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LITAUISKA KVINNORS MÖTE MED DEN SVENSKA KULTUREN1 
 

Indre Novikaite 
 

Människor anpassar sig olika bra till ett nytt samhälle i ett kulturbyte. 
Invandringen till Sverige har varit lavinartad de senaste åren, inte 
minst från de forna öststaterna. Syftet med studien var att beskriva 
litauiska kvinnors upplevelser av mötet med det svenska samhället. En 
kvalitativ studie med sju litauiska kvinnor genomfördes. 
Åldersintervallet var mellan 27 och 36, medelåldern 31 år. Materialet 
analyserades utifrån induktiv tematisk metod. Resultatet visade att 
anpassningen till livet i Sverige inte var oproblematisk för dessa 
kvinnor även om de kulturella skillnaderna mellan länderna inte 
ansågs vara alltför stora. De har upplevt svårigheter att knyta kontakter 
med svenskar och fick ändra på sitt beteende för att passa in. 
Kvinnorna hade upplevt exkludering från majoritetsgrupper och hade 
behov av att kompensera denna brist på närhet med umgänge med sina 
landsmän, vilket har försvårat anpassningen ytterligare. Resultatet 
diskuterades utifrån tidigare forskning kring svårigheter att anpassa sig 
till ett främmande kultur. 

 
 
Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit mycket hög. Ungefär 16 
procent av Sveriges befolkning består av personer med utländsk bakgrund, dvs. utrikes 
födda och personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. De som 
invandrar till Sverige är ofta unga personer, under 40 år. En del av alla immigranter 
som kommer till Sverige har kommit hit på grund av arbete men nästan hälften av all 
invandring består av immigranter som har kommit hit på grund av familjeband. Det 
finns 169 medborgarskap representerade bland dessa (Statistiska centralbyrån, 2009). 
 
Statistiken visar att invandringen efter invigningen av de tio nya medlemsländerna i EU 
ökat. Femtio procent av alla utomnordiska EU-medborgare som invandrade till Sverige 
efter 1 maj, 2004 var medborgare i någon av de tio nya medlemsländerna, Statistiska 
centralbyrån predicerar dessutom en ökning av migration (Statistiska centralbyrån, 
2009).  
 
Många immigranter i Sverige har svag ekonomisk och social förankring i landet. Bäst 
klarar sig personer från öststaterna jämfört med andra utomnordiska och 
utomeuropeiska immigranter. De som har högskoleutbildning har större möjligheter till 
att få ett arbete och trygga sin ekonomi. Detta underlättar immigranters 
integrationsprocess. En stor del av skillnader i levnadsförhållanden beror på kulturella 
och etniska faktorer samt diskriminering. I Sverige har 84 procent av den vuxna 
befolkningen i åldern 25- 64 gymnasie- eller eftergymnasial utbildning. I Tjeckien, 
Estland, Slovakien och Litauen är andelen nästan 90 procent. Det finns dock ett stort 
gap mellan högutbildade svenskar och immigranter (Statistiska centralbyrån, 2009). 
 

                                                
1 Ett stort tack tillägnas till min handledare Münevver Malgir för hennes oumbärliga stöd och 
uppmuntran under uppsatsens tillkomst. Samtidigt riktas ett stort tack till undersökningsdeltagarna som 
genom sitt deltagande möjliggjort denna studie.     
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En del studier tyder på att människor anpassar sig olika bra till ett nytt samhälle 
beroende på bland annat immigranters utbildningsnivå, kön, ålder, etnicitet, tiden de har 
spenderat i det nya landet samt kunskaper i värdlandets språk (Jasinskaja- Lahti, 2008; 
Laroche, Kim, Hui, & Tomiuk, 1998; Sullivan, & Ziegert, 2008; Yakhnich, & PhD 
Ben-Zur, 2008). Acculturation är en process som medför kontakt mellan två 
kulturgrupper vilket resulterar i en mängd kulturella förändringar på antingen 
minoritetsgrupper eller båda minoritets och majoritetsgrupper. Berrys (1997) 
acculturationsmodell baseras på principer av kulturell försvarande, dvs. i vilken 
utsträckning individer värderar och vill behålla sin identitet, och deltagande, i vilken 
utsträckning individer uppskattar och söker kontakt med dem som är utanför ens egen 
grupp samt väljer vara delaktiga i större umgängeskrets. 
  
Den anpassningsprocess som immigranter genomgår kan antingen leda till integration 
eller assimilation, separation och marginalisering. Integration karaktäriseras av att 
immigranter tar i bruk vissa aspekter av den nya kulturen och samtidigt behåller sin 
gamla identitet. Detta leder till att individer utvecklas genom att lära sig nya saker men 
också behåller sina gamla traditioner. Det kallas också för bikulturalism, dvs. att man 
balanserar mellan två kulturer. Assimilation (även kallad acculturation) innebär att 
individer vill glömma sin ursprungliga identitet, sina traditioner och försöker få en ny 
identitet som passar bättre till den nya kontexten. Individer från minoritetsgrupper 
umgås gärna med individer från majoritetsgrupper och därmed anpassar sig frivilligt till 
den nya kulturen. Separation uppstår när individer vill behålla sin gamla identitet och 
samtidigt undviker interaktion med individer från en annan kultur. Marginalisering 
uppstår när immigranter förkastar både sin tidigare identitet och den nya kulturen. Det 
finns antingen begränsad möjlighet eller vagt intresse att interageras med individer från 
majoritetsgrupper (Berry, 1997). 
 
The need for cognitive closure (NCC) är en psykologisk term som används för att 
beskriva individens behov att få stabilitet istället för osäkerhet, förvirring eller 
tvetydighet. Hur starkt behovet är beror på tillgång på närhet och avsaknaden av det. 
Behov av närhet kan variera mellan individer och situationer. Kruglanski och Webster 
(1996) antog att NCC varierar i oändlighet från stort behov till närhet i ena änden och 
till stort behov att undvika närhet i den andra. NCC kan påverka hur en person tänker 
och känner. Människor med höga nivåer av NCC kan uppvisa större kognitiv otålighet, 
okänslighet och  impulsivitet (Kruglanski & Webster, 1996).  
 
Social inkludering och exkludering. De flesta människor söker närhet och undviker att 
bli isolerade. Tillhörighet till olika grupper är människors primära behov. Genom 
kommunikation med andra får individ trygghet och bekräftelse. Medlemskap i en grupp 
tillfredsställer människors behov av inkludering. Exkludering däremot innebär att 
medlemmar från en grupp undviker eller ignorerar individer som tillhör någon annan 
grupp. Vid exkludering reagerar människor på olika sätt. En del individer reagerar med 
angrepp på den exkluderande gruppen, andra undviker gruppen och söker istället 
kontakt med andra. Det finns de som medvetet eller omedvetet undviker situationer där 
risk för exkludering finns. Ett annat sätt är att distansera sig själv helt från en grupp 
som blir exkluderat, detta för att vara socialt accepterat genom bland annat dölja sin 
tillhörighet. Exkludering kan påverka individens självkänsla. Människor kan börja 
känna sig mindre kompetenta, mindre smarta eller uppskattade (Abrahams, Hogg, & 
Marques, 2005). 
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Olika studiers resultat har visat att immigranter väljer olika acculturationsstrategier vid 
inflyttning till ett främmande land. Vad människorna väljer för strategier styrs av 
kontext, språk, social distans, personliga faktorer relaterade till utåtriktning, planer, 
ambitioner, socioekonomisk status och ålder (Berry, 1997). Tre helt oberoende studier 
har gjorts där immigranters från Kroatien samt Polen boende i Italien har studerats 
utifrån preferenser att umgås antingen med sina landsmän eller med italienare (Kosic, 
Kruglanski, Pierro, & Mannetti, 2004). Alla tre studier, där tre olika metoder har 
använts, har funnit stöd åt att immigranters acculturation till värdlandet avgörs av deras 
behov av kognitiv närhet samt referensgruppen som immigranter umgås med vid 
ankomsten. Ju mer personer umgås med sina landsmän och ju större behov av närhet de 
har till sina egna desto mindre assimileras de. Och tvärtom ju mer immigranter umgås 
med värdlandets invånare och ju högre behov av närhet de har till dessa personer desto 
starkare tendens att anpassa sig till den nya kulturen (Kruglanski, & Webster, 1996). 
 
En annan studie har undersökt skillnaden mellan stöd från värdlandets invånare eller 
sina landsmän i samband med upplevd diskriminering och hur det har påverkat 
immigranters välbefinnande (Jasinskaja- Lahti, Liebkind, & Jaakkola, 2006). Studiens 
resultat har visat ett samband mellan upplevd diskriminering och psykologisk 
välmående bland immigranter. Ju mer immigranter upplevde diskriminering desto lägre 
var deras psykologiska välmående. Denna effekt var stark för alla immigrantgrupper. 
Studiens population bestod av tre grupper vuxna immigranter från Ryssland, Estland 
och återvandrade finnar. Deltagarna har svarat på en enkät om upplevd särbehandling i 
arbetssammanhang och deras välbefinnande har mätts med hjälp av flera olika skalor. 
Ju oftare personer utsatts för diskriminering desto sämre var deras välbefinnande. 
Resultaten har visat också att ryssar i större utsträckning än finnar och ester hade behov 
av att umgås med sina landsmän. De har påvisat dessutom mer psykologiska 
stressymptom.  De immigrantgrupper som umgicks mest med individer med samma 
bakgrund har upplevt mer stress.  
 
Skillnaden mellan hur kvinnor och män från forna Sovjet Unionen har anpassat sig till 
ett nytt liv i Israel har studerats i en annan studie (Yakhnich, & PhD Ben-Zur, 2008). 
Resultaten har visat att ju äldre immigranter var och ju mindre tid dessa spenderade i 
det nya landet desto mer distress (oro) upplevde båda könen. Låg utbildningsnivå, brist 
på stöd av vänner och avsaknad av släktingar har resulterat i att kvinnor upplevde mer 
distress än vad män gjorde, dock uppvisade gifta pensionerade män ännu mer distress 
än vad kvinnorna gjorde. De flesta immigranter från forna Sovjet Unionen, mest 
kvinnor, har haft möjlighet att återfå eller överträffa deras utbildningsstatus de haft i 
hemlandet. Studiens resultat har visat att upplevd distress och kvinnornas civilstånd inte 
hade något samband. Anställning hade däremot ett samband med upplevd självkänsla 
och distress. Arbetande kvinnor har rapporterat mindre distress, oavsett om de var gifta 
eller inte. (Yakhnich, & PhD Ben-Zur, 2008).  
 
