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1. Inledning

1.1 Bakgrund och problemformulering

Trots den offentliga parollen om integration och multikulturalism är Sverige ett
segregerat land. Det svenska medborgarskapet är i teorin inkluderande och
universalistiskt; d.v.s alla vuxna personer som är folkbokförda i landet ska ha samma
medborgerliga rättigheter och skyldigheter i egenskap av ”medlemmar” i samhället, men
så sent som 1999 infördes på förekommen anledning en ny, skarpare lag mot etnisk
diskriminering.1

Den tolkning av medborgarskapsbegreppet som är utgångspunkten för den svenska
offentliga hållningen är det s.k. social-liberala medborgarskapsbegreppet. Feministiska
teoretiker har kritiserat den social-liberala tolkningen av medborgarskapsbegreppet
eftersom de menar att det rymmer en manlig norm under en skenbart neutral yta. Det
social-liberala individ-begreppet handlar i praktiken om män; närmare bestämt vita
heterosexuella medelklassmän, anser dessa kritiker. Den underliggande föreställningen
om vem medborgaren är, avskiljer därför i praktiken stora delar av befolkningen vilka
inte behandlas som fullvärdiga medborgare. På grundval av exempelvis kön, etnicitet,
sexuell läggning utsätts stora samhällsgrupper för en negativ särbehandling.

Under 80-talet började en stark inom-feministisk kritik växa fram där framförallt svarta
amerikanska feminister påpekade att även feminismen hade en inbyggd hierarki, ett
normsystem och en etnocentrism som gjorde att vita heterosexuella medelklasskvinnor
kommit att utgöra ett slags norm för samt gjort sig till taleskvinnor för den feministiska
rörelsen. Den ”vita” feminismen hade inte uppmärksammat eller tagit på allvar de
skillnader i livssituation och förutsättningar som finns inom gruppen ´kvinnor´2 vilket
av kritikerna ansågs bidraga till marginaliseringen av andra grupper av kvinnor.
Kritikerna hävdade också att om kvinnorörelsen skulle kunna fungera krävdes det att
majoritetsgruppen ifrågasatte sitt eget förhållningssätt och sina utgångspunkter.3

Under 90-talet började dessa frågor även diskuteras ur ett svenskt perspektiv, där det
hävdades att den svenska genusforskningen och kvinnorörelsen negligerade de
skillnader som finns mellan kvinnor i Sverige, relaterade till bl.a. etnicitet. Det har
också hävdats att såväl feministiska forskare som feminister i statsapparaten i princip
utelämnat etnicitetsperspektivet.4 Andra frågor som har börjat uppmärksammas under

                                                
1 SFS (1999:130) Lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Se också regeringens
proposition 1997/98:177, Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, samt SOU
1997:174 Räkna med mångfald! Förslag till lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet m.m.
2 Ålund, Aleksandra (1999) ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter. Kön, klass, identitet
och ras” i Olsson, Erik (1999) red., Etnicitetens gränser och mångfald. Stockholm: Carlsson
Bokförlag, s.51-52.
3 Ålund (1999) s.52. I denna uppsats begränsar sig perspektivet till västvärlden med fokus på Sverige,
och uttryck som ´majoriteten´ blir då synonymt med vita (svenska) kvinnor.
4 Uttalande av Birte Siim i artikeln ”State feminists have forgotten immigrant women” av Trine
Lynggard i skriften News from Nikk - Published by The Nordic Institute for Women´s Studies and
Gender Research, 1999:2.
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senare år gäller förhållanden som t.ex. att etniskt svenska kvinnor inom kvinnorörelsen
inte frågar efter invandrarkvinnornas kunskap och erfarenheter, samt att etiketten
´invandrare´ är seglivad även om personen ifråga levt länge i Sverige.5

Den bild av invandrarkvinnor som förmedlas i forskning och i massmedia började
ifrågasättas av andra forskare, som ville fästa uppmärksamheten på att
majoritetssamhället betraktar invandrarkvinnors livssituation som ett problem. I
diskussionen kring integrationsfrågor betraktas invandrare, inte minst kvinnorna, gärna
antingen som offer för omständigheter som det svenska samhället skall hjälpa dem ur,
d.v.s. de närmast omyndigförklaras, alternativt ses processen att komma in i det
svenska samhället som kantad av problem hos invandrarkvinnorna själva:
språksvårigheter, bristande motivation etc.6 Samma förhållningssätt återfinns, enligt
vissa forskare, i diskussionen kring invandrare och medborgarskap, inte minst i
betydelsen politiskt medborgarskap och politiskt deltagande.7

De svenska forskare som börjat ifrågasätta detta synsätt framhåller det olämpliga i
dessa utgångspunkter och menar att inget av dessa förhållningssätt ifrågasätter
majoritetssamhällets hållning. Samma synpunkt återfinns hos dem som talar mer
specifikt om den svenska feministiska forskningen och kvinnorörelsen: även hos dem
som uppmärksammar frågan om de ”nya” svenskornas situation som medborgare och
förhållande till kvinnorörelsen saknas ofta reflexioner kring den etniskt svenska
majoritetens förhållningssätt. Det har inte heller forskats särskilt mycket kring de
invandrade kvinnorna och deras situation, och den forskning som finns domineras av
eländesbeskrivningar.8

Mot bakgrund av den beskrivna situationen är det angeläget att höra vilka synpunkter
som invandrarkvinnor själva har kring dessa frågor. Detta motiveras inte minst av att
det verkar finnas en empirisk lucka i forskningen kring medborgarskap:
invandrarkvinnor har inte kommit till tals inom detta fält. I de större statsvetenskapliga
studier som utförts på medborgarskapsområdet, t.ex. Maktutredningen och
Demokratiutredningen, uppmärksammas inte gruppen ´invandrarkvinnor´ specifikt. I
de sammanhang där forskningen uppmärksammar gruppen ´invandrare´ sker det som
sagt ofta i termer av problem så som forskarna tolkar dem. Det finns också en brist i
den statsvetenskapliga medborgarskapsteoretiska forskningen kring invandrare som
består i att genusperspektivet i princip saknas helt. De studier som genomförts t.ex.
inom ramen för Maktutredningen och Demokratiutredningen behandlar, med något
undantag, gruppen ´invandrare´ utan att anlägga några genusteoretiska aspekter. Det

                                                
5 Se t.ex. Susan Behnams artikel ”De osynliga systrarna” i tidskriften Bang 1999:2, samt
debattartikeln ”Den Andra är här - integrera er!” av Elmira Zadissa och Ramona Zadissa i Bang 2000:1.
6 Se t.ex. Ålund (1988) The Power of Definitions. Immigrant Women and Problem-centered
Ideologies”. Rapport till Maktutredningen, English Series, Report no. 25 (denna artikel ingår även i
Ålund, A. och Carl-Ulrik Schierup (1991) Paradoxes of Multiculturalism. Essays on Swedish society.
Aldershot: Avebury.) samt Knocke, Wuokko (1991) ”Invandrade kvinnor - vad är problemet?” i
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1991:3, s.6.
7 Dahlstedt, Magnus (1999) Politiskt deltagande och icke-deltagande. Om det politiska livets etniska
delning i dagens mångetniska Sverige. Rapport inom ramen för Partnerskap för multietnisk integration,
s.67-75.
8 Ålund (1999), s.51.
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saknas i princip också undersökningar som tar ett helhetsgrepp på
medborgarskapsfrågor, och söker förståelse för hur medborgarskapets olika delar
hänger samman, istället för att betrakta begränsade aspekter som t.ex. politiskt
deltagande. Framförallt tycks det råda brist på forskning som utgår från kvinnornas
egna perspektiv, på ett mer förutsättningslöst sätt. Det är därför angeläget att söka
kunskap och formulera nya forskningsfrågor utifrån kvinnornas egen synvinkel och att
försöka se hur olika aspekter av medborgarskapet hänger ihop.

Denna uppsats kommer därför att behandla medborgarskapsfrågor med fokus på
invandrarkvinnor. Inom ramen för uppsatsen har ett antal intervjuer med
invandrarkvinnor genomförts inom detta ämnesområde i ett försök att belysa ämnet
och att bidra till att fylla det glapp i forskningen som verkar finnas på området.
Författaren delar den bland feministiska forskare vanliga utgångspunkten att en
önskvärd yttersta konsekvens av arbetet är att bidra till en förändring av kvinnors
situation.

1.2 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att undersöka hur invandrarkvinnor i Sverige upplever sin
situation som medborgare. Detta mot bakgrund av diskussionen kring marginaliserat
medborgarskap och feministisk etnocentrism som refererats i korthet ovan.

För att uppfylla syftet genomförs en intervjustudie i avsikt att belysa den teoretiska
diskussionen genom att lyfta fram några invandrade kvinnors personliga erfarenheter.
Intervjuernas antal är för litet för att möjliggöra några generellt giltiga slutsatser.
Genom att använda ett kvalitativt arbetssätt är förhoppningen att uppsatsen dock ska
kunna ge information som ökar förståelsen av medborgarskapsbegreppets dimensioner,
samt ge uppslag för vidare studier inom detta sparsamt utforskade område.

Frågeställningarna motsvarar en nedbrytning av syftet i teman som fastställts efter
inläsning av teoretiskt material på området:

•  Hur definierar respondenterna medborgarskapsbegreppet?
•  Hur ser respondenterna på sina möjligheter att göra bruk av sitt medborgarskap på

olika områden?
•  Hur ser respondenterna på tillgängligheten till samhällslivet i Sverige och

kontakterna över etniska gränser i olika sammanhang?
•  Hur uppfattar respondenterna att deras situation påverkas, t.ex. i ovanstående

avseenden, av det faktum att de är kvinnor och invandrare?

Dessa frågeställningar har sedan utvecklats i en intervjuguide för att ge mer konkreta
riktlinjer för informationssökandet under intervjuerna (se bilaga 1 för en utförligare bild
av respektive frågeområde med exempel på följdfrågor).



4

1.3 Teori, metod och material

1.3.1 Uppsatsens teoretiska ram

Uppsatsen är uppbyggd av två huvuddelar. En litteraturstudie ger en teoretisk ram till
den empiriska undersökningen som bygger på ett antal intervjuer med invandrade
kvinnor. Utgångspunkten i den teoretiska bakgrunden är det social-liberala
medborgarskapsbegreppet och den feministiska kritiken mot detta, som behandlas i
kapitel 2.1 respektive kapitel 2.2. De social-liberala grundtankarna som går ut på
individens frihet och representativ demokrati ligger till grund för det mesta av den
politiska debatt som förs i västvärlden, och innebär en relativt snäv och formell
tolkning av medborgarskapsbegreppet, formulerat som legala rättigheter och
skyldigheter.

Den feministiska kritiken mot det social-liberala medborgarskapsbegreppet går i första
hand ut på att det trots de universella ansatserna till stora delar är en teori om män,
p.g.a. att de underliggande föreställningarna i praktiken avskiljer stora delar av
befolkningen vilka inte behandlas som fullvärdiga medborgare. Urvalet har här gjorts på
så sätt att tyngdpunkten ligger på vilken betydelse detta har i praktiken, medan den
diskussion som feminister fört kring begreppens språkliga konstruktion utelämnats.
Utgångspunkten för uppsatsens genomförande är att det social-liberala
medborgarskapsbegreppet hur som helst kan vara ett viktigt verktyg i arbetet för att
alla medborgares lika rättigheter ska uppfyllas i praktiken, och att det därför inte bör
överges även om dess bristande praktik måste ifrågasättas.

Kapitlen 2.1 resp. 2.2 (d.v.s. s.8-14) som alltså behandlar det social-liberala
medborgarskapsbegreppet och den feministiska kritiken mot denna tolkning av
begreppet, bygger på delar av den C-uppsats i statsvetenskap som författaren lagt
fram vid Linköpings Universitet och som behandlar den svenska lagstiftningen mot
diskriminering i arbetslivet med utgångspunkt i den feministiska kritiken mot det
social-liberala medborgarskapsbegreppet.9

Därefter presenteras i kapitel 2.3 den inom-feministiska kritiska teori som rör
marginaliserat medborgarskap och majoritetssamhällets sätt att se på och behandla
invandrarkvinnor; både inom det statsvetenskapliga fältet i allmänhet och inom den
feministiska forskningen och kvinnorörelsen. Denna kritik innebär i korthet att den
feministiska forskningen och kvinnorörelsen gjort sig skyldig till samma typ av
normbildning och utestängning som man kritiserat social-liberalismen för. Vita
medelklasskvinnor har gjort sig till företrädare för och uttolkare av kvinnors verklighet,
utan att ta hänsyn till att erfarenheterna skiljer sig t.ex. beroende på etnicitet. Denna
typ av teori har främst utvecklats i det multietniska amerikanska samhället.

                                                
9 Lind, Karin (1999) Medborgarskapets paradox. En feministisk kritik av medborgarskapsbegreppet i
den svenska lagstiftningen mot diskriminering i arbetslivet. C-uppsats i statsvetenskap, Linköpings
Universitet.
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Svensk feministisk teori på detta område är sällsynt, vilket förmodligen sammanhänger
med att landet länge varit ganska homogent. Den situationen förändras nu både i teori
och praktik och det börjar uppmärksammas att den svenska kvinnorörelsen och den
feministiska forskningen inte riktigt klarat av att anpassa sig till de förändrade
förhållanden som de senaste decenniernas ökade invandring inneburit. När man
använder sig av den kritiska inom-feministiska teoribildning som utvecklats i
exempelvis USA är det naturligtvis viktigt att ta hänsyn till att förhållandena på många
sätt är annorlunda i Sverige, men detta motsäger inte det angelägna i att ställa samma
typ av frågor och föra motsvarande diskussion inom den svenska kvinnorörelsen och
forskningen.

1.3.2 Presentation av litteratur samt några ord om forskningsläget

Det material som specifikt rör svenska förhållanden är ganska sparsamt och består
främst av ett antal artiklar av i första hand Aleksandra Ålund, Wuokko Knocke samt
Paulina de los Reyes. Aleksandra Ålund är professor vid Tema Etnicitet vid Campus
Norrköping och har bland annat studerat medborgarskapsfrågor ur etnicitets- och
genusperspektiv. Tema Etnicitet bedriver forskning inom det s.k. IMER-fältet;
Internationell migration och etniska relationer. Ålund påpekar själv bristen på svenskt
feministiskt arbete på området i sin rapport till Maktutredningen 1988, The Power of
Definitions. Immigrant Women and Problem-centered Ideologies, och det har inte
tillkommit särskilt mycket material sedan dess. De empiriska studier som gjorts, har
andra inriktningar än den statsvetenskapliga, och berör snävare områden som arbetsliv
eller hälso- och sjukvård.10

De viktigaste slutsatserna i Ålunds rapport till Maktutredningen återfinns också i
hennes artikel från 1999, och går bl.a. ut på att den svenska forskningen understödjer
bilden av invandrarkvinnor som ett passivt och traditionstyngt kollektiv, och söker
förklaringar till samhällsförhållanden i invandrarnas kultur istället för att ifrågasätta
sociala strukturer och maktförhållanden. Wuokko Knocke, sociolog verksam vid
Arbetslivscentrum, och Paulina de los Reyes, ekonomhistoriker, har liknande
utgångspunkter för sina rapporter och artiklar; Knocke har bl.a. behandlat
invandrarkvinnors situation på den svenska arbetsmarknaden medan de los Reyes tagit
upp frågor om vad majoritetssamhällets syn på invandrarkvinnor betyder för
jämställdhetspolitiken och kvinnorörelsen.

När det gäller rent teoretiskt material är tillgången större eftersom det inte finns samma
geografiska begränsningar här. Det social-liberala medborgarskapsbegreppet och den
feministiska kritiken mot detta begrepp presenteras i uppsatsen främst med hjälp av
några betydande feministiska medborgarskapsteoretiker; i första hand
M.C.B. Voet - som skrivit en avhandling inom just detta område; Feminism and
Citizenship. Feminist Critiques of the Concept of Social-liberal Citizenship (1995) -
samt Ruth Lister och Susan Moller Okin. Dessutom används en artikel av den social-
liberale teoretikern T.H. Marshall som presenterar hans inflytelserika definition av
                                                
10 Se t.ex. Wuokko Knockes studier av invandrarkvinnor inom arbetsliv och fackliga organisationer.
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medborgarskapet, ”Medborgarskap och klass” (1964). Anledningen till att feministiska
teoretikers arbeten i stor utsträckning används för att beskriva det social-liberala
medborgarskapsbegreppet är att man hos dem finner en samlad bild av begreppet på
ett sätt som saknas hos många av de liberala teoretiker som diskuterar begreppets
komponenter. Marshall utgör emellertid ett viktigt undantag; hans artikel tar ett
helhetsgrepp på medborgarskapet och hans teori har fått ett mycket stort genomslag.

