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Sammanfattning:

Studien behandlar hur språk, kultur och familjeförhållanden fungerar när kvinnor med annan 

etnisk bakgrund flyttar till Sverige. Centralt är hur en identifikationsprocess kan se ut i såväl 

vid en flytt som i en samtalskontext mellan oss som forskare och etniska svenskar i 

förhållande till kvinnor med annan etnisk bakgrund. Studien är tvärvetenskaplig och

analyserar ett empiriskt material med en kvalitativ metod utifrån perspektiven genus, etnicitet 

och identitet. Det empiriska materialet består av sju intervjuer som har transkriberats för att 

sedan brytas ned i mindre citat och analyseras utifrån ovannämnda perspektiv. Det som 

genomsyrar hela studien är språkets betydelse för kommunikation mellan människor från 

olika etniska bakgrunder samt hur processerna ser ut. Resultatet av studien visar att identiteten 

är föränderlig och av stor vikt vid nya grupptillhörigheter. I grupperingar skapas egna 

förhållningssätt och bestämmelser för vem som kan tillräknas gruppen. I denna studie har det 

gått att se att grupperingar mellan etniska svenskar och andra etniciteter har stor betydelse för 

språkets inverkan. 

Abstract:

The thesis examines how language, culture and family structures interrelate and affect the 

process of migration. Vital is how women from a different ethnic background integrates 

during migration and in a dialogue context with us as researchers and native Swedes. The 

thesis is interdisciplinary and analyzes empirical data through a qualitative method by using 

the perspectives gender, ethnicity and identity. The empirical material consists of 7 

interviews, which have been transcribed and then broken down in to quotations. These 

quotations have then been analyzed using the perspectives mentioned above. Throughout the 

thesis the imperative significance of language to enable communication between people of 

different ethnical backgrounds, and how these processes may develop, plays an essential role. 

The conclusion reached through the thesis is that a person’s identity is adaptable and that 

language plays a vital role in a person’s group identification. Specific systems and rules are 

created in group constellations to decide who can be included in a particular group. This 

thesis shows that group constellations between ethnic Swedes and individuals from a different 

ethnic background has a large impact on the language.
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Inledning

Media återger fortfarande etniska svenskars liv och angelägenheter i större utsträckning, än 

personer med annan etnisk bakgrund. Nyhetsjournalistiken bidrar till att skapa och 

upprätthålla en mental segregation.1 De representationerna som görs förekommer många 

gånger i relation till etnicitet och bakgrund, och i nyhetsjournalistiken får kvinnor med annan 

etnisk bakgrund stå som exempel för förtryck och underlägsenhet. ”Om den är okunnig, ytlig 

eller fördomskapande, så försämras våra möjligheter att bygga ett demokratiskt, mång-

kulturellt samhälle.”2 Ylva Brune menar alltså att en artikel handlar om en misshandlad och 

förtryckt kvinna kan vara sanningsenlig. Men när flera liknande, onyanserade artiklar 

presenteras utan att någon annan bild synliggörs produceras en osanning, även om artiklarna 

var för sig skulle kunna vara sanna.

Att ta del av svenska medier och svenska språket är inte en självklarhet för alla. Personer som 

flyttar till Sverige har inte samma förutsättningar att få lära sig svenska språket. Många 

gånger kan det ta lång tid att komma in på en utbildning för att lära sig svenska, eller så kan 

det bero på privata familjeförhållanden och barn som behöver tas omhand. Eftersom kvinnor 

fortfarande är de som i många fall, traditionellt och kulturellt förväntas ta hand om barn och 

hem finns det en bild av att det tar längre tid för kvinnor än män att lära sig svenska och få att

arbete. 

Att ställa sig frågan om språket är nyckeln till integrering är intressant för denna studie och 

dessa aspekter blir mycket relevanta i en diskussion om samhället, identiteter, klass och genus 

med kvinnor från annan etnisk bakgrund. Därför har vi i denna studie fokuserat på kvinnors 

berättelser och upplevelser av att komma till, och leva i Sverige. Med sju kvinnors åsikter, 

erfarenheter och beskrivningar så är det bilden av, och andra stereotyper om invandrarkvinnor 

som denna studie kommer att diskutera. Kvinnorna som står som informanter för studien har 

bott i Sverige mellan ett och sju år och har det gemensamt att de alla har erfarenheter av att 

leva i ett annat land, och nu i Sverige. De samtliga redogörelserna bidrar till en bild över 

diskursen som är intressant att analysera ur ett större perspektiv där ekonomiska, politiska och 

framförallt kulturella aspekter blir relevanta. Språkets betydelse för identitetsprocesser, det 

                                               
1 Brune, Ylva (red.) Mörk magi och vita medier – svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism
(1998:9)
2 Ibid. (1998:13)
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nya landet, för familjen och relationen med etniska svenskar har stor vikt i samtalen om 

vardagen och livet i stort.

Något som blir essentiellt i studien är hur förståelser görs och hur kultur och etnicitet 

konstrueras mellan etniska svenskar och kvinnor från andra etniska grupper. Samt hur 

relationerna ser ut däremellan och hur föreställningar sinsemellan återskapas om och om igen.

Genom att analysera samtalen går det också att skapa diskussioner och resonemang om hur 

samtalen gör anspråk på kunskap om kultur. Som forskare behöver den diskursiva 

motsättningen mellan det västerländska och ”tredje världen” ifrågasättas. Alltså, för att ta del 

av berättelser från ”kvinnor från tredje världen” är det viktigt att se hur etniska svenskar kan 

skapa förståelser sinsemellan om informanterna, samtidigt som det också skapas en förståelse 

med kvinnorna som har invandrarbakgrund. Efter en transkribering av samtliga intervjuer har 

vi kunnat urskilja och jämföra berättelser om språk, kultur, etnicitet men framför allt också 

identitet. Amira är en av informanterna för studien:

A - ”Nej. …ja ää nej .. jag träffar inte.. därför att jag pratar inte så mycket. Jag skäms att prata. Jag 
vill inte oo pratar också med dig också här 
1 - Du pratar bra! Vi förstår ju jättebra
A - (skratt)  Det fin…därför att … jag vill inte prata ,.men äää.. jag pratar inte..jag pratar med 
lärare i skolan, mina barn när jag frågar gå på matte, jag pratar här med lärare och jag på köket 
med kockarna och ibland med…frök..fröknar”

Kvalitativa och individuella berättelser, relationer och möten ska alltså analyseras för att rikta 

uppmärksamheten på och jämföra undersökningsområdet med stereotyper och de mediebilder

som bidrar till en allmän uppfattning och eventuella föreställningar om invandrare.

Problemformulering och syfte 

Syftet med studien är att belysa möten och samtal kvinnor emellan som har olika etniska

bakgrunder. Fokus ligger på språket och kommunikationen, och hur berättelser om vardagsliv, 

familjeförhållanden och kulturella skillnader når oss som forskare och allmänheten. Migration 

och identitetsprocesser är centrala i studien men vi lägger också vikt vid att urskilja de 

föreställningar och förståelser som förekommer i mötet med oss. Vi kommer att analysera och 

dekonstruera de diskurser som förekommer i det utvalda fältet samt se på hur essentiella 

sanningar konstrueras inom diskurserna och försöka hitta och analysera de stereotyper som vi 

som forskare och allmänheten är bärare av, för att också eventuellt kunna synliggöra dessa 

och diskutera dess effekter för vår studie. 
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Övergripande frågor för studien handlar om hur mötet med Sverige och etniska svenskar ser 

ut. Om det finns en samhörighet mellan forskare och informant och hur den förståelsen i så 

fall ser ut, samt hur den påverkar samtalet. Slutligen är målet att se hur kvinnorna legitimerar 

sin kunskap om kultur och hur detta påverkar hur bilder av etnicitet görs och konstrueras i 

samtalskontexten. 

Disposition

Efter att en sammanfattande del med syfte och problemformulering inlett uppsatsen fortsätter

en presentation av bakgrunden för studien. Bakgrunden innehåller siffror kring migration och 

arbetslöshet, en kort genomgång av vad utbildningen Svenska för invandrare, SFI arbetar med 

samt hur mediebilden för kvinnor med annan etnisk bakgrund ser ut. I nästa avsnitt 

presenteras den tidigare forskning som gjorts på området, därefter de metodologiska 

överväganden som gjorts genom studiens process. Studiens fält och material får därefter en 

genomgång, samtidigt som en förklaring av hur vi behandlat detta presenteras. Metodologiska 

och teoretiska perspektiv redovisas under samma avsnitt eftersom de båda har en nära relation 

i denna studie. Diskurspsykologi och teorier kring identitet och etnicitet introduceras för att ge 

en grund åt analysen som följer. I avsnittet ”Resultat och analys” visas materialet med utvalda 

citat, vidare analyseras frågeställningarna kring identitetsprocesser, etnicitet och kultur i olika 

kontexter. Slutligen diskuteras det empiriska materialet kontra studiens metod och urval. Sist i 

uppsatsen ligger källförteckning och en bilaga över vilka frågor och ämnen som legat till 

grund för studien. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas mediebilden av ”invandrarkvinnan” samt den historiska kontexten. 

Detta för att få en bra bild över hur dagsläget ser ut, politiskt och medialt. Men också för att få 

en bra bild av studiens informanter och deras utbildning. Kvinnorna och deras syn och 

upplevelser av att migrera till Sverige har stor betydelse för hur de kan jämföras med varandra

sinsemellan, samt i en större kontext där också andra kvinnor kan ingå och ha liknande 

erfarenheter.

Sverige är ett av Europas främsta invandringsländer med över 50 000 invandrare per år. Av 

Sveriges befolkning är mer än var tionde född i ett annat land. Därmed utgör immigranterna 

en stor del av Sveriges befolkning. Enligt före detta Integrationsverket är utrikesfödda 

överrepresenterade i gruppen långvarigt socialbidragsberoende och bland kvinnor är 

arbetslöshet huvudfaktorn till att stå utanför det svenska samhället.3 I vår studie är våra 

informanter en bra representation för denna grupp eftersom de är på väg att ta större del av det 

svenska arbetslivet. Integrationsverket menar att utanförskapet beror på svårigheten att få 

kontakt med svenskar, med undantag för de tjänstemän som jobbar med flyktingärenden. 

Denna svårighet leder i sin tur till att dessa människor inte får möjligheter att komma i 

kontakt med svenskar och svenska samhället och därmed svårt för att träna språket.4

Den svenska migrationen förändrades under andra världskriget, före kriget var Sverige ett 

utvandringsland men efter övergick Sverige till att bli ett invandringsland. Enligt 

Migrationsverket ökade antalet ansökningar efter 1980-talet och avslagen på asylsökningarna 

blev allt fler. Under 90-talet har antalet flyktingar som var på flykt i Europa inte varit så stort 

sen andra världskriget.5 2006 bidrog en tillfällig lag till att rekordmånga människor fick 

uppehållstillstånd. 96 800 personer invandrade, vilket är det största antalet i Sveriges historia.6

Den tillfälliga lagen innebar att avvisade personer som inte lämnat Sverige fick en ny chans 

att bli prövade.7  De människor som kommit till Sverige och fått tillträde till det svenska 

välfärdssamhället har blivit fler, till skillnad från övriga Europa. Men efter medlemskapet i 

Schengen 2001 har flyktingpolitiken blivit alltmer restriktiv.8

                                               
3 http://www.temaasyl.se/Documents/IV/Statistikrapport_2007.pdf 090504
4 http://www.temaasyl.se/Documents/IV/Statistikrapport_2007.pdf 090504
5 http://www.migrationsverket.se/ 081031
6 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____187603.aspx 090504
7 http://www.migrationsverket.se/ 081031
8 Schierup, Carl-Ulrik (red) Migration, Citizenship, and the European Welfare State (2006:196ff)
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Sverige är ett mångfaldigt och hållbart välfärdssamhälle, men å andra sidan är det ett 

strukturerat klassamhälle. Medan antalet långtidsarbetslösa ökat i Sverige har också 

fattigdomen ökat. Under den finansiella krisen på 1990-talet märkte ett stort antal invånare i 

Sverige av arbetslöshet, framförallt de med annan etnisk bakgrund. Dessa invånare är 

överrepresenterade att leva under vad som räknas som fattigdomsgräns i Sverige. Bland annat 

finns det inom denna grupp högutbildade som länge fått ta arbeten som inte kräver någon 

utbildning. Men dessa utgörs också av ett högt antal ungdomar med annan etnisk bakgrund, 

som i förorterna är arbetslösa eller socialbidragstagande.9   

Yrkesinriktad SFI

SFI, Svenska för invandrare erbjuder en särskild yrkesinriktad kurs i svenska. Utbildningen är 

till för personer som saknar grundläggande kunskaper i svenska och som är bosatta och 

folkbokförda i den kommun som tillhandahåller kursen. I den aktuella kommunen där 

undersökningen utförs är undervisningen kostnadsfri och intagningen sker kontinuerligt, dock 

råder det kö in på utbildningen. Den särskilda yrkesinriktade kursen i svenska är till för de 

elever som har kommit upp till C- eller D-nivå. De har undervisning i skolan och praktik 

varannan vecka. Målet är att så småningom få en anställning på sin praktikplats. Eleverna får 

välja vilken bransch de vill praktisera inom, oftast blir det inom samma verksamhetsområde 

som de jobbat med tidigare. Exempel på valbara branscher är service, handel, vård, logistik 

och trafik. Den yrkesinriktade kursen följer skolverkets läroplan med extra inriktning på 

arbetsliv och den bransch eleverna valt.10

Arbetslöshet

För denna studie har kvinnor som för tillfället står utan arbete valts ut. Kvinnor som efter sin 

yrkesinriktade utbildning på SFI vill jobba på den svenska arbetsmarknaden. Samtliga 

informanter läser en specialinriktning vid SFI där de har möjlighet att praktisera på en 

arbetsplats varannan vecka. Arbetslösheten bland människor med olika etniska bakgrunder är 

högre än hos den övriga befolkningen samtidigt som politiska specialåtgärder utformas för att 

få in så många som möjligt på arbetsmarknaden.11 Det specialutformade SFI-programmet är 

                                               
9 Schierup, Carl-Ulrik (red) Migration, Citizenship, and the European Welfare State (2006:196ff)
10 För att hålla informanterna anonyma avslöjas inte vilken SFI-skola och kommun som fungerat som underlag. 
Därmed redogörs inte heller någon källa för denna information, mer än att det är klassföreståndarna för de 
kvinnor som har deltagit i studien som delgivit informationen. 
11 Olsson, Erik (red.) Franzén, C Elsie Transnationella rum. Diaspora, migration och gränsöverskridande 
relationer (2007:157)
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ett exempel på de åtgärder som skapats för att integrera människor med olika etnisk bakgrund

på arbetsmarknaden.   