Det finns liknande resultat från Jasinskaja- Lahtis studie (2008) där immigranters från 
Ryssland och Estland boende i Finland och deras sociokulturella anpassning till landet 
har studerats under åtta års tid. Resultaten har visat att kvinnor, högutbildade, yngre 
personer samt de som spenderat mer tid i värdlandet hade bättre anpassat sig 
socioekonomiskt. Den psykologiska anpassningen hade ett samband endast med 
individs kön. Kvinnor har uppvisat mer psykologiska problem vid anpassningen i den 
nya kulturen än vad män hade gjort. Studiens resultat har visat att ursprungsland, ålder 
eller utbildning inte hade något samband med hur bra immigranter anpassat sig i landet. 
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Dessutom ju bättre språkkunskaper i finska immigranter hade desto bättre var deras 
socioekonomiska och psykologiska anpassning åtta år efter invandring till det nya 
landet.  
 
En annan studie av Nilsson (2001) har visat att mäns löneutveckling gynnades vid 
migration medan det inte fanns sådant samband mellan kvinnors löneutveckling och 
migration i hela Sveriges population. Yngre mäns löner tenderade utvecklas mer än 
kvinnors. Social klasstillhörighet samt utbildning hade också betydelse för hur mycket 
lönen för män och kvinnor utvecklades. 
 
Människor diskrimineras oftast på grund av sin etnicitet eller synliga fysiska drag. 
Berry, Kim, Power, Young och Bujaki (1989) har upptäckt att immigranter, vars 
fysiska ansiktsdrag urskiljde dem från västlänningar, t.ex. turkar i Tyskland eller 
marockaner i Italien, har erfarit fördomar och diskriminering endast på grund av sitt 
utseende.  
 
Fattigdom bland latinamerikanska immigranter i Storbritannien ansågs vara ett resultat 
av immigranters låga utbildningsnivå och brist på språkkunskaper i engelska enligt en 
studie genomfört av Sullivan och Ziegert (2008). Studiens resultat har visat att ras inte 
hade någon betydelse beträffande immigranters dåliga levnadsförhållanden medan 
medborgarskap hade en obetydlig effekt. Immigranter som hade levt i Storbritannien 
mindre än fem år hade större chans att uppleva fattigdom, men efter tio år fanns det 
inget samband mellan etnicitet och fattigdom. Att leva i ett segregerat område med 
många andra som tillhörde egna minoritetsgruppen hade dock ogynnsam 
fattigdomseffekt enligt denna studie.   
 
Semyonov, Glikman och Krysan (2007) har undersökt majoritetsgruppers preferenser 
att umgås med och leva i samma område som minoritetsgrupper. Det visade sig att i 
vissa länder, som till ex. Schweiz, Sverige, Norge och Frankrike, endast mindre än en 
fjärdedel av alla medborgare som ville bo i ett område utan några etniska minoriteter 
medan andra, som till ex. Grekland, Belgien och Portugal, angav hela 40 procent av 
medborgarna att de föredrog att bo i ett område utan etniska minoriteter.  
 
Utbildningsnivån i Litauen är förhållandevis hög. Den ekonomiska globaliseringen 
innebär att fler och fler individer kommer att flytta till andra länder för att arbeta. 
Litauen är EU medlemsstad från år 2004 och det lär komma många nya personer från 
Litauen till Sverige för att täcka efterfrågan på högutbildad personal. Det finns många 
studier som beskriver hur personer från krigsdrabbade områden upplever livet i det nya 
landet. Men det tas ofta för givet att arbetsimmigranter inte har några svårigheter att 
anpassa sig till en ny kontext då de har arbete ordnad.  
 
Syftet med föreliggande studie var att fånga upp litauiska kvinnors upplevelser i det 
svenska samhället. Följaktligen de frågeställningar som ställdes var om kvinnorna 
upplevde att de är en del av det svenska samhället, hur relationer med svenskar fungerar 
samt om de har behov av att umgås med sina landsmän. 
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M e to d 
 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet till föreliggande studie har gjorts genom etablering av kontakt med två bekanta 
kvinnor till författaren med litauisk härkomst. Dessa kvinnor tillfrågades om de ville 
delta i denna studie. Vidare har dessa tillfrågats om de kan hjälpa författaren med 
ytterligare rekrytering av undersökningsdeltagare. Kvinnorna ställde upp både när det 
gällde att delta i studien samt hjälpa författaren med rekryteringen av ytterligare 
undersökningsdeltagare. Ett brev som innehöll en kort information om studiens 
övergripande syfte, hur intervjuarna skulle gå till samt information kring 
konfidentialiteten enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 
2009) skickades via e-post till flera andra litauiska kvinnor. Ytterliggare fem personer har 
hört av sig och var villiga att ställa upp. Antalet deltagare blev sju kvinnor med en 
åldersintervall mellan 27 och 36 år med medelålder 31 år. Alla hade bott i Sverige mellan 
tre och nio år. Fem av kvinnorna hade kommit till Sverige för att arbeta som aupair 
(barnflickor), två andra på grund av att de hade träffat en partner som bodde i Sverige. 
Alla dessa kvinnor hade någon sorts eftergymnasial utbildning antingen från Litauen eller 
från Sverige samt hade en anställning.  
 
Datainsamling 
Undersökningsdeltagarna har redan i tidigt stadium via e- post eller ett samtal fått 
information om undersökningens övergripande syfte samt datainsamlingsmetod. Detta 
upprepades även vid själva datainsamlingsförfarandet och ytterliggare information om 
anonymitet och nyttjande av deras intervjumaterial gavs i enighet med 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2009). Efter samtycke 
från var och en samlades data med hjälp av djupintervjuer vilka var öppna till sin 
karaktär med en intervjuguide som stöd till samtalen. Två av intervjuarna gjordes 
hemma hos deltagarna, två andra på deltagarnas arbetsplats, två i intervjuarens hem och 
ett på ett kafé då det uppstådd hinder att göra intervjun i deltagarens hem. Vi var helt 
ostörda i sex av sju intervjutillfällen förutom intervjun som gjordes på ett kafé då det 
var lite bullrigt. Intervjun på kaféet gjordes enligt deltagarens önskemål på hennes 
modersmål, d v s på litauiska för att undvika exponering. Fyra av intervjuerna gjordes 
på litauiska och tre på svenska enligt deltagarnas önskemål. Deltagarna fick också 
information om att författaren ville ha så bred berättelse som möjligt utifrån 
frågeställningen och att de själva hade möjlighet att ta upp sådant som de ansåg vara av 
intresse utöver det som intervjuaren frågade. Kvinnorna informerades om att 
intervjuguiden skulle användas, om det var nödvändigt, för att återgå till intervjuns 
teman. Samtalen spelades in med hjälp av en bandspelare och pågick mellan 25 och 40 
minuter.  
 
Analys 
Analysen av insamlande data har följt en induktiv tematisk process (Langemar, 2008). 
Först transkriberades intervjuerna ord för ord. I samband med transkriberingen 
översattes de fyra av sju intervjuer som var gjorda på litauiska till svenska. Först lästes 
intervjuerna i sin helhet, sedan kodades varje intervju med hjälp av nyckelord som 
plockats ur texten. Nyckelorden från varje intervju sorterades sedan under övergripande 
begrepp. Intervjuerna har gåtts igenom ett antal gånger för att plocka ut allt som var 
relevant för varje specifik tema. Det som var intressant och relevant för undersökningen 
valdes ut. Citat som var representativa för respektive tema valdes ut. Sista steget i 
analysen var att sammanställa resultaten genom att sammanfoga övergripande teman 
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med tillhörande underrubriker och citat. Analysen av data resulterade fem övergripande 
teman enligt följande: förväntningar på livet i Sverige; kvinnornas försök att anpassa 
sig till det svenska samhället; livet i Sverige har lett till förändring; relationer; hinder 
för att bli en del av det svenska samhället. 
 

 
R e s u l t a t 

 
Förväntningar på livet i Sverige 

 
Första bilden av Sverige  
Den första bilden av Sverige för majoriteten av kvinnorna var mycket positiv i början 
av vistelsen. De flesta upplevde att miljön i Sverige var annorlunda jämfört med 
Litauen, gatorna var rena, husen välskötta och trevliga människor runt omkring. Detta 
gav ett första intryck av att livet i Sverige var bekymmerselöst. Att lära känna ett nytt 
samhälle och kultur tog tid, men med tiden öppnades kvinnornas ögon och den positiva 
bilden som de hade i början förändrades med tiden då de upptäckte att allt i Sverige inte 
var bra. Därtill upptäckte de också att alla människor i landet inte hade det lika bra 
heller såsom de hade föreställt sig om innan flytten till Sverige.  
 
”Jag kom direkt till Östermalm så jag trodde först att alla människor i Sverige är rika 
och har ett bra liv, har fina lägenheter.  Sedan efter några månader när jag har träffat 
några litauer då såg jag var och hur de lever. Då öppnades mina ögon. Men det första 
intrycket var att allt här i Sverige är mycket bättre, mycket renare, finare, säkrare osv.” 
 
Etablera kontakt med svenskar 
Kvinnorna hade inga förväntningar på hur svenskar och livet i Sverige skulle vara då de 
var nyanlända. De hade knappt hört någonting om Skandinavien men visste däremot att 
svenskar var kyliga och trodde därför att det kunde bli svårare att skaffa vänner. Detta 
bekymrade dock inte kvinnor som skulle arbeta i Sverige under ett år. 
 
”Jag hade inga förväntningar alls eftersom jag inte ens kunde föreställa mig om hur 
Skandinavien ser ut, vilken kultur de har. Jag visste bara att människor i Sverige är 
mycket kyliga, så jag trodde att det kommer att bli svårt att få vänner men annars visste 
jag inget mer om landet. Jag ville bara åka från Litauen under ett år och förväntade 
mig ingenting. Jag ville bara arbeta och samtidigt lära känna en ny kultur.” 
 
