funnits i Sverige. Denna influens beskrivs i historiska illustrationer som behandlar

migration eller Sveriges historia i allmänhet. Före 1800-talet hade tysktalande invandrare

stark ställning i det svenska riket. Under 1800-talet sjönk antalet tyska invandrare till det

då fattiga Sverige. (Mussener 1993) I samband med andra världskriget ökade dock den

tyska invandringen i Sverige igen. År 1970 var 41 800 tyskar bosatta i Sverige.

(Mussener 1993) Efter 70-talet har antalet sjunkit. År 1991 uppgick antalet till 36 440.

Det betyder att den tyska gruppen invandrare år 1991 var den näst största icke-nordiska

invandrargruppen i Sverige. (Mussener 1993)

Från 1850-talet ökade däremot den svenska emigrationen till Tyskland. I detta kapitel

skall jag ge exempel på en speciell utvandring. Det handlar om fattiga svenskar som ger

sig iväg. Syftet är att ge ett historiskt perspektiv på mitt ämne.
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3:2  Den svenska emigrationen till Tyskland

" Idag anlände hit den första transporten af manliga och qvinliga tjenstehjon från
Swerige, hwilka genast utskickades till kringliggande orter Ventrop, Schmehausen o.s.v.
Det var ungt och raskt folk ... Härigenom afhjelpes ett werkligt behof, ty goda,
arbetsamma och redliga tjenare woro hittills mycket sällsynta hos våra landtboar".
En rapport från Hamm i Westfalen sommaren år 1870. ( Wirén 1975 sid. 54)

Den svenska Tysklandsemigrationen är en del av den inomeuropeiska utvandringen som

är okänd för många eftersom den har stått i skuggan av emigrationen till Amerika.

(Schmitz 1995) Emigrationen till Tyskland började i huvudsak i mitten av 1860-talet och

fortsatte till och med 1910 och minskade därefter kraftigt. (Schmitz 1993)

Den svenska folkförflyttningen till Tyskland har beskrivits som arbetsvandring, svenskar

sökte sig till Tyskland för att finna ett arbete, många stannade kvar och andra återvände

till Sverige (Schmitz 1995). Man har även beskrivit denna migrationsrörelse som ”de

fattigas emigration”, många unga och ogifta från den då fattiga landsbygden i södra

Sverige flyttade. Det var just denna grupp som var den största. Det fanns även många

svenska gesäller som inte var fattiga men sökte sig Tyskland för att finna nya

yrkeskunskaper. De sydsvenska utflyttarna kom framförallt i vågor under åren 1868-1873

och 1879-1885 till gårdar i Sleswig- Holstein, Mecklenburg och delar av norra Hannover,

Pommern. ( Wirén 1987)

Huvudorsaken till folkflyttningen till Tyskland var de starkt ändrade förhållandena i

Sverige, dvs. övergången från agrarsamhället till industrisamhället. Denna övergång gav

inte tillräckligt med arbetstillfällen för folket på landsbygden. Nödåren 1867-1869 kom

därtill som den viktigaste utlösande faktorn. Samtidigt hade delar av Tyskland ett stort

behov av arbetskraft. Det fanns då en organiserad verksamhet av värvning till Tyskland,

agenter som informerade samt värvade bl.a. genom att erbjuda gratisresor till de fattiga

utvandrarna (Wirén 1987). Till Kiel värvades svensk arbetskraft, där bildades sedan en

svensk "koloni" i Kiel, närmare bestämt i Kiel-Gaarden. (Schmitz 1993)
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"Det går till alldeles som på en slafmarknad sade en samvetsgrann, älskvärd tysk
husmoder till mig. Hon hade sjelf hos agenterna förhyrt svenska tjenare och kände saken.
Det riktigt skär i hjärtat. Den ena köparen kommer, den andra går.."
(Beckman 1885 sid. 9)

Flertalet samtida svenskar uppfattade den svenska utvandringen som en sorglig

företeelse, inte sällan pratade man om "den tyska sjukan". Svenskarna möttes av svåra

förhållanden, hur illa svenskarna blev behandlade på bl.a. de nordtyska gårdarna finns det

rapporter om. Dessa skrifter beskriver hur svenska drängar och pigor rymt från sina

husbönder för alltför hårt bemötande samt misshandel. Flera lyckades undkomma men de

flesta blev gripna som lösdrivare och rannsakade för "oärligt förhållande i tjänsten".

Andra blev straffade med prygel eller med arrest eller "plikt med pengar". Detta

medförde att de svenska diplomaterna tog fram ett förslag om en lagstiftning till skydd

för svenska arbetare i utlandet. ( Wirén 1987)

Svenskarna var den första etniskt enhetliga arbetsminoriteten av utländsk härkomst i

Tyskland. Uppehållstillståndet måste förnyas efter 10 års vistelse i landet och sjukdom

eller arbetslöshet ledde i allmänhet till påtvingad hemresa. Historiker Agnes Wirén

(1987) påpekar att svenskarna blev något av ett övningsobjekt när de tyska

myndigheterna senare skulle utforma en fungerande invandringspolitik. Värvningen av

sydsvenskt arbetsfolk till Tyskland fick sådana proportioner och genomfördes av ibland

hänsynslösa metoder att uttrycket "slafhandel" användes. I Blekingetidningar citerades

annonser i tysk press där svensk arbetskraft behandlades som arbetsvara (Wirén 1975).

Det var många svenskar som sökte medborgarskap, det var långt ifrån alla som fick det.

Svenska kvinnor som gifte sig med tyska män blev automatiskt tyska medborgare. För

männen var det svårare att få ett medborgarskap. Tyska kvinnor som gifte sig med

svenska män blev utvisade i många fall tillsammans med den svenske mannen och deras

gemensamma barn. (Schmitz 1995) I uppskattningen om hur många svenskar som

folkvandrade till Tyskland under dessa år är det omöjligt att exakt veta hur många det

var. Mellan 1850 talet till 1930 talet uppskattas lägst 40 000 svenskar samt högst kan det

ha rört sig om ca 100 000 svenskar som rörde sig mellan länderna (Wirén 1987) Kring
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sekelskiftet växte en alltmer starkare reaktion i Sverige mot emigrationen. Från

jordbrukarhåll klagades det på att emigrationen berövade jordbruket på arbetskraft. De

svenska militära myndigheterna ansåg att alltför många undandrog sig värnplikt genom

att migrera. Frågan togs upp i riksdagen och år 1907 tillsattes den s.k.

Emigrationsutredningen. Den offentliga utredningen pågick under åren 1907-1913 vilket

resulterade i att emigrationen från Sverige skulle motverkas genom bättre sociala

förhållanden och inte genom restriktioner. ( Nationalencyklopedin 1991)

3:2:1 De svenska kvinnorna som flyttade

I mitten av 1800- talet fanns det ett överskott av kvinnor i Sverige både på landsbygden

samt i storstäderna, vilket troligtvis förklarar att det var en sån stor andel kvinnor som

emigrerade till Tyskland. Många av de ogifta kvinnorna hade försörjningssvårigheter.

Inflyttningen till de svenska storstäderna bestod av majoriteten unga kvinnor och till stor

del var det framförallt yngre kvinnor som utvandrade till Tyskland. Under åren 1866-70

var 85,5 % av de svenska kvinnorna i åldern mellan 16-30 år. (Wirén 1975) De unga

kvinnorna var eftertraktade i Tyskland som arbetskraft i mejerierna och som pigor och

fick till viss del ersätta de tyska flickorna som nu alltmer sökte sig till storstäderna.

(Schmitz 1993) I huvudsak fortsatte de yngre kvinnorna att utvandra till Tyskland fram

till 1900- talet som den största svenska invandrargruppen. (Schmitz 1993) Efter

sekelskiftet kom framförallt svenska kvinnor tillbaka till delar av Tyskland efter att ha

varit i Sverige samt i Tyskland i perioder. De kom då tillbaka för att söka sin gamle

partner och ingå i äktenskap och för att stanna. ( Schmitz 1993)

Här följer några individuella historier, det handlar om kvinnor som var fattiga och

lockades av arbete genom löften om en bättre framtid i Tyskland.