I Sverige innebär ordet arbetslös att man kan arbeta och att man aktivt söker arbete.12 I denna 

studie är inte informanterna aktivt arbetssökande, de vill arbeta men måste slutföra kursen på 

SFI med ett godkänt betyg innan de kan slussas vidare i systemet direkt till arbete. Genom 

praktiktiden får de möjlighet att ta del av arbetsmarknaden och skaffa sig den arbetslivs-

erfarenhet som många arbetsgivare ställer krav på. Detta är också något som den svenske 

ekonomen Lars Andersson vid centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning (CAFO) 

poängterar. Han redogör samtidigt för att flyktingar har ”betydande svårigheter” att komma in 

på den svenska arbetsmarknaden.13

Även den tyske sociologen Thomas Faist har studerat människor med olika etnisk bakgrund

på arbetsmarknaden. Han studerade specifikt hur de unga tar sig in på arbetsmarkanden och 

fann, i likhet med Andersson, att det framförallt är svårt att ta sig in, men också att det är svårt 

att få arbete på en högre nivå, eller ett arbete där lönen räcker för att klara försörjning. Faist 

använder sig också av begreppet socialt medborgarskap, med det menar han att individen då 

är integrerad, det vill säga delaktig i det sociala och ekonomiska livet, i det land individen bor 

i. Däremot understryker Faist betydelsen av arbetslivet, genom arbetet uppnås en större 

delaktighet i samhället utöver rätt till hälsovård, bostad och utbildning. Dessutom har den som 

arbetar rätt till arbetslöshetskassa och tjänstepension.14 Det kan också benämnas som 

integrering, vilket är detsamma som integration och betyder att ta upp och anpassa sig i ett

sammanhang. Det används när man talar om att invandrare och flyktingar ska anpassa sig till 

ett nytt land. En grupp som integreras till en annan grupp behöver inte ge upp sitt modersmål, 

sina traditioner och gruppens särdrag. Parallellt med detta lär sig invandrare svenska och

anses integrerade då de tar del av den svenska arbets- och bostadsmarknaden.15 Förr användes 

begreppet assimilering, vilket är betydligt hårdare och innebär att invandrare skall bli så lika 

ursprungsbefolkningen som möjligt.16

                                               
12 Olsson, Erik (red.) (2007:158)
13 Ibid. (2007:159f)
14 Olsson, Erik (red.) Franzén, C Elsie (2007:158f)
15 http://www.ne.se/artikel/212264 Nationalencyklopedin 090326
16 http://www.ne.se/artikel/902908 Nationalencyklopedin 090326
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Utredningar och mediebilder 

Den senaste utredningen om utbildningen SFI gjordes 2002 och handlade då om hur 

skolreformen kunde förnyas och organiseras.17 Media har rapporterat om brister i 

utbildningen18 men under 2008 har regeringen tagit fram ytterligare förslag om hur kraven för 

dem som läser utbildningen ska skärpas. De innefattar: att införa nationella slutprov, begränsa 

studietiden och att låta skolinspektörer kontrollera att utbildningen håller måttet. 

Utbildningsministern och integrationsministern vill också anslå mer pengar för att öka 

kompetensen hos lärarna.19

I mitten av sextiotalet myntades begreppet ”invandrare” i Sverige för att statistiskt och 

administrativt kunna sammanföra utlänningar med uppehållstillstånd. Såväl i media som i det 

allmänna medvetandet började begreppet så småningom att associeras med annorlundaskap. 

”Invandrare, de är de som inte är som vi, och som inte på generationer kan bli som vi. 

Naturligtvis inte före detta tyskar, fransmän, vita nordamerikaner, balter och nordbor. Men de 

andra, de riktiga invandrarna.”20 Enligt Ylva Brune, journalist och lektor vid Göteborgs 

Universitet är det inte de enskilda historierna eller artiklar som utgör problemet, utan det är 

sammanhangen och de mönster och kategorier som uppstår när flera liknande historier 

presenteras i medierna. Att som journalist berätta om en ung invandrarkille som sysslar med 

kriminalitet och känner sig utestängd av samhället är att berätta något som är sant. Men om 

många journalister skriver liknande artiklar, och det är den enda typ av berättelser som 

publiceras om unga invandrare, så produceras en lögn.21 Brune skriver också att ordet 

”invandrare” uppstår mellan myndigheternas diskurser gentemot nyhetsmakandets 

förutsättningar och generella föreställningar om människor med olika etnisk bakgrund. Hon 

menar att denna konstruktion reproducerar sig själv, i den mening att såväl nyhetsmakare och 

läsare ges kunskapen att ”invandrare” är annorlunda.22  

Problematiseringen av begreppet ”invandrare” och diskussionerna om invandring som ofta 

förekommer i media handlar dels om problemet med bristen på språkkunskaper och nya sätt 

                                               
17 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/925 Statens offentliga utredningar, september 2003. 081106
18 Sveriges Radio, (sändes 080619) 
http://www.sr.se/sida/arkiv.aspx?programid=1646&artikel=2145524&date=2008-06-16 090503
19 Sveriges Radio, (sändes 080218) http://www.sr.se/cgi-
bin/international/amnessida.asp?programID=166&Nyheter=0&grupp=3724&artikel=1901580 081106
20 Brune, Ylva (red.) (1998:9f)
21 Ibid. (1998:10)
22 Ibid. (2004:213)
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att lösa detta på, och att generella bilder återspeglas hela tiden. Detta enligt organisationen 

och redaktionen på Quick Respons som sedan 1998 har granskat och kritiserat medias bild av 

invandring, integration och främlingsfientlighet.23 För att få en bra bild över hur medieflödet 

har sett ut gällande detta ämne behövs exempel från samtiden. Media har dels rapporterat och 

fört debatt om förslaget att inrätta specialiserade vårdcentraler för personer med annan etnisk 

bakgrund, vilket sattes i bruk 2008 genom Vårdval Stockholm.24 Det har också till exempel 

debatterats om språktesterna som återkom som förslag från Folkpartiet 2006.25 Hedersmord 

och debatten om slöja och könsstympning samt kriminella människor som har olika etnisk 

bakgrund tar också upp stor plats i radio, tv och tidningar i dagens Sverige. 

Med denna kunskap tar vi oss vidare till hur forskningen har sett ut inom området. Den har 

handlat om hur kvinnor med etnisk bakgrund hanterar en identifikationsprocess i Sverige, hur 

den ser ut i förhållande till den vita kvinnan samt hur jämställdhetsdiskursen fungerar i 

sammanhanget. 

                                               
23 http://www.quickresponse.nu/ 081110    
24 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=818377&rss=554 ”Vårdcentraler för invandrare” 
(publicerad 080820) 081110
25 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_331578.svd ”FP tar fram gammalt krav om språktest för invandrare” 
(publicerad 060628) 081110
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Tidigare forskning 

2003 skrevs avhandlingen Svenska för invandrare- brygga eller gräns? Syn på kunskap och 

lärande inom SFI- undervisningen26, och Marie Carlsons metod har gett uppslag för denna 

uppsats. Såväl användningen av transkribering, diskursanalys och SFI-studerande stämmer 

överens med hur vår studie genomförs. Carlson kommer fram till att det identitetsskapande 

som sker i samtalen med informanterna är mycket ambivalent. Att det är flera roller som 

representeras av kvinnorna, att det dels talas om att vara mor, kvinna, muslim och studerande, 

och att dessa roller har olika uppgifter och antaganden i Sverige. En viktig aspekt i 

intervjusituationen är hur relationen forskare och informant ser ut, Carlsson påpekar till 

exempel att resultatet kan påverkas av att forskaren blir en representant för det ”svenska” 

samhället. De skilda positionerna som kan finnas i relationen har betydelse för vad som 

skildras av informanterna, att det inte enbart finns positiva eller negativa upplevelser av att 

vara en del av ”två kulturer”. Carlson sammanfattar det som att kvinnorna kan ses som 

”brobyggare” och ”traditionsförmedlare”.27

Wuokko Knocke och Alexandra Ålund var de första att forska om kvinnor med annat etniskt 

ursprung i Sverige. Knocke är sociolog och har länge forskat kring personer med olika etnisk 

bakgrund och framförallt kvinnornas situation i Sverige, detta med fokus på arbetslivsfrågor 

och arbetsmarknadssituationen. Hennes tyngdpunkt har legat på frågor relaterade till kön, 

klass och status, samt om risker för konflikt mellan respekt och tolerans för kulturell valfrihet, 

jämställdhet och kvinnors mänskliga rättigheter. Ålund är professor vid institutet för 

forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. En av hennes tidigare artiklar heter The 

power of definitions: immigrant women and problem-centered ideologies.28 Hon menar att det 

oftast fokuseras på problem i diskussionen om kvinnor med annan etnisk bakgrund- att 

kvinnorna fastnat i en roll som offer och att de definierar sig själva som andra definierar dem. 

Ålund skriver att detta har uppmärksammats i Sverige, vilket därmed lett till att förståelser 

och resurser skapats mer och mer för gruppen. Tack vare arbete och ett större ekonomisk 

oberoende har kvinnorna fått fler möjligheter, även om de ofta har kvar behovet av kontakten 

med såväl formella som informella kvinnliga nätverk i vardagslivet. Makten hos definitioner 

ligger ofta i kampen att dels behålla de kulturella präglingar som finns, samtidigt som nya 

                                               
26 Carlson, Marie (2003) Svenska för invandrare- brygga eller gräns? Syn på kunskap och lärande inom SFI-
undervisningen
27 Ibid.
28 Ålund, Alexandra (1988) The Power of Definitions: Immigrant Women and Problem-centered ideologies
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behöver anpassas.29 Ålund har efter denna artikel bidragit till en mängd böcker som behandlar 

etnicitet och mångfaldsfrågor. I en kvalitativ studie där Ålund analyserat mönster, likheter och 

skillnader inom arbete, familj och vardagsliv. Hon kommer fram till att identitetsskapandet 

skiljer sig mellan unga och deras föräldrar och att behovet av att finna identitet är ett modernt 

fenomen. Hon menar även att det är en långvarig överlevnadsstrategi som kan ge nya 

meningar då unga i större utsträckning är mer öppna för kulturella skillnader och att 

integrationen blir mer betydelsefull.30 Ålund menar i diskussionen om unga och nya kulturer 

att de ofta får en kosmopolitisk karaktär och att relationen till omvärlden ofta handlar om ”vi 

mot dem”. Hon för en diskussion om rasism och menar att de beror på missförhållanden i 

samhället, men att bristen på känslan av jämlikhet med ”infödda” ger upphov till dialoger och 

konstruerande av band, relationer och tillhörighet.31 Ålunds verk behandlar främst kulturella 

och sociala livsvillkor i det moderna och etniskt blandade samhället, och etnicitetens 

betydelse, om kvinnligt och manligt identitetsskapande och den sociala integrationens villkor. 

Anna Lundstedt, ytterligare en forskare inom ämnet, har skrivit en doktorsavhandling vid 

Göteborgs universitet. Den behandlar kvinnor med olika etnisk bakgrund och kvinnor födda i 

Sverige men har till skillnad från ovannämnda forskare studerat ”vit governmentalitet” där 

vithet är utgångspunkten. Syftet var att belysa problematiken utifrån ett nytt perspektiv och 

studera hur ”vit kvinnlighet” konstrueras. Detta för att tydligare förstå det utvalda fältet, 

textilprojekt, i en postkolonial kontext. Genom diskursanalys har Lundstedt funnit diskurserna 

om vit mångkulturalism och om vit heteronormativitet. Att koloniala föreställningar 

reproduceras om ”den Andre” då kvinnorna valts som målgrupp i textilprojekten. Hon menar 

även att i diskurserna inom projektet möjliggörs det för ”vit kvinnlighet” att iscensättas och i 

relationen till subjektpositionen ”invandrarkvinna” praktiseras vit governmentalitet.32

Lundstedt hänvisar till Ghassan Hages teori om vit governmentalitet och förklarar den som en 

”historisk konstruktion av normer, koder, smak och kroppslighet.”33 Hon menar att vithet är 

en fantasi och att den, enligt Hages, måste upprätta en illusion av sin egen enhetlighet och 

identitet.34 Närmare är begreppet användbart för att kritiskt se på debatten om 

mångkulturalism, nationalism och migration. Att åsikter om dessa går isär men att de två 

                                               
29 Ålund, Alexandra (1988)
30 Ålund, Aleksandra (1987) Will They Still Be Dancing? Integration and Ethnic Transformation among 
Yugoslav Immigrants in Scandinavia
31 Olsson, Erik (red.), Ålund, Aleksandra (1999) Etnicitetens gränser och mångfald
32 Lundstedt, Anna (2005) Vit governmentalitet - Invandrarkvinnor och textilhantverk - en diskursanalys
33 Ibid. (2005:13)
34 Lundstedt, Anna (2005:13) Hage, Ghassan (1998:58)
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grupperingarna ”för” och ”emot” mångkulturalism utgår från samma bild av ”den Andre”.