Den kritiska inom-feministiska debatten kring marginaliserat medborgarskap och
etnocentrism fick först fart i USA och Storbritannien. I sin rapport till
Maktutredningen 1988 hänvisar Ålund till en del teoreiska verk som blivit ”klassiker”
på området; det kan man se på att senare artiklar av andra författare fortfarande gör
samma referenser till viss del. Samtidigt har den internationella feministiska debatten
kring dessa frågor vuxit i omfattning under 1980- och 90-talen och är idag relativt rik
på litteratur. Urvalet har gjorts med ett tidsperspektiv där nyare relevant litteratur om
skärningspunkten mellan genus och etnicitet11 prioriterats framför äldre, med undantag
för verk som blivit ”klassiker” inom området, exempelvis Bell Hooks Ain´t I a Woman
från 1981 och Hazel V. Carbys artikel ”White Woman Listen!” från 1982.

1.3.3 Metod

Intervjumaterialet har bearbetats genom att den teoretiska begreppsramen knutits till
kvinnornas verklighet.12 Intervjuernas antal är för litet för att möjliggöra några generellt
giltiga slutsatser. Avsikten är istället att intervjumaterialet skall belysa den teoretiska
diskussionen genom att lyfta fram några kvinnors personliga erfarenheter.
Förhoppningen är att detta kvalitativa arbetssätt skall öppna viktiga perspektiv som
ökar förståelsen av medborgarskapsbegreppets dimensioner, och också kunna ge en
utgångspunkt för vidare studier inom området, som hittills ägnats väldigt lite av
forskningsarbete.

Totalt genomfördes sex intervjuer med kvinnor som har sitt ursprung i lika många olika
länder i Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Afrika samt Asien. Respondenterna
kontaktades via invandrarföreningar i Linköping efter tips från invandrarbyrån och
kriterierna för urvalet syftade till att åstadkomma en god spridning i gruppen dels
beträffande ålder och utbildning, dels beträffande ursprungsland med tanke på att detta
eventuellt skulle ha kunnat påverka bemötandet i Sverige; samt att respondenterna
skulle ha levt i Sverige så pass lång tid att de rimligt att döma haft möjlighet att bilda
sig en uppfattning om landet och att överväga föreningsengagemang och liknande.
Dessutom var det naturligtvis viktigt att de intervjuade själva skulle visa intresse för
att delta. Det bör understrykas att respondenterna inte är utvalda på kriterier av uttalat
samhällsengagemang eller av intresse för kvinnorörelsen eller feministisk teori, även om
ett par av dem resonerar i termer som anknyter till feministisk teori. Den feministiska

                                                
11 Uttrycket ´skärningspunkten mellan genus och etnicitet´ rymmer både frågan om marginaliserat
medborgarskap och den mer specifika frågan om den feministiska rörelsens/forskningens inställning.
12 En mer detaljerad redogörelse för hur detta genomförts finns i anslutning till resultatredovisningen, i
inledningen till kap. 4 ”Medborgarskapet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv…”
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teoretiska ram som bildar utgångspunkten för uppsatsarbetet är författarens verktyg
för att söka ytterligare förståelse och möjlig tolkning av kvinnornas berättelser.

Några av de intervjuade kvinnorna innehar formellt svenskt medborgarskap, andra har
det inte, men detta gör ingen väsentlig skillnad för intervjuerna eftersom alla personer
som är folkbokförda i Sverige innehar samma formella rättigheter och skyldigheter, med
undantag för rösträtt/valbarhet till Riksdagen. Detta skulle i och för sig kunna påverka
kvinnornas intresse av att engagera sig politiskt, men saknar i övrigt betydelse i
vardagen.

Intervjuerna har genomförts på ett öppet sätt, med ledning av en intervjuguide. Detta
betyder att frågeområdena har fastställts i förväg, medan själva intervjun varit ett
öppet samtal där respondenterna i första hand fått berätta fritt om sina erfarenheter av
medborgarskapet i Sverige, och intervjuguiden har använts för att täcka in de planerade
områdena. Avsikten med detta tillvägagångssätt har varit att i första hand ge
intervjupersonerna möjlighet att berätta utan att styra deras tankegång alltför hårt, men
samtidigt ge intervjun en viss stadga med hjälp av intervjuguiden. Det öppna
arbetssättet har dock medfört att intervjuerna blivit sinsemellan ganska olika, beroende
på vad de olika intervjupersonerna själva lagt störst vikt vid.

Fördelen med detta relativt tidskrävande arbetssätt jämfört med ett mer tidseffektivt
men samtidigt styrt informationssamlande, som exempelvis enkäten, är att man i den
öppna intervjun har större möjlighet att undvika feltolkningar och missförstånd, och
att intervjun också kan ge ny kunskap om sådant som man inte kunde förutsäga om
eller hur datainsamlingen skulle komma att beröra. Den tid som avsatts för intervjun
har också medgett möjlighet till fördjupning i sådant som intervjupersonen själv tagit
upp. Intervjutiden har varierat mellan 1-2 timmar per tillfälle/person, beroende på
respondenterna själva.
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2. Den medborgarskapsteoretiska diskussionen

2.1 Det social-liberala medborgarskapsbegreppet

Utgångspunkten för den offentliga svenska hållningen är det s.k. social-liberala
medborgarskapsbegreppet. De social-liberala grundtankarna som går ut på individens
frihet och representativ demokrati ligger till grund för det mesta av den politiska debatt
som förs i västvärlden. De utgör en gemensam plattform.13 Den social-liberala
tolkningen av medborgarskapsbegreppet är relativt snäv och formell, formulerad som
legala rättigheter och skyldigheter. Det social-liberala medborgarskapsbegreppet är
vidare universellt, d.v.s. det omfattar alla vuxna personer inom statens territorium. Det
innebär också formell jämlikhet i civila, politiska och sociala rättigheter och jämlika
krav på motprestationer, framförallt i form av betalning av skatt samt skyldigheten att
arbeta. Individuella fri- och rättigheter utgör grunden för det social-liberala
medborgarskapet; de ska reglera relationerna dels mellan stat och medborgare, dels
medborgare emellan.14 Social-liberalismen växte fram ur den klassiska liberalismen som
en reaktion mot de sociala orättvisor som den oreglerade marknadsekonomin medförde,
och har därmed flera grundläggande drag gemensamma med den klassiska liberalismen;
däribland den viktiga principen om individens frihet. Ett parlamentariskt demokratiskt
system i kombination med en välfärdsstat är utmärkande för social-liberalismen, som
strävar efter att förena ett jämlikt (equal) medborgarskap med mångfald (plurality).15

Samhällets institutioner ska tillämpa vissa principer, vilka kan betraktas som rättvisa,
för att tillförsäkra medborgarna så stor frihet som möjligt i övrigt, d.v.s. i privatlivet.
Intrånget ska vara minsta möjliga.16 Det social-liberala frihetsbegreppet är i första hand
ett negativt frihetsbegrepp, d.v.s. det handlar framför allt om individens frihet från
statlig inblandning; från andras inflytande över hur individens liv ska se ut.17

Rättvisa innebär inte automatiskt likabehandling i fråga om resurstilldelning, utan
handlar snarare om att balansera ett mindre rättvist utgångsläge av något slag,
exempelvis p.g.a. handikapp.18 Staten skall dock förhålla sig neutral till olika
livsprojekt och alla individer har rätt till likabehandling i den meningen.19 Lika
rättigheter och likabehandling är grundläggande för social-liberalismens
medborgarskapsbegrepp, och ingrepp i dessa bör bara göras temporärt, som tillfällig
kompensation. Eftersom man eftersträvar minsta möjliga statliga störning av

                                                
13 Voet, M.C.B. (1995) Feminism and Citizenship: Feminist Critiques of the Social-liberal Concept
of Citizenship. Leiden: Rijksuniv., s.22.
14 Ibid., s.10.
15 Ibid., s.23-26.
16 Detta är mycket tydligt exempelvis hos John Rawls. Se Voet (1995) s.32.
17 Hänvisning till Isaiah Berlin för en utredning av begreppen: Berlin bestämde negativ frihet som
´frihet från´ (att ”göra eller vara det som (man) kan göra eller vara, utan inblandning av andra”) och
positiv frihet som ´frihet att´(att ”vara sin egen herre” eller att ”vara ett subjekt, inte ett objekt”).
Berlins inlägg var ursprungligen ett föredrag, som finns publicerat under titeln Two concepts of liberty.
An Inaugural Lecture delivered before the University of Oxford on 31 October 1958. Min källa: Sven
Ove Hansson: Introduktion till Gerald MacCallum i Idéer om frihet. Tidens idéserie, vol. 3, 1990.
18 Se t.ex Rawls teori i Kymlicka, Will (1990) Modern politisk filosofi, Nora: Nya Doxa, kapitlet om
”Liberal jämlikhet”.
19 Voet (1995) s.10-11
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individernas liv, avvisar man tanken på samhälleliga moraliska riktlinjer annat än på ett
mycket grundläggande plan, just som skydd för individens fri- och rättigheter, och man
anser även att det ska vara upp till individen att göra bruk av sina medborgerliga
rättigheter.20

Medborgarskap handlar om relationerna mellan staten och individen, men också mellan
individerna; samhällsmedlemmarna. Enligt den närmast klassiska definition som
framlagts av social-liberalen T.H. Marshall är medborgarskap ”en ställning som
tillkommer dem som är fullvärdiga medlemmar i en samhällsgemenskap. Alla som
innehar denna ställning är jämlika med avseende på de rättigheter och plikter som är
förknippade med ställningen ifråga.” I varje samhälle formas enligt Marshall ett
medborgarideal, som sammanhänger med rättigheter och skyldigheter.21

Marshalls begreppsapparat har haft ett starkt inflytande, och de flesta moderna
teoretiker tar avstamp i hans tredelade modell.22 Marshall menade att det moderna
västerländska medborgarskapet består av tre element: ett civilt, ett politiskt och ett
socialt.23 Dessa utgörs egentligen av de medborgerliga rättigheterna uppdelade i tre
områden, där det civila elementet enligt Marshall rymmer ett skydd av individens
frihet i from av yttrande-, tanke- och trosfrihet samt äganderätt, rätten att sluta avtal
och rätten till juridisk rättvisa. Det politiska elementet innebär rätten att delta i den
politiska styrelsen som väljare eller vald, och det sociala elementet slutligen innebär
framförallt rätten till en ekonomisk grundtrygghet.24 Vad beträffar de sociala
rättigheterna bör man dock vara uppmärksam på att det inte handlar om någon strikt
likabehandling ifråga om resurstilldelning utan snarare om att skapa ett ”anständigt”
liv.25

Sociala rättigheter är nödvändiga för att förverkliga även den s.k. positiva friheten,
d.v.s. att ge alla medborgare möjligheten till autonomi. De har försvarats bland annat på
den grunden att de möjliggör utnyttjandet av civila och politiska rättigheter även för de
grupper som annars skulle sakna makt eller resurser.26 En viss typ av ekonomiska
resurser och därmed följande autonomi måste tillförsäkras alla medborgare, om man vill
uppnå en mer generell jämlikhet.27 Till Marshalls teori skulle man också kunna foga att
välfärdsstaten och dess utökning även kan ses som en följd av utökade medborgerliga
rättigheter: när det politiska medborgarskapet fullbordades, öppnades större
möjligheter att arbeta för sociala rättigheter.28 Politiskt deltagande bör emellertid enligt
social-liberala teoretiker vara en möjlighet som följer med den medborgerliga statusen.

                                                
20 Voet (1995) s.171-172.
21 Marshall, T H (1964) ”Medborgarskap och klass” i Idéer om reformism. Stockholm: Tidens Förlag,
s.43.
22 Lister (1997 a) s.15.
23 Ibid., s.28.
24 Marshall (1964) s.28. Se även s. 58-59.
25 Ibid., s.65-66, s. 81-82. Se även Voet (1995) s.30.
26 Lister (1997 a), s.15-17.
27 Kymlicka (1990) s.94. Enligt Kymlicka borde de social-liberala principerna i själva verket leda till
en långt mer radikal fördelningspolitik än vad som hittills varit fallet. (Se s. 94-99.)
28 Turner, Bryan S. (1993) ”Contemporary Problems in the Theory of Citizenship” i Turner (1993)
red., Citizenship and Social Theory. London: Sage, s.13. Se också Marshall (1964) s.55.
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Om man sedan använder sig av denna möjlighet, och i vilken grad, bör enligt vissa
däremot vara upp till individen.29

Det moderna medborgarskapets rättigheter är betydligt mer omfattande än
skyldigheterna. Marshall påpekade att de medborgerliga plikterna kan delas in i
´compulsory´ och ´vague duties´, där de förra handlar om exempelvis skattebetalning
och utbildning, och de senare närmast om att leva livet på ett sätt som bidrar till det
allmänna bästa, däribland plikten att arbeta.30 Det moderna medborgarskapet rymmer i
praktiken en föreställning om den kollektiva plikten att arbeta för nationens bästa.31

Medborgarskapet är individuellt, men tillhörigheten medför ett gemensamt åtagande,
som ytterst handlar om att bygga basen för samhällets välstånd.

2.2 Feministisk kritik mot det social-liberala medborgarskapsbegreppet

Det social-liberala medborgarskapsbegreppet och dess grundstenar har kritiserats
starkt från feministiskt håll. Den grundläggande feministiska kritiken mot det social-
liberala medborgarskapsbegreppet kan sammanfattas med att det skenbart neutrala
medborgarskapsbegreppet har en stark ”könsvariabel”32 vilket betyder att den
abstrakta social-liberala medborgaren i praktiken är en man; dessutom en vit,
heterosexuell man utan handikapp, har det hävdats.33 Marshall och hans social-liberala
efterföljare har inte uppmärksammat att varken kvinnors väg till fullt medborgarskap
eller deras nuvarande medborgerliga status sett ut som männens. Könsskillnaden är en
av de skillnader mellan medborgare som är osynliga i stora delar av den etablerade
politiska diskussionen.34 Detsamma gäller förhållandena inom familjen.35 Enligt de
feministiska kritikerna är det social-liberala universella medborgarskapet fortfarande
inte en realitet, eftersom kvinnor än idag har svagare rättigheter på en rad områden.
Feminister anser att de social-liberala medborgerliga rättigheterna är anpassade efter
män och efter den offentliga sfären medan kvinnor är relativt oskyddade, särskilt i det
privata.36

I den feministiska kritiken mot det social-liberala medborgarskapsbegreppet och dess
praktik finns några huvudproblem, som delvis är sammanflätade. Det gäller
frihetsbegreppet, föreställningen om den abstrakta individen samt uppdelningen i en
offentlig och en privat sfär, på det sätt som den traditionellt tolkats och där män
förknippats med det offentliga, politiska i motsats till familjen och det privata som

                                                
29 Se exempelvis Rawls i Voet (1995) s.35.
30 Lister (1997 a) s.21.
31 Marshall (1964) s.83-85.
32 En av dem som påpekat detta är Ruth Lister (1997 a) i introduktionen till sin bok Citizenship:
Feminist Perspectives, s.1.
33 Lister (1997 a) s.66.
34 Ibid., s.68. Den etablerade politiska teorin, vilken på engelska benämns ´mainstream´, kallas ibland
av feminister för ´malestream´.
35 Ibid., s.106.
36 Voet (1995) s.173-174.
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betraktats som kvinnornas plats.37 Den liberala teorin och särskilt dikotomin privat -
offentligt är enligt feministiska kritiker problematisk eftersom den betraktar världen
från ett traditionellt manligt perspektiv och utgår från traditionella föreställningar om
könens egenskaper och roller. Mot bakgrund av detta anser man inte att den liberala
teorin uppfyller kraven på en teori om universellt medborgarskap eftersom den döljer
ojämlika konsekvenser p.g.a. kön.38

Vad beträffar det social-liberala frihetsbegreppet har feministiska teoretiker menat att
föreställningen om att medborgarna generellt sett är fria individer inte stämmer med
verkligheten, eftersom ingen individ (i västerländska demokratiska system) enligt den
feministiska kritiken är vare sig helt fri (i betydelsen oberoende) eller totalt förtryckt.
Att, som social-liberalerna, definiera alla medborgare som fria, betyder dock att man
bortser från de svårigheter som vissa grupper upplever.39

Den social-liberala individuella medborgerliga friheten motsägs i verkligheten inte minst
av det faktum att kvinnor som grupp har lägre status än män som grupp. Den formella
friheten är densamma, men på en rad områden kringskärs kvinnors individuella frihet
av att de står lägre i rang än män och har mindre resurser av olika slag. Kvinnors frihet
är också kringskuren genom det sexualiserade våld som män utövar. Könet påverkar
vår ställning som medborgare, trots den formella principen med fullvärdigt
medborgarskap för vuxna medborgare.40

Vissa feminister menar också att den gängse föreställningen om negativ frihet inte är
tillräcklig som frihetsbegrepp eftersom den är starkt manligt präglad och rymmer ett
återsken av den vite, heterosexuelle mannens idealiserade livssituation. Medborgarens
”manliga” egenskaper har sedan dolts under ytan av en abstrakt individ. Den negativa
motsatsen till dessa egenskaper har samtidigt tillskrivits kvinnor och kvinnligheten.
Därför finns i vår västerländska kultur ett samband mellan detta mänsklighetsideal och
förtryck eller nedvärdering av kvinnor.41 Mycket av både den historiska uteslutningen
av kvinnor såväl som dagens situation där kvinnor fortfarande inte har samma
medborgerliga status som män bygger på ett tänkande där könen tillskrivs essentiella
egenskaper.42 Kritikerna menar att förutsättningen för att uppnå individuell frihet är
att det står var och en fritt att välja det liv man önskar; inte endast att kvinnor ges
möjlighet att leva så som män gör.43

                                                
37 Lister, (1997 a) s.69. Kritiken mot det tänkande som bygger på dikotomier är ett stort feministiskt
område. Se även s.71: Den dikotomisering av begrepp som genomsyrar mycket av det traditionella
tänkandet, har på ett effektivt sätt verkat för kvinnors underordning och uteslutning.
38 Okin, Susan Moller (1991) ”Gender, the Public and the Private” i Held, David (1991) red. Political
Theory Today. Cambridge: Polity Press, s.77.
39 Voet (1995) s.113. Lister (1997 a) tar upp ämnet från den sidan att kvinnor inte blir hjälpta av att se
sig uteslutande som offer. Individer kan vara under påverkan av maktstrukturer men samtidigt även vara
agerande subjekt. Se Lister (1997) s.40.
40 Se Voet (1995) s.115-116, samt Lister (1997a) s.112-113 för exempel.
41 Voet (1995) s.102-103, s.237. Lister (1997 a) s.70-71: Nedvärderingen och uteslutningen av kvinnor
har haft ett starkt samband med deras plats i hemmet. Kvinnor har, i egenskap av barnafödare och (den
tilldelade) rollen som omsorgsgivare i familjen inte ansetts lämpliga för verksamhet i offentligheten,
bl.a. med motiveringen att de är alltför känslostyrda och irrationella, samt ansågs stå i nära samband
med naturen och sexualiteten.
42 Lister (1997 a) s.69.
43 Voet (1995) s.94, s.107.
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Det har också påpekats att det västerländska individbegreppet, den oberoende
individen, dessutom är en chimär eftersom det förnekar de band av beroende som
faktiskt finns mellan medborgare.44 Ett exempel på hur tankarna kring beroendet
medborgare emellan kan knytas till den social-liberala teoribildningen är Marshalls
tankar om arbetet som gemensam medborgerlig plikt: enligt Marshall är medborgarna
förpliktade att genom arbete bidra till den gemensamma basen för välfärden, och
samtidigt är de beroende av att andra bidrar med sin del.