3:2:2  Svenska kvinnoöden

Amanda Charlotta Augustdotter föddes 1873 i Hallersboda. Hon var äldsta dottern i en

familj där modern dog år 1889 i barnsängsfeber. Fadern gifte om sig men trivdes inte på

torpet utan gav sig 1890 iväg till Amerika. Amanda tog 1891 tjänst som piga i Lyckeby

men reste tisdagen den 25 oktober 1892 till Tyskland. Som många andra var hon värvad.
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Yngsta systern Agnes Viktoria följde efter i början av 1900-talet. Hon var född 1882 och

använde Svensson som efternamn. De flesta organiserade transporterna av svensk

arbetskraft gick vid den här tiden via Malmö och Lübeck. Undantaget var viss utflyttning

från Karlshamn och några skånska hamnstäder. Lübeck var den stora mottagningsstaden,

nästan lik en marknad. (Schmitz 1993)

När Amanda kom till Lübeck hade hon ett kontrakt som garanterade henne arbete under

två år. Men det var under förutsättning att hon skötte sig. Blev hon gravid och lämnade

sin arbetsplats drogs lönen in. Kostnaderna för resan till Tyskland drogs på lönen.

Amanda kom till godset Ehlersdorf nära Oldenburg i östra Holstein. Här arbetade

Amanda i två år som mjölkerska. Amanda var duktig på att sy och sökte sig därefter till

Johannsen i Oldenburg, ett företag som försåg bygden med kläder. Det var en bra

anställning men Amanda blev gravid med en manlig försäljare från Ostpreussen, han

försvann snabbt och träffade aldrig Amanda igen. Amanda blev tvungen att lämna sin

tjänst. Hon födde sin dotter Anna Ragnhilde Viktoria Augustdotter 1896. Därefter

träffade Amanda en yngre man, han hade arbete på godset Schwelbek norr om

Oldenburg, där de fick bo tillsammans. Mannen hade dock häftigt humör och han fick

avsluta sin anställning. Flyttlasset gick till Sussau, ett annat gods norr om Oldenburg. Där

föddes deras första gemensamma barn, pojken blev bara ett år gammal. Några dagar efter

pojkens förlossning gifte sig paret. (Schmitz 1993)

Familjen flyttade västerut i landet till Eutin och senare till Kiel. Mannen fick anställning i

Hohenstein / Ludwigsburg vid staden Eckenförde. Där stannade de under åren 1908-

1919, mannen var en bråkstake och blev sedan av med sin anställning. Under denna

period födde Amanda fem barn till. Sedan upplöstes äktenskapet officiellt i Kiel 1921. Då

var flertalet av Amandas barn vuxna. Amanda försörjde sig nu som sömmerska och reste

emellan bondgårdarna i östra Holstein och Lauenburg som sitt arbetsfält, hon hade oftast

de minsta barnen med sig och hennes arbetsförmåga var nedsatt av allt mjölkande.

(Schmitz 1993)
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I mitten av 1920 talet gifte sig Amanda om sig med en trädgårdsarbetare. Mannen var

änkling med flera barn. Ett tag bodde familjen bl.a. i Kiel där det fanns mycket svenskar.

Amanda och hennes make återvände till Sverige 1930. Det var nu svåra tider i Tyskland

med hög arbetslöshet. Paret stannade i Sverige enbart i tre månader, Amanda hade bott i

Tyskland i fyrtio år och hon hade nu svårt att göra sig förstådd på svenska. Paret

återvände till Kiel där Amanda dog 1941. Amanda var en enkel människa med blygsam

utbildning men hade varit omtyckt med en förmåga att skaffa sig kontakter och goda

vänner nästan inom alla sociala skift. Hon lämnade barn och barnbarn som sörjde henne

mycket. (Schmitz 1993)

Systern Agnes Viktoria mötte helt andra förutsättningar i Tyskland än sin äldre syster

Amanda. Hon kom direkt till Kiel och arbetade på ett större hotell och träffade en

företagare i hotellbranschen. Hon fick ett bra liv i Tyskland och dog där i Solingen.

Agnes Viktoria pratade högtyska emedan hennes stora syster Amanda alltid pratade

plattyska. Båda var dåliga på att skriva tyska. (Schmitz 1993)

Axelina Helledora Jonsson föddes 1870, hennes far begav sig till Amerika när han var

fyrtio år gammal och rapporterades sedan vara drunknad i Hudsonfloden. Axelinas äldsta

syster flyttade till Köpenhamn. Under hösten 1887 vistades Axelina hos sin syster i

Köpenhamn. I april 1888 flyttade Axelina officiellt till Tyskland. Hon kom först till

Lubeck och arbetade enbart med tyskar. Det hade inte Axelina tänkt sig, hon ville helst

umgås mer med svenskar. I östra Holstein fanns det en hel del olika gods där svenskar

arbetade. Axelina sökte sig därför till godset Schwelbek vid staden Oldenburg. År 1892

gifte sig Axelina med en tysk man, och året efter fick hon sitt första barn. Många

svenskar sökte sig före sekelskiftet från landsbygden i östra Holstein till staden Kiel i

nordöst. I början av 1900-talet slog sig paret ner i Kiel och bodde där i 31 år. Axelina

födde två barn till. Den svenska kyrkan i Kiel var viktig för många av de inflyttade

svenskarna. Man började bygga på ett ålderdomshem för svenskarna, där Axelina erbjöds

anställning. Axelina avböjde dock, hon hade arbetat som tvätterska i nära femtio år.

Under det andra världskriget bombades Axelinas hem ner. Hon kom tillbaks till Sverige

våren 1945. Hon kom till Karlskrona tillsammans med sina tre barn, ett barnbarn samt
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sonens hustru. Via den Svenska kyrkan fick hon hjälp med transporten till Sverige.

Axelina dog år 1957 i Karlskrona. (Schmitz 1993)

Anna Svendotter- Mellberg var en av de många flickor från Blekinge som sökte sig till

Tyskland i början av 1880-talet. Hon föddes i Kuggeboda 1864 och var sedan september

1881 i Tyskland. Anna var tillbaka i Sverige 1890 med sin dotter som föddes i Oldenburg

1887. I februari 1891 födde Anna sitt andra barn. Barnet föddes i Sverige. Orsaken till

återresan var graviditeten, barnet var utomäktenskapligt. Och Anna undvek på detta sätt

risken att bli utvisad av de tyska myndigheterna. Hon sökte sig tillbaka till Tyskland

redan i april 1891 med sina två barn, säkerligen för att försöka gifta sig med barnens far,

utan att lyckas. Hon fick sedan ett arbete som piga och gifte sig med en tjänstedräng på

Fehmarn. (Schmitz 1993)

Kvinnorna lämnade ett fattigt Sverige men kom ofta till svåra förhållanden i Tyskland.

Landet var i starkt behov av arbetskraft som värvades genom löften om arbete och gratis

transport.

4. PRESENTATION AV EMPIRIN.

För att läsaren skall få en inblick i delstaten Nordrhein-Westfalen där de

intervjuade kvinnorna bor, följer en kortfattad introduktion av delstaten. Därefter

följer empirin.

4:1 Nordrhein-Westfalen.

Nordrhein-Westfalen är den mest folktäta staten av de 16 delstaterna i Tyskland och

ligger söder om Niedersachsen och norr om Rhein-Pfalz vid gränsen till Holland och

Belgien (se bilaga 3). År 2001 bodde det drygt 18 miljoner människor i Nordrhein-

Westfalen, varav knappt två miljoner människor med utländsk härkomst.

(www.destatis.de) År 2002 bodde det drygt 82 miljoner människor i Tyskland, varav 8,9

% av utländsk härkomst. Det betyder att Nordrhein-Westfalen med sina 11 % ligger över

det nationella genomsnittet med utländska invånare. (www.destatis.de) Detta kan
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förklaras med att det industriella Ruhrområdet ligger i delstaten vilket har gjort att

immigranter sökt sig till arbeten i området. I slutet av år 2002 bodde det 3152 svenskar i

Nordrhein-Westfalen varav 1746 kvinnor. I hela Tyskland bodde vid årsslutet

2002/18 985 svenskar varav 10459 kvinnor. Efter delstaten Bayern (3698 svenska inv.)

har Nordrhein-Westfalen det största antalet bosatta svenskar i Tyskland.

(www.destatis.de)

De två största religionerna i delstaten är Romersk-katolska kyrkan samt den Evangeliska

kyrkan. År 1992 var 51 % av befolkningen i delstaten Romersk-katolsk samt 33,3 %

tillhörde den Evangeliska kyrkan. (www.nrw.de) De två största politiska partierna i

delstaten är Socialdemokratiska Partiet (SPD) och Kristdemokratiska Unionen (CDU).

I och med det stora invånarantalet i Nordrhein-Westfalen har staten en avgörande del i

valen. De två partierna dominerar i olika delar av delstaten. SPD har ett stort antal

sympatisörer i Ruhr-området och den nordligare delen av delstaten, CDU dominerar mer

i den västliga samt sydligare delen av Nordrhein-Westfalen. (www.nrw.de) Den

vanligaste familjeformen i Nordrhein-Westfalen är gifta eller sammanboende föräldrar

till gemensamma barn. År 1997 växte 86 % av barnen under 18 års ålder upp i sådana

förhållanden. I familjer med barn under tre års ålder, dvs. innan barnen är berättigade

plats på ”kindergarten” är vanligtvis kvinnan hemma med barnen och mannen arbetar.