Med tiden blev det klart för kvinnorna att de kommer att stanna i landet. Då föll det 
naturligt att de ville etablera nya kontakter för att känna sig hemmastad. Det visade sig 
att detta inte vara så lätt även om kvinnorna hade lärt sig svenska och börjat arbeta. 
Bemötandet från svenskar blev inte såsom de hade förväntat sig. Kvinnorna kände sig 
svikna av alla människor. För alla andra medarbetare på en arbetsplats kan de 
informella rutinerna vara självklara, men för den som just kommit in i kollektivet kan 
det vara slitsamt att lära sig nya arbetsuppgifter, att passa in i kollektivet och samtidigt 
kunna följa rutiner. Det behövdes enligt kvinnorna endast att få höra några vänliga ord 
från kollegor om hur det går för en för att få känna samhörighet med dem. Är man en 
blyg person kan det vara svårt att ta eget initiativ på ett nytt ställe.  
 
” (...) jag var så ny och jag förväntade mig att de skulle hjälpa mig att komma in i 
deras grupp, bli bjuden på fika eller tillfrågad om hur det går för mig...just att jag 
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skulle lättare kunna komma in i deras grupp. Men det gick inte. Visst blev jag bjuden 
på fika någon gång men sedan kände jag mig verkligen utanför. Alla var inte sådana, 
min chef var en jättesnäll person men han var sällan där så han kunde inte hjälpa mig 
att anpassa mig. Jag var ganska lättad när jag fick sluta där och fick slippa att se dessa 
människor.” 
 
Likadant var det med bemötandet utanför arbetsplatsen. En kvinna var besviken för att 
ingen av studenterna visade intresse för att umgås med henne. Förväntningarna att få 
några vänner under studietiden förverkligades inte.  
 
”Man liksom förväntar sig att nu ja, nu när jag börjar på en ny skola kan jag få 
vänner, men nej, det blir inte så. Man kanske är vänner när man ska gå ut hela klassen 
på en pub, men mer än så blir det inte.” 
 
Hinder och möjligheter i Sverige 
Ur kvinnornas berättelser gick det att urskilja både möjligheter och hinder med livet i 
Sverige. Ett hinder som påpekades av kvinnorna var att det arbete som de hade inte 
motsvarade deras utbildning samt att de efter en längre visstidsanställning fortfarande 
inte fått fast arbete. Genom att behärska språket hade de fått tillgång till information om 
vad som händer i Sverige, dock har detta skapat en otrygghetskänsla hos en av 
kvinnorna då hon insåg att kriminaliteten i Sverige har ökat.  
 
Det positiva med Sverige ansågs av många att vara möjlighet till att studera, att skaffa 
sig ett arbete och att kunna försörja sig, vilket hade varit svårare att förverkliga i 
Litauen för några av dem. Dessutom beskrevs svenskar i termer av att vara toleranta 
och förståndiga. En av kvinnorna berättade att hon under sin studietid fått förhinder 
med att lämna in vissa uppgifter i tid på grund av sjukdom, men fått dispens av läraren 
att lämna in dessa uppgifter vid ett senare tillfälle, vilket skulle vara en omöjlighet i 
Litauen.  
 
”Jag kontaktade mina lärare och förklarade mitt tillstånd och då var det inga problem 
med att göra dessa uppgifter senare, vilket i Litauen hade varit omöjligt. Har du inte 
lämnat in dina uppgifter till ett visst datum då får du underkänt. Det är inte så i Sverige 
vilket är mycket bra.” 
 

Kvinnornas försök att anpassa sig till det svenska samhället 
 

Anpassningsbehov  
För att kunna ha samma rättigheter och möjligheter som övriga invånare i Sverige 
behövde kvinnorna anpassa sig till svenskar och deras sätt att vara. När behovet att få 
veta mer om Sverige och svenskar ökade, dvs. göra karriär och få status, upplevde 
några av kvinnorna att de måste ändra på sitt beteende. 
 
”Jo, jag tror att jag har velat anpassa mig eftersom jag ville ha samma rättigheter och 
möjligheter som varje annan invånare i Sverige. För mig är det viktigt att göra karriär, 
ha status och ja, jag behövde ändra på mig.” 
 
En kluven inställning 
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Att anpassa sig till det svenska samhället var inte oproblematiskt för de flesta av 
kvinnorna.  Å ena sidan ville de bli betraktade som svenskar, och andra sidan ville de 
dock behålla sin egen identitet. 
 
”Eh, jag kände mig splittrad. Jag ville passa in för att få veta mer om Sverige och 
svenskar, jag ville förstås ha samma rättigheter som svenskar har. Men å andra sidan 
ville jag inte vara precis som svenskar eftersom jag är inte svensk.” 
 
En kvinna hade tidigare velat ha ett svenskt namn dels för att kunna lättare etablera 
kontakter och dels för att hon upplevde att det skulle underlätta för henne att få ett 
arbete. Efter att ha bott i Sverige ett tag nu har hon ändrat inställning och börjat 
uppskatta att få vara sig själv.  
 
”Jag vill vara som jag är. Det var en tid då jag önskade mig att jag skulle heta som 
vanlig svensk just för att få jobb och för att få bättre kontakt. Men just nu trivs jag som 
jag är.”  
 
Kontaktbehov  
Majoriteten av alla litauiska kvinnorna upplevde att det var svårt att ta första steget med 
att ha kontakt med svenskar. Flera av dem hade gjort allt för att kunna passa in i 
svenska grupper och tagit kontakt med dem, medan andra på grund av sin blyghet eller 
dåliga erfarenheter av att de har blivit avvisade tappat lusten att själva ta kontakt med 
svenskar.  
 
”I början försöker man att ta kontakt och sedan till slut så blir man...man är ju blyg 
också, man tror att det är jag som kom på besök och man förväntar sig att den som är 
värden här ska ta lite mer kontakt. Man vågar inte ta första steget och sedan om man 
blir besviken flera gånger när man tar första steget då vågar man inte att fortsätta.” 
 
Kvinnorna var medvetna om att det inte går att skaffa svenska vänner var som helst 
utan att man bör delta i någon sorts aktivitet för att kunna skapa förtroende. Litauer 
emellan delade med sig sina erfarenheter och gav råd till varandra om hur man tog 
första steget. Till ex. anordna ett fika för att få svenskarnas förtroende.  
 
”När vi flyttade dit sökte jag själv kontakt eftersom jag visste att de inte kommer själva. 
Det har jag hört från andra litauer, som att jag skulle bjuda de på fika, baka något och 
så.” 
 
Utbildningssammanhang ansågs av många som den självklara möjligheten att skaffa 
svenska vänner men alla kvinnor har upplevt trots studenternas gemensamma mål att de 
inte kunnat lyckas med det. En kvinna berättade att hon gärna ville umgås med 
svenskar, men ofta misslyckats med det. Hon brukade ingå i en grupp av andra 
immigranter för att det fanns enligt henne en inställning hos svenskar om att alla 
immigranter vill umgås med varandra och inte med resten av klassen. Därför försökte 
hon bryta detta mönster genom att medvetet välja bort landsmän och umgåtts mer med 
svenskar. 
 
”Ganska många gånger har jag medvetet valt att umgås med andra, jag försökte att gå 
ifrån gruppen, den utländska gruppen. Jag kände mig ganska elak men jag ville bryta 
mönstret, jag ville få en chans att få vara med svenskar.”  
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Etnisk identitet  
Kvinnorna berättade att dem ofta undviker att berätta att de kommer från Litauen i 
första hand. De var inte stolta över sitt litauiska ursprung. De ansåg att många som bor 
utomlands, bland annat i Sverige, inte är dem mest representativa litauer.  
 
”Jag är inte så stolt att säga att jag kommer från Litauen. Vi litauer har inte så bra 
rykte. Jag säger inte att vi är så dåliga men det finns inte stolthet av att vara litauer. 
Det som är så hemskt är att inte de bästa litauer som finns utomlands. De som gör 
Litauen känt är inte de bästa personer.” 
 
Den ökade brottsligheten från Baltiska länder ansågs ha påverkat kvinnornas 
självförtroende. Den skamliga bilden om sig själv har förändrats dock med tiden då de 
har fått vänner eller partner som är intresserade av deras ursprung. 
 
”I början skämdes jag att jag är litauer och när jag bodde i Grekland under två år 
försökte jag dölja att jag inte var svensk. Jag tror att jag skäms för det som vissa 
litauer har gjort i världen, jag menar kriminalitet. De har förstört Litauens namn och 
jag har svårt att erkänna att jag är därifrån. Men nu när jag är sambo med ”Markus” 
allt har förändrats. Han är förtjust i mitt ursprung, min familj och han är intresserad 
av det hela, det är exotisk för honom. Jag känner att människor inte reagerar alls så 
negativt när jag säger att jag kommer från Litauen så att jag började bli stolt över att 
jag är litauer.” 
 
Välmående  
Att ha ett arbete verkade ha en positiv inverkan på kvinnornas självförtroende. Det var 
inte bara av ekonomiska skäl utan också för att känna att man gör ett bra jobb, känna 
sig delaktig, behövd och bidra med någonting till hela samhället.  
 
”(...) man har det materiella, just att man vet att du är behövd, att någon behöver dig, 
att du gör någonting, att man betalar skatt, att man inte utnyttjar systemet. Jag kan inte 
påstå att jag har utnyttjat systemet innan då jag inte hade jobb men ändå...Nu känner 
jag att jag deltar i samhället, nu betalar jag också för det som jag utnyttjar.” 
 
En annan kvinna berättade däremot att hon blev diskriminerad på grund av sin brytning 
när hon sökte arbete. Denna händelse har lett till att hon inte ens vågade prata med 
människor längre, det har sänkt hennes självförtroende. 
 
”Då kändes det verkligen dåligt, min självförtroende har försvunnit och jag vågade inte 
prata efteråt. Jag tänkte att så fort jag öppnar munnen så människor inte förstår vad 
jag säger. Jag var jätteledsen. Och min självförtroende har sjunkit till...minus 10. Jag 
vågade inte ens söka jobb efteråt.” 
 