När det gäller arbete som medborgerligt bidrag eller medborgerlig plikt har feministiska
kritiker uppmärksammat att detta är ett av få klara exempel på medborgerliga plikter
som Marshall tar upp. Medborgarna har ett gemensamt ansvar att arbeta för nationens
välstånd men enligt Carole Pateman begränsades begreppet hos Marshall till att endast
avse försvärvsarbete och därmed kom det i praktiken att handla om de manliga
familjeförsörjarna, vilket kommit att prägla synen på vad som räknas som
medborgerligt bidrag och vem som per definition kan bidraga och därmed också skall ha
något tillbaka från välfärdsstaten.45

I de skandinaviska länderna har socialdemokratin under 1900-talet starkt påverkat den
medborgerliga normen, och föreställningen om medborgaren har därför motsvarat den
manlige arbetaren och familjeförsörjaren - citizen worker, menar den norska
statsvetaren Helga Hernes.46 Den starka socialdemokratiska traditionen har också
inneburit en misstänksamhet mot differentiering och olikhet. Jämlikhetsbegreppet har
fått en likriktande innebörd. Det har också varit starkt präglat av det klasspolitiska
tänkandet, varför könsvariabeln försummats.47

Frågan om en rättvis fördelning av materiella rättigheter har en stark ideologisk prägel,
vilket i den skandinaviska välfärdsstaten bl.a. betyder att individerna förväntas ”göra
rätt för sig”. I praktiken betyder det att det man mottager från staten inte ska överstiga
ens bidrag via löneabetet. Detta prestationskrav bidrar indirekt till att kön blir en
variabel som har betydelse för medborgarnas kontakter med välfärdsstaten. Den
ojämna fördelningen av betalt respektive obetalt arbete får därmed konsekvenser ifråga
om medborgarstatus.48

En av de viktigaste punkterna i den feministiska kritiken mot liberal teori, är att
dikotomin privat - offentligt används på ett alltför oreflekterat sätt, vilket bl.a. lett till
att många viktiga frågor och problem inte uppmärksammats av politiska teoretiker.49

                                                
44 Voet (1995) s.109.
45 Pateman, Carole (1996) ”Att arbeta, att äga, att bidra. Demokrati på 1990-talet”, s.207-208, s.213 i.
SOU 1997:114, Jónasdóttir (red) Styrsystem och ekonomisk jämställdhet.
46 Hernes, Helga (1987) Welfare State and Woman Power. Essays in State Feminism. Oslo:
Universitetsforlaget, s.140.
47 Ibid., s.28.
48 Ibid., 144.
49 Se exempelvis Okin, (1991) s.67. Det har även påpekats att det råder en viss förvirring kring hur
dikotomin ska användas: ibland refererar ”det offentliga” enbart till staten, och ”det privata” utgörs då
av det s.k. civila samhället plus familjesfären. I andra sammanhang är det endast familjen som avses
med ”privatsfären”, och följaktligen utgörs ”det offentliga” då av både staten och civilsamhället. Ibid.,
s.68. För läsaren av denna uppsats torde den viktigaste distinktionen dock vara att skilja mellan den
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Denna uppdelning inom liberal teori går tillbaka till 1600-talet och sammanhänger
därför med dåtidens föreställningar om könsarbetsdelningen (mannens plats i
offentligheten och kvinnans i hemmet) samt med bilden av individen som man.
Följaktligen var det också ursprungligen mannen, familjens överhuvud, som skulle
lämnas ifred att råda över familjen, utan insyn eller inblandning av staten eller andra
medborgare. Feministiska kritiker påpekar att de flesta politiska teoretiker idag
fortfarande betraktar familjen som opolitisk, varför de inte undersöker arbetsdelning,
ekonomiska beroendemönster och maktstrukturer som finns inom familjen.50

Feminister har kritiserat det social-liberala frihetsbegreppet för att utgå från familjen
snarare än individen när det handlar om den privata sfären. Den traditionella liberala
tanken om familjen som en enhet med rätt till avskildhet och frånvaro av statlig
intervention har starka patriarkala drag.51 Familjen behandlas ofta som en samhällets
minsta enhet; den närmast förväxlas med individen, och förutsätts vara rättvis (juste).
Själva uppdelningen mellan offentligt och privat bidrar till att osynliggöra vad som sker
inom familjen; hur förhållandena ser ut där. Familjens rätt till avskildhet värnas, men
inte individens.52 Av tradition har liberaler hävdat att statens inblandning i privatlivet
ska vara minimal, men detta får sneda konsekvenser påpekar de feministiska kritikerna:
Om staten avstår från att ingripa vid misshandel och våldtäkt etc. inom familjen, så
skyddas mannens men inte kvinnans negativa frihet.53 Om staten håller sig utanför
familjelivet kan det leda till att existerande maktstrukturer och problem förstärks
snarare än att någon ”naturlig balans” upprätthålls.54

Ibland kan individens rätt till avskildhet kräva ett skydd och en avgränsning mot andra
inom familjen, något som oftast gäller kvinnor och barn.55 Feministiska kritiker av
liberalismen anser att kvinnor fortfarande har mindre personlig frihet än män; att det är
fråga om en form av förtryck.56 Det finns därför en strävan inom feminismen mot en
starkare betoning av den individuella friheten i privatlivet, bort från det traditionella
tänkandet med familjen som minsta enhet i den privata sfären.57 Eftersom
genussystemet är starkt rotat inom familjen, vilket i sin tur starkt påverkar
förhållandet mellan könen i offentligheten (bl. a. på arbetsmarknaden), menar
feministerna att vi behöver en diskussion om rättvisa som även omfattar familjen och
fördelningen inom familjen.58

                                                                                                                                           
betydelse som dessa uppdelningar innebär, och den betydelse som kanske är den vanligast
förekommande i dagligt tal nämligen där man skiljer mellan privat och offentlig sektor som
ägandeformer.
50 Okin, (1991), s.67-71.
51 Ibid., s.85.
52 Ibid. s.83.
53 Voet (1995) s.91.
54 Okin (1991) s.83.
55 Ibid., s.85. Se även Kymlicka (1990) s.260-261.
56 Voet (1995) s.90.
57 Ibid., s.91.
58 Se exempelvis Susan Moller Okins diskussion av Rawls teori; Okin (1989)
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Att betrakta familjen som opolitisk kan bli en ursäkt för att inte kasta ljus över de
strukturella problem som finns där; något som är till nackdel inte minst för kvinnor.59

Feministiska teoretiker menar istället att de (makt-)strukturer som finns i privatlivet
och inte minst inom familjen är viktiga för förståelsen av det könssegregerade samhället
och bl.a. därför måste betraktas som politiska. Det vanligaste feministiska slagordet för
denna uppfattning är att ”det personliga är politiskt”.60

Medvetenheten om sambandet mellan det privata och det offentliga är viktig eftersom
samhället, inklusive arbetsmarknaden, i mångt och mycket är anpassat till männens
livssituation. Detta innebär en svagare position för kvinnor gentemot män även där
direkt diskriminering inte kan påvisas.61 Ett samhälle byggt på mäns intressen och
värderingar är emellertid sexistiskt även om man uppnår en könsneutral yta.62 Jämlika
rättigheter räcker inte alltid till. De formella rättigheter som det social-liberala
medborgarskapsbegreppet omfattar riskerar också att bli tandlösa eftersom de inte tar
hänsyn till den verkliga situationen. Utfallet blir ofta olika eftersom utgångsläget ser
olika ut för kvinnor och män. De sociala förhållanden under vilka vi lever, inte minst
förutsättningarna i privatlivet, påverkar kraftigt våra förutsättningar att utnyttja våra
formella rättigheter och göra bruk av vårt medborgarskap även i det offentliga.63

Sambandet mellan könsarbetsdelningen inom såväl förvärvsarbete som hemarbete och
tillgången till (fri-)tid och pengar påverkar starkt kvinnors möjligheter att utöva sitt
medborgarskap genom deltagande i det offentliga livet.64 Detta får starka konsekvenser
eftersom förvärvsarbete idag är något av en nyckel till medborgarskapet, inte minst
genom den starka kopplingen mellan förvärvsarbete och sociala förmåner.65

Medborgarskapets innehåll är inte en gång för alla fixerat, och genom att delta i den
politiska processen påverkar människor de villkor under vilka de lever sina liv. De
medborgerliga sociala rättigheterna kan underlätta för människor att delta i politikens
utformning.66 Därför har det hävdats att kvinnor åtminstone i ett avseende har
gemensamma politiska intressen, nämligen intresset att vara med, vara representerade,
där besluten fattas.67

                                                
59 Okin, (1991), s.77. Enligt Kymlicka är det emellertid så att de varianter på distinktionen privat-
offentligt som finns inom den liberala teorin inte i sig borde utgöra något hinder för att kritisera den
traditionella familjen; att familjen förbises handlar istället om en underlåtenhet från liberala teoretiker.
Se Kymlicka (1990), s.250, s.253, s.263.
60 Okin, (1991) s.75-76. Som Okin påpekar i sammanhanget, eftersträvar (de flesta) feminister dock
inte ett totalt upphävande av avgränsningen mellan privat-offentligt, utan snarare en medvetenhet om
sambanden mellan de båda områdena samt lika fri- och rättigheter för båda könen inom båda områdena.
61 Kymlicka (1990) s.240.
62 Ibid., s.242-243.
63 Voet (1995) s.175-177.
64 Lister (1997 a) s.133-137. Lister påpekar också att ett samhällssystem som bygger på denna typ av
könsarbetsdelning, gynnar respektive missgynnar könen även för dem som lever i andra
familjebildningar än den traditionella kärnfamiljen.
65 Ibid., s.139-141, s.144.
66 Ibid., s.36-37.
67 Bergqvist, Christina (1994) Mäns makt och kvinnors intressen. Acta Universitatis Upsaliensis.
Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, nr. 121, s. 18. Se också Voet (1995)
s.160, s.167-168.
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2.3 Inom-feministisk kritik: marginaliserat medborgarskap

På samma sätt som feministiska teoretiker utvecklat en kritik mot det
statsvetenskapliga sättet att se på och studera medborgarskapsfrågor, har det också
vuxit fram en kritik inom den feministiska rörelsen. Under 1980-talet började främst
svarta feminister i USA att peka på hur den feministiska debatten och forskningen
upprepat mycket av det man själva kritiserat i gängse politisk teori. Kritiken handlade
framförallt om hur man även inom feministisk teori kan finna en normbildning: med
begreppet ´kvinnor´ avsågs i praktiken de vita medelklasskvinnorna.68 Det var deras
erfarenheter och åsikter som den feministiska forskningen och den politiska praktiken i
första hand cirklade runt, och det var också den här gruppen kvinnor som i första hand
förde feministernas talan.69

Liksom man inom feminismen tidigare diskuterat den manliga normen och frågan om
essentialism (d.v.s. frågan om huruvida det finns en kvinnlig respektive en manlig natur
eller kvinnliga respektive manliga egenskaper etc. som är biologiskt betingade) så förde
bl.a. svarta och lesbiska feminister nu fram kritik mot att vita, heterosexuella
medelklasskvinnor från västvärlden kommit att helt dominera den feministiska
debatten och skapat sig ett mycket starkt tolkningsföreträde för gruppen ´kvinnor´
ifråga om erfarenheter, möjligheter och begränsningar. Därigenom begränsades
perspektivet och man bortsåg enligt kritikerna från det faktum att relationerna mellan
kvinnor och män även påverkas av faktorer som etnicitet. En del av de centrala
feministiska begreppen - som patriarkatet och familjen - påverkas av etniska faktorer
vad gäller funktion och därmed också förklaringsvärde.70

Svarta feminister påpekade att när vita feminister tolkar ´kvinnors´ situation i
förhållande till ´män´ så sker det samtidigt utifrån ett majoritetsperspektiv ifråga om
”färg” (och eventuellt också klass) som dessa kvinnor delar med vita män, medan
svarta kvinnors situation ser annorlunda ut. Svarta kvinnors marginalisering förstärks i
själva verket av att vita feminister okritiskt talar för gruppen ´kvinnor´, menar dessa
kritiker.71 Röster höjdes som menade att t.ex. det att vara svart och kvinna försätter en
i en problematisk men närmast osynlig situation, eftersom gruppen ´kvinnor´ har vita
kvinnor som norm och gruppen ´svarta´ har män som norm.72 Det finns också en
maktstruktur inom gruppen ´kvinnor´ som sammanhänger med etniska relationer i

                                                
68 Spelman, Elizabeth V. (1988) Inessential Woman. Problems of Exclusion in Feminist Thought.
Boston: Beacon Press, s.3-4.
69 Se t.ex. Collins, Patricia Hill (2000) Black Feminist Thought. Knowledge, Consciousness, and the
Politics of Empowerment. New York: Routledge s.6, s.12.
70 Carby, Hazel V. (1982) ”White Woman Listen” i Baker, H., Diawara, M. och Lindeborg, R. (1996)
Black British Cultural Studies. Chicago: The University of Chicago Press, s.64-65. Anthias; Floya
och Nira Yuval-Davis (1993) Racialized Boundaries. Race, Nation, Gender, Colour and Class and the
Anti-Racist Struggle. London: Routledge, s.113, s.123-124.
71 Crenshaw, Kimberle (1989) ”Demarginalizing the Intersection of Race and Sex” i Phillips, Anne
(1998) red. Feminsm and Politics. Oxford: Oxford University Press, s.326. Anthias; Floya och Nira
Yuval-Davis (1993) Racialized Boundaries. Race, Nation, Gender, Colour and Class and the Anti-
Racist Struggle. London: Routledge, s.101.
72 Collins (2000) s.12. Crenshaw (1989) s.314, s.323.
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samhället i stort; något som vita, västerländska kvinnor måste ta sin del av ansvaret för
att synliggöra och ifrågasätta.73

Ett exempel på hur dessa maktstrukturer verkar är att den vita färgen fungerar som en
utgångspunkt som sällan problematiseras. Västvärlden och den vita färgen utgör en
norm på så sätt att dess teoretiker inte behöver diskutera det faktum att de är vita,
medan svarta feminister eller feminister från den s.k. tredje världen ständigt bär med sig
sin färg och sitt ursprung som något annorlunda och känner tvånget att positionera
sig.74 Med Bell Hooks ord:

”The force that allows white feminist authors to make no reference to racial
identity in their books about ´women´ that are actually about white women is the
same one that would compel any author writing exclusively on black women to
refer explicitly to their racial identity. That force is racism.”75

Den vita medelklassfeminismen i västvärlden har inte tagit hänsyn till svarta kvinnors
eller invandrarkvinnors erfarenheter av underordning, som delvis är annorlunda jämfört
med de vita eller infödda kvinnornas.76 Inte minst svarta kvinnor är utsatta för en
stereotypisering som har att göra med just kombinationen av att vara svart och kvinna,
en faktor som inte har någon direkt motsvarighet i vita kvinnors erfarenheter77, men
det handlar också om att svarta kvinnors situation är speciell eftersom de upplever att
de både delar en form av underordning med svarta män, och samtidigt är underordnade
dessa i deras egenskap av män. Återigen handlar det om komplicerade mönster och
kombinationer av rasism och sexism.78