(www.nrw.de) Under de senaste åren har det dock blivit mer vanligt att kvinnor kommer

ut på arbetsmarknaden. I delstaten arbetade år 1997/46,6 % av kvinnorna med barn under

15 år. Av kvinnorna i åldern 15-65 år arbetade i april år 1998/35,9 %. (www.nrw.de)

I följande avsnitt presenteras empirin.

4:2 Bakgrund

De intervjuade kvinnorna bor i delstaten Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Gemensamt

har intervjupersonerna att de kom till Tyskland i ung ålder. När kvinnorna flyttade till

Tyskland var deras medelålder 23,5 år. I dag ligger deras medelålder på 41,5 år. Som jag

tidigare har nämnt har de vid olika tidpunkter flyttat till Tyskland. Det har rört sig om ett

spektrum från 1950-talet till nutid. Majoriteten av intervjupersonerna kommer från södra
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och mellan Sverige. Hälften av kvinnorna är uppväxta i storstäder, övriga är uppväxta i

småstäder eller på landsbygden. Fem intervjupersoner hade innan de kom till Tyskland

någon typ av utlandserfarenhet, vilket betyder att de antingen varit utomlands som

Aupairs, studenter eller arbetat utomlands. Ett fåtal av de intervjuade har i sin barndom

flyttat med sina föräldrar. Två intervjupersoner flyttade utomlands som barn. En av

kvinnorna var i barndomen ofta på semester i Tyskland och kände därmed en speciell

anknytning till landet. En av intervjupersonerna var från barndomen tvåspråkig. En

kvinna flyttade tillsammans med sin familj till Tyskland. Hon var den enda av de

intervjuade som hade barn vid flytten.

Idag diskuterar vi faktorer som underlättar/försvårar integrationen, språket är en av dem.

Att ha tillgång till språket är viktigt. Hur såg kvinnornas språkkunskaper ut vid flytten?

Hälften av intervjupersonerna hade inte kunskaper i det tyska språket. Tre av de

intervjuade hade "skoltyska" med sig. En ansåg sig ha teoretiska kunskaper och kunde

uttrycka sig på en grundläggande nivå en annan kvinna hade bra teoretiska samt språkliga

kunskaper i det tyska språket.

4:3 Beslutsprocessen

Till skillnad från förra sekelskiftet ser dagens svenska emigration till Tyskland

annorlunda ut. De intervjuade kvinnorna som de senaste femtio åren migrerat till

Tyskland lämnade inte Sverige på grund av fattigdom i det svenska samhället. Av vilken

anledning har då dessa kvinnor valt att migrera. Flera hade en nyfikenhet på andra länder

som bidrog till att de sökte arbete och utbildning utomlands. Några kvinnor kom till

Tyskland genom arbete, några kom som elever på högskola samt folkhögskola. Hälften

av de intervjuade flyttade för att de träffat tyska män.

”Jag var inställd på att pröva under ett års tid, jag hade behållit lägenheten hemma. Jag
ville ut och titta. Min bror var den enda som inte trodde att jag skulle komma hem till
Sverige igen. Men jag hade inte tänkt stanna i Tyskland.”

I dagens svenska välfärdssamhälle har vi stora individuella möjligheter att ”pröva” och

undersöka hur det är att bo i andra länder. Kvinnornas beslut att flytta tog olika lång tid.

En av de intervjuade "pendlade" mellan de två länderna under flera år innan hon
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bestämde sig för att bosätta sig i Tyskland. Tre övriga kom till landet i omgångar. Två av

dessa kvinnor kom först till Tyskland som studenter. Hemkomna till Sverige beslutade de

sig sedan för att åka tillbaka till Tyskland. Den tredje kvinnan som efter arbete åkte hem

till Sverige, beslutade sig även hon för att åka tillbaka till Tyskland.

4:3:1 Kvinnornas föreställning om livet i Tyskland

Hur en persons föreställningar ser ut beror mycket på individens tidigare erfarenheter.

Föreställningar påverkas även av de förkunskaper personen har om det nya hemlandet. Vi

lever i ett samhälle där tillgången till information/kunskap om andra länder är stort. Vi

kan även som tidigare diskuterats vistas i andra länder för att pröva våra egna beslut eller

för att ta reda på hur det är att leva där. Några av kvinnorna hade som jag tidigare nämnt

erfarenhet av andra länder samt hade även som barn bott utomlands. Intervjupersonen

som "pendlade" mellan Tyskland och Sverige under flera år, hade chansen att successivt

integreras i det tyska samhället. Även de tre övriga kvinnor som var i Tyskland i

omgångar hade chans till att successivt acklimatiseras.

” I och med flytten fick vi vänner i samma ålder som oss, jag vantrivdes inte innan men
jag kände mig mer hemma där. Jag har även från Sverige vana att flytta, vi flyttade
mycket i Sverige. Jag känner till hur det är att komma till en främmande plats och
försöka anpassa mig.”

Några intervjupersoner har även bott i andra delar i Tyskland, vilket givit dem ett bredare

perspektiv. De har haft möjlighet att kunna jämföra olika delstater i landet. En kvinna

som först bodde i södra Tyskland trivdes inte så bra, när hon flyttade till Nordrhein-

Westfalen trivdes hon bättre. Hon tyckte att människorna i Nordrhein-Westfalen var mer

som svenskar. Beroende på bakgrund och erfarenheter så hade kvinnorna med sig olika

föreställningar om livet i det nya hemlandet. Idag har vi möjlighet till att införskaffa oss

generell information om det land vi planerar att flytta till. Gemensamt hade dock

intervjupersonerna med sin svenska bakgrund en erfarenhet av den svenska

välfärdsmodellen av hur ett samhälle fungerar. Utifrån denna välfärdsmodell har

kvinnorna tagit vissa saker för givet.
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Flera av kvinnorna tog för givet att engelska var gångbart i Tyskland. Flera tog för givet

att man som i Sverige "duar" varandra. Vissa hade föreställningar om att barnomsorgen

fungerar på liknande sätt, att synen på familjen ser likadan ut som i Sverige. Några av de

intervjuade föreställde sig att skoltyskan var tillräcklig för att kommunicera med

människor.

4:4 Ankomsten

Den första tiden som ny i ett land reagerar man ofta på saker som skiljer sig från sitt

hemland. I Sverige är vi vana med att säga du till varandra, seden är annorlunda i

Tyskland. En av de intervjuade förklarar följande.

” Det var ganska klurigt i början att säga ”Sie” det var jättekonstigt att nia
arbetskamrater, dom man hade kontakt med varje dag. Det var större distans och man
kunde inte bli vän med arbetskamraterna där jag arbetade.”

Kvinnorna hade alla sina egna skäl att flytta. En av dom kom till Tyskland genom ett

sommarjobb. Hon var ung och hade planerat att arbeta under sommaren. Sommararbetet

var i en fabrik, hon arbetade vid ett rullande band. Hon kunde inte någon tyska alls. Hon

åkte med sin kompis till Tyskland. Detta var över tjugo år sedan, hon blev kvar i landet.

En av kvinnorna flyttade med sin familj till Tyskland, hon kunde inte tyska. Kort efter

flytten fick hon barn. En annan kvinna fick arbete som byggriterska, hon hade skoltyska

med sig i bagaget.

En av de intervjuade studerade först på folkhögskola och därefter har hon haft ett antal

olika arbeten. En kom för att slutföra sitt examensarbete i Tyskland. (universitetsstudier)

Av de intervjuade som kom till Tyskland för att de träffat tyska män hade en kvinna

arbete när hon flyttade. Tre läste tyska vid ankomsten, en fick arbete efter ett par månader

och den femte kvinnan studerade språk via distans.

Kvinnorna bor nu i Nordrhein-Westfalen, den folktätaste delstaten i Tyskland med ca.18

miljoner invånare. Fyra intervjupersoner har även bott i andra delar av Tyskland, tre

kvinnor har bott i södra Tyskland och den fjärde har bott norr om Nordrhein-Westfalen.
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De övriga sex kvinnorna flyttade direkt till Nordrhein-Westfalen. Delstaten är som sagt

ett folktätt område med ett antal storstäder såsom Düsseldorf, Bonn, Dortmund, Essen,

Köln mm. Intervjupersonerna kom till bostadsområden antingen i närförort av en större

stad eller ute på landsbygden. I hus eller i lägenhet, en kvinna bodde på skolan där hon

studerade.