”Båda sidorna intar positionen att värdera och styra över den Andre.”35 Alltså de har åsikter 

om, eller vill bestämma över huruvida invandring ska öka eller minska och detta grundar sig 

på ”vit överhöghet”, att det är den vita ledningen som styr.36 Vithet syftar inte enbart till 

hudfärgen, utan framförallt till de konstruktioner och sociala attribut som styr vilken grad av 

vithet man kan uppnå.37 Governmentalitet kan översättas till styre över mentaliteten, govern 

som kan betyda styra, regera eller leda, medan mentalitet handlar om fantasi och inställning.38   

Paulina De los Reyes är docent i ekonomisk historia och har forskat mycket kring 

arbetslivsfrågor med feministiska teorier. Hon framhäver att forskning inom dessa ämnen 

också måste fokusera på integration och jämställdhet. Hon har bland annat skrivit Framtidens 

feminismer39 och Mångfald och differentiering, diskurs, olikhet och normbildning.40 De los 

Reyes kritiserar den svenska genusforskningen och menar att ”invandrarkvinnor” saknas. Hon 

anser att begreppen ”svenskhet” och ”invandrarskap” bör problematiseras. De los Reyes har 

en teori om att den svenska jämställdhetsdiskursen utesluter såväl kvinnor som män med 

annat etniskt ursprung och att ”svenskhet” blir en norm och i relation till det blir 

”invandraren” avvikande.41 Detta är något som vi tar i stor beaktning i kommande analys 

tillsammans med den vita governmentaliteten. 

Diana Mulinari är ytterligare namn som rört sig inom denna forskning. Mulinari har fokuserat 

på genusdebatten från flera perspektiv. Tillsammans med Kerstin Sandell och Eva Schömer 

har Mulinari sammanställt antologin Mer än bara kvinnor och män – feministiska perspektiv 

på genus. De eftersträvar att spegla och utmana den svenska genusvetenskapen. Titeln syftar 

på att genusvetenskap handlar om mer än kvinnor och män, att konstruktionen av genus även 

måste förstås i relation till exempelvis klass, etnicitet och sexualitet,42 i likhet med den 

postkoloniala feministiska kritiken och det som vår studie strävar efter. Antologins författare 

är kritiska till att svensk genusforskning många gånger likställs med ”svensk heterosexuell 

kvinna”. De är även kritiska mot att avvikelser ständigt betonas, såsom exempelvis 

                                               
35 Lundstedt, Anna (2005:19)
36 Ibid. (2005:19)
37 Ibid. (2005:21)
38 Ibid. (2005:18)
39 De los Reyes, Paulina (2007) Framtidens feminismer
40 De los Reyes, Paulina (2001) Mångfald och differentiering, diskurs, olikhet och normbildning
41 Mulinari, Diana, Sandell, Kerstin, Schömer, Eva (red.) Mer än bara kvinnor och män – feministiska perspektiv 
på genus (2003:175)
42 Ibid. (2003:11)
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”invandrarkvinna”. Antologin är tänkt som ett bidrag i debatten och problematiseringen om 

genusvetenskap och feministisk politisk praktik.43 I artikeln ”Teorier för en antirasistisk 

feminism – dialoger” granskar Mulinari den feministiska debatten om genus och 

”ras”/etnicitet. Hon har upptäckt att den rådande överfokuseringen på genus i debatten har 

osynliggjort överordnade strukturer av kvinnlighet och underordnade strukturer för 

maskulinitet.44 Flera av författarna och artiklarna har stor relevans till denna studie eftersom 

den feministiska debatten genomsyrar analysen om hur genus och etnicitet konstrueras i 

samtalen, och detta i ett förhållande till hur det görs generellt i dagens samhälle. 

Marta Cuesta som är lärare i Sociologi har studerat vardagssamtal i artikeln ”Vardagssamtal 

mellan kvinnor. Feministiska reflektioner kring berättandet.” Cuesta skriver om

vardagsrasismen, som hon beskriver som en av samhällets maktstrukturer, hon beskriver hur 

de skapas, speglas och ifrågasätts i vardagsinteraktionen.45 Avsikten med studien var att 

synliggöra de involverades erfarenheter och föra in dem i en gemensam historia och 

strukturella positioner. I samtalen märks sociala relationer och eventuella maktrelationer. I 

samtalen syns även en identifikationsprocess hävdar Cuesta.46

Cecilia Person vid historiska institutionen i Lund, har studerat hur kvinnliga flyktingars 

livsvillkor och identitet skapas. Person har även publicerat artikeln ”Hemma, var ligger det 

någonstans?”47 som också har anknytning till denna uppsats på så sätt att den behandlar 

kvinnors berättelser med hjälp av teorier om hur genusidentiteter förstås i relation till 

nationsskapande och diasporiska identiteter.48 Hon menar att kvinnornas identiteter är 

beroende av kontexten.49 En annan sak Person kommer fram till är att västerländska 

samhällen behöver den ”Andre” i identifikationen av dem själva. I hennes studie syns en 

maktutövning som använts för att särskilja och disciplinera kvinnliga flyktingar. Slutligen 

hävdar Person att diskursen om nationen och ”vi” har en stark relation till rätten till 

medborgarskap.50

                                               
43 Mulinari, Diana (2003:20)
44 Ibid. (2003:19)
45 Ibid. (2003:18)
46 Mulinari, Diana (red.) Cuesta, Marta (2003:131ff)
47 Törnqvist-Plewa, Barbara (red.) Person, Cecilia (2000) Sverige och Polen. Nationer och stereotyper
48 Mulinari, Diana (red.) (2003:18)
49 Ibid. (2003:182)
50 Ibid. (2003:184)
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Vår studie avser att behandla flera av de ovannämnda forskarnas ämnen samtidigt som den 

bidrar till ytterligare perspektiv. Eftersom vår roll som forskare tas i stor beaktning på det 

empiriska materialet går det att analysera diskursen från nytt håll. Vår position inom fältet blir 

alltså tvärvetenskapligt då vi rör oss kring framförallt etnicitet, genus och språk samt hur 

dessa fungerar för identitetsskapandet inom samtalskontexten. På ett tvärvetenskapligt sätt tar 

vi vara på utvalda delar ur dessa forskares perspektiv och synsätt. Vi använder oss framförallt 

av deras beskrivningar och teorier om de identitetskapande processerna och de roller och 

positioner som tas i vardagssamtal, men också en del av deras tankegångar kring hur 

maktpositioner synliggörs i samtalskontexten. I likhet med många av forskarna anser vi att 

maktpositionerna och den övergripande analysen kräver ett tvärvetenskapligt perspektiv då 

det inte enbart är genus, klass, etnicitet eller sexualitet som är betydande. Det är just 

samspelet mellan dessa och i skärningspunkten av dem som skulle kunna upptäcka hur 

positioner och identiteter görs. I och med att det empiriska materialet utgörs av 

intervjumaterial och transkriberingar av olika samtalskontexter får språket en stor roll i 

studien.  
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Metodologiska överväganden under forskningsprocessen

Detta avsnitt behandlar främst studiens urval, hur intervjuerna genomförts och hur det 

insamlade materialet hanterats genom transkription och lagring. En viktig del är också 

informanternas anonymitet och förankring av de forskningsetniska riktlinjer som bör följas.

De metodologiska och teoretiska perspektiven som senare bygger upp analysen följer i 

avsnittet efter detta.

Studiefält, material och urval 

Studiefältet och avgränsningen för denna studie är samtliga kvinnor i två klasser på en 

yrkesinriktad SFI-utbildning i en mellanstor svensk stad. Kvinnorna läser den sista eller näst 

sista terminen på en kurs där de varannan vecka har undervisning och den andra veckan 

praktik. Dessa kvinnor valdes för studien på grund av deras situation av att vara både utanför, 

och samtidigt, på väg in på den svenska arbetsmarknaden.

Sammanlagt genomfördes 21 intervjuer för studien och varje intervju varade i ungefär 30-40 

minuter. Kvinnorna i urvalsgruppen kommer från olika länder, de har varit bosatta i Sverige 

mellan ett till sju år och har läst svenska mellan ett till tre år, med vissa undantag för uppehåll 

i studierna. Av dessa 21 intervjuer har vi sedan valt ut sju kvinnor som ligger till grund för

analysen, en från Europa och sex från mellanöstern/Asien, vilka också var överrepresenterade 

i den stora urvalsgruppen. Dessa sju kvinnor valdes ut på grund av åldersspridning, sin 

språkfärdighet, men också för att de visade skillnader sinsemellan gällande livssituation och 

åsikter. De har olika typer av familjeförhållanden, arbetslivserfarenhet och erfarenhet av att ha 

bott i Sverige olika lång tid. Att ha insikten om vad de övriga 14 kvinnorna har berättat tillför 

ytterligare kunskaper om gruppen. Samtidigt som det är individernas upplevelser studien 

behandlar så kan vi alltså se samband för hur fler kvinnor med etnisk bakgrund konstruerar 

identitet och etnicitet i en större kontext. 

Om intervjumetod och transkribering 

Intervjumetoden för denna studie har följt den ostrukturerade intervjuformen, men med vissa 

inslag av den semistrukturerade och den fokuserade intervjumetoden.51 Frågorna har varit 

specificerade, men det har samtidigt funnits en stor frihet och möjlighet att fördjupa svaren, 

vilket inte tillåtit standardisering och jämförbarhet i full utsträckning. Standardiserade frågor 

om ålder, ursprung, familjeförhållanden, utbildning, religion och så vidare ger dock en delvis 

                                               
51 May, Tim Samhällsvetenskaplig forskning (2001:150f)
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strukturerad form. Likt den ostrukturerade formen har dessa intervjuer haft en öppen karaktär, 

vilket enligt Tim May skapar en utmaning av forskarens förutfattade meningar, men ger 

samtidigt en möjlighet för informanten att svara utifrån sin egen referensram.52

May beskriver de problem som kan uppstå vid intervjuer, bland annat att det kan uppstå en 

intersubjektiv förståelse mellan intervjuaren och den som intervjuas. May menar att det råder 

ett krav på objektivitet för att uppnå den distans som krävs för att kunna analysera situationen 

och samtalet,53 men för att hitta balansen mellan totalt engagemang och distanserad tystnad54

går det inte vara objektiv fullt ut. Mays teorier går med denna medvetenhet att anpassa på det 

aktuella materialet. Studiens syfte följer diskurspsykologins perspektiv vilket innebär att 

förändlighet genom material och teori är grundläggande. Informanternas skildringar ska 

analyseras på så vis att de ses som individer, kvalitativa utsagor ses alltså med perspektivet 

om att de inte är beständiga. Detta återkommer vi till senare.

Vid fokuserade intervjuer är skapande av tillit helt avgörande, då metoden avser att få en 

förståelse av den intervjuades perspektiv. Den fokuserade intervjun kräver att forskaren 

bygger upp ett förtroende och en samarbetsvilja hos den som blir intervjuad. Språket är mer 

än bara det verbala talet, det är också det som representerar informanten. Om forskaren vill 

komma bakom den officiella representationen eller ”fasaden” för att komma djupare måste ett 

förhållande där tillit skapas finnas.55 För att komma runt den officiella representationen kan 

generella frågor som ”hur ser en vanlig dag ut?” leda in till mer specifika frågor som besvarar 

de egentliga frågorna.56 Då går det att till exempel finna svar på vem som sköter hemmet eller 

ansvarar för barnen, utan att ställa en specifik fråga kring jämställdhet och arbetsfördelning i 

hemmet. May understryker att intervjudata inte bara är förmedlad av den intervjuade, utan 

också av den som intervjuar. Även intervjuarens tolkningar och hypoteser ligger till grund för 

hur materialet kan analyseras. För att forskaren ska kunna förstå och förklara sociala 

händelser och relationer krävs det en förståelse av styrkan och svagheterna hos respektive 

intervju- och analysmetod. 57

                                               
52 May, Tim Samhällsvetenskaplig forskning (2001:150f)
53 May, Tim (2001:155)
54 Ibid. (2001:155)
55 Ibid. (2001:159f) 
56 Ibid. (2001:160)
57 Ibid. (2001:176)
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Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga) som behandlade följande 

teman; Bakgrund, Sverige, Situationen idag och Det sociala/språket. Till dessa teman ställdes 

stödfrågor i den ordning som passade in i samtalet. Intervjuerna var tämligen fria, med viss 

styrning av tematiken och de övergripande frågeställningarna. Vid behov ställdes också 

spontana följdfrågor som anpassades beroende på samtalskontexten. Intervjuerna skulle 

besvara frågor om hur kvinnornas situation ser ut och hur den upplevs av dem som enskilda 

individer. Frågor om den generella bilden av Sverige och integration ställdes till samtliga 

kvinnor. Fokus för studien ligger på språket och kommunikationen, därmed ställdes många 

frågor kring språk, modersmål och hur viktigt det svenska språket är för dem i integrationen 

och i självförsörjningen samt självständigheten.