Kvinnorna har fått höra av andra människor om hur svenskar är och hur de betraktar 
invandrare. Informationen har format en kvinnas uppfattning om svenskar på ett 
negativt sätt. Hon var övertygad om att svenskar egentligen inte ville umgås med henne 
men gjorde det i alla fall bara för att de var tvungna att samarbeta. Hon berättade att 
hon var övertygad om att svenskar var nationalister, därför vågade hon inte ens prata 
med någon för att inte avslöja sin accent. Hennes åsikt har förändrats med tiden, hon 
har börjat se på situationer annorlunda. 
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”Då jag bodde i ett utländskt område träffade jag inga svenska så att jag inte kunde 
ens se att de inte är så som jag fick information om. Jag trodde att studenter på 
universitet och högskolan pratade med mig bara för att de var tvungna att prata med 
mig pga. grupparbete. (...) Jag trodde att när jag pratar med svenskar, då jag bara 
öppnar munnen och de får höra min accent då tänker de varför kom du till Sverige, åk 
tillbaka till Litauen (…). Jag fick sådan information av andra. Eftersom jag var så 
övertygad att jag hade rätt så ville jag inte ens se något annat men nu förstår jag att 
allt jag såg då var förvrängd. Men då hade jag mina erfarenheter som jag tolkade som 
bevis på att jag hade rätt angående svenskar. Jag tror att jag inte ens försökte ge 
svenskar en chans, för att tolka allt annorlunda.”  
 
 

Livet i Sverige har lett till förändring 
 
Mellan två kulturer  
Kvinnorna var medvetna om att de bor i ett främmande land men de flesta kände sig 
trots allt som en del av det svenska samhället. Dock uttrycktes det att man kan känna 
sig som en främling både Sverige och i sitt hemland. Kvinnorna rapporterade att vänner 
i Litauen inte upplever de förändrade. De pratar forfarande på samma sätt som förut 
förutom att undvika att diskutera känsliga ämnen som homoäktenskap och liknande 
med landsmännen.  
 
”Jag tror att jag bor på marginaler. Och det blir ju så. Det är inte unikt för mig. Om 
man är utomlands då lever man på marginaler. Man är främling i sitt eget land men är 
också främling i det land man bor i.” 
 
Attitydförändringar  
De flesta av kvinnorna kände att deras attityder och beteenden har förändrats sedan de 
har bott i Sverige i några år. De ansåg sig ha blivit mer toleranta, mer är mer öppna nu, 
de ser på saker annorlunda. Dessa förändringar upplevde de som positiva. De ansåg att 
det kunde bero på en omedveten process man går igenom, man blir helt enkelt påverkad 
av det samhälle som man lever i och de individer man umgås med. Det kan också bero 
på förändrade familjeomständigheter, arbete eller kompisar. Dessa faktorer angavs av 
kvinnorna ligga bakom dessa förändringar.  
 
”(...) det behövde jag inte göra ofrivilligt. Det är svensk mentalitet som påverkar en 
oavsett om du vill det eller inte. Man kanske väljer ut det som man anser vara bra. Men 
allmänt så tänker jag ju med svensk mentalitet.” 
 
”Men jag upplever att när jag åker tillbaka till hemlandet att jag alltså har andra 
intressen och andra värderingar. Men jag vet inte om det beror på att jag har blivit så 
kallat försvenskat eller att jag blev mer vuxen och mer världsvan. Jag har upplevt 
andra saker än de som stannade i Litauen.” 
 
Den negativa förändringen ansågs vara att man blir för upptagen av livet. En av 
kvinnorna upplevde att hon började bry sig mer om det materiella istället för att bry sig 
om människor. Att bry sig om människor framför det materiella var viktigare för henne 
i Litauen. Hon ansåg att arbete tar en större del av hennes tid nuförtiden.  
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”Jag kan bara säga att jag bryr mig mer om materiella saker nu. När jag var i Litauen 
var själsliga saker viktigt för mig, vänner, men nu till ex. att...alltså själsliga saker är 
viktiga för mig nu också men det är helt annan attityd. Nu är arbete det viktigaste, man 
träffar förstås kompisar men det är helt annorlunda. Jag tror att det beror på att jag 
kände mig ensam i början så jag började bry mig om det jag gör och inte om 
personer.”  
 
Flera av kvinnorna upplevde att de inte ville eller kunde förändra sina attityder för 
mycket, de har valt istället att ta till sig det positiva från bägge kulturer. De har litauiska 
värderingar men svenskt tankesätt.  
 
”Jag misstänker att jag också håller på att förändras på ett liknande sätt, gamla 
litauiska värderingar och inte än men snart svenskt tankesätt.” 
 
Beteendeförändringar   
Kvinnorna upplevde att deras beteenden har förändrats i samband med flytten till 
Sverige. Många har blivit mer entusiastiska, de tar initiativet att kontakta människor 
och umgås med grannar. En del av kvinnorna upplevde att de måste anpassa sig till 
svenska regler. Det som ansågs vara viktigt var att lära sig svenska för att kunna delta i 
samhället, gå på en utbildning, skaffa sig ett jobb eller bara umgås. Det ansågs vara den 
självklara biten.  
 
”Jag anpassar mig överallt, jag anser att det inte finns några människor som det inte 
är möjligt att umgås med. Man lever i ett samhälle och försöker anpassa sig, försöker 
att inte utmärkas. Man vet vad de tycker om eller inte tycker om och man försöker leva 
på detta sätt. Om man vill passa in då måste man göra det.” 
 
Kvinnorna har ansträngt sig och ändrat sitt beteende för att kunna delta i samtal om 
vissa ämnen, de fick lära sig mer om Sveriges historia, politik och kultur. Det svenska 
samhället har gjort att kvinnorna har börjat planera när och var de ska göra saker, när de 
ska träffa kompisar, vilket inte behövdes i Litauen. Någon av kvinnorna upplevde att 
hon fick ändra sin klädstil, från mer elegant till enklare, att hon blev lyssnare istället för 
att vara initiativtagare som hon var i hemlandet.  
 
”Jag fick anpassa mig till det jag hade i Sverige. Jag fick ändra klädstil från elegant till 
en enklare, jag fick acceptera att jag kanske inte får prata om vissa saker med mina 
vänner här i Sverige, vi kanske ska prata om någonting annat. Jag anser att jag har 
förändrats eftersom jag blev lyssnare istället för att vara organiserande som i Litauen. 
Här i Sverige blev jag blyg, jag börjar alltid med att lyssna för att sedan kunna uttala 
mig om något eller göra något.” 
 
Tvärtemot kvinnorna som fick förändra sitt beteende har flera kvinnor upplevt att de 
inte behövde förändras. Det enda viktiga enligt dem var att lära sig språket för att kunna 
arbeta eller studera vidare.    
 
”Nej, jag tyckte inte att jag fick anpassa mig så jättemycket, det var ett måste om jag 
ville jobba och plugga så jag fick lära mig språket helt enkelt. Och det var inte för att 
passa in på något sätt men det är helt naturligt och logiskt, om jag vill jobba i ett annat 
land då måste jag kunna språket.” 
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Relationer 
 
Behov av att umgås med litauer  
De flesta av kvinnorna kände ett behov av att träffa andra litauer i början då de var 
nyinflyttade i Sverige. Det var för att de inte kände någon annan förutom den familj de 
kom till eller sina partners. De ville skaffa vänner men för vissa var det inte alls viktigt 
att de var litauer, de ville inte helt enkelt vara ensama.  
 
”Nej, jag ville inte träffa några litauer, jag ville träffa mest svenskar för att få veta mer 
om dem. Men eftersom jag kände mig så ensam i början så ville jag träffa några 
vänner. Jag kontaktade en agentur som hjälpte mig med kontakter till andra som var 
aupair här i Sverige. De var inte litauer utan från andra länder.” 
 
En del av kvinnorna kände ett behov av att kunna prata på sitt eget språk då de 
fortfarande levde på minnen om Litauen. De ville fortsätta livet som det var i Litauen, 
vilket gav de en trygghetskänsla jämfört med det kaos man hade hamnat i här i det nya 
landet. En av kvinnorna hamnade i det nya svenska samhället samtidigt som hon också 
hamnat i makens italienska kultur där hon kände sig obekväm i.  
 
”Jag tycker att det är ganska naturligt för en människa att söka stabilitet och 
trygghetskänsla. Jag kom till en miljö som jag inte kände, människor och kultur, jag 
kom till en italiensk kultur samtidigt, jag kände mig inte trygg varken i den italienska 
eller den svenska kulturen. Min man har också visat sig vara helt annan människa, inte 
den jag kände innan. Jag hade absolut inget stöd och då trodde jag om jag träffar 
andra litauer då får jag trygghetskänsla, att jag inte är ensam. De människor skulle ha 
samma erfarenhet som jag, vi skulle också ha samma språk för att dela med sig de 
erfarenheter.” 
 
Kvinnorna sökte kontakt med landsmännen via agenturer som organiserade deras resa 
till Sverige, via Litauens ambassad, Internet eller stötte helt enkelt på dem någon 
annanstans. Behovet att umgås med litauer har dock förändrats över tid. 
 
Hur har behovet att umgås med litauer förändrats 
Behovet av att träffa litauer har för en del av kvinnorna minskat ju mer tid de har 
spenderat i Sverige. De har fortfarande kontakt med litauer som de har träffat under 
sina första år i landet, dock har de inte längre lika mycket behov av att skaffa nya 
litauiska vänner och bekanta. Kvinnor som lever i Sverige försöker träffa istället andra 
personer än litauer för att kunna anpassa sig till det förhållandevis nya svenska 
samhället. En av kvinnorna känner sig trygg idag och därför behöver hon inte ha 
bekräftelse av sina landsmän om att allt kommer att vara bra, vilket hon behövde det 
stödet tidigare. 
 
”(...) jag känner att den sociala biten för mig är helt tillfredsställt. Jag känner mig 
trygg i detta land eftersom jag har lärt känna det och vet hur det fungerar. Jag behöver 
inte ha den trygga hörn som jag behövde tidigare. Just nu känner jag mig trygg, jag 
behöver inte ha någon som säger till mig att allt är bra för att jag vet att allt är bara 
bra.” 
 