Underordning kan inte heller ses uteslutande som en fråga om diskriminering eftersom
diskriminering bara kan bevisas som en endimensionell fråga, i termer av endera
kön/genus eller etnicitet, där det handlar om att påvisa att utfallet skulle ha blivit
annorlunda om den diskriminerade inte varit kvinna, svart etc. Detta täcker nämligen
endast en del av erfarenheterna. Båda fälten rymmer erfarenheter som inte syns förrän
man beaktar skärningspunkten mellan de båda dimensionerna; att t.ex. vara kvinna och
svart är en speciell situation.79 Enligt kritikerna tenderar diskrimineringsbegreppet att
fungera så att de mer priviligierade inom respektive grupp ses som representanter för
hela gruppen, d.v.s. vita kvinnor respektive svarta män, medan de som befinner sig i
skärningspunkten marginaliseras och osynliggörs. Detta som en följd av att det måste
klargöras i vilken egenskap som personen ifråga är diskriminerad.80

På samma sätt som feminister tidigare hävdat att det är otillräckligt att bara ”lägga till”
kvinnor till den traditionella statsvetenskapliga teoribildningen utan att ta hänsyn till
                                                
73 Carby (1982) s.63, s.84.
74 Spelman (1988) s.4, s.116.
75 Hooks, Bell (1981) Ain´t I a Woman. Black Women and Feminism. London: Pluto Press, s.138.
76 Anthias och Yuval-Davis (1993) s.113, s.124.
77 Se t.ex. Collins (2000) kap. 4 om stereotypier etc. samt Anthias och Yuval-Davis (1993) s.101.
78 Både när det gäller etnicitet och klassperspektiv har kvinnor vittnat om att männen utövat
påtryckningar och menat att kvinnorna inte borde splittra leden genom att driva ”kvinnosaken”. Se t.ex.
Hooks (1981) s.9.
79 Spelman (1988) s.122-123.
80 Crenshaw (1989) s.322-325.
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de speciella erfarenheter som det ger att vara kvinna, menar de inomfeministiska
kritikerna att t.ex. svarta kvinnors erfarenheter inte endast kan ”läggas till”, utan att
själva den analytiska begreppsapparaten måste påverkas.81 Den spänning som finns i
medborgarskapsbegreppet ifråga om universalitet går alltså igen i den inom-
feministiska debatten kring medborgarskapsfrågor. Det handlar om i vilken
utsträckning som man kan generalisera och vilka konsekvenserna blir av att använda
respektive ge avkall på universalistiska begrepp. Det universalistiska
medborgarskapsbegreppet är ett kraftfullt ”verktyg”. En konsekvens av att överge
begreppet skulle vara att man förlorar en viktig måttstock mot vilken man kan mäta
individers och gruppers rättigheter och utifrån vilken man kan ställa krav på
förändring. Den feministiska medborgarskapsteoretikern Ruth Lister är en av dem som
anser att man därför bör fundera på hur begreppet bäst kan användas och tillämpas,
hellre än att överge det på grund av brister i dess nuvarande tillämpning. På
motsvarande sätt menar hon också att den i sig viktiga dekonstruktionen av begreppet
´kvinnor´ inte utgör något skäl att överge arbetet för gruppen ´kvinnors´ medborgerliga
status (engendering citizenship).82

                                                
81 Ibid., (1989) s.314-315. Carby (1982) s.84.
82 Lister, Ruth (1997 b) ”Dilemmas in Engendering Citizenship” i Crossing Borders. Gender and
Citizenship in Transition. Report 97:6, Swedish Council for Planning and Coordination of Research
(Forskningsrådsnämnden), s.61.
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3. Den offentliga bilden av invandrarkvinnor i Sverige

Under det senaste decenniet har bristerna i majoritetssamhällets förhållningssätt
gentemot invandrare, representerat såväl av forskning och offentliga utredningar som
kvinnorörelsen och den specifikt feministiska forskningen m.m., fått ökad
uppmärksamhet även i Sverige. Medan den svenska genusforskningen fortfarande i
praktiken ofta utgår från att samhället är etniskt homogent, saknas genusperspektivet i
forskningen kring invandringen. Invandrarkvinnors situation faller därmed mellan de
olika fält som forskningen i första hand uppmärksammar, och detta bidrar till att
marginalisera och anonymisera dem.83

I den offentliga svenska debatten utmålas invandrarkvinnors levnadsförhållanden ofta
på ett sätt som både utgör ett omyndigförklarande och riskerar att fungera som en
självuppfyllande profetia genom att leda till en sämre självbild.84 Invandrarkvinnor
betraktas som problemtyngda eller som offer. Genom ett etnocentriskt perspektiv på
invandrings- och integrationsfrågor betraktar majoritetssamhället det annorlunda som
problematiskt och hotande, och diskriminering förklaras i termer av problem som
tillskrivs den/de diskriminerade. På samma sätt förklaras marginalisering i samhället
med kulturella särdrag i stället för genom diskriminering.85 I den mån invandrarkvinnor
uppmärksammats i den offentliga debatten och forskningen har det därför främst skett
i en negativ ton.86 Detta gäller inte minst den bild som förs fram i forskningsrapporter.
Under 90-talet började detta förhållande ifrågasättas av andra forskare som menade att
även om avsikterna i och för sig inte är onda så blir resultatet av sådana framställningar
knappast till gagn för någon.87 Som ett alternativ till detta förhållningssätt har det även
framhållits att forskare borde lägga större vikt vid erfarenheter och kunskaper som
invandrade kvinnor i många fall har utvecklat just på grund av att de levt t.ex. i en
starkt patriarkalisk kultur.88

3.1 Kulturbegreppet

I det offentliga samtalet tenderar begreppet ´kultur´ att användas på ett sätt som
osynliggör sambandet med sociala strukturer. ”Veiled behind cultural differences there
is an uneven distribution of power and resources among various groups in society”,
skriver Aleksandra Ålund i en rapport till Maktutredningen.89 Forskningen har bidragit
till förhållningssättet att söka orsakerna till invandrares problem i första hand i deras
                                                
83 Reyes, Paulina de los (1998 b) ”Jämställdhet på svenskt vis” i Invandrare och minoriteter nr. 2/98.
84 Ålund (1988) s.3.
85 Ålund (1999), s.50.
86 Knocke (1991) s.4.
87 Ålund (1988) s.3. Denna diskussion har paralleller till den tidiga diskussionen i USA/Storbritannien
om vita kvinnors dominans och svarta kvinnors osynlighet. Enligt Ålund tenderade de första
förändringarna att bestå just i beskrivningar av svarta kvinnors underordning. Som Ålund också
påpekar, är den principiella frågan om i vilken mån som som underordningsperspektivet hjälper eller
stjälper också en del av den generella debatten om feministisk teori och dess värde; t.ex. ifråga om
gruppen ´kvinnors´ underordning relativt gruppen ´män´.
88 Ibid., s.4.
89 Ibid., s.2.
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egen kultur, och kulturella faktorer betonas allt starkare när det gäller att förklara
skillnader och relationer mellan invandrare och svenskar.90 Vidare betraktas etnicitet
och den därmed sammanhängande ”kulturen” som något tämligen statiskt och
konstant.91

Enligt Ålund är såväl den offentliga svenska hållningen som den svenska forskningen
präglad av ett etnocentriskt synsätt där etniska relationer betraktas i termer av
kulturella skillnader och som en skillnad mellan ”traditionellt” och ”modernt”.92 Det
finns också en spänning mellan betraktandet av ´invandrarkultur´ som å ena sidan
något att vara stolt över och bevara, och å andra sidan som ett problem vid
integrationen.93

Diskussioner som berör ´kultur´ balanserar ofta på slak lina, eftersom gränsdragningen
är svår och debatten riskerar att halka in i endera etnocentrism eller kulturrelativism.
Likaväl som en offentlig hållning påverkar förhållandena negativt genom att utmåla
invandrade kvinnor som behäftade med problem, så kan det också ställa till skada om
man använder kulturbegreppet på ett sådant sätt att det istället legitimerar allt.
Kulturrelativism kan i förlängningen leda till ett fjärmande från principen om
universella mänskliga rättigheter.94 Kulturbegreppet används ibland på ett sätt som
närmast ger majoritetssamhället en möjlighet att förhandla bort eller se genom fingrarna
beträffande medborgerliga eller rentav mänskliga rättigheter: ett exempel är
hustrumisshandel. Genom att beteckna ett förhållande som ett uttryck för ”kultur” kan
man minska det egna ansvaret för en viss situation eller företeelse.95

Om majoritetssamhället genom den offentliga politiken alltför starkt värnar om
annorlunda ”kulturer” kan det också leda till att de berörda grupperna eller personerna
fråntas initiativet vad gäller det egna levnadssättet; den utveckling (i någon riktning)
som man själv önskar försvåras genom det ”kulturreservat” som majoritetssamhället
önskar upprätta.96 Multikulturalism som officiell politik kan därför medverka till att
dölja underliggande maktstrukturer i samhället.97 Samtidigt som en sådan politik tillåter
människor att vara olika, påverkas möjligheterna till jämlikhet i en negativ riktning.98

Samma argument går igen i den feministiska debatten kring medborgarskapsfrågor, där
somliga teoretiker försvarat en form av differentierat medborgarskap som de menar
bättre skulle ta hänsyn till att kvinnors levnadsförhållanden skiljer sig från mäns,

                                                
90 Ålund, A. och Carl-Ulrik Schierup (1991) Paradoxes of Multiculturalism. Essays on Swedish
society. Aldershot: Avebury, s.11-15.
91 Ålund (1999) s.47.
92 Ibid., s.51.
93 Ålund och Schierup (1991) s.14.
94 Hylland Eriksen, Thomas (1997) ”Andras oseder och vår kultur” i Moderna Tider, nr.82, årgång 8,
augusti 1997.
95 Se t.ex Susan Behnams artikel ”De osynliga systrarna” i Bang 1999:2.
96 Hylland Eriksen, Thomas (1999) Kulturterrorismen. En uppgörelse med tanken om kulturell renhet,
Nora: Bokförlaget Nya Doxa, s.30.
97 Ålund och (1991) s.20.
98 Hylland Eriksen (1999) s.30. Se även Ålund (1997 b) ”Feminism och ´de andra´: erkännandets
politik, dess potential och fällor” samt hänvisningarna där; s.7.
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medan majoriteten försvarat det universella medborgarskapsbegreppet som det enda
vettiga verktyget för att kunna ställa krav på förändring i praktiken.99

3.2 ”Problemideologier”100 och jämställdhet

Inom forskningen börjar nu emellertid etnicitetsbegreppet oftare förknippas med frågor
om medborgarskapets innebörd i termer av sociala villkor, politiskt deltagande etc.101

Dock görs detta ofta på ett sätt som tillskriver invandrarna själva (de eventuella)
problemen utan att ifrågasätta majoritetssamhällets hållning i någon större
utsträckning.102 Att vara invandrarkvinna betraktas av majoritetssamhället som ett
handikapp och som att vara bärare av diverse problem eller negativa egenskaper vad
gäller kultur, utbildning och psykologi.103 Samhället tenderar också att ”bunta ihop”
invandrarkvinnor från vitt skilda länder och förhållanden under en och samma etikett
som också ger en klang av en sorts ”kulturell efterblivenhet”.104

Den stereotypa bilden av invandrade kvinnor utmålar dem som underordnade, passiva
och totalt traditionsbundna; annorlunda och avvikande.105 Strukturella förhållanden
som rör exempelvis arbetslöshet ´etnifieras´ samtidigt, som Wuokko Knocke kallar
processen, och tolkas som ett utslag av individens kultur, vilket leder till att
underordningens mönster tolkas i individuella termer.106 Sammantaget riskerar detta att
fungera som en självuppfyllande profetia genom att kvinnorna till slut internaliserar
den negativa bilden av dem, samtidigt som den stereotypa bilden av invandrarkvinnan
naturligtvis också påverkar det omgivande samhällets syn på dem.107

När det gäller jämställdhetsfrågor, finns det i det svenska samhället en föreställning om
att invandrarkvinnors situation är svår därför att deras kultur och deras män hindrar
dem från att delta i det svenska samhället på ett sätt som stämmer överens med hur
jämställdhetsbegreppet vanligtvis uttolkas. Generaliseringar om invandrade kvinnors
levnadsförhållanden utifrån föreställningar om deras kultur och traditioner leder dels till
uppfattningen att jämställdhet är något som dessa kvinnor behöver hjälpas att förstå;
dels till att jämställdhet och diskriminering med avseende på invandrade kvinnor oftast
diskuteras som ett problem som är rotat i deras privata förhållanden medan den
offentliga dimensionen försvinner.108 Det finns också ett tryck på kvinnorna att de
skall anpassa sig till den modell som svenska kvinnor utgör.109 Frågan om
invandrarkvinnor kan diskrimineras i det svenska samhället på samma sätt som infödda
svenska kvinnor - t.ex. på arbetsplatser och i andra offentliga miljöer utanför hemmet -
diskuteras sällan, och deras svaga position på arbetsmarknaden förklaras i regel med
schablonbilden att deras kulturella förhållanden binder dem till hemmet och familjen.
                                                
99 Se t.ex. Lister  (1997 a) s.85-90, Lister (1997 b) s.61.
100 Ålunds benämning, se Ålund (1988).
101 Ålund (1999) s.56.
102 Se t.ex. Dahlstedt (1999) s.70-71.
103 Knocke (1991) s.5.
104 Ålund (1988) s.9.
105 Ålund (1997 a) ”Feminism and Multiculturalism: Recognition of Difference and Beyond” i
Sosiologisk tidskrift nr. 2/97, s.131.
106 Knocke (1991) s.6.
107 Ålund (1988) s.3. Knocke (1991) s.6.
108 Reyes, Paulina de los (1998 b) s.19.
109 Ålund (1988) s.14.
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Att invandrarkvinnor underordnas män eller diskrimineras i egenskap av kvinnor
förutsätts vara något som sker uteslutande inom den egna gruppen.110

Forskaren i ekonomisk historia Paulina de los Reyes menar att detta synsätt i sig är
diskriminerande, och hon betonar att såväl frågor som rör invandrarkvinnors
anknytning till arbetsmarknaden som deras låga grad av engagemang i samhällslivet
måste diskuteras på ett sätt som även ifrågasätter majoritetssamhällets bemötande av
dem. Man kan inte fortsätta att ensidigt söka förklaringar enbart i kvinnornas privata
förhållanden, utan det är nödvändigt att diskussionen även handlar om hur det svenska
samhället fungerar i dessa avseenden.111

3.3 Kvinnorörelsen och den feministiska forskningen

I Sverige, liksom i övriga Norden, har den feministiska kampen i hög grad blivit
institutionaliserad i form av statligt jämställdhetsarbete. Samtidigt som
jämställdhetsarbetet blivit en del av den etablerade politiska kulturen har frågor i
skärningspunkten mellan etnicitet och genus emellertid förblivit icke-frågor, mer eller
mindre bortglömda av forskare och av feminister i statsapparaten. De faktiska
förhållandena, t.ex. att inte alla kvinnor har lika grad av makt och resurser, tenderar att
osynliggöras. Detsamma gäller tendensen att jämställdhetspolitiken innebär anpassning
till en officiell norm. Samtidigt som kvinnor erövrat positioner i t.ex det politiska
styret, så har skillnaderna mellan kvinnor ifråga om makt(löshet) ökat.112 Den positiva
utvecklingen ifråga om jämställdhet har inte omfattat invandrarkvinnorna i samma
utsträckning som etniskt svenska kvinnor.113

Dessutom är tendensen att resonera i termer av kultur och kulturella skillnader stark
också inom den feministiska forskningen. Internationellt sett har feminismen allt mer
börjat att relatera frågor som berör sambandet mellan etnicitet och sociala ojämlikheter
till medborgarskapsdiskursen, men i Sverige har detta än så länge inte skett i någon
större omfattning.114 Samtidigt finns det en tendens från kvinnorörelsen att betrakta
invandrarkvinnornas egna jämställdhetssträvanden med skepsis.115

Att definiera problem är en fråga om makt och den feministiska forskningen, som har
bidragit till att ställa viktiga frågor om makt och underordning, bör anta uppgiften att
ställa frågor och definiera problem även utifrån invandrarkvinnors perspektiv.116 För
att komma åt detta perspektiv behöver man bland annat befria sig från det synsätt som
dominerar idag och som koncentrerar sig kring individerna och deras kultur, och istället

                                                
110 Reyes, Paulina de los (1998 a) ”Det problematiska systerskapet” i Historisk tidskrift 1998 (118)
s.346.
111 Reyes, Paulina de los (1998 b) s.19.
112 Lynggard, Trine (1999) s.6.
113 Ålund (1988) s.3.
114 Ålund (1997 b) Feminismen och ´de andra´: erkännandets politik, dess potential och fällor” i
Kvinneforskning nr.1/97, s.6, s.10.
115 Knocke (1991) s.6.
116 Ibid., s.4.
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undersöka hur strukturella faktorer påverkar invandrarkvinnors levnadsförhållanden.117

Etnocentrismen inom forskningen och dess inverkan på den officiella bilden av
invandrarkvinnor måste börja ifrågasättas.118

                                                
117 Knocke (1991) s.5.
118 Ålund (1988) s.17.
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4. Medborgarskapet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv:
en analys av det empiriska materialet

En viktig utgångspunkt för uppsatsarbetet i sin helhet har varit att ge några av Sveriges
invandrarkvinnor en möjlighet att komma till tals och berätta om det de själva upplever
som viktigt när det gäller medborgarskapet. I detta kapitel diskuteras intervjumaterialet
med hjälp av feministisk medborgarskapsteori för att försöka öka förståelsen för och
kunskapen kring området.