Intervjuerna har spelats in på band och därefter transkriberats. Innan bandspelaren sattes på 

förklarade vi för informanterna att de är anonyma i uppsatsen, att det inspelade materialet 

skall användas till en studie, och att de har möjlighet att avbryta sin medverkan när de vill. 

Vid transkriberingen av materialet skrevs samtalet ut exakt efter det inspelade materialet. 

Paus, skratt, störningsljud finns nedskrivet, dock har inte kroppsspråk och annan ansikte-mot-

ansikte kommunikation kunnat dokumenteras. Vi har citerat de inspelade intervjuerna rakt av 

och inte gjort några ändringar eller justeringar. Detta för att visa på hela samtalet, såväl 

informanternas språkbruk som vårt eget. Med verktyget tolkningsrepertoar har vi letat efter 

upprepningar eller andra mönster som kunde bidra till analysens grund. Läs mer om detta i 

avsnittet ”Metodologiska och teoretiska perspektiv”. Till transkriberingen och analysen finns 

kvinnornas ungefärliga ålder, hemland, vistelsetid i Sverige, civilstånd. I analysen ges 

exempel på både intervjuarnas och informanternas språk, detta för att tydliggöra hur förståelse 

skapats i samtalskontexten och intervjusituationen, samt hur stereotyper och till viss del 

förförståelse formar frågorna och samtalen.

Interaktionen i intervjusituationen 

Första mötet med informanterna ägde rum under en förmiddag när vi deltog i lektioner hos de 

båda klasserna. Vi presenterade syftet med studien och två veckor senare påbörjades 

intervjuarbetet. Materialinsamlingen pågick under fyra dagar och kvinnorna tog frivilligt paus 

från pågående lektion för att genomföra intervjuerna i ett enskilt rum. Vid varje 

intervjusituation närvarade en informant med oss. En av oss med huvudansvar och en som 

ställde följdfrågor vid behov och som informerade om anonymitet samt hur materialet skulle 

komma att användas. Vid intervjusituationen var det i de flesta fall första gången som 
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informanten träffade oss enskilt, tidigare hade endast samtal och interaktion ägt rum i 

klassrummet och i korridorerna på rasterna, samt utanför skolan på gården.

Eventuella språkbrister och andra eventuella missförstånd är viktiga att ta upp, vid 

transkriberingen upplevde vi att språket blev sämre när det hamnade på papper, medan 

språket "i rummet" upplevdes som bra. Detta kan bero på det kroppsspråk, den ögonkontakt 

och annan ansikte- mot- ansikte kommunikation som gav en förståelse i samtalskontexten och 

som inte kunnat återges vid transkribering. Men att vi har varit två personer som hjälptes åt 

med att förstå språket har varit grundläggande. Vi anser att detta påverkar studien, både 

positivt och negativt. Denna typ av insamlande av material där personer med annan etnisk 

bakgrund får möjlighet att pröva sin kommunikation på svenska är viktig. Samtidigt som 

insamlandet kan bli en aning fåordigt och inte alltid så uttömmande som det skulle kunna 

önskas, men vi ser det som att svaren inte är det viktigaste utan hur informanterna svarar är 

det väsentliga för denna typ av studie. 

Forskaren Marta Cuesta skriver att berättelser är ett centralt verktyg inom såväl feministisk 

teori som kvalitativ forskning. Berättelserna visar olika positioner då de är formade av de 

maktspänningar som finns i relationer.58 I kvalitativ forskning grundas konversationerna på 

intersubjektivitet, att resultatet gestaltas genom en ”perspektivmedvetenhet”, en feministisk 

positionering. Forskarens egna erfarenheter och positionering får betydelse för hur denne 

tolkar och möter sina objekt. Maktrelationen är något som starkt påverkar vid kvalitativ metod 

då den vardagliga verkligheten undersöks och analyseras. I forskningssituationen innebär 

mötet med ”den Andre” en subjektiv dimension, där forskaren interagerar genom att skapa, 

utveckla och samla erfarenheter. Forskaren har en viktig roll, denne måste undvika 

förutfattade meningar och se till så att inte fördomar sprids. Vid en ”nära” forskning måste 

forskaren göra ett ställningstagande och samtidigt vara medveten som sina egna möjligheter 

att styra undersökningen. Det är viktigt att hantera ojämlikheter i de relationer som formas 

under intervjun.59 Detta hanteras genom att ta relationen och vår position i beaktning, genom

att medvetandegöra vår bakgrund gentemot informanterna. Vi har också analyserat vår egen 

medverkan. På så sätt reflekterar vi öppet om den så kallade vita governmentaliteten som 

presenterades i ”Tidigare forskning”.

                                               
58 Mulinari, Diana (red.) Marta Cuesta (2003:119)
59 Ibid. (2003:120f)
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Validitet, kunskapsanspråk och tolkningspraktik

Positionering inom forskning handlar om att förstå verkligheten, i dess helhet och att 

framkalla legitim kunskap på så sätt att forskaren utgår från individernas subjektiva 

berättelser och ifrågasätter maktförhållanden som kan finnas i olika positioner.60

Denna studie är kvalitativ i den mening att det är de enskilda kvinnornas berättelser som 

skildras. Kvinnorna representerar endast sig själva och sina åsikter, därför bör alltför stora 

generella och allmängiltiga slutsatser undvikas. De sju intervjuerna kan visa på mönster i 

samtalskontexten i och med att de utförts på ett liknande sätt, samtidigt som den går att 

jämföra med liknande studier, däremot kan den enbart göra kunskapsanspråk på detta 

material. Väsentligt i studien har varit att uppmärksamma hur såväl tal som text är förankrade 

i olika kontexter och förbestämda samtalsmönster som därmed också går att relatera till 

vidare tolkningsramar. Att hitta och analysera de stereotypa föreställningar som vi som 

etniska svenska kvinnor representerar är av stor betydelse. De föreställningar och 

förförståelser som underliggande styr vår uppfattning av kvinnorna styr samtalet och är 

viktigt att kartlägga och analysera.  Stereotyper finns inlärda i våra sociala erfarenheter, de 

bidrar till att skapa ordning i vår sociala omvärld.61 De är svåra att undvika, men också 

intressant att studera eftersom de ständigt finns där i den sociala interaktionen, ibland 

omedvetet. Viktigt att ta hänsyn till vid studier av stereotyper är begreppet "Doxisk 

stereotypisering" som Pierre Bourdieu använder då han beskriver de aspekter av en kultur 

som tas för givna utan att ifrågasättas. De förekommer i mångetniska samhällen och fungerar 

som självförverkligande visioner. Bourdieu menar att eventuella negativa stereotyper som 

förekommer hos den dominerande gruppen kan komma att bli en del av den 

stereotypiserande gruppens självbild. Sådana stereotypiseringar bygger på skillnader i 

inflytande och maktförhållande mellan grupperna och individerna.62 Vilket ofta kan handla 

om rasism. En ytterligare aspekt med våra respektive roller, gäller makten att representera 

andra, det vill säga om informanterna kommer att kunna känna igen sig och tycka att vi som 

forskare har tolkat och framställt deras berättelser på rätt sätt.63 Eftersom språk och 

översättningen oss emellan till viss del är bristfällig, är förståelsen av informanten i sig men 

också av transkriberat material i efterhand mycket väsentlig att vara noggrann med. Detta är 

något som finns i åtanke genom hela arbetet av materialet. Närgranskning av 
                                               
60 Mulinari, Diana (red.) Marta Cuesta (2003:121)
61 Hylland Eriksen, Thomas Etnicitet och nationalism (1998:36)
62 Ibid. Bourdieu (1977), (1998:68)
63 Lundberg, Svante Flyktingskap: latinamerikansk exil i Sverige och Västeuropa (1989:17)
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meningsskapande och interaktion sker i analysen av intervjumaterialet. I denna studie ses 

materialet som social text. De exempel som plockas fram i analysen kan visa på de stereotypa 

uppfattningar och de mönster som förekommer i den sociala interaktionen.

Forskningsetik

Vid materialinsamling och intervjuarbete är de etiska aspekterna viktiga att ta hänsyn till. De 

moraliska och etiska riktlinjer som fastställts av Vetenskapsrådet bör följas, dessutom krävs 

en medvetenhet och respekt för de personer som ingår i forskningsprojektet. Forskningsetik 

för samhällsvetenskapliga studier regleras inte av regler och lagar utan handlar om råd och 

rekommendationer.

Inom forskningsetik finns fyra viktiga begrepp, sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet, som ibland används synonymt men som behandlar olika delar. I detta 

forskningsprojekt är det främst begreppet anonymitet som är aktuellt. Det innebär att 

intervjupersonernas svar anonymiseras så pass att en viss uppgift eller åsikt inte kan kopplas 

till en individs identitet. I denna studie förekommer som tidigare nämnts inte kvinnornas 

namn eller vilken stad de bor i, men däremot ålder, hemland, vistelsetid i Sverige, civilstånd 

och antal barn. Integriteten är viktig att skydda för informanterna, den delen av informationen

som framkommit i intervjuerna kan vara känsliga för dem och behöver därför skyddas 

särskilt, sådan information kommer inte att offentliggöras i analysen om de inte har betydelse 

för resultatet. Om sådan typ av information anses av stor vikt kommer ytterligare skydd och 

eventuellt omskrivningar av exakt händelse att skrivas om utan att för den skull ändra 

innebörden i innehållet. 

Anonymisering krävs för att en studie ska kunna godkännas som etiskt riktig. En nackdel med 

alltför strikta krav på anonymitet är att forskarnas uppgifter blir mycket svåra eller omöjliga 

att kontrollera. I detta fall är intervjuerna inspelade på band och sedan transkriberade i text. 

Det inspelade materialet har endast spelats upp av och för forskarna själva och har sedan 

kasserats. Graden av krav på anonymitet och andra forskningsetiska aspekter varierar 

beroende på värdet av forskningsprojektet, det vill säga hur stor den förväntade 

kunskapsvinsten är och i vilken utsträckning studiens resultat kommer att nå ut.64 Eftersom 

                                               
64 http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980005790/integritetskansligt_forskningsmateria2l.pdf
Vetenskapsrådet, 081015
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studien publiceras finns en förhållandevis stor tillgänglighet och offentlighet att ta hänsyn till 

vid behållandet av informanternas anonymitet och integritet. 

Förutom de forskningsetiska begreppen som beskrivits ovan finns också ytterligare fyra 

huvudkrav på forskningen som reglerar individskyddskravet; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskarna ska informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagarna om forskningsstudiens 

syfte. Som sagt ska informanterna upplysas om vad deras uppgift i projektet är, att de deltar 

frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande om de önskar. Samtyckeskravet är ytterligare 

ett skydd för de medverkande att kunna reglera sitt deltagande. Forskaren måste ha 

deltagarens samtycke. Deltagaren har rätt att bestämma hur länge och under vilka villkor de 

vill delta i studien. Konfidentialitetskravet innefattar kravet att samtliga deltagares uppgifter 

och personuppgifter behandlas och förvaras efter största möjliga konfidentialitet så att 

obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. Enskilda individer ska inte kunna identifieras av 

personer utanför forskningsgruppen. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet innebär att 

insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål och kan 

ej utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.65 Samtliga av dessa 

krav har uppfyllts. Dock bör det tilläggas att flera lärare vid utbildningen och samtliga i de två 

aktuella klasserna, både män och kvinnor, känner till studien och vilka som intervjuats. Ingen, 

förutom vi själva känner till vilka sju kvinnor av de 21 som intervjuades och användes till 

undersökningen och vilka som inte längre används. 

Då ljud och videoupptagning sker i samband med insamlande av forskningsmaterial krävs att 

forskaren meddelar respondenten om detta i början eller innan intervjun startar. 

Inspelningsmaterial får inte utlämnas till andra utanför forskargruppen förutom vid enstaka 

undantag då samtliga inblandade har gett sitt medkännande. Forskaren måste ge så utförlig 

information som möjligt om hur material kommer att hanteras och användas.66

Vid forskning är behandling av personuppgifter, det vill säga all form av information som 

direkt och indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person, mycket hårt reglerat. Så kallade 

känsliga personuppgifter, uppgifter som kan avslöja ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, 

                                               
65http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_principer_fix.pdf
Vetenskapsrådet, 081015
66 http://www.esomar.org/uploads/pdf/ESOMAR_Codes&Guidelines_TapeAndVideoResearch.pdf 081015
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religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmedlemskap, hälsa eller sexualliv, är ännu 

striktare att hålla konfidentiella i så stor uträckning som möjligt. Då personuppgifter 

behandlas, exempelvis samlas in, registreras, organiseras, lagras, bearbetas och utlämnas 

krävs att de behandlas med så hög grad av anonymitet som möjligt. I ett forskningsprojekt ska 

det framgå vem eller vilka som har ansvaret för uppgifterna.67 I denna studie förekommer en 

del känsliga personuppgifter som informanterna specifikt har meddelat att de vill hålla strikt 

konfidentiellt. Detta har tagits hänsyn till och dessa uppgifter ansvaras av oss.

I denna studie bör även forskningsetiska problem i samband med studiet av främmande 

kulturer medvetandegöras. Främmande sedvänjor och kunskapsideal måste respekteras.68

Samtycke och överenskommelse mellan informanter och forskare är extra viktigt i de fall då 

kulturer och kulturella arv kan ha en diskriminerande eller minoritetsställningen gentemot den 

övriga kulturella arenan. Detta är en av de huvudsakliga aspekterna som kommer att tas upp i 

analysen. 