Mellan åren 1951-1960 var det 18 681 svenskar som migrerade till Tyskland

(se bilaga två SCB historisk statistik). De intervjupersoner som kom till landet på 1950

respektive 1960- talet reagerade då på ett land som fortfarande visade på sviter från

kriget. Detta visade sig bl.a. genom att byggnader var i dåligt skick. En kvinna reagerade

även på hur man fortfarande ransonerade på vissa livsmedel, riktigt kaffe dracks ex.

enbart på söndagarna.

År 1992 migrerade 1352 svenskar till Tyskland och år 2001 migrerade 1644 svenskar till

landet (se bilaga två SCB befolkningsstatistik 1-2). Även de kvinnor som senare år

kommit till Tyskland reagerade på olikheter i materiella ting. På vardagliga saker

exempelvis på att man ransonerar mer med värme och elektricitet, att man drar för alla

fönster på nätterna, att man inte kan se in hos folk, att det är kallt inomhus på nätterna

etc.

”Jag reagerade på att alla var så bekväma och åkte bil överallt. När man cyklade, så
undrade folk, var är din bil? Det här med hemmafruar, och att det inte finns så stora
möjligheter för kvinnor att arbeta, alla möjliga vansinnigheter, du kan bara ha dagisplats
halva dagen. Men samtidigt tycker jag att samhället här vill att man skall uppfostra sina
barn, dom satsar på det i och med att skattesystemet är så att familjer med barn gynnas
kraftigt. Jag känner att det är delar i det jag inte gillar men samtidigt dom tänker rätt. I
Sverige skall vi bara jobba och betala skatt. En balans däremellan vore bra.”

Flera av kvinnorna reagerade på olikheter i början. På skillnader som förut nämnda

materiella ting, också på skillnader mellan det svenska och tyska samhället, människors

värderingar, människors agerande etc., en intervjuperson beskriver den första tiden i

Tyskland på följande sätt.



33

"Den första tiden här var det jobbigt, men jag kämpade på. Jag tyckte att det var
fruktansvärt att vara så utlämnad eftersom de flesta människor inte ville/kunde prata
engelska. Jag tyckte att folk tittade på en på gatan, det var fruktansvärt. Lustigt,
egentligen. Jag var kritisk till Tyskland de första 2-3 åren, väldigt kritisk. Jag tyckte att
det var en deprimerande anda, deppiga tanter, jag var kritisk till dom i affärerna. Jag
tycker dock att det har blivit bättre (...) Det tog mig ca 1 1/2 år att komma in i en rytm
här. Jag var kritisk till människors attityd. När man gick ut var det svårt att lära känna
nya människor. Den första tiden kände jag att jag hade gett upp allting, mina vänner mitt
språk. Jag undrade vad min man hade gett upp? Jag var väldigt kritisk, när jag tänker
efter har det inte varit lätt för min man heller , han har haft ett stort tålamod."   

För kvinnan var de första åren i Tyskland svåra. De intervjuade har olika versioner på

första tiden i Tyskland. Flertalet har på något vis upplevt svårigheter. Svårigheterna har

bl.a. bestått utav skillnader. De intervjuade lever i ett samhälle som skiljer sig från den

svenska modellen. De två olika samhällsmodellerna påverkar människors värderingar på

olika sätt. Men parallellt med svårigheterna beskriver flera av de intervjuade positiva

upplevelser som nya i Tyskland. Den första tiden innebar även en spännande tid i deras

liv då de fick chans till att utforska landet.

“Jag tyckte att det var intressant här, jag hade alltid människor omkring mig.(…) Jag
pratade inte så mycket i början och hade en längre tid svårt att förstå språket, jag trivdes
ändå”

Kvinnan har beskrivit flytten till Tyskland som en personlig möjlighet för henne. Och
hon beskriver den första tiden som en spännande period i hennes liv.

4:4:1 Kunskaper i språket
Det finns många beröringspunkter mellan det svenska samt det tyska språket. Bägge

språken har ett germanskt ursprung och det svenska språket har i perioder historiskt sett

starkt influerats av det tyska språket. (Järtelius 1987) För att kunna integreras i ett

samhälle behöver man tillgång till språket. Kvinnorna är alla överens om att språket har

varit en avgörande del för deras integration. Innan språket fungerar som det skall är det

svårt att känna sig helt delaktig i samhället. En föreställning flera av intervjupersonerna

hade var att de skulle kunna kommunicera på engelska innan de lärde sig det tyska

språket.

”Den första tiden kände jag mig fruktansvärt utanför i byn, ingen kunde prata engelska,
dom som kunde dom vågade inte, jag kände mig otroligt isolerad. Jag hade hemlängtan
ibland så att det gjorde ont.”
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Flera har beskrivit situationer där de varit frustrerade över att folk inte i allmänhet vill

eller kan prata engelska. Kombinationen av att inte kunna språket samt bristen på ett eget

socialt nätverk, bidrog till att för vissa var den första tiden svår. Innan dom kunde språket

var det svårt att knyta riktiga och egna vänskapsband. Frustration över att bli beroende av

sin partner, känslor av underlägsenhet eller känslor av isolering har beskrivits i samband

med den första tiden. Att lära sig det tyska språket har tagit olika lång tid. Det tog mellan

2-3 år till 7-8 år innan kvinnorna kände sig helt inne i språket. Efter denna tid har de

kunnat klara av varje situation i vardagen samt även kunnat förstå vad människor säger

"mellan raderna". Kvinnorna har lärt sig språket med hjälp av språkskolor, genom arbetet,

genom sina män. En av de intervjuade tog privatlektioner, en kvinna lärde sig via barnen,

grannar, radio, spel, tv etc. Trots att tyska är ett relativt tacksamt språk för en svensk att

lära sig går det att konstatera att det alltid är en process att lära sig ett nytt språk.

4:4:2 Bristen på nätverk

Om man alltid har haft vänner och bekanta kanske man inte har konfronterats med

betydelsen av tillgången till vänner, inte förrän man står utan... Kvinnorna har beskrivit

hur svårt det kan vara att hitta nära vänner. Flertalet av de intervjuade har påpekat att

tillgången till ett eget nätverk är en av de viktigaste grundstenarna i deras integration. I

diskussionen om ett kontaktnät har flera av de intervjuade förklarat betydelsen av att ha

egna vänner som man själv har valt att bli vän med. Att hitta nära vänner var svårare än

vad flera hade föreställt sig. Vad beror det på? En intervjuperson som har stor erfarenhet

att flytta mellan länder har förklarat att hon är "tränad" i förmågan att lära känna nya

människor. Att komma till ett nytt land innebär att man mer eller mindre ”måste” vara

öppen för nya kontakter, eller som kvinnan uttryckte sig.

” Jag ser väldigt öppet på saker kanske… Jag har egentligen inte svårt för att flytta. Jag
har inte svårt för att få kontakt med människor, men det har jag också lärt mig. Ja, du
måste annars blir du ensam, det är verkligen så. Det har jag pratat med många tyskar
om, de säger men hur kan du flytta? Men jag tror att det man inte känner till är läskigt.”

Intervjupersonen verkar synnerligen vara bra på att knyta kontakter. Ett par kvinnor har

även påpekat skillnader mellan svenskars och tyskars sätt att vårda sina kontakter. De
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anser att deras tyska vänner är bättre på att vårda sina vänskapsband. Faktorer som

intervjupersonernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språkkunskap och orsaken till flytten

har påverkat hur kvinnorna upplevt sin första tid i Tyskland.

4:5 Etablering

4:5:1 Välfärdsmodeller som styr människors liv

Åtta av de tio intervjupersonerna har i dagsläget vuxna eller små barn. När man

uppfostrar barn i ett annat land är det lätt att bli påmind om de grundläggande värderingar

som styr i respektive land. Kvinnorna har diskuterat skillnader mellan Sverige och

Tyskland. Intervjupersonerna har både nämnt nackdelar och fördelar med det tyska

systemet. Synen på kärnfamiljen är stark i det tyska samhället där kvinnor med små barn

oftast stannar hemma. Några intervjupersoner har påpekat att det inte är "tillåtet" att

arbeta med små barn. De anser att omgivningen reagerar om man bryter mot det

traditionella sättet att sköta barnomsorgen och att det tyska systemet inte erbjuder

kvinnorna så mycket valmöjligheter. Enligt vissa finns det mindre acceptans mot

ensamstående kvinnor, att det kan väcka misstänksamhet. En av de intervjuade påpekade

att man i Sverige ser ner på hemmafruar.  I Tyskland är det inte enligt kvinnan riktigt

accepterat att lämna över barnomsorgen för sina småbarn. Intervjupersonen efterfrågade

en kombination av det tyska samt det svenska systemet där människor har tolerans för

olika lösningar.