Resultatredovisningen är disponerad i ett antal teman som har sin grund i
intervjumaterialet. Vid genomläsning av materialet visade det sig att ett antal teman tog
form och dessa har fått bilda strukturen för analysen, som skett genom att den
medborgarskapsteoretiska diskussionen anknutits till de olika temata. Detta betyder
att det empiriska materialet inte pressats in i en i förväg uppställd teoretisk modell,
utan den teoretiska bakgrunden som ges i uppsatsens inledande kapitel används som
tolkningsram på ett sätt som öppnar vidare möjligheter för utnyttjande av det material
som samlats in. Denna ram är viktig för förståelsen av de frågor som diskuteras även
om den inte följs i detalj.

Så långt möjligt följer resultatredovisningen och diskussionen alltså en uppdelning i
teman men dessa teman kan stundtals gå i varandra eftersom samtliga områden hänger
ihop i intervjupersonernas verklighet; något som man måste ta hänsyn till vid
tolkningen av materialet. Eftersom intervjumaterialet endast omfattar sex personer,
koncentreras analysen i första hand kring respondenternas upplevelser av och tankar
kring frågor som rör medborgarskapet, snarare än att försöka dra ut några ”statistiska”
resultat. Informationen som erhållits i intervjuerna är emellertid intressant eftersom
den kan stödja eller utmana de gängse föreställningarna som omgärdar gruppen
´invandrarkvinnor´. Analysen är ett försök att med hjälp av den teoretiska ramen dra
ut trådarna från intervjuerna för att belysa situationen och bidra till diskussionen om
invandrarkvinnors medborgarskap i Sverige. Den bild som intervjumaterialet ger är inte
entydig, även om vissa gemensamma drag finns i de olika personernas berättelser, men
det är bl.a. just detta som gör materialet intressant eftersom det visar på spännvidden
och individualitetens betydelse i en grupp som ofta betraktas som homogen.

4.1 En sammanfattande bild av respondenterna119

Alla intervjuer med undantag av en har dokumenterats med bandspelare. Samtliga
intervjuer har behövt kompletteras i efterhand på vissa punkter vilket har skett per
telefon.120

                                                
119 För en utförligare profilbeskrivning av respondenterna, se bilaga 2.
120 Respondenterna har givits en kod, som är byggd av turordningen för intervjuernas genomförande
samt respondentens ålder; t.ex. är den första kvinnan som intervjuades 59 år gammal och har alltså fått
koden D1-59 (där ´D´ står för D-uppsatsprojekt).
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Respondenterna är spridda i ålder mellan 33 och 59 år, samt ifråga om hur länge de levt
i Sverige, vilket varierar mellan 5 och 23 år. De har sitt ursprung i sex olika länder i fem
världsdelar, deras utbildningsgrad spänner mellan grundskola och universitetsutbildning
och de har också sinsemellan ganska olika erfarenheter vad gäller etablering i Sverige.
Samtliga dessa faktorer kan tänkas påverka responden-ternas erfarenheter, varför
spridning är en god utgångspunkt. Kunskaperna i svenska varierar också inom
gruppen; de flesta har mycket goda kunskaper medan ett par kvinnor kan sägas ha
bristande kunskaper.

Fem av de sex respondenterna har barn, i vissa fall är barnen vuxna medan de i andra
fall är hemmavarande. Fem av kvinnorna är gifta/sambo - två av dem är sambo med
svenska män - medan en är frånskild och därmed ensamstående mamma. Fyra av
kvinnorna förvärvsarbetade när intervjuerna genomfördes medan de båda övriga var
arbetslösa. Förutom dessa två kvinnor har ytterligare en i gruppen egen erfarenhet av
en längre tids arbetslöshet i Sverige. Dessutom har två intervjupersoner makar som
varit arbetslösa under längre perioder.

Intervjuerna har gett intrycket att de alla är väldigt starka kvinnor, var och en på sitt
sätt. Flera av dem har utöver sina egna, personliga erfarenheter av invandrarskapet
också erfarenhet av att arbeta med invandrarkvinnor och -barn, och kan därför även
förmedla intressanta tankar och erfarenheter från detta arbete.

4.2 Bemötandet i Sverige och bilden av ”invandrarkvinnan”

På detta område är respondenternas erfarenheter inledningsvis ganska samstämmiga.
De flesta av de intervjuade kvinnorna delar uppfattningen att de mycket ofta känner
att omgivningen i Sverige inte betraktar dem som individer utan ser dem som delar av
kollektivet ”invandrarkvinnor”, ett begrepp som de menar är efterhängset och negativt.
Det handlar alltså om ett slags stigmatisering, och respondenterna bekräftar att epitetet
”invandrarkvinna” är ett negativt laddat begrepp som det är svårt att bli av med. Denna
”identitet” innebär att man antingen knappt blir sedd alls, eller att man ses som en del
av ett kollektiv som omges av starka fördomar och negativa förväntningar. Det
respondenterna förmedlar bekräftar alltså vad Ålund och Knocke säger om hur det
svenska samhället bemöter invandrade kvinnor. Även om man som invandrarkvinna
möter svenskar, t.ex. genom sitt förvärvsarbete, så är det svårt att få personlig kontakt,
menar respondenterna. De upplever att svenskar ofta visar ointresse eller överdriven
försiktighet gentemot dem, och några av dem säger att det varit lättare för dem att få
kontakt med invandrare från andra länder än med svenskar.

Flera av de intervjuade kvinnorna menar att de mycket ofta känner att de måste bevisa
att de kan och vet någonting. Detta gäller inte minst när man söker arbete, påpekar
några av dem, och det är i längden mycket tröttande att ständigt behöva bevisa vem
man är och vad man kan. Så här säger en av kvinnorna: (D3-51) ”När man hör att du
inte pratar perfekt svenska, då behandlar många dig på ett annat sätt. Det är som om
man hela tiden måste redovisa att man vet nånting.” Fyra av de sex respondenterna
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anser att deras livskvalitet i olika avseenden påverkas negativt av att de ständigt måste
vara beredda att förklara sig och försvara sig i olika sammanhang, såväl i stort som i
smått. Det leder ibland till att man intar en avvaktande attityd och inte alltid beter sig
på det sätt som man egentligen finner naturligt, menar flera av dem. Så här berättar en
av dem:

”Jag vet inte om jag kanske också uppför mig lite konstigt… jag är rädd också för
jag vet inte hur man… ja, om man går första steget är man rädd också för vad
som… Jag har aldrig haft problem men jag har hört så mycket från folk, om
rasism och så. (…) Om jag t.ex. väntar på bussen och så kommer en annan
kvinna, då är det inte jag som börjar prata. Om det är nån som börjar, då är det
okej, då svarar jag, men det är inte jag som börjar. För jag är rädd. Jag är rädd,
för jag vet inte hur den personen ska… (…) Jag vet inte hur dom kommer att
reagera. Tänk om dom säger fula ord och sådär. Så det är bättre att hålla tyst.”
(D1-59)

En av de övriga i gruppen (D5-33) menar att hon inte funderar så mycket i sådana
banor och antyder att det kan ha ett samband med att det just är tungt. Hon menar
istället att om bara hennes vardag och familjelivet fungerar något sånär, så kan hon leva
sida vid sida med svenskar, även om de inte är intresserade av henne; det i sig är inget
stort problem, säger hon, men framhåller samtidigt att hon gärna vill ha kontakt med
svenska kvinnor om dessa visar intresse för det.

De flesta av de sex intervjuade kvinnorna känner alltså att det är långtifrån självklart att
de blir bemötta ”som människor” och att detta leder till att de är försiktiga i olika
situationer. Det kan vara alltifrån större saker som att söka arbete eller att tala på ett
möte, till väldigt triviala vardagshändelser som när man står och väntar på bussen. Med
andra ord påverkar dessa kvinnors påklistrade identitet som ´invandrare´ deras vardag i
mycket hög grad. De vittnar om osäkerhet och en mental trötthet till föjd av detta. Det
är bara en person i gruppen som inte upplever att ”invandraridentiteten” påverkar
hennes vardagsliv. Hon är dock medveten om att detta med ”invandraridentiteten” är
ett stort problem för många invandrarkvinnor och hon trycker på vikten av att
människor bemöts som individer på alla plan i samhället och insikten att alla grupper
består av individer med olika erfarenheter och livsmönster.

Det märks också inom gruppen respondenter en irritation över att det i det svenska
samhället finns en tendens att betrakta alla invandrarkvinnor som om de vore lika som
individer och hade samma kulturella ”bagage”, när det enligt respondenterna i själva
verket föreligger stora skillander, dels mellan kulturer men inte minst individuellt.
Dessa uttalanden bekräftar Ålunds resonemang. Flera av de intervjuade kvinnorna
verkar ha en stark vilja att ifrågasätta de stereotypa föreställningarna, som de menar
finns både bland svenskar och invandrare om hur ”de andra” är. De trycker på att de
individuella skillnaderna mellan människor är viktigare än dessa föreställningar, även
om de också kan känna att invandrarskapet i sig faktiskt kan betraktas som ett
tillfälligt gemensamt drag, en situation, som de delar. Så här säger en av respondenterna
om vad som påverkar oss att bli den vi är och varför man inte kan använda
kulturbegreppet på ett oreflekterat sätt:
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”Det är utbildningen, familjen, hälsa, var du befinner dig just nu, var du befann
dig tidigare i ditt liv, vem du älskar och vem du bor med - det påverkar mig
jättemycket att jag bor med en svensk. (…) Det är en sån massa grejor som
påverkar och jag går inte på att man säger ´Det är deras kultur, hon kommer
från Bosnien´.” (D6-40)

Flera av respondenterna har haft kontakt med vad man skulle kunna kalla för
kvinnorörelsen, bl.a. i form av en internationell förening för kvinnor i Linköping.
Utanför detta sammanhang upplever de att det är svårt att få kontakt med svenska
kvinnor, som de menar visar ointresse eller i vissa fall behandlar dem nedlåtande.
Upplevelserna av svenska kvinnor inom föreningslivet skiljer sig litegrann åt, några av
kvinnorna menar att svenska kvinnor som själva söker sig till internationella
sammanhang har ett öppnare sinne än ”genomsnittet”, medan en av dem (D4-40) anser
att det även i detta sammanhang varit väldigt svårt för henne att få kontakt med
svenska kvinnor, trots att hon verkligen var intresserad att lära sig mer om livet i
Sverige och svenska familjer. De flesta kvinnorna i gruppen har få privata kontakter
med svenskar, d.v.s. utanför arbete och föreningsliv. Två av de intervjuade kvinnorna
är inne på ungefär samma linje när de talar om stressen i samhället och kvinnors stora
ansvarstagande inom familjen som två sammanlänkade faktorer som påverkar alla
kvinnor och därmed även inskränker de svenska kvinnornas praktiska möjligheter att
delta i föreningsliv och möta kvinnor från andra kulturer.

Det ointresse från svenska kvinnor som påpekats i det teoretiska materialet blir alltså
bekräftat genom intervjupersonernas erfarenheter. Fem av de sex intervjuade kvinnorna
upplever att det är svårt att komma in i samhället och skapa kontakter med svenskar.
Det bör påpekas i sammanhanget att det mellan dessa fem intervjupersoner finns en
stor spännvidd ifråga om utbildningsnivå, från grundskola till akademisk utbildning
(såväl i hemlandet som i Sverige) men dessa skillnader verkar inte påverka deras
upplevelser så mycket på den här punkten. Deras berättelser bekräftar också att
invandrarbegreppet är något man får släpa på länge, vilket gör det svårare att känna sig
hemma i samhället. Det är emellertid inte möjligt att med hjälp av intervjumaterialet
säga något om den svenska feminismens förhållningssätt till invandrarkvinnor, t.ex. i
form av forskning, men inte desto mindre är det viktigt att ta fasta på de uppgifter som
intervjuerna ger om hur kvinnorna upplever att de blir bemötta.

Samtidigt måste även den motsatta upplevelsen, som förmedlas av den sjätte
respondenten, tas på allvar. Det är viktigt att uppmärksamma problem men man måste
också se till de positiva erfarenheterna och vilka omständigheter som genererar dem. I
det här fallet säger den intervjuade kvinnan (D6-40) att hon fått bra kontakt med
svenska kvinnor från första början, att hon bara har positiva erfarenheter av dessa
kontakter och att hon tror att det delvis handlar om att hon själv försökt att vara
öppen och nyfiken på det nya samhället. Även om det säkert är helt riktigt att
individens förutsättningar och förhållningssätt är viktigt måste man ändå samtidigt
ställa frågan om i vilken utsträckning som etnocentrismen är verksam i bemötandet av
invandrarkvinnor. Förmodligen har det åtminstone en viss inverkan om man kommer
från Bosnien, som den här personen, eller om man kommer från ett geografiskt och
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kulturellt mer avlägset land; ett faktum som denna intervjuperson också själv bekräftar
när hon berättar om sina erfarenheter i arbetet med integrationsfrågor.

4.3 Individens och samhällets ansvar för integration och jämställdhet

Som medborgare är det viktigt att ”sköta sig”; inte minst som invandrare, menar
respondenterna. Flera av dem trycker på att man som invandrare måste anpassa sig till
det nya hemlandet, det är en uppgift helt enkelt - men det handlar inte om total
anpassning utan om att fungera på ett bra sätt i samhället utan att behöva kasta bort
sin egen kultur och sina traditioner. Det handlar om rätten att vara olika på jämlika
villkor; en social-liberal tanke som enligt feministiska medborgarskapsteoretiker inte
riktigt fungerar i praktiken. Exempelvis menar den intervjuade kvinnan från Somalia att
invandrare och svenskar bör respektera varandras kultur:

”När jag bor i Sverige måste de respektera min religion och min kultur. Ibland
känns det hopplöst, men jag tänker på mina barns framtid. (…) Det är viktigt att
invandrarna och svenskarna förstår varandra, då blir allt lättare.” (D4-40)

Som invandrare i Sverige bör man alltså försöka ”integrera sig” och anpassa sig till
samhället anser intervjupersonerna, men samtidigt borde man ha rätt att bli bemött,
sedd och bedömd som individ. Ett problem som flera av respondenterna tar upp, och
som bekräftas av samtliga berättelser, är att det råder brist på naturliga kontaktytor
mellan invandrare och svenskar, med undantag för förvärvsarbetet. För den som är
utestängd från arbetslivet finns det få möjligheter att skapa kontakter och träna
språket. Flera av respondenterna vittnar också om egna eller andra kvinnors svårigheter
med att förstå och därmed också att anpassa sig till det svenska samhället, som de
anser tar ett dåligt eller på något sätt valhänt ansvar för invandrares integration, inte
minst vad gäller lyhördhet för individuella förutsättningar. Kärnan i deras resonemang
kring integration handlar om att sträva efter en större lyhördhet för individuell
variation - från det svenska samhället men också från invandrarnas sida - samt att en
bättre matchning mellan olika samhällsnivåer ifråga om integrations- och
jämställdhetsarbete behövs för att lösa de problem som finns.

Särskilt en av de intervjuade kvinorna (D6-40) trycker på betydelsen av bättre
koordination och kommunikation mellan ”elitskiktet” och ”vanligt folk” för att
samhällets insatser - såväl ifråga om integration som jämställdhet - skall leda
någonstans, samtidigt som hon också är mycket mån om att framhålla den enskilda
individens (invandrarens) ansvar inte minst för integration. Hon är emellertid samtidigt
noga med att understryka att det svenska samhället inte kan tala officiellt om
´mångfald´ och samtidigt kräva en total anpassning från invandrarnas sida. Sverige
måste upptäcka, menar hon, att även människor som inte uppfyller Svensson-normen
kan vara goda resurser för landet.