Sammanfattning

De metodologiska övervägandena har i denna studie följt de forskningsetniska riktlinjer som 

rekommenderas. Urval, avgränsning, intervju- och transkriberingsmetoder har beskrivits för 

att ge en så tydlig bild av processen som möjligt. Samtalens innehåll i form av språk och 

kommunikation har diskuterats i samband med ett genomgående resonemang av interaktionen 

i intervjusituationerna. Eventuellt förekommande stereotypiseringar och förförståelse hos oss 

har medvetandegjorts, även eventuellt rådande maktförhållande eller samförståelse mellan 

intervjuarna och informanter har klargjorts. Samtliga deltagare har kunskap om studien och 

dess syfte, samt känner till sin rätt att avbryta sin medverkan när de önskar. Särskild vikt har 

lagts vid säkerställandet av informanternas anonymitet och informationens sekretess, i 

synnerhet då de känsliga personuppgifterna som förekommer i analysen behandlas.

                                               
67 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000342/Personuppgifter_7.pdf Vetenskapsrådet,
081015
68 http://www.codex.vr.se/oversikter/humsam/culture.html Vetenskapsrådet, 081015
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Metodologiska och teoretiska perspektiv 

I detta kapitel kommer metoden att presenteras och ledas av diskursanalys som gör att kärnan 

och mönster i materialet av de aktuella djupintervjuerna kan utläsas. Språkbruk och retorik är 

viktiga för analysen eftersom syftet dels är att eventuellt kunna urskilja mönster i 

berättelserna. Jonathan Potters analysverktyg, tolkningsrepertoar, är användbar då den 

systematiskt förklarar sociala representationer och bidrar till att förstå termer, attityder och 

värderingar i en social interaktion.69 Vidare presenteras också här teoretiska perspektiv kring 

identitet, etnicitet och postkolonialism för att ge en helhetsbild över forskning historiskt men 

också i relation till denna studie. Flera begrepp introduceras inför analysen som grundar sig i 

diskursanalysens metod men som utvecklas i vidare kontexter med hjälp av de teoretiska 

perspektiven. 

Diskurspsykologi

Teori och metod är sammanlänkade i diskursanalys. Språket är inte enbart en 

informationskanal som förmedlar sinnestillstånd och beteenden eller enbart kommunicerar 

olika typer av fakta om världen, utan språket konstituerar sociala identiteter och relationer i 

den sociala världen. Förändringar i diskursen förändrar även den sociala världen.70 Inom 

diskurspsykologi analyseras språkbruket empiriskt i de kontexter där de utvecklas.71

Diskurspsykologin uppfattar identiteter som diskursiva, vilket innebär att människor inte har 

en fast identitet.72 Ur samtalen är det viktigt att analysera hur och varför något sägs, det vill 

säga hur språket konstitueras i samspelet. I vissa fall kan förväntade konventioner 

reproduceras. För att tydliggöra vad som sägs i studien ska de diskurser som existerar i 

kontexten analyseras, på så sätt blir dess innehåll och essens framträdande.

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips påpekar att Jonathan Potter och Margret 

Wetherell har en bred definition av diskurs där alla typer av verbala och skriftliga texter ingår 

- såväl betydelser, samtal, berättelser, förklaringar, redogörelser och anekdoter.73 Potter och 

Wetherell poängterar att språkbruket är flexibelt och dynamiskt och väljer att kalla den 

diskursmodell de skapat för ”The interpretative repertoire”, eller tolkningsrepertoar. Den 

bygger på ett register av termer och metaforer som tillsammans karaktäriserar framställningen 

                                               
69 Potter, Jonathan, Wetherell, Margret Discourse and Social Psychology – Beyond Attitudes and Behavior
(1987:146)
70 Winther Jørgensen, Marianne, Phillips, Louise Diskursanalys som teori och metod (2000:10ff)
71 Ibid. (2000:97)
72 Ibid. (2000:106)
73 Ibid. (2000:114f)
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av attityder och värderingar.74 En tolkningsrepertoar kan enkelt förklaras som termer och 

begrepp vilka används vid tal för att konstruera olika versioner av verkligheten,75 något som 

både vi och informanterna är bärare av. I den sociala interaktionen finns det stereotypa 

föreställningar och andra värderingar som påverkar interaktionen och samtidigt reproduceras 

genom samtalet. I denna studie är tolkningsrepertoar användbart då system kan urskiljas och 

samtidigt synliggöra kärnan för det som karaktäriserar det specifika i det sociala samspelet. 

Det går även att analysera informationen så att auktoritet synliggörs i samspelet mellan 

forskare och informant.76 Detta sker genom att man fokuserar på återkommande och 

karaktäristiska ord och begrepp. 

Potter & Wetherell har kartlagt rasism med diskurspsykologins metoder. De vill reda ut olika 

sociala fält av diskurser, och hur dessa präglas av subjektiva uppfattningar. Hur en individuell 

uppfattning kan få fäste i större sammanhang. De analyserar kring olika orsaker för rasism 

och paralleller mellan dessa och poängterar att när rasism idag analyseras är det viktigt att titta 

på de historiska diskurser som finns och att ”verklighet”, ”samhälle” och ”identitet” är 

centrala begrepp i samtidens diskurser gällande rasism.77 De menar att rasism måste ses som 

en serie av ideologiska effekter, och att ord styr rasismens manifest.78 Formuleringen för ett 

gemensamt språk är viktig då man talar om relationer inom grupper i alla samhällen. 

I diskurser om rasism definieras kultur ofta som något oförändligt men också som något 

traditionsenligt och något som hör till dåtiden, vilket i de flesta sammanhang hamnar i fack 

som ”konservativt” eller också som ”nostalgiskt”, och något som ”hänger kvar”.79 Det 

diskursiva perspektivet på identiteter är användbara för vår studie och vårt empiriska material, 

då vi i tidigare forskning har kunnat se att identifikationsprocessen har varit förändlig vid 

migration. Detta blir intressant att analysera i samband med Potter och Wetherells 

resonemang kring rasistiska diskurser. Eftersom vårt syfte, material och vår metod är förenligt 

med tvärvetenskapliga perspektiv, i nästa avsnitt går vi in på detta närmare.

                                               
74 Potter, Jonathan,  Wetherell, Margret (1987:138) 
75 Winther Jörgensen, Marianne, Phillips, Louise (2000:114f)
76 Potter, Jonathan, Wetherell, Margret (1987:149)
77 Potter, Jonathan, Wetherell, Margret Mapping the Language of Racism – Discourse and the legitimation of 
exploitation (1992:2ff) 
78 Ibid. (1992:59ff)
79 Ibid. (1992:118ff)
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Identiteter 

Diskurspsykologin utgår således från att identitet skapas av språkets symboliska ordning i 

samhällets diskurser. Det betyder att identiteter kan vara socialt och kulturellt bestämda.80

Men att de, precis som vi nämnde tidigare, därför inte behöver vara konstanta. Det 

konstruktionistiska perspektivet ser identitet och skillnaden mellan ”vi” och ”dom” som ett 

resultat av de gränsdragningar som lyfter fram det som specifikt utmärker en grupp. Själva 

konstruktionen av en identitet sker i en process som ser olika ut från fall till fall. En 

uppfattning är att identitetsbildningen sker medvetet, vilket på ett sätt kan appliceras på vår 

analys där identiteter kan vara skapade genom konstruerandet av språket. Vid konstruktionen 

av etniska identiteter refereras det ofta till härstamning, kultur, tradition, språk, religion och 

ras. Dessa används genom att en eller flera av dem lyfts fram särskilt för att sammanföra 

gruppen.81 För att en minoritet ska behålla sin identitet (eller kulturella bakgrund) behövs 

språket för att utmärka gruppen men samtidigt hindrar det gruppen från att uppnå jämlikhet 

med majoritetsbefolkningen.82 Det blir tydligt om man tittar på minoritetsbefolkningar i 

Sverige som exempelvis romer och samer som genom bland annat sitt språk differentieras 

från majoritetsbefolkningen. Detta är relevant i diskussionen om hur språket påverkar våra 

informanter och deras språkutveckling på SFI. Om gruppen upplever ett hot eller om 

maktförhållandena mellan olika grupper förändras kan det i vissa fall stärka identiteten och 

utveckla en aktiv och medveten identifikation.83 Såväl identiteter som grupptillhörighet 

definieras alltid i relation till ickemedlemmar av gruppen. 

Etnicitet, transnationalism och diaspora

Varje människa tillhör en etnisk grupp, oavsett vilket land eller vilken världsdel vi lever i.84

Identiteter och gruppidentiteter leder oss in på begreppet etnicitet som till stor del styrs av 

identitetsbildande. För att kunna tala om etnicitet behöver en gruppering av människor och 

grupprelationer ske. Inom socialantropologin innebär begreppet etnicitet, relationer mellan 

grupper som ser på sig själva och betraktas av andra, som kulturellt olika.85 En människas 

etnicitet bestäms utifrån flera aspekter, bland annat styrs den av religiösa, nationella, 

ekonomiska och koloniala processer.86 Etniciteten både uppstår och blir relevant i de sociala 
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83 Olsson, Erik (red.) Johansson, Rune s.96
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situationerna.87 Etnicitet är inte en kulturell egenskap utan en form av en relation.88 Vi ser att 

definitionen av etnicitet är viktig för denna studie, samtidigt som den också behöver 

diskuteras i samband med vad som är statiskt eller förändligt. Detta görs i analysen. 

Begreppen transnationalism och diaspora tar fasta på en viktig samhällsproblematik där både 

utveckling och konflikt är inblandade. Dessa begrepp kan tillföra mer åt samtiden då de sätts i 

samband med ny empirisk forskning och i större kontext än enbart en nationell med begrepp 

som etnicitet och migration. Resandet har större betydelse. Och dessa tankar behövs för att 

studera identitetskonstruktioner som kulturell produktion, social gemenskap och 

mellanstatliga relationer.89 De nätverk som uppstår bland migranter får koloniliknande 

förbindelser som inte alltid är isolerade från det övriga samhället men dock ofta avgränsade. I 

dessa nätverk och relationer uppstår maktförhållanden mellan majoritetssamhället och 

minoritetsgruppen.90 Det transnationella begreppet kan sägas innehålla flera dimensioner; 

rörlighet, sociala nätverk och sociala strukturer, kulturella praktiker och institutioner, politik 

och lagstiftning, ekonomiska aktiviteter och utbyten, identitet och tillhörighet.91

Migranters identitet och lojalitet från ursprungslandet är beroende av tid och rum, vilket gör 

att identiteten förändras till det nya landet.92 Identiteter och upplevelser av tillhörighet som 

refererar till flera länder, eller en känsla av inte höra hemma någonstans är istället vanligare. 

Fokus i identitetsskapandet ligger på migranters upplevelser, erfarenheter och aktiviteter. Med 

betydelsen att transnationella ”sociala fält” eller ”sociala rum” skapas med migration.93

Aktörskapet är centralt.94 Därför används den transnationella uppfattningen i denna studie där 

kvinnornas egna berättelser utgör materialet för undersökningen. 

Diasporabegreppet kan lättare belysa gemenskapsbildningar som ligger utanför 

konventionella ramar för samhörighet.95 Det refererar till gemenskap i någon form, detta av 

grupper som lever utanför det som uppfattas som hemland och som ger gruppens 
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migrationshistoria stor betydelse. I detta begrepp kan det precis som i det transnationella 

finnas invändningar. Eftersom begreppet har fått många nya tillämpningsområden och spridits 

till olika forskningsområden kan det ha förlorat sin precision.96  I entusiasmen över det ”nya” 

transnationella perspektivet kan ibland ”det nya” överdrivas i forskning. Alla former av 

migration har inte alltid lika starka inslag av transnationalism och alla migranter är inte lika 

involverade i transnationella aktiviteter.97 Det finns även tendenser av en idealisering av 

begreppet, då det enbart framställs som positivt och frigörande. Men idén om diasporan 

betonar att etnicitet är en ständigt pågående identitetskonstruktion, eftersom avsaknaden av 

identitet är viktig. Diasporan är effekterna av identitetskonstruktionerna i mötet mellan det 

dominerande världssamhällets befolkning och institutioner och mellan den del av 

befolkningen som tillhör migrantkolonier. Diasporan utvecklas på grund av detta till en 

positiv identifiering samtidigt som en distans till den sociala omgivningen skapas.98

Postkoloniala teorier 

I postkoloniala teorier är historien viktig eftersom forskare inom ämnet menar att det alltid 

finns kopplingar och förankringar i historien, framförallt med betoning på kolonialismen. 