I jämförelse med den svenska skolan ser den tyska skolan annorlunda ut, barnen går ofta

halvdagar och från tio års ålder är skolgången differentierad. (Wallberg 1996) En kvinna

ansåg att barnuppfostran var ca tjugo år efter Sverige. Hon var väldigt kritisk till den

allmänna synen på barnen. Hon uttrycker detta som ett svårt dilemma, och hon kritiserar

den tyska skolan på följande sätt.

” Om du är född med föräldrar som inte tar hand om dig, har du inte stor chans att bli
uppfångad och hjälpt av skolan, du stannar oftast i den klass du är född i. I skolan skall
kunskapen slås in. Här vågar man inte prata engelska, de lär sig engelska som oss men
de vågar inte prata. Här är läraren en auktoritetsperson, eleverna förväntas att säga ni.”
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En intervjuperson påpekade att barnen var mer i vägen i Tyskland, hon tyckte att barnen i

Sverige får ta mer plats. Hon var kritisk till att fysiska bestraffningar av barnen är relativt

vanliga. Intervjupersonernas kritik mot den tyska skolan har varit att den i allmänhet är

alltför hierarkisk, att lärarna alltid har rätt och därmed att eleverna inte har någon talan.

Jag tolkar skolan som en produkt av samhället. Det välfärdsamhälle som styr den typ av

skola ser man, dvs. makroförhållanden styr mikroförhållanden. Esping-Andersen (1990)

benämner den tyska samhällsmodellen som konservativ, denna modell bygger på

hierarki, att människor visar på mer respekt för personer i högre position, att man "niar"

varandra. Skolan blir ett samhälle i miniatyr. Den negativa konsekvensen av en sådan

skolmodell kan vara att elever inte ges utrymme till att ta plats eller till att ifrågasätta.

En del av kvinnorna har istället kritiserat den svenska skolan och tycker att de tyska

barnen i allmänhet är artigare än svenska barn. I Sverige där samhällsklyftorna är mindre,

där människor "duar" varandra med ett välfärdssamhälle som Esping-Andersen (1990)

benämner som den socialdemokratiska modellen. I den svenska skolan kan balansen i

stället ”stjälpa” över åt det andra hållet. Med elever som ”tar” över undervisningen, som

tar för mycket plats och inte visar på respekt för lärarna.

Kvinnorna jämför de olika två skolsystemen. För några av dem är grundsynen på barnen i

Tyskland ett dilemma, för andra mer en möjlighet eftersom dom är kritiska till den

svenska skolan. För de kvinnor som kritiserar barnuppfostran i Tyskland blir det

svårigheter med hur de skall hantera att uppfostra barn i ett system de inte fullt ut

accepterar.

4:5:2  Att vara invandrare

En av de intervjuade som även bott i södra Tyskland tyckte inte att människorna där var

speciellt intresserade av Sverige. Men intresset är annorlunda i Nordrhein-Westfalen.

Generellt sett tas svenskar emot positivt i delstaten. Det finns ett intresse för Sverige hos

en hel del tyskar samt även ett intresse för det svenska språket. Med tanke på hur litet det

svenska språket är i världen så finns det ett relativt stort utbud i Nordrhein-Westfalen att

lära sig språket. Vissa tyskar associerar även Sverige med Ikea, som i Tyskland har det

största antalet Ikea butiker. Sverige associeras även ibland med Volvo samt med Abba
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etc. Det är inte heller helt ovanligt med tyskar som köper eller hyr sommarstugor i

Sverige, trots detta kan känslan av utanförskap dyka upp.

” Man har så mycket från barndomen (…)När man säger piano i Tyskland så skrattar
alla, (Klavier,Klavier) alla skrattar liksom, själv sitter man där och vet inte varför, vad
det handlar om. Sånt finns i Sverige också, samma erfarenheter. Det här med pianot är
en sketch, den är rolig, nu skrattar jag också.”

Saknad av all den kunskap man har och tar för given när man är uppvuxen i ett land.

Kunskapen kan röra sig om språket, erfarenheter samt lärdomar som man bär med sig

från barndomen etc. I praktiken kan det även innebära att inte ha samma värderingar som

andra. Även svårigheter i att hantera känslan av att vara annorlunda i Sverige. När

kvinnorna nuförtiden besöker Sverige, så kan deras omgivning se på dom som

"utlandssvenskan". Vissa känner sig utländska i Sverige och i Tyskland är de "svenskan".

På detta sätt är de annorlunda i bägge länderna.

Alla tio kvinnor har genom arbetet eller i sitt privata liv kontakt med andra svenskar.

Majoriteten (med något undantag) har förklarat betydelsen i att träffa svenskar. Språket är

en viktig faktor. Att ha möjlighet att prata svenska. Några intervjupersoner anser att det

idag är lättare att prata tyska. En kvinna påpekade att hennes svenska inte har hängt med i

språkets utveckling. När hon är i Sverige kan hon få antydningar om att hon låter

gammaldags.

För vissa var det inte så viktigt att träffa andra svenskar de första åren i Tyskland. De

ville först fokusera sig på det tyska språket. Några påpekar att behovet blivit starkare när

de fått barn, de vill att barnen skall lära sig det svenska språket. Att träffa andra svenskar

är även ett tillfälle att kunna dela sina erfarenheter med människor som befinner sig i en

liknande situation.

Hur ser då kvinnorna själva på invandring? Vissa påpekar att de själva fått mer förståelse

för andra invandrare. Några känner sig själva som invandrare men det är inte alltid

omgivningen ser dom som det. Andra känner sig mer som tyskar. På grund av sin accent

kan de få förfrågan om var de kommer ifrån. En kvinna benämnde sig själv som
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västeuropé eftersom hon även bott i andra länder än Sverige och Tyskland. Vissa känner

sig mer som svenskar andra känner sig som en svensktysk kombination. Kvinnorna är

medvetna om att de har emottagits positivt i det tyska samhället. De har inte blivit

diskriminerade, vilket säkerligen har/haft en avgörande effekt på deras integrering.

4:5:3 Kvinnornas vardag

I och med deras spridning i ålder befinner de sig i olika faser i livet. Av de

intervjupersoner som idag har småbarn samt skolbarn arbetar en kvinna heltid. Hon har

anhöriga som hjälper henne med barnomsorg. En annan kvinna arbetar halvtid. Av de

övriga tre med småbarn arbetar en kvinna ett fåtal timmar i veckan. Deras män är i

dagsläget huvudförsörjare. En av kvinnorna som idag har vuxna barn arbetar halvtid. De

övriga två har pension varav en arbetar ideellt. De intervjupersoner som inte har barn

arbetar heltid. Några av kvinnorna arbetar inom Ikea. Några intervjupersoner arbetar

inom administrativa yrken och inom försäljning. Deras arbeten har säkerligen hjälpt dem

till att hitta en egen plattform i Tyskland. Som jag tidigare nämnde arbetar några kvinnor

inom Ikea. Arbetsplatsen verkar ha varit en viktig plattform i deras liv. Ikea är i dagsläget

ibland det mest svenska man kan hitta i Tyskland idag.

Kvinnorna har genom sin svensk/tyska arbetsplats fått använda sina svenska kunskaper.

Det betyder att i detta sammanhang är det sannolikt en resurs att vara svensk. Några av

dom arbetar eller har arbetat som svensklärare inom språkskolor samt som översättare

vilket är ett sätt att använda sitt modersmål i arbetslivet.

Vad är det då mer som hjälpt kvinnorna till att etablera sig i Tyskland?  För vissa av

intervjupersonerna var beslutet att flytta från start en större möjlighet än för andra.

Kvinnornas process till att känna sig hemma i Tyskland har tagit olika lång tid och har

sett/ ser olika ut.
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4:5:4 Möjligheter med att bo i Tyskland

Tiden är en viktig faktor i kvinnornas integration.

"Tiden har gjort sitt. Vi har ett barn tillsammans, jag har lärt mig språket, lärt känna
kulturen. Det har slingrat sig fram. Fram till känslan av att känna sig hemma där alla
dessa saker har haft inverkan. Nu känner jag att detta är mitt hem, nu vill jag inte längre
bo i Sverige. Vi har skapat vårat hem här /---/ Där jag står nu kan jag väga för och
nackdelar mellan länderna, vissa saker är bra i Sverige, vissa saker är bra i Tyskland."

Tiden gör sitt, men tiden är inte alltid den faktor som avgör att en person känner sig

hemma. En av de intervjuade som i många år bott i Tyskland, tycker att hon först de

senaste åren känner sig hemma. För andra har det gått snabbare, en kvinna påpekade att

hon kände sig hemma efter fem år. Tiden gör dock ofta att människor får distans till sitt

hemland. Kanske tiden gör att det blir lättare att se de möjligheter som erbjuds? En

kvinna såg ett samband med när hon själv började känna sig främmande i Sverige, eller

när Sverige kändes främmande för henne. Då kände hon sig istället hemma i Tyskland.