Samtidigt bekräftar respondenterna i denna studie faktiskt en del av det som Ålund
kallar för ”problemideologier” och ställer sig kritisk till.121 De framhåller just att
                                                
121 Se kap. 3.2 i denna uppsats, s.20 (”Problemideologier” och jämställdhet).
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kommunikationssvårigheter i form av språksvårigheter och kulturella skillnader gör det
svårt för invandrarkvinnor att begripa sig på det svenska samhället. Både deras egna
erfarenheter och deras erfarenheter av andra invandrarkvinnors situation stärker denna
bild, även om kulturskillnader inte kan förklara hela situationen. Till stor del handlar
det naturligtvis om vilket mottagande och vilka möjligheter som det svenska samhället
erbjuder, men några av intervjupersonerna menar också - och här skiljer sig deras
uppfattning litegrann från den som Ålund ger uttryck för - att invandrarkvinnor själva
borde kunna ta ett större ansvar för att lära sig hur det svenska samhället fungerar.
Situationen är svår för många invandrarkvinnor, men det blir inte bättre av att man bara
väntar på att saker och ting ska förbättras, menar flera av de intervjuade kvinnorna.
Samtidigt överensstämmer gruppens åsikter ungefär med Ålunds på den kanske
viktigaste punkten i hennes resonemang, nämligen att invandrarkvinnor som grupp har
att kämpa i ett orättvist underläge som till stor del skapas av samhällets attityder
gentemot dem, och som naturligtvis kan påverka deras självkänsla på ett negativt sätt.

Respondenterna har erfarenhet av att möta kvinnor som är isolerade i hemmet och i
den egna språkgruppen. De påpekar att förhållandet mellan män och kvinnor i
ursprungsländerna är en viktig faktor som påverkar hur invandrarkvinnornas situation
kommer att se ut i Sverige, men att det även här naturligtvis finns individuella
variationer. Hur som helst, menar en av respondenterna, är det ett faktum att många
invandrarkvinnor har det svårt med ensamheten och omställningen till allt det nya. Hon
menar också att det enligt hennes erfarenhet är vanligt att familjer t.ex. försöker
prioritera att mannen får jobb, medan kvinnan lever ett ganska instängt liv hemma.
Flera av respondenterna anser att det finns ett relativt starkt samband mellan kulturellt
ursprung och integration i Sverige på så vis att invandrare från kulturer som ligger
relativt sett närmare den svenska har lättare att ta sig in i samhället, och några av dem
uppfattar också att kulturellt avstånd kan påverka invandrarkvinnors vilja att anpassa
sig till det svenska samhället.

Samtidigt med att de bekräftar dessa problem och invandrarnas eget ansvar för
integrationen, så bekräftar respondenterna emellertid även det bristande intresset från
det svenska samhället, kombinerat med tendensen att betrakta invandrare som en
homogen grupp. Integrationsproblemen är påtagliga, men de handlar till stor del om
bristande respons från det svenska samhället. Såväl språkinlärning som deltagande i
samhällslivet skulle underlättas om man mötte ett större intresse från det svenska
folket, det framgår av de intervjuade kvinnornas svar. Inte minst möjligheten att få
arbete är en avgörande faktor vad gäller att bryta den isolering som invandrade kvinnor
riskerar att hamna i, men trots lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet är det svårt
för invandrare att få jobb i Sverige, det bekräftar intervjupersonerna genom sina egna
och andras förmedlade erfarenheter. En av respondenterna påpekar också att det
svenska samhället har en snedvriden bild av vad invandrarkvinnors problem egentligen
består i. Spektakulära saker som t.ex. kvinnlig omskärelse känner människor till, men
vardagsproblem - som faktiskt berör så många fler av de kvinnor som lever i Sverige -
har man inte fått upp ögonen för, menar hon.
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Respondenternas uppfattning skulle därmed kunna sammanfattas som att både negativ
särbehandling och invandrarkvinnors eget förhållningssätt påverkar deras möte med det
svenska samhället. Det som de säger stöder uppfattningen att frågan om olika gruppers
ställning i samhället och deras medborgerliga status måste betraktas som en fråga om
maktrelationer som det är samhällets uppgift att ta tag i. Eftersom problemen uppstår i
mötet med samhället, kan de inte bara hänföras till den ena parten; t.ex. förklaras med
invandrarkvinnornas kultur, eller lämnas åt enskilda individer att tackla på egen hand.

Samtidigt som respondenterna vittnar om att det finns problem, så förmedlar de också
att det finns en stor motivation bland många invandrare, inte minst de intervjuade
själva, att ta sig in i det svenska samhället. Flera av dem påpekar samtidigt att denna
motivation inte räcker i all evighet - om motgångarna blir för stora så tär det på
krafterna även hos starka kvinnor. De flesta kvinnorna i intervjugruppen har en ”sund
ilska” över de problem som de berättar om - ett medborgarengagemang som behövs,
men frågan är hur länge de orkar slåss mot tröga samhällsstrukturer.

När det gäller jämställdheten och den svenska politiken för jämställdhet uttrycker
några av respondenterna en viss skepsis huruvida Sverige egentligen är ett jämställt
land, när man skrapar på ytan. De anser emellertid att utvecklingen i stort verkar gå åt
rätt håll. Ingen av respondenterna ger uttryck för några invändningar mot
jämställdhetssträvandena i stort i den svenska offentligheten, men ett par av dem
betonar att jämställdhetspolitiken samtidigt bör ta hänsyn till de olika
levnadsförhållanden, önskemål och behov som individerna har; de vänder sig alltså
delvis mot att jämställdhet uttolkas på ett schablonmässigt sätt. Samtidigt finns det
inom gruppen en förståelse för och ett instämmande i det riktiga i strävan att föra en
generell jämställdhetspolitik. Några av respondenterna ger också uttryck för åsikten att
förutsättningarna för - och i viss mån även viljan till - integration varierar mellan olika
etniska grupper, när det handlar om att närma sig den svenska föreställningen om
jämställdhet. Detta menar de är åtminstone delvis kopplat till de olika gruppernas
inbördes genusstrukturer.

När det gäller frågan om hur ens situation som invandrare i Sverige påverkas av om
man är kvinna eller man, menar de flesta i gruppen att det inte självklart är
lättare/svårare för den ena parten. Till viss del beror det på vilket land och vilken
kultur man själv kommer ifrån. I många fall blir mötet med Sverige svårt för
invandrarmän som förlorar i legitimitet för sin starka ställning i familjen, medan
kvinnor samtidigt har nytta av den relativa jämställdhet som råder i Sverige och därmed
får en lite starkare ställning. Å andra sidan kan situationen för dessa kvinnor vara tung
eftersom det svenska samhället ofta ser dem som belastade med en gammaldags
patriarkal kultur. Här kan man säga att respondentgruppen går på Ålunds och de los
Reyes linje; att det finns utbredda föreställningar om att invandrarkvinnor som grupp
är starkt påverkade av en statisk ”kultur” och bundna till traditioner. Samtidigt kan det
ligga något i att kvinnor som haft en underordnad ställning i sin familj eller sin kultur i
sitt hemland kan ha svårt att ta för sig bland de möjligheter som generellt sett står till
buds för kvinnor i Sverige, säger en av intervjupersonerna (D4-40) medan en av de
andra respondenterna (D1-59) säger att olika invandrargrupper betraktas på olika sätt i
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det svenska samhället, och hon tror att för dem som får ett svalt mottagande är det lika
svårt för kvinnor som för män att ta sig in i samhället.

En viktig lärdom att dra från intervjumaterialet består i att man måste vara lyhörd för,
att även om kvinnor bär yttre tecken på att de tillhör en kultur som av många svenskar
uppfattas som ”instängd” med avseende på kvinnornas situation, kan de vara starka
förkämpar för kvinnors rättigheter och mot patriarkala drag i såväl den egna kulturen
som i det nya hemlandet. Det svenska samhället bör öppna sig och bli mer lyhört för
invandrarkvinnors önskningar och behov. En av de intervjuade kvinnorna, som arbetar
med integrationsfrågor, svarar så här på vad hon tycker om att den svenska
jämställdhetspolitiken har en generell norm för vad jämställdhet är:

”Det är självklart att det är så, det skulle vara konstigt om det vore på något
annat sätt. (…) Det är självklart att samhället har en strävan som är generell.
Fast jag måste påpeka att jämställdhetsarbetarna måste komma ner i
samhällsstrukturerna och kolla, för du kan inte bara servera människor lösningar
och tänkande, du måste ha utbyte med samhället. (…) Man måste nå alla
grupper, oavsett de är svenskar, invandrare eller vilken grupp som helst. (…)
Jämställdhetspolitiken har misslyckats med alla grupper förutom dom svenskar
som har det bra.” (D6-40)

En av de intervjuade kvinnorna (D4-40) utgör ett exempel på att invandrarkvinnor kan
komma i kläm mellan sitt hemlands kultur och det svenska samhället. Som
ensamstående mamma är hon mycket isolerad i hemmet, hon är arbetslös och har
praktiskt taget inga kontakter alls varken med andra somalier eller med svenskar. Den
somaliska föreningen som hon varit i kontakt med domineras av män, som
misstänkliggör henne p.g.a. skilsmässan:

”Föreningen är bara för män, där finns ingenting för kvinnor. Det är den
somaliska kulturen - män, alltid först män, det är den somaliska kulturen. Det är
bara för män, och när det inte finns något för kvinnor är jag inte intresserad. (…)
Några av männen, dom tänker att jag är en stark kvinna och dom vill inte att jag
ska lära känna deras fruar. Jag skilde mig från min man och därför tror dom att
jag tycker om den svenska kulturen. Dom tror det och dom vill inte att jag ska
lära känna deras fruar…” (D4-40)

Denna kvinna betraktas alltså med misstro av sina landsmän, som hon tror upplever
henne som en alltför stark och självständig kvinna, samtidigt som hon i det svenska
samhället möter problem för att hon t.ex. bär sjal och därmed automatiskt stämplas
som instängd ´invandrarkvinna´. Detta är ett bra exempel på att man inte kan tolka
enskilda individers situation utifrån föreställningar om deras kultur.

När det gäller effekten av politiskt arbete i frågor som rör invandrarkvinnors situation i
Sverige, så går meningarna isär inom gruppen. Om resurser kanaliseras på ett vettigt
sätt via politiska kanaler så kan det vara värdefullt, men samtidigt är det ofta mer av
teoretiskt prat än av konkret handling inom politiken, påpekar en av respondenterna,
och en annan menar - som tidigare nämnts - att det finns en dålig matchning mellan
olika samhällsnivåer när det gäller såväl integrations- som jämställdhetsarbete. För att
driva på en positiv utveckling i dessa samhällsfrågor behöver kommunikations-
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kanalerna förbättras i flera riktningar, menar hon, men det handlar framförallt om att de
som arbetar professionellt med integrations- och jämställdhetsfrågor måste ta kontakt
med människor och fråga dem själva hur deras behov och möjligheter ser ut.
Integrationsaspekten bör också genomsyra allt samhällsarbete, på samma sätt som
jämställdhetssträvandena.

En annan av respondenterna anser istället att samhället lägger onödigt mycket resurser
på att undersöka hur saker ligger till, istället för att ta tag i och försöka lösa stora,
konkreta problem som t.ex. arbetslöshet bland invandrare. Hon menar att satsningar
mot arbetslösheten skulle få positiva bieffekter för individer och familjer. Så här säger
hon bl.a:

”Men du vet, alla undersöker från olika håll och det ligger en massa pengar i det,
det finns hela organisationer som bara undersöker och undersöker. Det behövs
inte undersökas. Få jobb! Få jobb för folket, och det behöver inte undersökas. Allt
blir som det ska: mamma arbetar, pappa arbetar, barnen går i skolan och så.”
(D3-51)
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4.4 Medborgarens möjlighet att påverka sin situation

Flera av respondenterna ser mycket positivt på medborgarens möjligheter att påverka
sin livssituation generellt sett, och när det gäller kvinnors situation mer specifikt så
menar några av respondenterna att Sverige erbjuder goda möjligheter för de kvinnor
som på något sätt behöver förändra sin personliga situation; det finns många instanser
där kvinnor kan söka hjälp och få stöd:

”Jag tycker att i Sverige fungerar det faktiskt jättebra, därför att kvinnor kan få
hjälp i olika situationer. (…) Här finns en massa organisationer som man kan få
hjälp av, inte bara polisen. Jag tycker det är fantastiskt! Faktiskt. Bättre kan det
inte bli. Det finns allt, om kvinnor själva vill så får de hjälp.” (D3-51)

Samtidigt motsägs deras positiva syn på medborgarnas möjligheter delvis av den bild
de ger av sina egna erfarenheter. Det är framförallt arbetslösheten och upplevelsen av
att som invandrare ständigt vara tvungen att bevisa vad man kan, som påverkar
kvinnornas liv och ork. Tre av kvinnorna har på olika sätt erfarenhet från arbete med
invandrarkvinnor och -barn, bl.a. i den svenska skolan, och de påpekar att situationen
är mycket svår för många av dessa kvinnor. De menar att kulturella skillnader gör vissa
grupper av kvinnor särskilt utsatta och isolerade i det svenska samhället. En av
intervjupersonerna (D4-40) är också ett bevis för att det finns kvinnor i Sverige som
egentligen lever utanför det svenska samhället, med undantag för en del kontakter med
myndigheter, och ett par av de andra respondenterna, som arbetar med kvinnor och
deras livsmöjligheter, bekräftar också denna bild från sina erfarenheter i arbetet med
invandrarkvinnor.

De kvinnor som intervjuats är samtidigt ett exempel på att gruppen ´invandrarkvinnor´
på inget sätt är särskilt homogen eller motsvarar de föreställningar om
traditionsbundenhet som svenska forskare enligt Ålund ofta tillskriver gruppen som
helhet. Det finns som vi sett stora variationer i intervjupersonernas utbildningsnivå,
och detsamma gäller deras språkkunskaper och familjesituation, och flera av dem lever
i familjer där genusstrukturerna, åtminstone ytligt sett, inte är särskilt starka. De
hinder som de möter tycks istället handla främst om världen utanför familjen, om
bemötandet i det svenska samhället. Beträffande jämställdheten i det svenska samhället
påpekar ett par av respondenterna att de inte anser landet vara jämställt i praktiken,
inte för någon grupp (D2-50, D6-40). Intervjumaterialet pekar åt att invandrarkvinnor,
som de los Reyes menar, kan hindras av genussystemen i det svenska samhället i väl så
hög grad som inom den egna familjen, men att den svenska offentligheten inte vill
erkänna detta.

Det finns alltså i intervjumaterialet en tvetydighet när det gäller kvinnors situation och
möjligheter i Sverige. Respondenterna säger å ena sidan att de tycker att möjligheterna
är goda även för invandrarkvinnor, men samtidigt vittnar de om stora problem, både i
sina egna liv och i andras. Kanske kan detta förklaras med att det finns stora skillnader
mellan teori och praktik. De problem som intervjupersonerna berättar om tycks till
stor del vara av praktisk karaktär: å ena sidan finns det väl utbyggda sociala skyddsnät
i Sverige, men det hjälper föga om man som hjälpbehövande inte vet vart man ska
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vända sig eller inte klarar av kontakterna med det omgivande samhället p.g.a. bristande
språkkunskaper. Så här berättar en av intervjupersonerna om sitt arbete i den
internationella kvinnoföreningen, som bl.a. sammarbetar med socialtjänsten och
kvinnojouren:

”Det är många som känner sig ensamma och har problem. De flesta som
kommer hit och söker hjälp är invandrarkvinnor. (…) Det känns tungt, för de
väntar för länge med att söka hjälp ibland. Vi som är här kan inte blanda oss så
mycket i deras liv, men vi får höra deras berättelser. De kvinnor som kommer hit
är desperata ibland, de vet inte vad de ska göra, vart de ska ta vägen eller var de
ska söka hjälp. (…) Det är många kvinnor som kommer från andra länder som
inte vet hur samhället fungerar och många är rädda också.” (D1-59)

Det finns enligt respondenterna resurser för väldefinierade problem, men det är inte
alltid som kvinnor i behov av hjälp når fram till dessa resurser. Enligt
intervjupersonernas berättelser behöver invandrarkvinnor också hjälp med att tyda
´koderna´ i det svenska samhället, att lära sig hur samhället fungerar och hur man ska
bete sig - men någon sådan hjälp finns knappt att få på offentlig väg, menar de. Det
uppstår lätt onda cirklar av dåligt fungerande språk och brist på kontakter, menar flera
av respondenterna. Svenska kvinnors intresse och hjälp behövs också, men utan att de
ska ”tycka synd om” - det leder bara till ett omyndigförklarande och ett
maktförhållande. Generellt sett finns det också goda möjligheter till personlig
utveckling i Sverige, men en av respondenterna påpekar att i den instängda situation
som många invandrarkvinnor befinner sig, oavsett orsakerna, så hjälper inte detta dem.
Det kan vara svårt för samhället att hjälpa till med att lösa problem som finns inom
familjer, men politiska insatser i form av resurstilldelning till olika instanser kan ändå
bidra till att förbättra kvinnors situation. Detta anknyter till frågan om hur individens
privatliv bäst skyddas, och det faktum att kvinnor som grupp är utsatta för olika
problem inom familjen på ett annat sätt än män; något som feministiska teoretiker,
som vi sett, åberopat i diskussionen kring hur individens frihet skall säkras och hur
frihetsbegreppet skall tolkas.

Det behöver heller inte vara lättare för invandrade kvinnor som lever med svenska män
att ta sig in i det nya samhället, än för dem som lever med landsmän. Att vara gift eller
sambo med en svensk man skulle i och för sig kunna innebära att kontaktytorna med
det svenska samhället ökar jämfört med om båda makarna invandrat till Sverige. Bland
de faktorer som påverkar situationen finns också samhällets attityder, som kanske kan
vara ett hinder för invandrarkvinnor som lever med svenska män, samt de svenska
släktingarnas attityd till kvinnan.