”Kulturer ersätts av kulturella flöden och identiteter är i förändring.”99 Kolonibildning pågår 

ständigt, inte minst nu i vårt globala samhälle. Det globala samhället idag skiljer sig från den 

koloniala eran såväl ekonomiskt, politiskt och kulturellt men tanken i de postkoloniala 

teorierna är att vår värld fortfarande präglas av den. Den postkoloniala teorin kan ses som en 

kritik av de teorier som enbart ser på samtida kulturella processer. Det postkoloniala 

forskningsfältet är starkt influerat av poststrukturalismen. Därför går det att se en skillnad från 

andra fält som alltså inte fokuserar på förhållandet mellan kultur och imperialism och 

framförallt sättet dessa angrips på.100

För det poststrukturalistiska perspektivet är språket viktigt och anses ha stor betydelse för 

skapande av identiteter, institutioner och politik, alltså hur världen struktureras genom 

språkliga praktiker i sociala sammanhang. Frågor kretsar oftast kring hur eller vilka 

kunskapsstrategier som kan lyfta fram osynliggörandet av väsentliga aspekter. Vilket är precis 

vad som är centralt för vår studie. Teorin är kritisk mot dominerande system och 

                                               
96 Olsson, Erik (red) (2007:47)
97 Olsson, Erik (red) (1999:20f) 
98 Ibid. (1999:20f)
99 Eriksson, Catharina (red) Globaliseringens kulturer- Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 
mångkulturella samhället (1999:14) 
100 Ibid. (1999:14ff)
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föreställningar av vetenskapliga praktiker och det är det som vår studie avser att i slutändan 

kunna diskutera. Centralt i poststrukturalismen är diskursen och användandet av hur mening 

och meningsfull praktik konstrueras inom diskursen.101

Kritik har riktats mot de postkoloniala teorierna, dels som följd av inflytandet från 

poststrukturalismen då det ansetts vara för ”relativistiskt och politiskt oförmöget”102, men 

också för att koncentrationen på ”kultur” sker på bekostnad av ekonomiska relationer. 

Dessutom anses de ha isolerats från de ”verkliga” postkoloniala problemen då 

poststrukturalismen influerat för starkt till intresse för teori och text. Vissa teoririktningar 

menar att diskursanalysen underminerar möjligheten till sanningsanspråk.103 Som replik på 

detta motstånd är argumentet att diskursanalyser tvärtom är ett ”kraftfullt kritiskt verktyg.”

Eftersom det är användbart för att lyfta fram eurocentriska och rasistiska föreställningar och 

tydliggöra hur väsentliga sanningar skapas inom de aktuella diskurserna.104

Forskaren och sociologen Stuart Hall är en av dem som hävdat att rasismen är ett modernt 

påfund och frågar sig vid vilken tidpunkt det postkoloniala verkligen inträffade. Han menar 

att begreppet måste ”differentieras till sin karaktär”, att sambandet mellan samhälls-

förhållanden är viktigt i diskussionen om vilken nation som är postkolonial.105 Andra menar 

att rasismen redan fanns i bibeln och på antiken då främmande folkgrupper beskrevs som 

mindre självständiga och starka, detta genom hänvisning till biologiska faktorer. När den nya 

medelklassen tog över det koloniala styret på 1800-talet började indierna, som tidigare 

behandlats med vördnad, ses som en underlägsen ras.106 Den västerländska kolonialismen 

använde sig även ofta av överensstämmelsen mellan könsdominansen och den politiska 

dominansen, ursprunget från andra förtryckarsituationer som slaveriet. Det överensstämde 

med de västerländska könsstereotyperna, männen och manlighetens dominans över kvinnor 

och kvinnlighet.107

                                               
101 Eriksson, Catharina (red) (1999:17ff)
102 Ibid. (1999:21)
103 Ibid. (1999:22ff) Ahmad, Aijaz
104 Ibid. (1999:22)
105 Ibid. (1999) Hall, Stuart (1997:81ff)
106 Ibid. (1999:28)
107 Ibid. (1999:184) Nandy, Ashis
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Feministisk postkolonialism och dess kritik

Feminismen är en central del av postkolonialismen då relationen mellan genus och rasism är 

stark och dessa teorier menar att de koloniala diskurserna behöver ses utifrån den rådande 

genusordningen i Europa.108 De koloniala stereotyperna av kvinnor reproduceras genom den 

västerländska feminismen, då dess bild av kvinnor i tredje världen även definierat den 

västerländska kvinnans identitet.109 Feministisk forskning ägnar sig åt att se på kvinnan i 

förhållande till sin kollektiva historia, kulturellt och ideologiskt men också som verkligt och 

materiellt. Cecilia Person refererar till Paulina de los Reyes kritik om att den svenska 

genusforskningen om kvinnor med olika etnisk bakgrund i princip saknas. Hon menar att det 

är viktigt att problematisera begreppen ”svenskhet” och ”invandrarskap”, då människor med 

olika etniska bakgrunder utelämnas i den svenska jämställdhetsdiskursen. Den blir avvikande 

i relation till ”svenskhet” som utgör norm.110 Chandra Talpade Mohanty menar att den 

västerländska feministiska diskursen är den ”främsta referensen för teori och praxis.”111 Att 

den tillsammans med den politiska praktiken och dess syften och mål samtidigt inte är 

entydig. Alltså att ”västerländsk feminism” inte enbart utgör en monolit utan att förhållandet 

till ”den Andre” är beroende av hur resultatet ser ut från diverse analytiska kategorier som 

fastställer detta i underförstådda hierarkiska termer.  I den klassiska essän Med västerländska 

ögon skriver Mohanty om framväxten av ”kvinnan i den tredje världen” och menar att det 

finns liknande referenser oavsett forskningsområde. Med utgångspunkt i av klass eller kultur 

så ser man sin egen kultur som norm och det främmande som ”det Andra”. Den västerländska 

feminismen speglar och skapar ”tredje världens olikhet” och därmed också ”lägger beslag” på 

de grundläggande komplexiteter som får stå för kvinnors liv i dessa länder. Det är i denna 

process som förtryck och makt utövas. Mohanty menar att maktordningen världen över måste 

ses i sin kontext och specifika kultur, precis som forskningen av den också måste förstås inom 

respektive ram.112 Den västerländska feministiska diskursen antar ”kvinnor från tredje 

världen” som en redan konstituerad grupp och anger dem ett utanförskap genom att se dem 

som subjekt utanför sociala samband.  Det är essentiellt att se på hur ”kvinnor från tredje 

världen” konstitueras genom strukturer som många gånger utgår från en västerländsk bild. 

Studier som denna kan ofta bli projekt där ”den Andre” utgör materialet och samtidigt 

konstituerar en ”hegemonisk humanistisk problematik” som om och om igen reproducerar 

                                               
108 Eriksson, Catharina (red) (1999) McClintock, Anne (1995)
109 Eriksson, Catharina (red) (1999:23)
110 Mulinari, Diana, Sandell, Kerstin, Schömer, Eva (red.), Cecilia Person (2003:175)
111 Eriksson, Catharina (red) Mohanty, Chandra Talpade (1999:195)
112 Ibid. (1999:195f)
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bilder av mannens och vithetens centrala position. Kvinnorna i denna studie ges en så enskild 

uppfattning som möjligt för att undvika denna hegemoniska problematik i så stor utsträckning 

som möjligt. Dock går det inte att undgå redan existerande förförståelse som tidigare nämnts. 

Vad vi gör är dock att vi reflekterar och synliggör dessa förståelser. 

Uma Narayan tar upp den postkoloniala feministiska kritiken, hur dessa feminister länge har 

understrukit vikten av att studera genus i relation till klass, ras, etnicitet och sexuell läggning 

för att påvisa mångfalden och undvika att generalisera ”kvinnofrågor”. Den västerländska 

feministiska kritiken menar att den privilegierade kvinnan, som ofta representeras av en vit, 

västerländsk, medelklass, heterosexuell kvinna, står som företrädare för kvinnofrågor, vilket 

länge varit ett problem för exempelvis svarta kvinnor och för kvinnor i arbetarklassen, som 

inte haft den privata sfären som den problematiska arenan på samma sätt som hemmafruar.113

Något som denna studie vill problematisera och belysa är hur kvinnor med olika bakgrund 

kan skildra och beskriva olika livssituationer och synsätt på genus och jämställdhet. 

Ett likartat dilemma med en alltför snäv och generaliserande genus- och kulturuppfattning har 

uppstått i den alltmer globaliserade världen. Ur ett globalt och transnationellt feministiskt 

perspektiv bör hänsyn tas till både nationella och kulturella skillnader. Narayan står bakom att 

kulturella skillnader bör beaktas, men menar samtidigt att det kan finnas en risk att 

uppmärksamma olikheter och generalisera stora grupperingar som kulturer, på samma sätt 

som det inte går att generalisera genusfrågor och likställa kvinnor världen över. Att 

uppmärksamma kulturaspekten kan skapa en ”cultural essentialism”, det vill säga en särskilt 

registrering av kulturell struktur. Ofta görs det i syfte att motverka ”gender essentialism”, 

genom att påpeka genusskillnader mellan olika kulturer. Narayan befarar att 

essentialismens114 försök att väva in den kulturella aspekten i analysen av genusstrukturer blir 

ett problem då kvinnofrågor diskuteras i tredje världen.115 I denna studie är det viktigt att inte 

kategorisera in ”invandrarkvinnan” som förtryckt ”mellanösterkvinna” underordnad mannen, 

en stereotyp bild, som vi tidigare nämnt, delas av många i västvärlden. 

                                               
113 Narayan, Uma, Harding, Sandra, (2000) Essence of Culture and a Sense of History: A Feminist Critique of 
Cultural Essentialism, ”Decentering the Center – Philosophy for a Multicultural, Postcolonial, and Feminst 
World”. 
114 Essentialism, tanken om att en del egenskaper är nödvändiga för en viss existens eller identitet. 
115 Narayan, Uma, Harding, Sandra (2000:80f)
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Begreppen ”gender essentialism” och ”cultural essentialism” har många likheter. Det första 

återger relationen mellan kvinnor och män medan det andra begreppet representerar den 

västerländska kulturen kontra den icke-västerländska kulturen. I båda begreppen sker en 

diskursiv upprepning av ”essential differences”. De essistentiella olikheterna verkar för att ge 

mening åt genusidentitet och kulturell identitet. Vilket senare genomsyrar samtliga 

diskussioner på vårt empiriska material, dessa skapar och verkar självförverkligande för olika 

grupper av människor i en diskursiv kontext. Tankemönstren blir tydliga och detta kan 

resultera i en onödigt stor fokusering vid olikheter. Strävan efter att hitta olikheter kan skapa 

en större differentiering en vad som råder i verkligheten. Det är dessa grupper som också 

ständigt blir återkommande i diskussioner om ”vi” och ”dem.” I både ”gender essentialism” 

och ”cultural essentialism” verkar dessa diskurser om ”olikheter” som en täckmantel för den 

produktion och reproduktion som sker genom dessa ”olikheter”. Då dessa olikheter 

presenteras som något som tas för givet och som ”äkta”, blir det diskursiva av olikheten 

endast beskriven och inte konstruerande och bevarande.116 Begreppens betoning på olikhet 

gör att kärnan i diskurserna främst blir beskrivna och förklarar inte hur de har skapats. Som 

tidigare nämnts har detta att göra med identitetskonstruktionen vid migration och det som 

senare diskuteras i analysen. 

Enligt Narayan bör postkoloniala feminister kritisera arvet av kolonialism och även pågående 

ekonomisk exploatering och politisk dominans av västerländska nationer på internationell 

nivå. Narayan förtydligar att hon inte helt och hållet förnekar existensen av kulturella 

olikheter, att det i vissa kontexter syns kulturella skillnader i exempelvis värderingar men att 

de också ibland kan vara frånvarande. Narayan anser att varken antiessentialism om genus 

eller antiessentialism om kulturer måste innebära ett förbud av generaliseringar, eftersom alla 

generaliseringar inte är jämställt med problematik. Generaliseringar kan vara falska, offensiva 

och farliga. Men det finns också mer lämpliga generaliseringar med sanna argument och som 

är politiskt användbara. Narayans artikel är ett bidrag till att hjälpa samtida feminister att 

motstå exempel och essentiella bilder av ”kultur” och ”kulturella motsättningar” mellan den 

västerländska kulturen och kulturen i tredje världen och att inspirera dem att ställa kritiska 

frågor.117

                                               
116 Narayan, Uma, Harding, Sandra (2000:82)
117 Ibid. (2000:93ff)
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Mulinari har bedrivit forskning om kvinnliga politiska flyktingar i Sverige som tillhör den 

latinamerikanska diasporan. Hon tittar på den etniska tillhörighetens betydelse för 

konstruktionen av kön/genus, samt på förståelsen och kopplingen mellan kategorin kön/genus 

och ”ras”/etnicitet, precis som flera av de forskare vi nämnde i ”Tidigare forskning”. En kritik 

mot den feministiska teorin visar ett osynliggörande av sociala relationer mellan kvinnor och 

mellan särskilda grupper bland såväl kvinnor som män.118 I studien används analytiska 

begrepp som klass, genus/kön, sexualitet och ”ras”/etnicitet för att klarlägga strukturella 

positioner. Denna förståelse är viktig för att identifiera materiella förutsättningar men också 

för att kartlägga kopplingar mellan de strukturella positionerna och de specifika identiteterna, 

eller frånvaron av dessa, genom dessa kan också underordning belysas.119

Operationalisering 

För att analysen ska ge en tydlig bild av informanterna, mötet och samtalet i en vidare kontext 

ska alltså diskursanalys ligga till grund för samtalen och analysen av dem. Mönster, likheter 

och skillnader ska tas fram och systematisera informanternas berättelser och våra möten. För 

att vi som etniska svenskar ska vara medveten om positioneringen som sker används teorier 

kring etnicitet och postkolonialism samt kritiken av dem. Detta för att förklara hur etnicitet 

och genus går att se på från olika perspektiv samt att medvetengöra detta för oss som forskare. 