Möjligheten till att vara hemma med barnen har många påpekat vara en fördel med livet i

Tyskland. De intervjupersoner som i dagsläget har småbarn har nämnt att de är

tacksamma över att de kunnat stanna hemma längre med sina barn. Även de som pekat på

nackdelarna med den tyska familjepolitiken ser möjligheter med systemet. De ser det som

en stor tillgång för dem och deras familjer. De har jämfört sig med mammor och familjer

i Sverige. Kvinnorna har dragit slutsatsen att deras livssituation är bättre än för många

familjer i Sverige där bägge föräldrar arbetar

” Jag tycker att det positiva med att leva i Tyskland är att kvinnorna kan vara hemma, du
är aldrig ensam här. Liksom de flesta här i vår by är hemma med barnen, åtminstone tills
barnen är tre år. Det tycker jag är väldigt positivt. Att du kan välja att möjligheten finns.
Jag känner många i Sverige som skulle vilja vara hemma, men klarar inte av det helt
enkelt.”

Intervjupersonerna jämför sig med vänner i Sverige som skulle vilja vara hemma mer

med sina barn men som inte har råd med det. De två olika välfärdssystemen har olika

tillvägagångssätt att stödja familjerna. Familjepolitiken i Tyskland “producerar” familjer

där sammanhållningen inom familjen till synes stärks. I Sverige stärks framförallt
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individen. Statistik visar att fler barn i Sverige under 18 års ålder bor med en

ensamstående förälder än i Tyskland. I Sverige bodde år 1993 19 % av barnen under 18

år med en ensamstående förälder i jämförelse med Tyskland samma år där siffran var

6 %. (Wallberg 1996) Vilket kan tolkas som en konsekvens av de två olika

samhällssystemen i länderna.

De kvinnor som i dagsläget har småbarn ser även tillgången till två språk för barnen som

en möjlighet, dvs. en tillgång för barnen i vuxen ålder. En av de intervjuade nämnde detta

som en av de största rikedomarna hon kan ge till sina barn. Hon ser det som en förmån att

låta hennes barn växa upp i en tvåspråkig miljö. De intervjupersoner som idag har vuxna

barn verkar inte ha haft samma fokus i att föra vidare det svenska språket. Detta kan

förklaras med att dåtidens diskussion och information om tvåspråkighet inte var lika stor.

En avgörande faktor för en av kvinnorna är att hon bott även i ett tredje land vilket har

medfört att hennes barn har haft tre språk att lära sig. Flera i nästa generation, de vuxna

barnen till de äldre intervjupersonerna är nu bosatta i andra länder. Det innebär att

kvinnorna har ett nätverk mellan Tyskland, Sverige och även andra europeiska länder.

En kvinna uttryckte sig på detta sätt om sina möjligheter i Tyskland.

" Jag tycker att jag fått utveckla mina intressen här i Tyskland, jag har en annan typ av
väninnor i Sverige, på något sätt har jag lärt känna mig själv i Tyskland, jag kan gå min
väg här. I Sverige är människor stöpta i samma form, man skall vara lagom, alla skall
vara lika ungefär så. I Tyskland har man mer valmöjligheter(...) Man kan utveckla sin
personlighet mer här det är mer individuellt här."

Den intervjuade anser att det ges mer individuell frihet i Tyskland. Är det så att den tyska

välfärdsmodellen "producerar" människor med ett mer individuellt tänkande? Och att ur

den svenska välfärdsmodellen blir människor mer kollektiva? Gemensamt har

intervjupersonerna att de kom till Tyskland i ung ålder. I landet har de mognat och blivit

vuxna. Hur de hade utvecklats som personer i Sverige kan man bara spekulera i. En del

av kvinnorna anser att det finns mer livsvalsmöjligheter i Tyskland, mer chans till

valfrihet i hur man kan leva. Valfriheten kan även hänga ihop med den ekonomiska biten,

vissa påpekar att man får mer för pengarna. De intervjuade har förknippat den personliga
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utvecklingen som den största tillgången med deras migration till Tyskland. En erfarenhet

som ger dem tillgång till olika länder, fler språk, fler samhällssystem. En möjlighet till att

se fördelar och nackdelar med länderna. Vissa förklarar att de fått en vidare syn på livet,

ett vidare perspektiv, en kunskap om att det finns flera sätt att leva. En kvinna förklarade

att när hon flyttade visste hon inte hur stort steg det egentligen var. Först nu ett antal år

efteråt inser hon konsekvenserna av beslutet. Vid frågan om och hur svenskar och tyskar

skiljer sig åt, svarade en kvinna som är väl integrerad i det tyska samhället på följande

sätt.

"Jag tror att i alla länder finns det alla sorters människor. Det är säkert klart. Det finns
överallt samma sort karaktär människor. Sen finns det säkert i stort sätt skillnader.
Svenskarna är mer flexibla än tyskar även till hänsyn till det offentliga. Tyskarna håller
fast vid något de har eller har haft. Tradition, det var bra så .Jag tror att svenskarna är
lite mer flexibla, lite som kulturen."

Vi människor påverkas av den miljö/välfärdsamhälle vi lever i, följande citat kommer

från pedagogen och författaren Ellen Key.

"Byt ut "svenska" mot "turkiska”, “finska" eller "arabiska" och saken är klar. Som
individer är vi alla unika, som kollektiva är vi alla olika, men i grunden är vi alla lika
formade av inflytande från vår omvärld."
( Järtelius 1987 sid. 5)

Vi människor är påverkade av våra yttre livs ramar, dvs. makroförhållanden påverkar

mikroförhållanden. Dessa svenska kvinnor som levt i två länder eller fler har alla mer

eller mindre tagit till sig det tyska samhället. En del av dem känner sig idag mer som

tyskar än svenskar. En kvinna beskrev sig som tysk med ett ”blågult” hjärta. Utifrån

dessa kvinnors berättelser drar jag slutsatsen att vi människor alla är en del av de platser

vi varit.

4:5:5 Historier förändrar sig i takt med integrationen

"Det jag saknar är förståelse, att kunna ha en konversation där man har ungefär samma
frekvens, där man har ungefär samma bakgrund och kommer snabbt på samma nivå.
Förut var det inte så viktigt för mig (...) kan det bli jobbigt ibland, att behöva gå igenom
basala, mycket som inte stämmer helt enkelt, det handlar också om språket(...)Språket
gör säkert att jag tycker att det är lättare i Sverige, men samtidigt dom tycker annorlunda
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i mycket med kvinnor, familj, karriär ,arbete såna här grundläggande viktiga frågor. Jag
har ingen lust att övertyga någon, jag vill bara känna likhet helt enkelt..."

Att beskriva skillnader ligger närmare till hands för de intervjupersoner som inte bott i

landet så länge. En kvinna som i många år har bott i Tyskland beskriver sin situation på

följande sätt.

"Det tyska står mig närmare, det tyska finns hela tiden omkring mig. Jag trivs här!
(...) Men jag saknar enormt här någon som säger, kom vi går ut och går... (spontant) Å
andra sidan säkerheten jag känner här, jag är så att säga uppfångad av allting här. Det
är bra för mig, jag har min punkt här. Vissa saker i Sverige, kan jag tänka om, varför gör
dom så? Det tycker jag är bättre här."

Intervjupersonen har bott länge i Tyskland, hon är integrerad i det tyska samhället, hon

känner sig hemma i Tyskland, kan språket, har vänner och släkt i Tyskland, hon har blivit

en del av det tyska samhället. Kvinnan ser med distans på det svenska samhället. Hon

förklarar att hon nuförtiden känner sig mer tysk än svensk.

I takt med att en människa integreras i ett land kan samtidigt hennes berättelse förändras.

Olikheter förminskas och det som förut kändes främmande är kanske till slut det som

känns mer som hemma.

4:5:6 Kontakten med Sverige och framtiden

Alla kvinnor har kontakt med Sverige. De åker till Sverige alltifrån 1-5 ggr/år. I den äldre

åldersgruppen kan möjligen noteras att motivationen till att resa till Sverige krymper i

takt med att nära anhöriga inte längre finns i livet. Men majoriteten av dem är benägna att

behålla sina kontakter med sitt hemland. En del försöker hänga med de svenska

nyheterna. En intervjuperson har svensk television i hemmet. Kvinnorna kan ur detta

hänseende benämnas som “transmigranter", vilket betyder att de mer eller mindre odlar

en "social brygga" till sitt hemland i form av sociala vänskapsband och släkt. (Glick

Schiller 1998)

” Jag åker till Sverige säkert 3-4 ggr per år. När man är i Sverige kommer inga
överraskningar, man känner till mentaliteten och språket. Det är både positivt och
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negativt, men det kan vara irriterande också. Jag vill gärna hem till huset där jag har
vuxit upp och till mina föräldrar.”