Bland de intervjuade kvinnorna finns ett exempel på att det också finns risk för att
sammanboendet med en svensk ökar isoleringen eftersom familjens kontakter med det
omgivande samhället åtminstone till en början går främst genom honom, som kan
språket och vet hur saker och ting fungerar. Trots att hon levt i Sverige under fem år
och både arbetar och studerar har denna kvinna bristande kunskaper i svenska, och hon
säger att hon känner sig väldigt instängd i familjen. Hon har också ett mycket stort
ansvar för hemarbetet. Trots allt är hon mån om att försöka fortsätta relationen och
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menar också att hennes barn, två tonåringar födda i Thailand, behöver en stabil tillvaro.
Hon menar också att ett uppbrott skulle vara svårt med tanke på de förväntningar som
hennes ursprungsfamilj i Thailand har på henne. Vid intervjutillfället är denna kvinna
ännu inte svensk medborgare122 och detta i kombination med att barnen är hennes
sedan ett tidigare äktenskap kan tänkas bidra till att sätta henne i en beroendeställning i
relation till sin sambo, och därmed också påverka hennes förmåga och kraft till egna
initiativ och kontakter i en negativ riktning. Så här säger hon själv:

”Han sköter sitt, jag sköter mitt, jag sköter kläder och mat. Vi har Ica-kort och jag
sätter in pengar varje månad, sen sköter jag allting hemma, mat och kläder…
Han sköter lån och räkningar. Pengar är inget problem, vi klarar oss med
pengar, men inte att förstå varandras kultur. Jag funderar varje dag på andra
familjer, om dom har samma problem som vi? (…) Men jag vill inte att familjen
flyttar isär, som jag och barnens pappa gjorde. Nu har vi familjen, jag vill inte att
vi ska flytta isär, utan kämpa för att bo ihop…” (D5-33)

4.5 Kopplingen mellan förvärvsarbete och medborgarskap. 
Arbetslösheten som resursslöseri

Feministiska medborgarskapsteoretiker hävdar som vi sett att det social-liberala
medborgarskapet under en neutral yta döljer en manlig norm för medborgaren vilket
leder till ojämlika konsekvenser för män och kvinnor eftersom samhället till stora delar
är anpassat efter en ”manlig” livssituation med etnocentriska och heterosexuella
förtecken. Ett exempel på officiellt erkännande av dessa brister utgörs av den svenska
lagstiftningen mot diskriminering i arbetslivet, som omfattar diskriminerings-grunderna
kön, etnicitet, handikapp och sexuell läggning. Lagstiftningen har tillkommit för att
stärka dessa gruppers möjligheter att göra sin medborgerliga plikt i form av
förvärvsarbete, till vilket samtidigt är knutna några av medborgarskapets viktigaste
rättigheter och skyldigheter så som de formuleras inom den social-liberala
medborgarskapsteorin; rättigheter iform av sociala förmåner, och skyldigheter, som
betalning av skatt och den allmänna skyldigheten att bidra till landets bästa.
Lagstiftningen kan ses som en bekräftelse på att det social-liberala medborgarskapet
behöver förstärkas för att fungera i praktiken. Den negativa friheten i begreppet är inte
tillräcklig för att säkra medborgarnas autonomi om det i samhället finns strukturella
hinder för vissa grupper.123 I förarbetena till lagstiftningen mot etnisk diskriminering i
arbetslivet påpekas vikten av förvärvsarbete såväl för den enskilde medborgaren som
för samhället.124

Förvärvsarbetet som medborgerlig plikt anknyter till frågan om att ”göra rätt för sig”.
Samtliga respondenter menar att rättigheter och skyldigheter sammanhänger på så vis
att medborgarna har ett ansvar för att sköta sig och klara sitt eget liv, inte minst
                                                
122 Det främsta skälet till detta är att kvinnan ännu inte varit i Sverige tillräckligt lång tid för att få
ansöka om svenskt medborgarskap.
123 Se diskussionen i Lind, Karin (1999) Medborgarskapets paradox. En feministisk kritik av
medborgarskapsbegreppet i den svenska lagstiftningen mot diskriminering i arbetslivet. C-uppsats i
stasvetenskap vid Linköpings Universitet, ht 1999.
124 Se t.ex. SOU 1997:174 Räkna med mångfald! Förslag till lag mot etnisk diskriminering i
arbetslivet m.m., kap. 1.
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ekonomiskt, men att samhället samtidigt har ett ansvar för att se till att medborgarna
kan göra detta under rimliga betingelser. Det borde ingå i medborgarskapet att man har
en rimlig chans att få jobb och kunna försörja sig, men det är samtidigt den enskilde
medborgarens uppgift att utföra detta ”uppdrag”, menar de och resonemanget anknyter
till tanken på arbetet som ett exempel på band av beroende mellan medborgare.

Genom att få möjlighet att arbeta och klara sin egen försörjning, menar kvinnorna att
livet dels blir lättare rent materiellt, dels att man vinner ifråga om självkänsla och bättre
fungerande familjer. Arbete är alltså ett slags nyckel till en väl fungerande situation
som medborgare och det som kvinnorna säger anknyter också till tanken på autonomi
genom ekonomiskt oberoende. Flera av respondenterna förknippar också
medborgarskapet med detta ansvar för att klara sig och familjen ekonomiskt. Omvänt
ser de intervjuade kvinnorna arbetslöshet som ett resursslöseri, och några av dem
påpekar också att man som arbetslös känner sig stå i skuld till landet. Den personliga
friheten blir också beskuren genom beroendet av socialbidrag; dels rent ekonomiskt
men framför handlar det om att kvinnorna mår dåligt av att inte ha möjligheten att
försörja sig genom förvärvsarbete och att kunna välja hur de vill leva. Citizen worker-
begreppet blir alltså på sätt och vis bekräftat genom intervjuerna, men det som
kvinnorna beskriver handlar inte om ett manligt försörjarideal utan om ett
medborgarideal som bör omfatta såväl kvinnor som män, oavsett ursprung.

Flera av kvinnorna trycker på arbetets betydelse för integrationen i det svenska
samhället, för att bryta den isolering som det innebär att gå arbetslös hemma. Det är
emellertid tänkbart att det också finns ett samband mellan graden av kontakt med det
svenska samhället och chanserna att få jobb. Samtidigt menar en av respondenterna att
ett jobb inte löser allting - invandrare bör enligt henne försöka bli bättre på att höja sin
kompetens på olika sätt, istället för att ”slå sig till ro” när de har fått jobb.

Av de sex respondenterna är det tre (D2-50, D3-51, D4-40) som har egen erfarenhet av
längre tids arbetslöshet; en av kvinnorna (D4-40) har efter tio år i Sverige fortfarande
inte haft ett vanligt jobb, utan endast några praktikplatser. Dessutom har två av dessa
tre kvinnor makar som också upplevt en längre tids arbetslöshet; en av dessa är efter
sju år i Sverige fortfarande arbetslös. Den intervjuperson som levt i Sverige längst (D1-
59) menar att hon och hennes man hade bättre förutsättningar när de kom hit än vad
som råder nu: då, för 23 år sedan, var behovet av arbetskraft stort medan det, som hon
själv uttrycker det, i dagens läge krävs att man talar perfekt svenska för att få
anställning. I förarbetena till den nya lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i
arbetslivet tas just språkkunskaper upp som ett exempel på krav som arbetsgivare
ställer, och utredningen menar att kraven måste stå i rimlig proportion till arbetets
art.125 En av respondenterna (D3-51) säger också att det enligt hennes uppfattning
verkar vara så att invandrare har lättare att kunna få jobb som har låg status, d.v.s. att
arbetsmarknaden är segregerad.

Den intervjuade kvinnogruppen uppvisar emellertid, med något undantag, inga tydliga
mönster av genus- eller etnisk segregation ifråga om hemarbetsfördelning eller typ av
                                                
125 SOU 1997:174, s.192.
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förvärvsarbete. Det måste återigen understrykas att gruppen är för liten för att det ska
gå att dra några generella slutsatser men de förekommande avvikelserna från
schablonbilden är ändå intressanta eftersom de utmanar den gängse bilden av gruppen
invandrarkvinnor. De andrahandsupplysningar som de intervjuade kvinorna ger och de
intryck de förmedlar från sina kontakter med andra invandrarkvinnor ska å andra sidan
inte heller underskattas. Dessa berättelser vittnar om att många invandrarkvinnors liv
påverkas starkt av genusstrukturer och etnisk skiktning, såväl i samhället i stort som i
den egna familjen. Några av kvinnornas berättelser stöder tesen att de problem som
invandrarkvinnor måste handskas med framför allt uppstår i mötet med det nya
samhället. Det är svårt att säga vilken faktor - genus eller etnicitet - som spelar störst
roll i det sammanhanget; man bör hålla i minnet det resonemang som bl.a. de los Reyes
för om invandrarkvinnors möte med genussystemen i det svenska samhället.
Kombinationen av att vara invandrare och kvinna är en särskild situation, men dessa
kvinnor missgynnas ändå av att inte omfattas av den ”ordinarie” debatten om
genussystem och jämställdhet.

Mot bakgrund av just dessa informanters erfarenheter, tycks det som om
etnicitetsaspekten är det största hindret vad gäller att få arbete. Det är naturligtvis
omöjligt att dra några säkra objektiva slutsatser med utgångspunkt i deras berättelser,
ens om deras egen situation, men deras och makarnas erfarenheter av kontakterna med
arbetsmarknaden tyder på att det är invandrarskapet som utgör det största ”märket”,
inte minst eftersom deras makar har liknande erfarenheter av arbetsmarknaden.

I den intervjuade gruppen finns samtidigt exempel på konkreta skillnader som ändå
finns mellan att vara invandrarkvinna eller invandrarman. Den intervjuade somaliska
kvinnan, som bär sjal över håret, berättar att hon blivit nekad ett arbete med hänvisning
till detta. Sjalen är inte särskilt uppseendeväckande, men det är ändå ett synligt tecken,
en symbol för ´annorlundahet´; något som förmodligen påverkar förutsättningarna på
arbetsmarknaden och som också skiljer invandrarkvinnor från männen. Det är svårt att
bedöma vilka faktorer som starkast påverkar hennes möjligheter att få jobb, men
faktum kvarstår att sjalen utgör ett hinder för kvinnor, som män inte upplever.
Samtidigt är det tänkbart att en hänvisning till sjalen kan tas som ”ursäkt” av en
arbetsgivare som inte vill anställa en afrikansk kvinna.

Denna kvinna exemplifierar de onda cirklar som kan uppstå av isolering, dålig
språkträning och arbetslöshet. Hon har nu efter tio år i Sverige i princip gett upp
ambitionerna för egen del och lever för att barnen ska få det bättre. Hon har goda
förutsättningar så tillvida att hon har såväl utbildning som arbetslivserfarenhet från sitt
hemland. Eftersom hon är ensamstående har hon också möjlighet att själv bestämma att
hon ska söka förvärvsarbete, hon verkar motiverad och ser förvärvsarbete som det
naturliga valet. Hon säger att hon känner sig undersysselsatt och upplever sig själv
som en outnyttjad resurs. Emellertid finns det flera omständigheter som samtidigt är
till nackdel för henne på arbetsmarknaden: hon är ensamstående med småbarn, hon har
ganska dåliga språkkunskaper och hon bär sjal. Hon säger att hon skulle kunna tänka
sig att starta ett eget företag, men att hon saknar ekonomiska möjligheter och
tillräckliga kunskaper om samhället.
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”Jag tänker att jag vill ha ett jobb och klara mig utan socialbidrag. När jag lever
i det här landet måste jag kunna klara ekonomin själv. Och jag är en frisk person
- jag måste klara ekonomin och mina barn. Men jag får inte jobb.” (D4-40)

Kanske är det talande att det just är hon av de sex intervjuade kvinnorna som aldrig fått
ett ordinarie jobb i Sverige; enligt de feministiska teorierna om medborgarskap, genus
och etnocentrism har hon både sitt kön, sin religion och sin hudfärg emot sig när det
gäller att ta sig in i det svenska samhället.

4.6 Medborgarskap i offentligheten - engagemang och deltagande

Som medborgare bör man bidra till att bygga landet i någon mening; det trycker flera av
kvinnorna på. Det handlar om att anpassa sig på ett funktionellt sätt till livet i Sverige
och att ta ett medborgerligt ansvar över huvud taget. Detta ansvar kan t.ex. yttra sig
som att man försöker se till att ens barn växer upp till stabila individer med god
utbildning och med insikt i det viktiga i att svenskar och invandrare anpassar sig till
och lär av varandra - det är ett sätt att bidra till integrationen. Det handlar också om att
på något sätt delta i samhällsdebatten; att försöka bidra till att förändra samhället i en
positiv riktning. Ett par av respondenterna tryckte särskilt på att det också är vars och
ens ansvar som medborgare att säga sin åsikt och försöka bidra till utvecklingen, och
att det också generellt sett finns möjligheter till att göra detta.

Ingen av de sex respondenterna är emellertid engagerad i föreningsliv eller politik på
fritiden, men fyra av dem arbetar eller har arbetat med (invandrar-)kvinnor och barn,
med integrationsfrågor, i verksamhet som syftar till att stödja kvinnor samt inom
grundskolan. Dessa fyra personer är mycket engagerade i sina arbeten och menar att tid
och ork inte riktigt räcker till för vidare engagemang på fritiden; inte minst
känslomässigt är de ofta trötta efter en arbetsdag. Den sammanlagda mängden
uppgifter medger inte tid eller ork till övriga engagemang i föreningsliv eller politik.
Detta trots att de delar hemarbetet med sina respektive makar/sambor. En av dessa
fyra kvinnor säger att hon varit öppen för att engagera sig på annat sätt, eventuellt i
politik, men att hon inte riktigt vetat vart hon skulle vända sig eller vem hon skulle
kontakta.

Gruppens föreningsengagemang har inte minskat i Sverige jämfört med i hemländerna,
snarare har det medborgerliga engagemanget och samhällskontakterna ökat för de fyra
kvinnor i gruppen som på olika sätt arbetar med invandrare och med integrationsfrågor.
De båda övriga kvinnorna i intervjugruppen (D4-40, D5-33) har haft kontakter av mer
tillfällig karaktär med Linköpings internationella kvinnoförening och med Röda Korset.
Båda dessa kvinnor har ett mycket stort ansvar för hem och familj; den ena är
ensamstående mamma med små barn (D4-40). Det är denna kvinna som uppger att hon
i princip inte har några kontakter med svenskar eller det svenska samhället, vid sidan
av arbetsförmedlingen och de sociala myndigheterna, samtidigt som hennes landsmän
är skeptiska till hennes val att skilja sig från maken och därför markerar ett avstånd till
henne.
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De fyra förstnämnda kvinnorna har alla sådana arbeten, och inte minst ett sådant
förhållningssätt till sina arbeten, som kan sägas innebära ett starkt medborgerligt
engagemang, även om det inte kanaliseras via partipolitik eller liknande utan genom den
dagliga gärningen och det privata engagemanget; de påtalar detta själva när ämnet
samhällsengagemang kommer på tal vid intervjuerna. Alla de sex respondenterna är
som vi sett ense om att varje medborgare har ett ansvar för att klara sig själv men
gruppen är delad på så sätt att de som verkar ha en mer stabil familjesituation och
samtidigt är de som är bäst etablerade i samhället, också trycker hårdast på
medborgarnas ansvar för samhällsutvecklingen. Detta kan ses som ett exempel på hur
det privata livet och det offentliga medborgarskapet påverkar varandra.