De organiserade litauiska möten ansågs vara tråkiga. Kvinnorna menade att folk 
kommer dit bara för att kolla vem som har vad, för att skvallra och inte för att skaffa 
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nya kontakter eller för att ha roligt. Vissa litauer upplevdes som att vara sådana som 
bara utnyttjar sina landsmän och inte uppskattar den vänskap de har.  
 
”I början gick jag på litauiska möten, där jag inte går längre och är glad för det. 
Orsaken är att alla där intresserar sig på var du arbetar, hur mycket du tjänar, var du 
bor, hur många barn du har, vem är din man osv. Det irriterar mig eftersom jag går dit 
inte för att visa vad jag har, jag har absolut inget intresse för hur andra lever. Jag 
menar familjesituation. Men andra tittar på ditt efternamn, dina barn, vilken färg de 
har. Jag gillar inte sådana skvaller. Själva litauer är inte så öppna där, jag tror att de 
blev försvenskade.” 
 
Några av kvinnorna uppgav tid eller långt avstånd från varandra som en orsak till att de 
inte umgås med litauer lika mycket. Ingen av kvinnorna hade litauisk partner så de 
försökte prioritera och träffa de personer som alla familjemedlemmar kunde ha roligt 
med. De som har skaffat familj, eller tänkte på att skaffa en, ville lära sina barn 
litauiska. De gick till litauisk skola för barn, träffade andra litauiska familjer, de ville 
inte glömma språket. Kvinnorna ville att deras barn skulle ha möjlighet att höra och 
prata litauiska. Att träffa andra litauer var för de ännu viktigare än det var innan de 
skaffade familj. Andra ville inte glömma sina traditioner och fortsatte därför med att 
träffa sina litauiska vänner, dels för att kunna prata litauiska och dels för att kunna dela 
med sig sina gemensamma erfarenheter. 
 
”När jag fick barn så blev det mycket större för att jag upplevde att jag började tappa 
språket. Jag ville att mitt barn ska lära sig litauiska. Och då är jag beroende av 
föreningen och vänner så att jag ska behålla mitt språk samtidigt att jag ska prata med 
mitt barn på litauiska. Det har väldigt stor betydelse.” 
 
Bilden av svenskar  
Behovet av att umgås med sina landsmän har klingat av för några av kvinnorna i 
samband med att de har träffat fler svenskar. Alla kvinnor hade däremot en gemensam 
bild av hur svenskar är. De var överens om att svenskar är kyliga och att de inte vill 
komma nära människor. Svenskar, enligt kvinnorna, vill inte dra på sig 
uppmärksamhet, de vill inte vara bättre eller sämre än alla andra. Svenskar anses vara 
diplomatiska och inte kunna säga direkt vad de tänker och tycker. De pratar mycket om 
enkla saker som inte är till någon hjälp för att få lära känna en människa. 
 
”Jag upplever att just svenskar gillar att prata om mycket men ingenting, alltså man 
kan prata jättelänge med en person men fortfarande vet du inte hur personen tänker, 
vad han/hon gillar, dennes värderingar osv. De är blyga för att säga vad de verkligen 
tänker, de är så försiktiga att uttrycka sina värderingar. Sedan när man lär känna dem 
då börjar man få lite mera...vad de tycker och tänker. Men sedan också det som jag 
ganska ofta upplever att de inte vågar säga emot någonting.” 
 
Andra egenskaper som svenskar tillskrevs av kvinnorna var att de inte vill väcka för 
mycket uppmärksamhet, att de alltid följer regler. De oskrivna reglerna som existerar i 
Sverige har skapat missförstånd för några av respondenterna då de inte visste vad som 
gällde vid olika tillfällen. 
 
”Det är just det som handlar om i Sverige, att bryta de koder som finns i samhället. Jag 
menar.. t.ex. tacka för senast, sådana oskrivna regler som finns, att inte vara för nära, 
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att inte vara på människa, att svara som de förväntar sig. Till och med att klä sig som 
det är vanligt i Sverige. Att inte sticka ut för mycket.” 
 
En annan sak som uppmärksammades av en kvinna var att det är vanligt att använda ”vi 
svenskar” vilket enligt henne medvetet utesluter andra människor som inte är svenskar. 
Hon berättade att hon kände sig utesluten från samhället då hon läste i en tidning i vilka 
sammanhang orden ”vi svenskar” används. Dessutom tyckte hon att svenskar tar på sin 
uppfinnarroll då de använder de där orden i fel sammanhang vilket leder till att 
immigranter känner sig utanför. 
 
”Även om det är helt vanlig grej som man gör i hela världen som till ex. på mitt barns 
dagis när de lär sig bordskick då säger de vi svenskar äter såhär, med kniv och gaffel. 
Men hallå, det är inte bara i Sverige som man äter med kniv och gaffel...Man kan ju 
uttrycka det lite annorlunda och säga vi i Europa äter så här eller att det är finare sätt 
att äta med en kniv och gaffel istället för att äta med händer. Det är inte någonting som 
är unikt för Sverige men de gillar att göra det till...att de har uppfunnit det.(...)Det är 
just det ”vi svenskar” som är så kraftigt. Det är därför många utlänningar känner sig 
utanför.” 
 
Även om den första bilden av svenskar inte var så smickrande kände kvinnorna att 
denna bild har förändrats. De har uppmärksammat att ju längre tid det har gått och ju 
fler svenskar de hade träffat desto mer övertygade har de blivit om att svenskar inte är 
dåliga på något sätt utan snarare tvärtom är de öppna och ärliga människor. 
 
”De är inte alls dåliga på något sätt. Jag har inte träffat någon som är rasist, eller 
någon som anser att alla litauer är tjuvar. Inte heller någon som anser att här är inte 
plats för mig, inga aggressiva människor, det kanske är så att hur människa själv är 
sådana människor man träffar.” 
 
Någon har påpekat att man träffar sådana människor som man själv är. Kvinnor 
erkänner att de hade haft en alltför negativ bild om hur svenskar är. Men med tiden då 
kvinnorna skaffat flera svenska vänner har denna bild ändrats och inte minst för att 
kvinnorna själva har ändrat sina attityder mot svenskar. 
 
”Idag skulle jag säga att det inte är sant att svenskar är nationalister. Det finns de 
också förstås som överallt men de flesta svenskar är öppna, ärliga människor. Jag har 
träffat många sådana under den sista tiden, det är bara jag som fick ändra på min 
inställning.” 
 
Hur andras uppfattningar om svenskar påverkat egna bilden   
Bilden av hur svenskarna och det svenska samhället är formades genom egna 
erfarenheter men också genom andras åsikter. För en av kvinnorna bilden av svenskar 
hon fick av några ryska tjejer på SFI var bara negativ. Även om tjejerna själva var gifta 
med svenska män hade de berättat att svenska män slår kvinnor, att de utnyttjar ryska 
och baltiska kvinnor som inte har permanent uppehållstillstånd, att de är nationalister 
och kommer aldrig acceptera en som sin vän. Den litauiska kvinnan som var gift med 
en utländsk man trodde på allt vad de ryska tjejerna berättade om svenskar, därför 
tappade hon lusten att träffa några svenskar. Hon försökte inte ens bevisa för sig själv 
om det verkligen stämde. En annan kvinna som fick höra av sin lärare att svenskar 
utnyttjar sina vänner trodde att det är så i hela svenska samhället.  
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”T.ex. att svenska män slår kvinnor, att de hämtar hit ryska och baltiska tjejer och de 
vet att under första två åren tills man inte får uppehållstillstånd, de kan göra allt med 
en. Sedan att de är kyliga, nationalister, att oavsett hur länge man har bott i Sverige så 
blir du aldrig en av dem. De ska inte acceptera dig som sin kompis. (...) Så att jag inte 
hade det minsta lust att få träffa några svenskar. Jag tror i alla fall att möten med 
tjejerna på SFI har påverkat mig mycket. Jag försökte inte ens se att allt inte var som 
de berättade.” 
 
En av kvinnorna har däremot fått en mer nyanserad bild av sin man om svenskar. 
Maken är inte svensk men har bott i Sverige i 14 år, har flera svenska vänner, arbetar i 
ett helt svensk kollektiv och har en positiv bild av svenskar. Detta har påverkat 
kvinnan, hon har varit öppen till att upptäcka svenskars positiva sidor. Hon tyckte att 
området man hamnar i när man kommer till Sverige har inverkan på hur man tänker om 
svenskar. Om man bor i ett område med bara utlänningar har man inte heller något 
behov av eller möjlighet att träffa svenskar.  
  
Svårigheter att nå svenskar  
För de flesta av kvinnorna var det första mötet med svenskar de familjer de arbetade 
hos. Andra har träffat svenskar i samband med studier eller arbete. Flera har upplevt att 
det var svårt för de att få kontakt med svenskar. Därför struntade kvinnorna i att ta 
kontakt med dem alls. Även om viljan fanns så fanns det inte enligt kvinnorna någon 
möjlighet till att få komma nära svenskar. 
 
”Det var mycket svårt. I början, som jag redan visste, var de kyliga människor, och jag 
fortfarande tycker att de är kyliga. Jag menar att de inte vill vara nära människor i 
början. Om du får kontakt med en svensk, om ni kommer nära varandra då blir man 
väldigt bra vänner. Men det är svårt att få kontakt.” 
 
De litauiska kvinnorna umgicks istället med människor med annan kulturell bakgrund 
eller svenskar vars rötter var från något annat land. Kvinnor uppfattade att det var 
typiskt svenskt att vara reserverad, avvaktande. Det fanns en allmän uppfattning om att 
en vuxen person som flyttar till Sverige inte kan få några svenska vänner, att svenskar 
har redan sina vänner och vill inte ha kontakt med andra.  
 
”Vad jag förstår det är deras kultur, sätt att inte vara nära människor. De har det svårt 
att komma nära människor..i alla fall jag har fått sådant intryck. Jag har vänner som 
är svenskar men deras rötter är från något annat land i alla fall. Riktiga svenskar är 
jättefå som jag umgås med.” 
 
Även om samarbetet med svenskar då kvinnorna studerade på universitet eller högskola 
fungerade utvecklades få nära relationer de emellan. Kontakt med killar verkar inte 
innebära några svårigheter, i alla fall inte om spriten är inblandad. En del har erfarenhet 
av att om man nu får kontakt med en svensk då kan man bli jättebra vänner. Men 
svårigheten att få kontakter med svenskar har lett till att kvinnor kände sig inte 
välkomna in i det svenska samhället. 
 