Kontakten med Sverige kan även förklaras utifrån den hemlängtan som vissa av

kvinnorna bär inom sig. Det kan vara en saknad av naturen, vänner, släkt, ”atmosfären” i

Sverige etc. En av de intervjuade förklarade att hon saknade att få promenera på gatorna i

hennes barndomsstad.

Hur ser då kvinnorna på framtiden? Vårdar intervjupersonerna sina kontakter i Sverige

för att de planerar att flytta "hem" igen? Det verkar inte vara orsaken till att de behåller

sina kontakter. Däremot kommer antagligen några att flytta från Tyskland. En av de

intervjuade som funderar på att flytta kom till Tyskland genom sin utbildning. Hennes

framtid beror mycket på var hon blir erbjuden fortsatt arbete. Kvinnan kan benämnas som

en typisk transmigrant. Tack vare sitt arbete reser hon mycket, har sociala kontakter i

Sverige och i andra länder. Hon har nu rutin på att röra sig mellan länder. En annan

intervjuperson kommer troligtvis inom snar framtid flytta tillbaka till Sverige. En kvinna

som har bott i Tyskland i över tjugo år har planer på att tillbringa sin tid som pensionär i

Sverige.

Tankar på att flytta “hem” igen verkar flertalet ha funderat på. En av de intervjuade som i

varje fall utåt sett är etablerad i det tyska samhället förklarar att hon inte känner sig riktigt

rotad. Hon har ett bra liv i Tyskland men drömmer om att flytta tillbaka till Sverige.

Resterande kvinnor har till synes ”landat” i Tyskland och kommer sannolikt att stanna.

Intervjupersonerna har olika strategier att hantera sina invandringsprocesser och deras

historier hinner med tiden förändras, vilket får mig att fundera på och gör mig nyfiken på

hur deras historier ser ut om tio år? Kvinnorna har bl.a. beskrivit svårigheter i sina

invandringsprocesser. Dessa kan jämföras med de svårigheter flera invandrare upplever

som nya i Sverige. Svårigheter som lätt kan uppkomma när man är ny i ett land utan

kunskap i språket och när man möter ett samhälle som skiljer sig från det man själv är

van med.
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5. DISKUSSION

I detta kapitel söker jag knyta an de olika fenomen som analyseras i uppsatsen:

migration, välfärd och individuella historier. Därefter följer metod och teori

diskussion med en efterföljande kort slutdiskussion.

5:1 Sammanfattning

Enligt dagens migrationsteoretiker skall migration förklaras som en dynamisk process där

både mikro och makro påverkar varandra. Douglas Massey (1999) pekar på nutida

migrationsforskning där samspelet mellan socioekonomiska strukturer, hushålliga

strategier och individuella beslutstaganden undersöks. I denna uppsats har jag studerat

migration utifrån tio svenska kvinnors berättelser. Det handlar om en migrationsrörelse

mellan två olika välfärdsmodeller. Genom intervjustudien har jag kunnat fördjupa mig i

kvinnornas invandringsprocesser. Jag har även berikat min studie genom en kort

beskrivning av förra sekelskiftets svenska kvinnors invandring till Tyskland.

Intervjupersonerna verkar till synes ha bra liv. Majoriteten av de intervjuade är nu väl

integrerade i det tyska samhället. De har bra bostäder, försörjning, kontaktnät etc.

Tyskland och Sverige är två länder med geografisk samt kulturell närhet. Utifrån

kvinnornas berättelser går det dock att konstatera att det alltid är en omställning att

migrera till ett annat land. Kvinnorna har beskrivit svårigheter i sina invandringsprocesser

som kan jämföras med vad flera invandrare i Sverige upplever. Svårigheter som kan

uppkomma som ny i ett land utan tillgång till språket och som kan uppkomma när man

möter ett annorlunda samhälle.

Kvinnorna befinner sig i olika faser i sina invandringsprocesser. De har alla haft sina

egna strategier att hantera sin etablering i Tyskland. Tillgång till språket, eget nätverk,

arbete samt tidens influens är faktorer som har hjälpt kvinnorna att känna sig hemma.

Personlig utveckling, individuell frihet, mer tid för barnen, ett vidare perspektiv på livet

har kvinnorna bl.a. nämnt som möjligheter med livet i Tyskland.
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Det förra seklets sociala och ekonomiska sammanhang påverkade kvinnornas

valmöjligheter. Kvinnorna lämnade ett fattigt Sverige och ofta kom de till svåra

förhållanden i Tyskland. Dagens svenska invandring till Tyskland sker under helt andra

förutsättningar.

Det starkaste sambandet mellan grupperna är att det handlar om unga kvinnor som valt att

migrera. Kvinnorna som lämnade det då fattiga Sverige var framförallt ensamstående,

unga kvinnor. En stor del kom från södra Sverige. De hade förhoppningar om en bättre

tillvaro i det nya landet. Deras migration kan analyseras utifrån push och pull teorin.

Tysklands industrialiseringsprocess var i blomning och sökte mer arbetskraft. Landet

löste efterfrågan på arbetskraft genom immigranter som fick gå in och ersätta de

inhemska invånarna. I detta fall var det de svenska kvinnorna som var villiga att ta dessa

lågavlönade arbeten. De hade starka skäl till att lämna det fattiga Sverige. När kvinnorna

tog beslutet om att flytta var det i förhoppning om att hitta försörjning. Deras förflyttning

till Tyskland kan även benämnas som s.k. arbetsvandring. Vissa åkte sedan tillbaka till

Sverige andra bosatte sig för gott i Tyskland.

Enligt teorin om Socialt kapital, den s.k. ”Social Capital theory” är det tillgången till

nätverk som producerar nya immigranter, dvs. tillgången till existerande nätverk

underlättar för den kommande immigranten. Enligt Wirén (1975,1987) och Schmitz

(1993,1995) sökte sig många svenskar till områden där andra svenskar arbetade. Man kan

konstatera att de svenskar som först sökte sig till Tyskland, de första pionjärerna, tog

ännu större risker utan att ha något nätverk eller tillgång till det tyska språket.

De intervjuade kvinnorna lämnade däremot ett välfärdsamhälle för ett annat. Flertalet av

intervjupersonerna kommer från södra samt mellersta Sverige. De lämnade den

skandinaviska välfärdsmodellen och kom till vad Esping-Andersen (1990) benämner som

det konservativa välfärdssamhället. För att se hur förhållanden på makronivå påverkar

kvinnornas vardagliga liv har jag lyft och undersökt skillnader i dessa två

samhällssystem. Det tyska välfärdssamhället uppmuntrar den s.k. ”Male breadwinner”

modellen, vilket betyder att mannen ofta är familjens huvudförsörjare. Det svenska
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välfärdssamhället i sin tur styr mot det s.k. ”Dual breadwinner” systemet, vilket betyder

att både män och kvinnor oftast arbetar. De två olika samhällmodellerna styr människors

värderingar. De grundläggande värderingarna gällande familj och arbete i de respektive

länderna ser därmed olika ut.

Intervjupersonerna behövde inte emigrera från Sverige på grund av fattigdom och nöd. I

dag finns inte sådana faktorer i det svenska samhället. Hur går det då att tolka

intervjupersonernas migration till Tyskland? Flertalet hade en nyfikenhet på andra länder,

för vissa var nyfikenheten den största motivationen till att de sökte arbete och utbildning i

Tyskland. Vissa kvinnor kom till Tyskland mer av en slump för att de träffat tyska män.

I jämförelse med förra sekelskiftets migrationsrörelser har vi svenskar idag stora

möjligheter till att pröva och se hur det är att bo i andra länder. Vi kan bl.a. genom

svenska företag utomlands ha möjlighet till att arbeta i andra länder. Med dagens

transport, kommunikationsmedel samt världens kapitalistiska globala system ges det även

större möjligheter för nuvarande immigranter att bibehålla sina sociala nätverk.

Kvinnorna har alla kontakt med vänner och/eller släkt i Sverige. Flera av

intervjupersonerna besöker ofta Sverige. De odlar en social brygga med sitt hemland.