Intervjupersonernas berättelser utgör exempel på att kombinationen av kvinnors
traditionella126 familjeansvar och effekterna av att tillhöra en etnisk minoritet tycks
samverka på ett sätt som påverkar möjligheterna och gör det svårt särskilt för ett par
av de intervjuade kvinnorna att ta del i samhällslivet utanför den egna vardagen
(D4-40, D5-33). De fyra intervjupersoner som har ett starkare offentligt
medborgarskap verkar ha familjens stöd i detta. Detta stöd är förmodligen en mycket
viktig faktor när det gäller att förklara omfattningen av kontakterna med samhället, och
ett sådant känslomässigt stöd är förmodligen mer avgörande för kvinnors
samhällsengagemang än för mäns, eftersom det fortfarande finns fler manliga förebilder
i offentligheten. Stödet, eller avsaknaden av det, kan i sin tur förmodligen förklaras bäst
som en kombination av individuella och kulturella faktorer. De intervjuade kvinnorna
berättar om sina erfarenheter av hur kultur och genus-förhållanden kan vara till nackdel
för kvinnors engagemang och samhällskontakter. En av dem berättar att hon mött
kvinnor vars män inte velat att de har kontakt ens med den internationella
kvinnoföreningen i Linköping. Så här säger en av de andra respondenterna om
föreningens arbete:

”Det är svårt för att invandrarkvinnor har ofta många barn, och ibland måste de
laga mat även till barn som inte bor hemma, för de kommer från en sån kultur
där mamma ska finnas till hands. Så de har inte mycket tid. Å andra sidan tycker
en del att det är bäst om de träffar kvinnor från samma land, som pratar samma
språk. Om det är många som pratar dålig svenska så har de lite svårt och då
underlättar det att bara träffa kvinnor från samma land. De som är lite yngre, de
läser eller jobbar, och de har barn, så de har inte mycket tid. Så det är mycket
svårt att samarbeta med folk.” (D1-59)

Även svårigheterna att skaffa sig ett kontaktnät utgör, precis som arbetslösheten, en
begränsning i den individuella positiva friheten. De erfarenheter som kvinnorna
beskriver av att bli ifrågasatta och att inte bli sedda som individer, påverkar med
största säkerhet också deras och andra invandrarkvinnors deltagande i samhällslivet i
form av föreningsliv, politisk organisering etc. Privatlivets omständigheter påverkar
hur individen kan utnyttja sitt offentliga medborgarskap. Detta medför även, som
respondenterna själva påpekar, att viktiga samhällsresurser utnyttjas för dåligt -

                                                
126 ´Traditionell´ i bemärkelsen ´traditionellt kvinnlig uppgift´, d.v.s. uppgifter som kvinnor till
skillnad från män har (haft) huvudansvaret för även i Sverige.
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resurser dels i form av medborgarkraft, som berörts i kapitel 4.5, men också mer
specifikt i form av kunskap om integrationsfrågor och invandrarkvinnors behov. Några
av respondenterna påpekar att de, som själva invandrat men nu är relativt väletablerade
i Sverige, skulle kunna vara en stor resurs i integrationsarbetet när det gäller att
förmedla erfarenheter och kunskaper om hur Sverige fungerar till nyanlända kvinnor,
men de upplever att det från samhällets sida finns en bristande förståelse såväl för
detta behov som för deras förmåga att fylla det.

Den kringskurna positiva friheten i medborgarskapet, i form av arbetslöshet eller
svårigheter att etablera kontakter, är alltså ett problem för både den individuella
medborgaren och för samhället eftersom dessa saker innebär ett resursslöseri.
Svårigheten att etablera kontakter är ett exempel på hur sociala förhållanden påverkar
utnyttjandet av formella medborgerliga rättigheter. Att inte veta vart man ska vända sig
i olika frågor eller att ständigt bli ifrågasatt som individ, påverkar motivation och
engagemang såväl i privatlivet som i samhällslivet. Att delta i föreningsliv och politik
är ett sätt att påverka de villkor man lever under, men intervjupersonerna bekräftar att
det kan vara svårt för invandrarkvinnor att förstå och ta sig in i samhället, trots att de
tar egna initiativ. Bristen på förebilder ska förmodligen inte heller underskattas, och här
finns förmodligen även ett samband med en normbildning och acceptans i samhället för
vem som ”kan” bli t.ex. politiker.

Det verkar också som om olika faktorer samverkar på så sätt att de av
intervjupersonerna som är bäst etablerade i det svenska samhället, med avseende på
arbetsliv och sociala kontakter, samtidigt upplever en brist på tid och ork till
samhällsengagemang utöver det engagemang som deras jobb innebär, även om intresset
finns. Intervjusvaren kan tolkas så att en större öppenhet från institutioner i det
svenska samhället, t.ex. föreningar och politiska rörelser, och en bättre förmåga att
möta ”nya svenskar” som individer, visserligen skulle kunna underlätta för
invandrarkvinnor att engagera sig i samhällslivet, men att privata förhållanden - arbete
och familjeliv etc. - fortfarande kan verka hindrande. Det är också viktigt att vara
uppmärksam på att det senare förhållandet inte är specifikt för gruppen
invandrarkvinnor utan något som de delar med svenska kvinnor - vilket några av dem
också påpekar - och även med män; både invandrade och svenska. Det är alltså ett
samhällsproblem och inte bara ett problem som rör vissa individer.
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5. Avslutning

Den tolkning av medborgarskapsbegreppet som är utgångspunkten för den svenska
offentliga hållningen är det social-liberala medborgarskapsbegreppet. Det svenska
medborgarskapet är i teorin inkluderande och universalistiskt, då det syftar till att ge
alla vuxna personer som är folkbokförda i landet samma rättigheter och skyldigheter i
egenskap av ”medlemmar” i samhället. En utgångspunkt för denna uppsats är att det
finns anledning att studera hur invandrade kvinnor i Sverige upplever sin situation som
medborgare och hur deras medborgarskap fungerar i praktiken. Detta mot bakgrund
dels av den feministiska kritiken mot det social-liberala medborgarskapsbegreppet,
som hävdar att detta begrepp rymmer normer som i praktiken leder till skiktning efter
bl.a. genus och etnicitet; dels diskussionen om etnocentrism såväl inom
samhällssektorer som media och forskning som inom kvinnorörelsen.

Att söka kunskap på området framstår som viktigt för att öka förståelsen av
medborgarskapsteoretiska frågor; just denna del av kunskapsområdet har dessutom
ägnats ytterst litet vetenskaplig uppmärksamhet hittills. En utgångspunkt för arbetet
har också varit att försöka ta ett helhetsgrepp på medborgarskapet eftersom dess olika
delar sammanhänger, vilket visas inte minst av den feministiska kritiska teoribildningen
på området.

I vilken riktning pekar då det insamlade intervjumaterialet? Vad säger det oss om hur
de intervjuade kvinnorna upplever sin situation som medborgare, och på vilket sätt kan
informationen tolkas med hjälp av den kritiska teoribildningen kring medborgarskapets
normer och skiktning? Intervjumaterialet förmedlar en bild som till viss del utmanar
men till viss del också bekräftar den bild som ges i tidigare forskning om
invandrarkvinnor, och som har kritiserats av bl.a. Aleksandra Ålund. Det är naturligt
att materialet inte ger någon entydig bild, och detta bidrar till att utmana bilden av
invandrarkvinnor som en homogen grupp. Gruppen ´invandrarkvinnor´ är mycket
heterogen, men med utgångspunkt i intervjumaterialet kan man samtidigt sluta sig till
att åtminstone vissa upplevelser och erfarenheter av det svenska samhället tycks vara
gemensamma.

När det gäller frågan om hur de intervjuade kvinnorna upplever sin situation som
medborgare måste slutsatsen bli att materialet stödjer uppfattningen att
invandrarkvinnors medborgarskap i Sverige inte fungerar fullt ut i praktiken, trots
formella rättigheter och möjligheter. De uppgifter som de intervjuade kvinnorna
förmedlar från i första hand sin egen verklighet bekräftar att en rad olika faktorer gör
det svårt för dem att fullt ut utnyttja sitt medborgarskap på olika områden. Det
handlar dels om konkreta saker som förvärvsarbete och därtill knutna rättigheter och
skyldigheter, men också om mer subtila men viktiga saker som att bli bemött som
individ och inte som representant för ett kollektiv som är omgivet av fördomar, att
känna sig delaktig i samhället och uppleva att ens engagemang efterfrågas och
uppskattas.



41

Dessa exempel kan ses som tecken på att ett slags underliggande medborgarnorm
kommer till uttryck i omvärldens förväntningar på och bemötande av invandrade
kvinnor. Därigenom påverkas deras möjligheter att utnyttja sitt medborgarskap både i
det privata livet och i samhällslivet i en negativ riktning, vilket stöder det samband
mellan förhållanden i privatlivet och medborgarens möjligheter att delta i samhällslivet
som feministiska medborgarskapsteoretiker pekar på. Man skulle kunna uttrycka det
som att det svenska samhället inte räknar med invandrarkvinnor; inte ser dem som en
resurs i samma utsträckning som andra (grupper av) medborgare. Respondenterna
upplever överlag att de är dåligt utnyttjade resurser i det svenska samhället. Dessa
saker berör frågan om tillgängligheten till samhällslivet och kontakterna över etniska
gränser, och intervjumaterialet stöder här uppfattningen att etnicitetsbegreppet måste
sättas i samband med frågor om medborgarskapets innebörd, såväl inom den
feministiska forskningen som i vidare kretsar.

Som vi sett, definierar de intervjuade kvinnorna medborgarskapsbegreppet i termer av
rättigheter och skyldigheter som individen bör ha i samhället. De konkreta exempel de
ger handlar om att rätten bli betraktad som en individ och en samhällsresurs, samt att
få en rimlig chans att kunna klara sitt eget uppehälle och bidra till det gemensamma
bästa genom arbetet, vilket är sammankopplat med individens skyldighet att ”göra rätt
för sig”, i första hand just genom att arbeta. Individen har en skyldighet att sköta sig
rent allmänt, men också att på olika sätt delta i samhällsbyggandet och det offentliga
samtalet och därigenom bidra till samhällets bästa, menar de intervjuade kvinnorna. De
vittnar om att det finns stora svårigheter i invandrade kvinnors möte med det svenska
samhället, men också en stor styrka och motivation att komma över dessa problem.
Majoritetssamhällets hållning gentemot invandrarkvinnor ifrågasätts, explicit på vissa
punkter eller implicit när kvinnorna konstaterar att deras invandrarskap lägger ett
avstånd mellan dem och andra människor i samhället. Den grupp som intervjuats inom
uppsatsens ram består av starka kvinnor, men de menar att det även för dem stundtals
varit väldigt jobbigt att försöka skapa sig ett liv i det nya hemlandet.

Det som de intervjuade kvinnorna beskriver är att kontakterna med det omgivande
samhället inte riktigt fungerar och det är svårt att säga till vilka delar som dessa
svårigheter förklaras bäst av genus- eller etnicitetsperspektivet. Med tanke på den
teoretiska diskussionen på temat marginaliserat medborgarskap är det inte heller säkert
att det går att göra en sådan uppdelning av orsakerna; att vara invandrare och kvinna är
en speciell situation. Som vi sett, är respondentgruppen emellertid inte enig på
området, t.ex. vad gäller skillnaderna mellan att vara kvinna respektive man och
invandrare. De intervjuade kvinnorna delar en del upplevelser med sina män (och en del
med svenska kvinnor) men det finns också områden och situationer där
invandrarkvinnor får bära en ´annorlundahet´ som saknar direkt motsvarighet i
invandrarmännens eller de svenska kvinnornas liv, samtidigt som de också påverkas av
de genusstrukturer som finns i det svenska samhället.

Förhållandena inom familjerna tycks, på det relativt ytliga plan som de berörs i denna
studie, i de flesta fallen inte vara det som primärt påverkar kvinnornas situation i en
negativ riktning, utan svårigheterna som de möter uppstår främst i kontakterna med
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det omgivande samhället. Dessa uppgifter stöder uppfattningen att problemen måste
ses som relationella, d.v.s. de kan inte hänföras enbart till kvinnornas liv eller
familjesituation, utan det är interaktionen med samhället som måste ägnas
uppmärksamhet för att problemen ska kunna lösas. Invandrarkvinnors situation måste
diskuteras i termer av medborgarskap och som en fråga om sociala strukturer i
samhället, vilket ligger i linje med Ålunds och de los Reyes uppfattning om
majoritetssamhällets förhållningssätt gentemot invandrarkvinnor. Respondenternas
åsikter stöder också ganska väl Ålunds uppfattning att kulturbegreppet inte heller är
tillräckligt för att förklara situationen, eftersom de individuella skillnaderna kan vara
betydande.

De kvinnor som medverkar i dessa intervjuer utgör bra exempel på att kvinnors liv i
Sverige är väldigt olika från individ till individ. Detta är något som svenska forskare
och feminister bör ta hänsyn till, samtidigt som man bör arbeta för att skapa kontakter
och samarbete kring det som faktiskt är gemensamt. Om man vill tala i termer av
underordning, kan man säga att det starkaste uttryck som de intervjuade kvinnornas
underordning tar sig är att inte bli sedd och bemött som individ, och detta förekommer
såväl i kontakter med arbetsgivare och grannar, som ifråga om kontakter med svenska
kvinnor inom kvinnorörelsen. Här finns en viktig uppgift som består i att försöka öka
kontaktytorna mellan grupper (av kvinnor) med olika bakgrund, och därigenom bidra
till att öka tillgängligheten till samhällslivet för invandrade kvinnor. Den svenska
kvinnorörelsen och den svenska genusforskningen bör, som bl.a. Ålund trycker på, öka
uppmärksamheten kring frågor om etnicitet och sociala ojämlikheter.

De kvinnor som intervjuats för denna uppsats vittnar om att invandrarkvinnor möter
svårigheter; generellt sett är det svårt att komma till ett helt nytt land, oavsett vem
man är som individ. Samhället har därför en uppgift i att ge invandrarkvinnor en rimlig
introduktion till det nya landet, på deras egna villkor och med respekt för deras
individuella önskningar och behov. De kvinnor som tidigare invandrat till Sverige är i
detta arbete en enorm resurs, eftersom de har såväl egen som andras förmedlade
erfarenhet av hur mötet med det nya landet kan upplevas. Att bättre introducera
kvinnorna till det nya landet skulle kunna ge dem bättre möjligheter att själva välja hur
de vill leva i Sverige, vilka möjligheter och rättigheter som de, i alla fall formellt sett,
har. Vid planeringen av detta arbete bör erfarenheter bättre tas tillvara från kvinnor
som själva tidigare invandrat till Sverige. Både individerna och samhället vinner på att
dessa resurser tas tillvara på ett bättre sätt än idag.

De frågor som uppsatsen behandlar håller på att föras upp på samhällets dagordning
på olika sätt, exempelvis har den nya och utökade lagstiftningen mot diskriminering i
arbetslivet ett stort symbolvärde när det gäller frågan om hur statsmakterna ser på
frågan om medborgarskapets innehåll och skillnader som finns mellan olika
samhällsgrupper i praktiken. Fortfarande tycks det dock vara en diskussion där bara en
del av de berörda parterna kommer till tals. Diskussionen kring genus, etnicitet och
integration måste nu börja föras mellan samtliga berörda parter. Dessutom behöver
etnicitesperspektivet integreras i debatten kring samhällsfrågor i stort. Precis som med
vad som länge uppfattades som ”kvinnofrågor”, där man nu i det offentliga samtalet
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åtminstone i teorin anammat åsikten att varje samhällsfråga har ett genusperspektiv, så
måste också etnicitetsaspekten beaktas och majoritetssamhällets bemötande av
invandrarkvinnor måste belysas och ifrågasättas. Det är inget självändamål att tala i
termer av grupper; det finns alltid en risk att detta förstärker negativa
samhällsmönster, men det är ändå nödvändigt att försöka frilägga de strukturer som
finns om man ska kunna förändra dem. Förhoppningen är att denna uppsats skall ge
ett, om än begränsat, bidrag till utvecklingen av samtalet.



Källor

Intervjumaterialet omfattar sex intervjuer av mellan 1-2 timmars längd vardera,
utförda under tiden 2000-05-30 till 2000-07-14 med kvinnor bosatta i Linköping.
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Bilaga 1; Intervjuguide

Bakgrund:
- nationalitet
- ålder
- hur länge har intervjupersonen levt i Sverige?
- utbildning (i Sverige och i hemlandet)
- arbete (i Sverige och i hemlandet)
- familjeförhållanden: man? barn? ansvar? mannens utbildning, jobb?

Berätta lite om ditt liv: Vad har du gjort - personligt, i arbetslivet, ev. erfarenheter av
samhällsengagemang o.s.v. Vad vill du själv berätta? T.ex. var är du född; när och
varför kom du till Sverige? Vad gör du nu? Vad tycker du om Sverige? Hur uppfattar
du svenska kvinnor? etc.

Hur definierar intervjupersonen medborgarskap?
Associationer - vad är/bör medborgarskap vara? Hur bör ´medborgaren´ vara?

Hur upplever intervjupersonen sina påverkansmöjligheter som medborgare?
I det egna livet resp. i samhällslivet? Medborgarnas möjligheter till påverkan generellt
sett?

Är intervjupersonen samhälleligt engagerad/aktiv, och i så fall hur?
(föreningsliv, politik, fackförening, skola, bostadsområde etc.)
Engagemang/position/kontakter? Vilka är intervjupersonens intressen och möjligheter; -
varför/ varför inte engagerad?
(Följdfrågor, t.ex. om resurser, t.ex. tidsresurser/familjesituation, språk etc.)

Är intervjupersonens ev. make samhällsengagerad?

Bemötande: Vad är intervjupersonens uppfattning av ”tillgängligheten” till
samhällslivet i Sverige, i kontakter med svenskar som grannar, på arbetet, i föreningar,
kvinnorörelsen, politiska partier etc., mot bakgrund av diskussionen om t.ex. den
svenska kvinnorörelsens bristande lyhördhet för att kvinnor har olika bakgrund? -
Problem, möjligheter, tankar och förslag?

Hur tror intervjupersonen att man bäst kan intressera/underlätta för kvinnor från
olika länder att mötas?

(Invandrar-)kvinnors situation: Vad skulle intervjupersonen vilja (arbeta för att)
förändra, i sin egen situation eller i kvinnors situation i samhället? Tankar,
erfarenheter?

Hur är det att vara kvinna och invandrare - om du jämför med att vara man och
invandrare - i t.ex. kontakterna med samhället? Tankar, erfarenheter?