”När jag började skolan då tänkte jag ja, nu har jag möjlighet att få nya vänner men 
man ser att de är så jättereserverade. De har sina kompisar och de är bara trevliga mot 
varandra men inte mer än det. Så är man vuxen så är det nästan omöjligt att få svenska 
vänner tycker jag. De vill ju inte, de har sina egna vänner, de vill inte ha någon mer.” 
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Det var svårt att få kontakt med svenskar men ännu svårare var enligt de litauiska 
kvinnorna att få svenska vänner. De svenska vänner kvinnorna har är väldigt få 
eftersom vänskap innebär mycket närmare relation än till arbetskollegor och 
studiekamrater. Även om alla kvinnor var arbetande och har haft arbete tidigare 
upplevde de att det var lätt att samarbeta med kollegor men att det inte gick att utveckla 
några djupare relationer.  
 
Skillnaden mellan svenskar och litauer  
I en jämförelse mellan svenskar och litauer beskrev kvinnorna litauer som mera öppna 
och inte rädda för att komma andra människor nära. Enligt dem tar litauer gärna kontakt 
med människor som de inte känner väl och säger rakt vad de tycker och tänker. Här i 
Sverige tar det tid tills svenskar börjar lita på en. Dessutom upplevs svenskar av någon 
kvinna som mera ytliga, som bryr sig om prestige och det yttre. 
 
”Fast litauer blir nog vänner fortare, de är inte rädda att komma nära en person. Här i 
Sverige prövas man ganska länge. När de känner att de kan lita på en då öppnar de sig 
själva mera.” 
 
”Litauer är kanske mer avslappnade, för de spelar det kanske inte så stor roll om de 
ska passa in i samhället eller inte, de bara kör sitt eget race. Ehh, för svenskarna är det 
mest fråga om prestige, ja, klassfråga och yttre.” 
 
En kvinna berättade att hon uppfattar litauer och svenskar som lika gnälliga. Skillnaden 
ansågs vara att svenskar inte visar det eller berättar för andra, vilket hon tyckte att 
svenskarna inte mår bra av det, men bra för alla andra som slipper gnäll.  
 
”Svenskar är lika gnälliga men de säger det inte tror jag. Litauer är mer gnälliga och 
de klagar hela tiden till alla andra att livet är hårt, de är aldrig nöjda. Svenkar gnäller 
inte till andra, de behåller allt för sig själv vilket jag anser vara fel men å andra sidan 
är det bra för att de inte smittar andra med det. Det är kultur skillnad det där. Vi är 
inte lika slutna än.” 
 
En kvinna ansåg att det inte fanns några stora skillnader mellan svensk och litauisk 
kultur. Hon menade att litauer förändras så småningom och blir inte lika öppna som 
förut. Den enda skillnaden är att här i Sverige ingen bryr sig om vad andra gör och hur 
de lever sitt liv. Detta är nästan omöjligt enligt henne i Litauen där alla vill ge ett råd 
och lägger sig i andras liv. Kvinnan tyckte att det var skönt att få leva ostörd i Sverige. 
 
”(...) när jag kom hit då insåg jag att det inte finns stora skillnader i våra kulturer. 
Litauer förändras och blir inte lika öppna som förut, det enda skillnad är, vilket jag 
säger till alla, att här ingen bryr inte om vad du gör, man får leva hur man vill, ingen 
som moraliserar, i alla fall inte rakt i ögon. Som i Litauen även om man inte frågar 
efter råd alla vill ge en ett råd. (...) Jag är inte van vid det längre. Det är så skönt att 
ingen bryr sig här.”  
 
Det nämndes en del skillnader mellan vad svenskar och litauer pratar om på sina 
arbetsplatser. Enligt en kvinna är litauer fortfarande mer öppna än sina svenska 
kollegor. Medan litauer pratar om familj och sina känslor så väljer svenskar att prata 
mer om okänsliga ämnen som vädret. 
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”Jag tror att i Litauen går man snabbt i djupet, att man pratar om familj, sina känslor, 
om sina föräldrar kanske, man pratar helt enkelt djupare. Inte om vädret som 
svenskarna gör.” 
 
Den största skillnaden mellan litauer och svenskar verkar vara att det skvallras mycket 
mera på Litauens än det görs på Sveriges arbetsplatser. Annars arbetar människor från 
båda kulturer på ett liknande sätt. Någon nämnde att det finns mindre stress på svenska 
arbetsplatser och att svenskar har mera tid för att avklara ett projekt. I Litauen är 
tidsram för ett projekt strängt begränsad. Dessutom uppskattade en kvinna de 
gemensamma kaffepauser på svenska arbetsplatser. 
 
”I Litauen dricker vi inte lika ofta kaffe som människor här fikar. Men jag tycker att det 
är bra eftersom man annars sitter själv med sin kaffemugg. Svenkar arbetar långsamt, 
de har inte sådan stress, de arbetar om det behövs avklara någonting. Men vi i Litauen, 
eller det kanske är bara mitt sätt, vi arbetar fortare, vi har inte möjligheter att sitta med 
ett projekt i två veckor som svenskarna här kan. Det är mindre stress men det är inte så 
stora skillnader.” 
 
Vem kvinnorna umgås med på jobbet och fritiden   
När kvinnorna flyttade till Sverige hade de stort behov av att träffa andra personer som 
var i liknande situation. Därmed blev det automatiskt att de umgicks med andra 
barnflickor eller med andra invandrare som också var i början av sin vistelse i landet. 
Många som de umgicks med kom från forna Sovjet Unionen. Några av kvinnorna hade 
ett lågtavlönat arbete där det inte fanns många svenskar. Efter ett flertal år i Sverige 
umgås fortfarande alla kvinnor med andra litauer. Flera angav att deras riktiga vänner 
som de delar sina hemligheter med är litauer. Detta på grund av att de har gemensamma 
intressen, bakgrund och språk. 
 
”Alla mina vänner som jag kallar vänner är litauer, en enda tjej som inte är litauisk 
kommer från Bulgarien. Vänskap med de andra bröts och jag vet inte vad det beror på, 
kanske för att vi inte har samma språk.” 
 
Eftersom det var svårt i början att få kontakt med svenskar upplevde kvinnorna att det 
räckte med att ha utländska vänner och bekanta. Flera av kvinnorna än idag umgås mest 
med litauer eller människor med annan bakgrund. 
 
”Visst hade jag inga svenska vänner men jag hade utländska vänner, det räckte med 
dem.” 
 
På arbetsplatsen umgås de med alla andra anställda, där relationer kan variera beroende 
på andra människors personlighet och deras erfarenhet att umgås med utlänningar. De 
svenskar som har utländska föräldrar eller de som vet hur det känns att leva i ett 
främmande land är det lättare att umgås med enligt kvinnorna. På de flesta arbetsplatser 
består idag personalen av flera olika nationaliteter. Detta leder till att människor som 
arbetar i en mångkulturell miljö förändras menar kvinnorna. 
 
”Alla människor är öppna, till och med de svenskar som jobbar där är annorlunda 
eftersom de har varit utomlands och de också är mera öppna. De är inte lika skygga 
och de vågar säga vad de tycker och tänker. Och just att ta hand om andra personer, 
att de accepterar att andra kan vara annorlunda, prata och göra annorlunda. De kan 
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ha brytning och ingen som bryr sig om det. De tänker inte att om man har brytningen 
då är man dum.” 
 
Flera kvinnor angav att de skaffade fler och fler kontakter med svenskar under tiden, 
det är ofta genom barnen eller via sin partner. Detta på grund av att de har någonting 
gemensamt, samma samtalsämnen, samma mål eller intressen. 
 
”Nu har jag ganska många svenska vänner och jag tror att det är pga. att jag träffat 
dem via barnen. Just att man som sagt är i samma situation, att man t.ex. blir mamma 
och träffar andra mammor som är svenskar. Då har man samma samtalsämnen, man 
har samma bekymmer och då är det mycket lättare att umgås med andra mammor.” 
 
Det mångkulturella svenska samhället har lett till att kvinnorna dels har fått möjlighet 
till att umgås med personer från andra länder dels med svenskar. Människor runt 
omkring kvinnorna hade betydelse för hur kvinnorna uppfattade sig själva i relation till 
det svenska samhället. 
 

Hinder för att bli en del av det svenska samhället 
 
Position i samhället, i början och idag   
Idag uppfattar samtliga kvinnor sig själva som en del av det svenska samhället. Detta 
för att de arbetar, följer reglerna och har familj eller vänner här. I början då de flyttade 
till Sverige hade ingen av dem funderat på allvar på sin position i samhället, då 
majoriteten av dem tänkte återvända till hemlandet efter ett år. Då de inte kunde 
svenska och hade inga vänner kände de sig utanför. Detta bekymrade dock inte 
kvinnorna som skulle återvända hem. De litauiska kvinnorna som har flyttat till Sverige 
på grund av ändrade familjeomständigheter har känt att de behandlas annorlunda än 
svenskar. När kvinnorna började intressera sig för det svenska samhället, för hur 
systemet fungerar, hur svenskarna är och vilken kultur de har, har deras position enligt 
dem själva förändrats. En av kvinnorna undviker dock att berätta för andra varifrån hon 
kommer, detta för att hon vill behandlas som en svensk. 
 
”(...) jag känner att jag smälter in ganska bra, jag blir inte särskilt behandlat som 
utlänning utan många tror att jag kommer härifrån och jag börjar inte berätta varifrån 
jag kommer. Frågar någon inte var jag kommer ifrån så berättar jag inte heller det då 
blir jag behandlat som en svensk.”  
 
En annan kände sig splittrad då hon blev bjuden på en anställningsintervju. Hon kände 
sig glad men samtidigt särskilt behandlad som immigrant.   
 
”(...) om jag får till ex. gå på en intervju så tror jag att jag blev bjuden bara för att de 
ville visa att de inte är främlingsfientliga när de bjuder in en invandrare.  Det är tråkigt 
om de inte bjuder in en men inte heller bra när de bjuder en.” 
 