Etnicitet och behållningen av den är relevant i sociala situationer och framförallt i de möten 

som ligger till grund för studien. Ur detta ska identitetsskapandet och konstruktionen av 

”svenskhet” analyseras, och teorier om språk och kommunikation blir viktiga, samt olika 

gruppidentiteter blir betydelsefulla att ta hänsyn till. Huruvida nationstillhörighet går att tala 

om kommer att diskuteras i samband med teorier kring diaspora och transnationalism.  

                                               
118 Mulinari, Diana, Sandell, Kerstin, Schömer, Eva (red.) Mulinari Diana (2003:22f)
119 Ibid. (2003:37)
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Resultat och analys 

Under detta avsnitt presenteras studiens material, såväl på samtalsnivå som på metanivå. I det 

första avsnittet diskuteras och analyseras materialet utifrån vilka svar kvinnorna gett oss. Där 

är innehållet i fokus och en jämförelse av berättelserna samt mönster i dem. Metanivå avser 

att behandla samtalet i en större kontext där diskursanalysen blir tydligare. Som Diana 

Mullinari påpekar är kvinnornas identiteter beroende av kontexten.120 Samspelet mellan 

intervjuare och informant granskas och vad som konstrueras i samtalet blir viktigt. Nedan 

presenteras informanterna därefter följer presentationen av materialet. I citaten presenteras vi 

intervjuare med siffrorna 1 och 2 medan informanten representeras av begynnelsebokstaven i 

förnamnet. 

Informanter

Samtliga sju informanter är kvinnor i åldrarna 23–46 år, de har olika familjeförhållanden, sex 

av kvinnorna har barn och de har befunnit sig i Sverige i ett till sju år. Namnen är fingerade. 

 Laila är från Irak, hon är i 30-års ålder och kom till Sverige för sju år sedan. Hon är 

skild och bor tillsammans med sitt barn. 

 Fatma är från Irak och kom till Sverige för tre år sedan. Hon är i 20-års ålder, och bor 

i Sverige med sina syskon och föräldrar. 

 Mona är kring 30 år. Hon är också från Irak och har bott i Sverige i ett år med sin 

familj. 

 Sejdi är ursprungligen från Kosovo men har tidigare bott i ett nordeuropeiskt land

under en längre tid. Hon är i 30-års ålder och har bott i Sverige med sin familj i fyra 

år. 

 Maysa är från Syrien, i 40-års ålder, och har bott i Sverige i fyra år. Hon har vuxna 

barn, såväl i Sverige som i Syrien. 

 Amira är runt 30 och kommer från Syrien, hon kom till Sverige för fem år sedan och 

bor här med sin familj.

 Soad är i 30-års ålder och kom från Syrien till Sverige för sex år sedan. Hon är särbo 

och lever med sina barn.

                                               
120 Mulinari, Diana, Sandell, Kerstin, Schömer, Eva (red.) (2003:18)
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Samtalsnivå

I detta avsnitt behandlas olika teman utifrån vad samtalen handlat om. Språk, utbildning, 

integration, tradition och kultur är vad som bland annat diskuteras. Vi tar upp likheter och 

skillnader kvinnorna emellan samt deras förhållande till Sverige. 

Relationen till Sverige 

Bilden av Sverige ser annorlunda ut hos de olika kvinnorna, en del av kvinnorna har hört från 

släktingar eller andra personer i sin omgivning att det är bra i Sverige. Men det finns också 

kvinnor som inte kände till Sverige före ankomsten. I diskussionen om hur Sverige är som 

mottagningsland är samtliga informanter positivt inställda. De anser att det är bekvämt och 

tryggt att bo i Sverige, att det är bättre för dem i Sverige. Klimatet är ofta det som återkommer 

som det negativa med Sverige, de tycker att det är kallt. Citaten från vad Maysa berättar

exemplifierar detta;

”Eeh, ja berätta henan och henom jättebra att bor i Sverige och, men bvara (skratt) kallt i Sverige 
(skratt) ja. Men alla svenskar jättesnälla.”

M - (lågt) så.. jag tror … det är bättre….för alla människor …(lång paus) o tänker på alla person, 
vad han.. det är bättre tänkte jag den här Sverige
1 - Med pengar, med.. för livet? 
M - För allt! Livet. Först livet. Och sen tänker pengar…det är inte riktigt för pengar 
2 - Hade du hört att det skulle vara bra i Sverige? (host) Förlåt. Hade du hört innan att det skulle 
vara bätt.. att du trodde att det skulle vara bättre i Sverige?”
M - Förut?
2 - När du bodde hemma i Syrien
M - Aa a …jag hört

Maysa nämner också något som hon har observerat hos svenskar när hon funderar ut något 

som är negativt med Sverige;

M – (paus) aa mm (skratt) det ... ää ... alla människor dom tänker, alla människor dem snälla. Det 
farligt. 
2 - det är farligt att tänka så?
M - ja, måste tänka ...lite...andra sätt.

Uttrycket visar flera nyanser av kvinnans bild av Sverige. För det första ser hon människorna i 

Sverige som representanter för Sverige. Hon anser att människorna är snälla och tror gott om 

andra och menar att det kan vara farligt, att man inte alltid ska lita på människor. Hon säger 

inte att det är fel, men tycker att människor borde vara försiktiga. Lägg också märke till att 
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hon inte använder ordet svenskar, utan säger människor. I detta fall är det intressant att se på 

samtalet och ordvalen med hjälp av Potter och Wetherells analysverktyg tolkningsrepertoar.121

Genom att välja ordet människor och inte ”svenskar” eller ”invandrare” som annars används 

flitigt i vardagsspråket visar det samtidigt på att hon inte nödvändigtvis gör en uppdelning 

mellan vi och dem. Samtidigt måste analysverktyget användas försiktigt i denna studies 

analys, då informanterna inte behärskar språket helt och hållet och en alltför detaljerad analys 

kan ge en övertolkning eller feltolkning. 

En annan kvinna berättar om hennes åsikter om Sverige. Hon framhäver att hon försvarar 

Sverige gentemot sina landsmän när de inte håller med om hennes bild av Sverige. Hon är 

tacksam för att vara i Sverige och att ha möjlighet att läsa svenska;

”Jag pratar, tacksam för vi sitter här, det är på deras land. Så är det när jag tycker mycket på 
Sverige är sant. Om någon lyssnar o har när ja eh när jag pratar om Sverige något. Oojh jag blir 
galen! Nä, snabbt deras, tyst håll käften, prata inte. Tacksam du tar pengar ifrån dom. Jag säger nej 
måste gå på skolan, jag säger schyyt måste för dig, inte för nån. Dom vill prata svenska, dom vill 
lite lite fram inte bra bakomtänka.”

Detta exemplifierar den individuella ståndpunkten i motsatt till den kollektiva åsikten. Laila 

väljer att säga emot sina landsmän och andra människor från andra etniska bakgrunder, som 

utifrån sett delar samma gruppidentitet. Att människors identitet och grupptillhörighet 

förändras ständigt och blir tydligt vid migration är något som vi återkommer till längre fram i 

detta avsnitt.

Endast en del av kvinnorna väljer att berätta varför de migrerade till Sverige. Uppbrytandet 

och ankomsten under migrationen har i en del fall involverat olika typer av trauman. Krig är 

den tydligaste orsaken, men en del av kvinnorna säger enbart att de ”hade problem”, vilket 

kan innebära såväl ekonomiska problem som problematiska familjeförhållanden. Mer än så 

framkommer inte. Det kan vara så att kvinnorna inte orkar berätta för oss, att de inte har 

förtroende för hur vi hanterar den känsliga information som handlar om deras rätt till 

uppehållstillstånd i Sverige, eller att de inte anser att detaljer om uppbrytandet inte har 

betydelse för vår studie. De blev informerade om vårt syfte med studien, att den ska fokusera 

på bilden av Sverige, kulturskillnader, språkets betydelse och så vidare. Men som sagt finns 

det många tänkbara orsaker och detta är endast möjliga spekulationer. 

                                               
121 Potter Jonathan, Wetherell Margret (1987:146) 
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Kontakten med etniska svenskar utanför SFI och respektive praktikplats är mer eller mindre 

utebliven. Kvinnorna kan endast nämna några få personer som de samtalar med eller umgås 

med utanför institutionerna. Nedan följer två exempel, först är det Fatma som berättar att hon 

pratar med sin granne regelbundet. Sedan följer ett exempel ur samtalet med Amira, som 

genom sin man har regelbunden kontakt med äldre svenskar. Det är några som kommer hem 

till familjen och hälsar på, pensionerade lärare från mannens arbetsplats, samt en annan man 

som paret besöker med jämna mellanrum; 

2 - Har du några grannar som du brukar prata med och så?
F - Mm nej bara en, en man.
1 - En man?
F - Granne, ja. Han ibland prata med mig. Han dricker mycket alkohol (skratt)
1 - Jasså! (skratt)

A - Ja men .. hon kommer ibland med gamla människor och.. till mat .. och .. smaka arabisk mat 
och ää sitter..  men jag sitter lite inte så mycket, ää med samma. Pratar mycket snabbt och ää 
förstår inte jag ibland pratar med henne, förstår inte va vad jag .. vad säger jag. 
2 - Gör dem inte? (skratt)
A - Aa, nej..
2- Du pratar ju jättebra svenska.
A - Ahh (skratt) men jag vill inte att men jag, ää gå med min man o hälsar på, en man. Att hon vill 
att jag också gå där .. och dricka..kaffe och ja ja gör det till henne mycket kakor, att hon gammal 
och bor ää själv…”

Amira har genom sin man möjlighet att träffa många svenskar, men hon är osäker på sin 

förmåga att förstå och uttrycka sig, något som samtliga kvinnor påpekar vid flera tillfällen i 

intervjuerna. De är osäkra, men samtidigt framhåller en av kvinnorna att det är bra att 

svenskar inte skrattar när hon försöker men råkar säga fel. Att vara osäker och blyg är inget 

konstigt när språket upplevs som begränsande, det gäller de flesta människor i samma 

situation oavsett kön, ålder, ursprung och så vidare. Däremot kan det vara av betydelse att en 

del av kvinnorna inte har haft möjlighet att samtala och träffa nya människor utan för sin 

familj, släkt och närmsta bekantskapskrets. Kontakt med myndigheter, såsom poliser, är ett 

exempel vi återkommer till senare i detta avsnitt. Laila däremot påpekar att hon inte är blyg 

och att hon gärna pratar trots att det blir fel ibland. Hon berättar om kontakten hon får med 

kunderna på sin praktikplats som hon har på en frisörsalong. Hon pratar om vikten av att 

kunna hantera språket och skapa kundkontakt;

”Man träffar mycket folk och pratar så, dem frågar mig dom all dom kommer ”Aaa du jobbat 
något förrut?” Jag säger nej, varför? ”du pratar så… bra. Bra…sv.. ja.. (mummel)” vad säger..? 
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Sen jag kunder som tycker mycket om, och dom visa, jag säger åh dä måste dä manipulera. Om 
kunden kommer man blir trevlig, inte otrevlig! Dä ä mycket viktig”

Samma kvinna berättar också att hon inte har så många vänner, varken svenskar eller personer 

som pratar hennes modersmål arabiska. 

”Jag har inte vänner, vänner, riktiga vänner. Därför jag vill inte liksom, dom brukar kontakta. 
Speciallt arabisk människa. Jag pratar öppet, jag pratar inte, jag tycker inte, jag tycker inte… Jag 
som person pratar inte bakom ryggen. Okej alla känner mig her. /…/dom kompisar, jag går inte 
hos nån, jag bara har en kompis, hon är arabisk o så. Bara en där och inte går också du vet, men 
skolan, praktik,  o barn, o läsa, o städa o så, man har inte tid att gå ut o så”

Laila berättar också att hennes mamma som är kvar i Irak brukar påminna Laila om att vara 

försiktig med att öppna sig för mycket. ”Mamma också sagt till mig träffa inte nån från Irak 

du vet dom mycket babblar…” Men Laila bryr sig inte om det, hon pratar om den frihet som 

finns i Sverige, att det är lättare att leva anonymt och anpassa sig till individualiteten.

”Om jag vill gå på disco, äh det är på mig själv, inte på nån. Om jag vill slåssa pengar, jag slösa 
pengar de är mina fickor. /…/Jag säger jag kan göra vad jag vill ,det här är Sverige, det här Irak
också samma sak. Jag ut, jag har kjol på mig så, jag linne o så.”

Maysa utgör exempel för hur relationer kan sträcka sig utöver den religiösa tillhörigheten, hon 

har en yngre muslimsk vän som bor i en annan stad, som Maysa hjälper och stöttar.  