Vissa av de äldre intervjupersonerna har även genom sina nu vuxna barn sociala nätverk i

ytterligare länder i Europa. Kvinnornas flytt till Tyskland kan tolkas som en

Transnationell migration. En del av dom har även bott i andra länder och de har ett

nätverk över internationella gränser. Glick Schiller (1999) benämner sådana immigranter

såsom transmigranter. Idag är flertalet av kvinnorna rotade i Tyskland, men några

kommer i framtiden bosätta sig i Sverige eller i ett annat land.

Att vara svensk i Nordrhein-Westfalen idag betyder i största allmänhet att man får en

positiv respons. Det går kanske att påstå att som svensk i Nordrhein-Westfalen har man

bra ”status”. Idag har även delstaten den näst högsta andelen svenskar i Tyskland. Som

svensk associeras man inte helt sällan som jag tidigare nämnt med framgångsrika företag

såsom Ikea, Volvo etc. Dessa företag ger även arbetstillfällen för svenskar i Tyskland.

Jag tolkar att Ikea är en viktig plattform för de kvinnor som arbetar där. Genom arbetet på
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Ikea har kvinnorna fått möjlighet att ha kontakt med det svenska. Genom arbetsplatsen

har de även kunnat använda sig av sina svenska kunskaper som en resurs.

Under den senare delen av 1800- talet var Sverige i stor nöd. De svenska kvinnorna som

då lämnade Sverige kom till förhållanden i Tyskland som var svåra och hårda. Det går att

dra slutsatsen att svenskar inte hade samma ”status” i det dåtida tyska samhället. I

litteratur går det att läsa om hur de svenska immigranterna stundtals kunde behandlas

som slavarbetare. Svenskarna ansågs vara ”goda” arbetare, men ofta var

arbetsförhållandena under all kritik. Det är även intressant att påminna om att svenskarna

enligt historiker Agnes Wirén (1987) var den första enhetliga arbetsminoriteten av

utländsk härkomst i Tyskland. Enligt Wirén (1987) var det i samband med svenskarna

som Tyskland startade att formulera sin invandringspolitik. Tiderna förändras, idag är

svenskarna en liten invandrargrupp i Tyskland, ett land som idag har ett högt

invandrarantal.

Idag är Sverige och Tyskland två utvecklade välfärdssamhällen, och som jag tidigare

diskuterat har länderna genom tiden haft ett stort utbyte av varandra. Människor har rört

sig mellan länderna. Sverige har kulturellt, samhälligt och språkligt influerats av

tysktalande invandring. Man kan fråga sig om Tyskland har influerats av svensk

invandring? i sådana fall hur?

5:2 Metod och teoridiskussion

Att använda sig av kvalitativa intervjuer visade sig vara ett bra val. De halvstrukturerade

intervjuerna gav ett djupt material att analysera utifrån. Metoden gav även nya

ingångsvinklar. För att få ett spektrum i kvinnornas invandringsprocesser intervjuade jag

personer som bott olika länge i Tyskland. Tidsperspektivet har visat hur berättelser med

tiden förändras. Majoriteten av kvinnorna var positivt inställda till att bli intervjuade

vilket bidrog till ett innehållsrikt material. Litteraturstudierna kring det förra sekelskiftets

svenska emigration gav även ett djupare historiskt perspektiv. Men det finns brister med

materialet. Tio kvinnor har intervjuats vilket betyder att det är svårt att generalisera

utifrån empirin. Ett större antal intervjupersoner hade medfört bättre möjligheter till att
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generalisera. Som jag tidigare nämnt finns det enligt Eliasson (1995) även nackdelar med

att undersöka ämnen som ligger forskaren nära. Jag har inte undersökt likheter mellan

vardagslivet i Tyskland och Sverige. Fokus har legat på skillnader. Detta har att göra med

min egen process jag har själv varit ”upptagen” med att analysera skillnader. Jag har även

haft fokus på kvinnornas svårigheter. Dessa faktorer har säkerligen påverkat empirin. För

att ha tillgång till ett bredare perspektiv skulle jag ha behövt diskuterat och analyserat

likheter med intervjupersonerna.

När jag påbörjade uppsatsarbetet var jag intresserad av att använda mig av mer teorier på

mikronivå men under uppsatsskrivandet har fokus förflyttats. I tolkningen av empirin tog

jag istället hjälp av välfärdsteorier och migrationsteorier. Den litteratur som behandlat

välfärdsteorierna har till stor del beskrivits av skandinaviska författare. Detta är viktigt att

påpeka eftersom jag uppfattar att en del litteratur har favoriserat det skandinaviska

välfärdssamhället. Detta väcker min nyfikenhet. Hur beskrivs det tyska och det svenska

välfärdssamhället i tyskförfattad litteratur?

5:3  Ett par ord på vägen

Nu är jag tillbaka i Sverige. Att haft tillfälle att bo i andra länder har givit mig liksom

intervjupersonerna ett vidare perspektiv på livet. Vi människor lever i olika

samhällssystem som påverkar våra liv samt även våra värderingar. Ibland är det lätt att

tro att det liv man själv lever är det enda och det rätta. Kanske är det ofta så att vi börjar

reflektera först när vi ser något annorlunda? När jag först kom till Tyskland reagerade jag

på alla kvinnor som var hemma med sina barn. Jag hade aldrig träffat så många

hemmafruar förut. Jag hade inte förväntat mig detta. Min föreställning stämde alltså inte

överens med verkligheten. Hur går det då att förklara att flera av de svenska kvinnorna

ser möjligheter med det tyska systemet? Ett av skälen är att de har mer tid för sina barn. I

Sverige lämnar vi över ett stort ansvar för barnomsorgen till staten. I Tyskland tar

familjerna ett större eget ansvar för barnomsorgen.

För mig är det självklart att kvinnor och män skall ha samma möjligheter att arbeta, men

det är lika självklart att föräldrar skall ha tid med sina barn. På samma sätt som en av de
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intervjuade, önskar jag en ökad tolerans i både Sverige och Tyskland för alternativa

lösningar på arbete, familj och barnomsorg. Jag undrar även hur tyska kvinnor upplever

sin invandring i Sverige? Hur skulle de beskriva sin vardag i det svenska

välfärdssamhället?

De intervjuade har utvecklats som individer i Tyskland. Kvinnornas möjligheter med

livet i Tyskland är bl.a. känslan av frihet och individuell utveckling. Min fråga är om

detta är något de delar med flertalet invandrare som integrerats i ett land?
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BILAGA 1

Intervjuteman.

Bakgrund

Hur såg ditt liv ut i Sverige?

Ålder/Födelseort/Uppväxt/Familjebild

Utbildning/Arbete

Språkkunskaper

Utlandserfarenheter

Beslutsprocessen

Hur tog du beslutet att flytta?

Orsak till flytten/Årtal

Föreställningar

Ankomst

Hur beskriver du din första tid i Tyskland?

Språket

Sysselsättning/Försörjning

Svårigheter

Möjligheter

Nätverk/Familjebild/Boende

Etablering

Hur ser ditt liv ut idag ?

Vardagsliv

Sysselsättning/Försörjning

Barnuppfostran/Barnomsorg/Skola

Nätverk/Familjebild/Boende

Kontakten med svenskar och Sverige

Framtiden



55

BILAGA 2

Statistik på svensk emigration till Tyskland

Den första delen av 1900-talet

År 1915 -1920 / 1086 st.

År 1921 -1925 / 2201 st.

År 1926 -1930 /1492  st.

År 1931- 1935 / 1217 st.

År 1936- 1940 / 1289 st.

År 1941- 1945 / 609   st.

År 1946- 1950 / 1348 st. (SCB historisk statistik /befolkning tabell B.19)

År 1951-1960 / 18681 st.

År 1961-1965 / 3953  st.

År 1966-1967 / 3477  st. (SCB historisk statistik / befolkning tabell 46)

Slutet på 1900-talet

År 1992 / 1352 st.

År 1993 / 1342 st.

År 1994 / 1282 st.

År 1995 / 1419 st.

År 1996 / 1404 st.

År 1997 / 1453 st.

År 1998 / 1492 st.

År 1999 / 1604 st.

År 2000 / 1564 st.

År 2001 / 1644 st. ( SCB befolkningsstatistik del 1-2 tabell 1.11 2001)
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År 2001: s  emigration till Tyskland fördelat på män och kvinnor

År 2001 var det 817 svenska kvinnor samt 827 svenska män som emigrerade till

Tyskland. (SCB befolkningsstatistik del 1-2 tabell 1.7 2001)

Statistik på utbildningsnivå i åldern 16-64 år (2001)

År 2001 / 349 st. emigranter med högskoleutbildning.

År 2001 / 202 st. emigranter utan högskoleutbildning.

År 2001 / 259 st. Uppgift saknas. ( SCB befolkningens utbildning 2001)
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Bilaga 3

Karta på Nordrhein-Westfalen