Några ansåg att de smälter in i det svenska samhället medan andra uppgav att dem 
upplever att de inte kommer att vara precis som svenskar. Detta på grund av att de inte 
är födda i Sverige samt inte behärskar det svenska språket perfekt. Däremot har de lärt 
sig samhällets regler. 
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”Alltså man fortfarande är en främling, man blir ju aldrig som den som är född i 
Sverige, som heter Svensson. Men jag känner mig som en del av samhället.” 
 
Även om det har tagit flera år för kvinnorna att få det det har idag uppgav de att 
mestadels är de nöjda med sina liv här i Sverige. Någon angav att hon har det bättre här 
vad gäller att hitta arbete och möjligheter till bättre lön och bostad än det var möjligt för 
henne i Litauen. En av kvinnorna har visat stor vilja att vinna över existerande 
problemen och nå sina mål. Hon menade att kvinnor i allmänhet har det lättare än män 
att klara svårigheter och anpassa sig till en ny kultur. Hon ansåg sig vara fast besluten 
för att uppnå sina drömmar och därför planerar hon när och hur hon skall förvärkliga 
dem. 
  
Utanförskap   
På frågan om kvinnorna har upplevt utanförskap någon gång fanns det olika svar. Vissa 
har upplevt att de inte kunde få kontakt med svenskar på universitet. Dock menade de 
att det kunde ha varit likadant för svenskar om de studerade i Litauen. Det kanske 
förekom diskriminering eller uteslutning på arbetsplatsen eller på universitet, men 
kvinnorna valde att tolka det som att det berodde på någonting annat än deras ursprung, 
som att hon arbetade som aupair, var inte tillsvidare anställd eller något annat.  
 
” (...) under studietiden har det skapats grupper av bara svenskar och bara invandrare. 
Men å andra sidan så är det väl normalt. Jag tänker på hur det skulle vara i Litauen. 
Om man hade en kurs i Litauen med internationella studenter så skulle det också 
skapas grupper av litauer och separat av människor från andra länder. Man kanske 
inte har gemensamma intressen så det beror väl från varje persons attityd. Att ta illa 
vid sig eller se det från en annan perspektiv.” 
 
En av kvinnorna uppgav att hon hade problem med att hyra en flyttbil då hon visade sitt 
litauiska körkort. Hon fick vända sig till en annan bensinstation för att få hyra en bil där 
det inte var några problem med körkortet. En annan gång fick hon inte komma in på ett 
diskotek eftersom hon hade litauiskt pass. Dörrvakten ansåg att det kunde lätt vara 
förfalskat.  
 
”En gång fick jag inte gå in på disco för de tyckte att passet kunde lätt vara förfalskat. 
Men det var just i början då jag kom till Sverige. Och jag var jättearg då för att de 
bara ansåg att det kunde ha varit förfalskat.” 
 
En annan kvinna uppgav att hon upplevde diskriminering då hon inte fick studera på 
universitet på grund av att hon saknade några intyg, vilket inte utgjorde några problem 
då hon studerade en annan kurs på samma universitet. Några av kvinnorna upplevde att 
de inte fick tillräckligt med information då de skulle välja utbildning. Några av 
kvinnorna berättade att de visste redan innan flytten att sånt kunde förekomma i Sverige 
och därför inte reagerade eller accepterade uteslutning. Det fanns andra hinder som 
gjorde att kvinnorna upplevde att de behandlades annorlunda.  
 
Andra barriärer    
Många av kvinnorna upplevde att utseende, efternamn och brytning har en stor 
betydelse när det gäller hur man behandlas i Sverige. Är man blond, har blå ögon 
uppfattas man automatiskt som svensk. Flera av de litauiska kvinnorna upplevde att 
deras utseende inte skiljer sig från svenskars, vilket betraktades vara en fördel. Dock 
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menade de att accenten kan vara ett hinder när de pratar, då blir det mer problematiskt. 
Då upplevs det att det är bättre att prata god engelska än att bryta på svenska. 
Kvinnorna uppgav att inte får fullständiga svar då de ringer till myndigheter samt 
diskrimineras då de söker arbete på grund av sin brytning.  
 
”Och nu när jag är gift så är mitt efternamn svensk, sedan bryter jag inte mycket heller 
så då många tror att jag kommer från Sverige eller från en annan del från Sverige. Så 
att jag inte upplever så att någon behandlar mig som om jag var från utlandet.” 
 
Att ha litauisk efternamn upplevdes vara ganska jobbigt för de flesta av kvinnorna. 
Efternamnen var svåra att uttala och folk undrade alltid varifrån de kommer, vilket inte 
upplevdes positivt av kvinnorna när de ofta har ställts inför denna fråga. En lösning 
ansågs vara att byta efternamn så fort man får möjlighet till det, vilket har gjorts av 
flera kvinnor då de har gift sig..  
 
”I Sverige är det också viktigt att ha rätt efternamn. Av min egen erfarenhet säger jag, 
om man har möjlighet att ändra på efternamn man ska göra det. Jag tog min mans 
efternamn eftersom det var hemskt med litauisk, ingen kunde uttala den.” 
 
Kvinnorna upplevde också att de blir bättre behandlade om de är tillsammans med en 
svensk partner. Svenskarna har då en annan inställning mot de enligt kvinnorna.  
 
Att behärska svenska språket ansågs vara mycket viktigt av alla kvinnor. Men ibland 
räcker det inte enbart med att kunna svenska för att kunna delta i konversationer tyckte 
de. Kvinnorna uppgav vikten att förstå sammanhanget, vilket litauiska kvinnor 
upplevde att det kan vara svårt ibland. På arbetsplatser när kollegor pratade om politik, 
olika historiska händelser eller delade med sig sina gamla minnen från 
arbetssammanhang fick inte kvinnorna någon möjlighet att kommentera det som sägs 
och därmed uteslöts de från gruppen. Även när det talades om vardagliga händelser, 
familjeangelägenheter, äktenskap osv. har det varit svårt för kvinnorna att förstå 
svenskarnas problem eller hänga med. 
 
”När man går ut efter jobbet förändras hela ordförrådet. Det används mycket slang 
eller skämt som jag inte kan förstå. Då ska det stå någon bredvid och översätta det till 
mig. Det är både pga. språk men också kultur. Det de pratar om är deras vardag men 
inte min. Med litauer kan jag prata om ekonomi, politik, familj, äktenskap osv. tills 
morgon men när svenskar börjar lista ut sina politiker, författare, skådespelare, sitt liv 
då vet jag ingenting om det. Vad de än pratar om känner jag inte till det.” 
 
Det är allt vanligare att kvinnorna träffar någon litauer på arbetsplatsen eller i 
studiesammanhang. Kvinnorna upplevde att de behandlas bättre om svenskar känner en 
bra människa som kommer från Litauen. Däremot menade de att det är vanligt 
förekommande att många inte ens vet var Litauen ligger, medan de som vet det 
associerar ofta litauer med kriminella gäng. Kvinnorna har upplevt att människor har 
många förutfattade meningar då de får höra att någon av kvinnorna kommer från 
Litauen.  
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D i s k u s s i o n 
 
Studiens syfte var att belysa litauiska kvinnors upplevelser av möten med det svenska 
samhället. Resultaten har visat att alla litauiska kvinnor var nöjda med livet i Sverige, 
de har lärt sig svenska språket, har studerat vidare och alla hade en anställning. Trots 
det har kvinnorna upplevt svårigheter med att anpassa sig till den svenska kulturen. För 
att ha samma rättigheter och möjligheter som svenskar har hade de behov att lära sig 
språket och att förstå hur systemet fungerar, men också att lära sig de existerande 
oskrivna reglerna. Svårigheten att bemästra svenska seder har lett till att kvinnorna 
blivit besvikna när de inte har blivit bemötta på ett sätt de har förväntat sig. Deras 
självförtroende har minskat då de inte har kunnat skaffa svenska kompisar. De har 
blivit besvikna igen när deras engagemang att själv ta initiativet till kontakt inte givit 
något resultat. Diskriminering på arbetsmarknaden och utanförskapet har bidragit till 
den vacklande självkänslan.  
 
Även om kvinnornas beteende förändrats för att kunna fungera i samhället har inte alla 
upplevt att deras attityder och värderingar har förändrats. Några hade velat ha svenskt 
klingande namn för att det upplevdes vara lättare att smälta in, andra har nöjt sig med 
att inte berätta varifrån de kommer. Det fanns också de som inte har brytt sig om hur 
andra uppfattat dem. Livet i Sverige och den ständiga anpassningen har lett till att flera 
av kvinnorna uppfattade sig vara mellan två kulturer, dvs. den svenska och den 
litauiska. De har känt sig som litauer i Sverige men som utlänningar i sitt eget land. 
Många av deltagarna har sett både likheter och skillnader mellan de båda samhällen. 
Svenskar har upplevts som toleranta, diplomatiska och försiktiga med att uttrycka sina 
åsikter medan litauer ansetts vara mer öppna och villiga att ta nya kontakter. På 
arbetsplatsen har skillnaden varit mest pga. att människor inte är lika, deras arbetssätt 
har upplevts av några som ganska lika. Som nyanlända till Sverige har många av 
kvinnorna träffat andra personer som varit i samma situation som dem, andra 
barnflickor, andra immigranter som hade haft samma behov av närhet och information. 
Enligt kvinnorna har det varit mycket lättare att ta kontakt och bli vänner med andra 
utlänningar. Flera av kvinnorna har angivit att de inte hade haft tid eller lust att umgås 
med flera människor och därmed har de uteslutit svenskar från sitt sällskap och umgåtts 
med andra litauer eller andra immigranter. Bilden av svenskar har påverkats av hur 
människor i kvinnornas närhet har beskrivit svenskarna för dem. Fördomar kan ha lett 
till att flera inte gav någon chans för svenskar, kvinnornas övertygelse att svenskar var 
kyliga och reserverade har varit starkare än bevis som att svenskar var vänliga och 
ärliga. Alla kvinnor hade fortfarande haft kontakt med sina landsmän även om behovet 
av att få träffa nya litauer minskat med åren. Detta på grund av ändrade 
familjeomständigheter, tidsbrist eller redan tillfredställda sociala kontakter. 
 
Om det jämförs hur kvinnorna har uppfattat livet i Sverige som nyinflyttade och idag är 
det stora skillnader i deras upplevelse. Kvinnorna som har kommit hit på grund av sitt 
tillfälliga arbete som aupair har berättat att i början har de inte alls varit intresserande 
av att smälta in i det svenska samhället, de har velat ha roligt, upptäcka en ny kultur och 
träffa nya människor. De andra två som har bildat en familj har försökt lära sig språket 
och anpassa sig. Det har tagit flera år för kvinnorna att anpassa sig till det svenska 
samhället men de har berättat att nu var de nöjda med sitt liv i Sverige. Däremot 
känslan av att de aldrig kommer att behandlas som svenskar fortfarande fanns. Flera av 
kvinnorna har upplevt utanförskap på arbetsplatsen, när de sökte arbete, bland sina 
studiekamrater eller i andra sammanhang. Brytningen och deras litauiska namn innebar 
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enligt flera att de behandlats annorlunda. En del av kvinnor har upplevt att det inte 
funnits stora skillnader mellan de båda kulturer och att de smält in väl trots brist på 
kontakter med svenskar. Det har funnits tankar om att kvinnorna tidigare var alltför 
negativa själva för hur de bemöttes och att de hade fördomar om svenskar. Idag 
upplever kvinnorna att det finns både trevliga och otrevliga människor oavsett 
nationalitet och att de har förändrat sin inställning angående hur de ska tolka olika 
situationer.  
 
Denna undersökning stämmer överens med tidigare forskning kring svårigheter att 
anpassa sig i främmande kulturer. Kvinnorna hade svårigheter att anpassa sig till det 
svenska samhället och att knyta kontakter. Alla hade högskoleutbildning eller 
åtminstone har studerat kurser på högskolenivå vilket enligt tidigare forskning är en 
faktor på bättre acculturation (Jasinskaja- Lahti, 2008; Yakhnich, & PhD Ben-Zur, 
2008; Sullivan, & Ziegert, 2008). En annan forskning på immigranter från forna Sovjet 
Unionen har visat att just kvinnor från forna Sovjet Unionen hade möjligheter att återfå 
den förlorade utbildningsstatus som de haft i hemlandet (Yakhnich, & PhD Ben-Zur, 
2008). Detta är dock inte fallet med alla litauiska kvinnor. Flera av dem hade haft 
arbete i Litauen men deras nuvarande position i arbetslivet motsvarar inte deras 
utbildning. Detta kan bero på att de inte har bott tillräckligt länge i Sverige, vilket har 
enligt Jasinskaja- Lahti studie (2008) betydelse för hur lätt det är att anpassa sig 
socioekonomiskt. Medelåldern på kvinnorna är 31 år vilket är enligt samma studie en 
fördel för anpassningen i det nya landet. Kvinnorna har angivit att arbete varit viktigt 
för att få bra självkänsla vilket går hand i hand med Yakhnich och PhD Ben-Zur (2008) 
studie om anpassningen. Kvinnornas välbefinnande kan ha påverkats av utanförskap 
och brist på stöd från svenskar eller sina landsmän. De har upplevt dålig självkänsla och 
mått dåligt vid uteslutning. Detta kan kopplas till Jasinskaja- Lahti et al. (2006) studie 
om social nätverks betydelse för välbefinnande vid upplevd diskriminering. Många av 
de litauiska kvinnorna har upplevt uteslutning från gruppen under studietiden. De har 
reagerat på olika sätt till det. Medan vissa inte givit upp och försökt komma in i 
gruppen, umgicks andra kvinnor då istället med andra immigranter. På arbetsplatser har 
några av kvinnorna upplevt en likadan erfarenhet. Det kan ha hänt på grund av deras 
etnicitet. I sådana situationer har vissa reagerat med distansering från den exkluderade 
gruppen, dvs. de döljde sitt ursprung. Det har förankring i exkluderings- inkluderings 
teori vilken beskiver olika sätt att reagera på exkludering (Abrahams, Hogg, & Marques, 
2005). 
 
Några av kvinnorna hade större behov än andra att umgås med sina landsmän. Detta 
kan ha begränsat deras möjlighet till anpassning till värdlandet liksom polackers och 
kroaters anpassningen i det italienska samhället (Kosic et al., 2004). Det kan ses som att 
stort behov av närhet till sina landsmän och umgänge med dem i början av migrering 
har gett sämre förutsättningar för kvinnorna att anpassa sig till det nya landet. Och ju 
större behov av närhet kvinnorna hade och ju mer umgicks de med personer från 
majoritetsgrupper desto bättre anpassade de sig till livet i Sverige. Detta har förankning 
med need for cognitive closure teori (Kruglanski & Webster, 1996). Kvinnorna hade 
dessutom goda kunskaper i svenska, flera av dem har valt till och med göra intervjuerna 
på svenska. Att behärska värdlandets språket är den självklara fördelen med att 
anpassas till det nya samhället på ett bra sätt (Berry, 1997; Sullivan, & Ziegert, 2008). 
Vissa av kvinnorna på grund av sin brytning har upplevt diskriminering under en 
anställningsintervju. Enligt Berry et al. (1989) immigranter som skiljer sig utifrån sitt 
utseende blir oftare diskriminerade på grund av det. Kvinnorna har ett utseende som 
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inte är särskilt annorlunda än svenskars därför har ingen av dem har kopplat 
diskrimineringen de upplevt till sitt utseende.  Kvinnorna har nämnt att i början av sin 
vistelse i Sverige har de bott i ett segregerat område med många olika nationaliteter och 
därför hade de inte haft något behov av att träffa svenskar. Detta har förankning i 
Sullivan och Ziegerts (2008) studie om orsaker till latinamerikaners dåliga anpassning i 
Storbritannien. Svenskar är däremot mera villiga att bo i ett område med flera 
immigranter (Semyonov, Glikman, & Krysan, 2007) vilket kan ses som en fördel för de 
litauiska kvinnorna. 
 
Vissa av kvinnorna har ansträngt sig för att passa in i det svenska samhället. De har 
själva tagit initiativ att kontakta svenskar, umgåtts med grannar och bjudit dem på 
kaffe. Denna reaktion kallas för assimilering. Några kvinnor har inte velat umgås med 
sina landsmän, de har känt att de började glömma sitt modersmål. Kvinnorna har inte 
heller velat åka till Litauen på besök. Det kan ha varit som någon av kvinnorna sa en 
omedveten process. Den svenska kulturen har påverkat kvinnornas liv och svenska 
traditioner tagit så småningom över. Ingen av kvinnorna hade en litauisk partner och 
det kan ha bidragit till assimileringen. Andra kvinnor har valt en annan orientering, de 
har velat behålla sina litauiska värderingar, sina traditioner och lära sina barn litauiska. 
Detta assimilering har inte skett på bekostnad av den svenska kulturen. Kvinnorna har 
försökt kombinera de båda kulturer. De har intresserat sig för det nya samhället men 
inte heller glömt litauiska traditioner. Kvinnorna har umgåtts med litauer och velat 
gärna ha mer kontakt med svenskar. 
 
Metoddiskussion  
Studien genomfördes med sju intervjupersoner som har bott i Sverige under minst tre år 
och som har ett arbete för närvarande. Resultaten hade kunnat vara annorlunda om 
undersökningsdeltagarna hade varit båda män och kvinnor eller endast män. Deras 
vistelsetid i Sverige hade också kunnat påverka vilka händelser och problem som 
upplyses. Alla kvinnor var i relativt liknande ålder, dvs. mellan 27 och 36 år gamla. De 
deltagande kvinnornas ålder är en annan faktor som hade kunnat påverka resultaten. 
Yngre och äldre generationer har mött olika problem i livet, de har olika sociala behov 
och syn på människor och livet. Hela fem undersökningsdeltagare har kommit till 
Sverige för att tillfälligt arbeta som aupair. De andra två har flyttat för att bilda familj 
med sina partner. Det kan finnas många andra orsaker till att människor flyttar vilket 
också kan resultera till olika utsagor. Att flytta till ett land med i förväg ordnat arbete 
innebär högre levnadsstandard och därmed förhoppningsvis högre tillfredsställelse. Då 
skulle det kunna framkomma annan problematik än vid ekonomisk instabilitet och 
svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Undersökningsdeltagarna var 
högutbildade kvinnor men lägre utbildningsnivå kan vara en annan faktor som skulle 
kunna påverka resultat någorlunda. 
 
Validiteten i undersökningen kan anses ändå vara god. Den har god förankring i data då 
det lästes många vetenskapliga artiklar för att få så bred information för studien som 
möjligt. Den datainsamlingsmetod som användes passade bra till att besvara studiens 
syfte. Intervjuerna gav en nyanserad och detaljrik bild om hur kvinnorna upplevde 
kulturmötet med det svenska samhället som annars skulle vara svårt att fånga upp med 
andra datainsamlingsmetoder. Då två av deltagarna var bekanta till författaren kan det 
ha påverkat deras svar någorlunda. Det fanns inte liktydiga svar då alla personer har 
olika erfarenheter, de har träffat olika människor och alla har inte fått lika mycket stöd 
från sin omgivning. Dessutom upplever varje individ samma situation på olika sätt. 
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Däremot vågar författaren påstå att studiens resultat kan generaliseras till populationen 
med litauiska kvinnor i åldern 25-35. 
 
Förslag till framtida forskning 
Det hade varit givande att intervjua flera personer och jämföra hur män och kvinnor 
upplever möten med en ny kultur. Det hade varit intressant att jämföra personer som 
lever med en svensk partner med personer som lever med en partner från annan 
världsdel och de som lever med litauisk partner. Det kan ses som ett förslag för fortsatta 
studier. Vidare forskning skulle kunna undersöka andra generations litauer som är 
födda in i det svenska samhället, som troligtvis har svenska som sitt första språk och 
har samma intressen, förebilder och utbildning som sina svenska kamrater. Då de inte 
heller skiljer sig utseendemässigt från en stor del av Sveriges befolkning vore det 
intressant att studera hur de upplever sig själv mellan två kulturer. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att mötet med det svenska samhället är präglat av 
svårigheter att anpassa sig, att få värdefulla relationer med svenskar samt svårigheter att 
behålla sin egen kultur. 
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