Avsaknaden av etniska svenska kontaktnät i större utsträckning är påtaglig bland kvinnorna i 

studien. Svenska kyrkan och Röda korset är de enda organisationerna eller föreningar som 

nämns. Dock verkar det som om svenska kyrkan har haft mest betydelse vid ankomsten till 

Sverige och att både kontakten och betydelsen senare har avtagit i en del fall. Soad utgör 

exempel för detta, hon berättar om sin första tid i Sverige då Röda korset och kyrkan hjälpte 

henne. ”Aa, sakta, sakta och här i Sverige, kyrkan svensk kyrka, hjälpa mej mycket.” Hon 

kände att de var snälla och att de tyckte om henne, även om hon egentligen inte förstod vad de 

sa. Genom kyrkan fick hon mycket kontakt, även med gamla människor, vilket hon 

uppskattade mycket. Hon berättar vidare att det fortfarande är kyrkan som utgör hennes 

huvudsakliga kontaktnät; 

1 - Träffar du mycket svenskar? Träffar du din lärare o?
S - A, lärare ibland kyrkan också. 
1 - Mm 
S - Ibland min granne också. Göra mat, bjuda till henne, säger bra, gott.
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Förutom att använda språket finns det andra vägar och områden att skapa kontakt med 

svenskar. Ovan berättar Soad att hon bjuder sin granne på mat. Maysa och Amira har också 

tagit hjälp av matkulturen för att fördjupa kontakten och banden med sina arbetskamrater på 

sina respektive praktikplaster då de byter recept. Maysa introducerar maträtter från sitt 

ursprungsland, medan Amira lär sig laga svensk mat till sin familj;

A - Ja hemma ja, arabisk mat jag lagar men nu äää. Jag göra..ää svensk mat ibland, jag skriver vad 
gjorde på köket och jag göra, och jag tycker mycket ää fisk med kall sås (skratt) 
1 - Det är svenskt (skratt) 
A - Ja (skratt) 
1- Skriver du recept?
A - Ja jag skriver recept och ..ää men ää.. och… kockarna i köket hjälper mig att … hon lagar till 
200 barn på köket, hon skriver med recept till fem. Min familj .. och jag gör gjorde den hemma. 
Mm.

Det kan tänkas att matkultur och mattradition är något enkelt och konkret att ta till sig. Något 

neutralt i konstrast till krigstrauman och religion som kan vara svårare att prata om, både för 

den som upplevt det och för den som inte har det. En annan förklaring till varför det har blivit 

en slags brobyggare mellan kvinnorna i studien och människorna på praktikplasterna är att 

matlagning utgör något praktiskt samt att det finns ett stort uttalat intresse för matlagning hos 

samtliga kvinnor i studien.

Enligt teorier om diasporan är etnicitet en konstant pågående identitetskonstruktion. Olsson 

förklarar det som att diasporan uppstår i den identitetskonstruktion som sker i mötet mellan 

den dominerande befolkningen och den nyinflyttade befolkningen, som Olsson kallar 

migrantkoloni. Med hjälp av diasporan utvecklas en positiv identifiering och det skapas ett 

avstånd till den sociala omgivningen.122 Kvinnorna i denna studie möter detta direkt från den 

stund de anländer i Sverige. Processen startar redan på Migrationsverket. Sedan hamnar de i 

särskilda åtgärdsprogram, såsom SFI, en institution ämnad för den specifika gruppen och 

heter Svenska för ”invandrare”. Kvinnorna institutionaliseras då till att definiera sig själva 

såsom andra definierar dem, precis som Ålund tidigare beskrivit som en viktig faktor. På SFI 

betonar läroplanen och lärarna till viss del kulturskillnader och ger uppgifter som handlar om 

hur ”svenskar” lever i jämförelse med ”invandrare” och så vidare123, något som De los Reyes 

                                               
122 Olsson Erik (red.) (1999:20f)
123 Något vi observerat när vi suttit med under lektioner och i personalrummet på SFI – skolan, samt läst i det 
nationella provet från Skolverket.
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påpekat som problematiska begrepp att använda.124 Eftersom det har att göra med 

uppdelningen ”vi” och ”dem” som innebär en åtskillnad mellan grupperna vilken indikerar på 

en maktfördelning. 

Cecilia Person framhåller att både diasporan och förlusten av ”hemma” får stor betydelse vid 

den identitetsskapande processen125, något som också visar sig i samtalen. Mycket tyder på att 

kvinnorna har kvar sin ursprungliga identitet, men att det etniska ursprunget är viktigt i det 

nya identitetsskapandet i Sverige. Detta kan ha att göra med den gruppering som samhället, 

myndigheter och media står för. Det som Brune har uppmärksammat i sitt arbete126 och som 

också nämnts ovan i samband med inslussningen i det svenska samhället, genom institutioner 

som exempelvis Migrationsverket och SFI.

När en av kvinnorna får frågan om var hon känner sig hemma svarar hon ”Ähn hemma, 

hemma natürlich är min, mein land (skratt)”. Då menar hon sitt ursprungsland, men på frågan 

om Sverige känns som hemma svarar hon ”Aa aa, jätte (mummel), jag har här exempel inte 

rädd på natten och så. Jag ge ser här jättelångt. Jättebra.” Hon ser därmed både sitt 

ursprungsland och sitt nuvarande land Sverige som ”hemma”. Maysa är en annan kvinna som 

har en tvetydig uppfattning om vilket land som utgör hemma. I hennes fall beror det på att 

hon har barn i Sverige, men att hon också har vuxna barn kvar i ursprungslandet Syrien;

1 - Om du säger .. om, om du ska hälsa på, om du åker tillbaka till Syrien, säger du att du åker hem 
då? 
M - Aha
1 - Eller är det Sverige som är ”hem”
M - Nej det är Sverige 
1 - A
M - Men jag förstår inte vad ..jag förstår inte först. ..  jag tror du säger vilken bäst 
2 - Nej inte vad som är bäst, utan mer: hur du tänker vart hemma är. Vilket land är hemma. 
M - Den i Sverige. Aa/…/Men …. Jag (skratt) tänker jag är svensk. Bara. Ta bort allt. Men bara 
min barn tycker det – jag hoppas dem kommer här. Jag tänker inte för dem.

Person problematiserar begreppet hemma. Hon menar att ”hemma” inte bör ses som något 

opåverkbart öde, att både begreppet ”främling” och ”hemma” är förenklat och användas då 

individer förstår sina liv och sin omgivning. Hon skriver vidare att kulturgeografer istället 

talar om rumslig interaktion och rumslig formation. Rummet ses då inte som konkret och 

                                               
124 Mulinari, Diana (red.) De Los Reyes, Paulina (2003:175) 
125 Mulinari, Diana (red.) (2003:18) 
126 Brune, Ylva (red.) (1998)
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konstant, utan som en tillfällig plats.127 Detta synsätt kan lättare hjälpa till att förstå 

kvinnornas liv och erfarenheter, samt deras upplevelse av vilket land som är ”hemma” för 

dem. Platsen får mycket stor analytisk betydelse för flyktingar på grund av förlusten av 

tryggheten som uppväxtstad, föräldrar, grannar, gemensamt språk, seder och kultur.128 Maysa 

värderar var hemma är utifrån var hennes barn bor. Hon har svårt att välja i och med att hon 

har barn i både Sverige och Syrien.

Begreppet hemma är mer komplext än att bara fastställa ”var man känner sig hemma”. I 

kvinnornas fall finns det ingen praktisk möjlighet att flytta tillbaka till sina ursprungsländer. 

Samtidigt så har kvinnorna många gånger fått ett mycket bättre liv i Sverige och vill inte flytta 

tillbaka på grund av det. Men den mest återkommande orsaken är att de migrerat till Sverige 

på grund av krig, oroligheter och otrygghet i sina ursprungsländer. ”Nej (suck), jag vill inte, 

jag inte,.. mm. Till annan land, ja. Men inte till Irak, jag kan inte.” Laila har åkt tillbaka till 

Irak för att träffa sin mamma och andra släktingar, men det är något hon inser att hon inte kan 

göra igen. Dels på grund av att hon nu har barn, men också för att det är farligt att återvända, 

även om det bara är för ett kortare besök. När migranter återvänder utpekas de som rika och 

råkar ofta ut för rån och likande berättar Laila:

Aa. O bara när man träffar mamma, syster så du vet livet går snabbt, aa… Hon har sagt till mig 
förra veckan. Mamma snälla kom kanske ja, jag ska död jag inte träffa dig, asså jag säger mamma 
det räcker, snälla, jag orkar inte lssn..så, lyssna så mer, o du pratar, jag säger också vad ska göra, 
nu bara jag väntar på semester, vi ska se om jag har, men jag rädd går, vet, du vet Irak mycket 
problem men jag går på flygplatsen bara dom köllar, kollar mig pass, jag har pass, svenskt pass, 
dom ringer till den här, ringer till snabbt döda, han har mycket pengar dom har kommit från 
Sverige han har så…

Sejdi har provat att flytta tillbaka till Kosovo, men då hennes familj levt i ett annat land en 

längre tid har barnen inte lärt sig albanska och anpassning blev alldeles för svår för barnen. 

De hade det mycket svårt i skolan och med kompisar och kunde inte identifiera sig med den 

rådande kulturen. De fick svårigheter med jobb och ekonomi och jämförde livet med hur det 

hade det i sitt tidigare mottagarland. Sejdis familj utgör ett exempel på en familj som lever 

transnationellt. Vilket utgör benämning på något som förklarar samband mellan etnicitet och 

migration ur en större överblick än enbart ett nationellt perspektiv. Då man talar om 

transnationalism har, enligt Olsson resandet fått stor betydelse, i samband med resande och 

                                               
127 Mulinari, Diana, Sandell, Kerstin, Schömer, Eva (red.) Cecilia Person (2003:175ff)
128 Ibid. (2003:175)
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migrering uppstår nätverk och relationer mellan människor. Dessa nätverk är ibland 

avgränsade från majoritetsbefolkning och maktförhållanden mellan majoritet- och 

minoritetsbefolkningen uppstår.129 Detta tydliggörs då kvinnorna i studien berättar om sin 

regelbundna kontakt med sina familjer, släktingar och bekanta världen över. Många har 

fortfarande nätverk kvar i sitt ursprungsland och regelbunden kontakt med de som är 

utspridda i andra länder världen över. Framförallt pratar de med sina familjer via telefon, men 

några nämner också Internet, och specificerar att de både skickar e-post och använder datorn 

för att ringa hem. 

Som diskurspsykologin hävdar är ju identiteten är förändlig130 då är det givet att migranter

inte har samma identitet som de haft i ursprungslandet, det är mer vanligt att identiteter och 

grupptillhörigheter är kopplade till flera länder och att känslan att inte vara hemma någonstans 

är vanligare. Det visar sig även i denna studie då kvinnorna ibland definierar både sitt 

ursprungsland och Sverige som ”hemma”. En annan aspekt med kvinnornas koppling till 

transnationalism och diaspora är att de bor i stadsdelar där majoriteten utgörs av människor 

med olika etnisk bakgrund. En av kvinnorna bor i de mer centrala delarna av staden där 

studien utförs, men berättar att hon har bott i ett av de ovanstående områdena och att hon 

deltagit i dansverksamheter i det området. I stadsdelar där majoriteten utgörs av människor 

med annan etnisk bakgrund kan de migrantkolonier som Olsson beskriver uppstå. Där 

människor från olika länder, kulturer och religioner finner gemenskap i sitt utanförskap.131 Att 

uppmärksamma olikheter och skillnader skapar ett avstånd, ett annorlundaskap och ibland ett 

utanförskap. Detta ”vi och dem”- tänkande blir i förlängningen djupt rotat hos båda parters 

identitet och grupptillhörighet, och blir därmed svårt att sudda ut. För att konstruera och få en 

bild av en annan kulturell tillhörighet är det viktigt att fokusera på hur föreställningar om den 

andra kulturen används. Många gånger blir kultur till något som är statiskt, framförallt i 

möten som dessa. Trots denna problematik har vi ändå valt att prata om kulturella skillnader 

med kvinnorna i vår studie, eftersom det har betydelse för hur kvinnorna identifierar sig själva 

och sin roll i det sociala rummet. Samtliga kvinnor menar att det finns många skillnader, både 

bra och dåliga. De avslöjar inte alltid sin åsikt av vad de tycker är bra eller dåligt, eller rätt 

eller fel, utan hänvisar i en del fall till att det ”bara är olika” - olika kultur och olika sätt att 

tänka. 

                                               
129 Olsson, Erik (red.) (1999:17f)
130 Winther Jørgensen Marianne & Phillips, Louise (2000:10)
131 Olsson, Erik (red.) (1999:20f)
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Sejdi som refererar till tre länder, Kosovo, det andra nordeuropeiska landet samt Sverige, 

jämför sitt ursprungsland med de två olika länder hon bott i, hon menar att de två senare 

länderna är mycket lika, att de står för frihet och bättre privatekonomi. De två länderna är 

stabila demokratier, något som hon värderar mycket högt. Men hon urskiljer en skillnad 

mellan de två nordeuropeiska mottagarländerna, i det första landet kunde hon börja jobba 

direkt, utan att lära sig språket innan. Men i Sverige är det krav att först lära sig språket. På så 

sätt får familjen en sämre privatekonomi i Sverige, då de inte erhåller så stor inkomst under 

studietiden.

De mest förekommande skillnaderna mellan ursprungsland och Sverige, som kvinnorna tar 

upp, är skola och kvinnans ställning samt synen på familj och civilstånd. Genom 

tolkningsrepertoar syns dessa samtalsämnen som ofta förekommande, vilket både kan spegla

samtalskontexten i sig, det vill säga vilka frågor vi fokuserat på men det kan också spegla 

kvinnornas livssituation. Till att börja med följer exempel på hur Maysa och Amira reflekterat 

kring skillnader i barnens utbildning. Kvinnorna menar att barnen har det bättre i Sverige, 

men Amira påpekar också att det är stor skillnad på hur människor behandlar varandra. I 

hennes ursprungsland upplever hon mer värme människor emellan.

M - A aa, i början också mycket i skolan den här och…
2 - Är det stor skillnad?
M - Aa stor skillnad. 
2 - På vilket sätt är det stor skillnad? 
M - Den .. dem.. äää.. tar mycket läxor till hem. Dem skriva läsa till hem. Men i Sverige nej, det är 
skola o jobba bara i skola och lite till hem o …
1 - Är det inga läxor i Sverige? .. eller du menar?
M - Jo jo det finns läxa
1 - Men inte lika mycket?
M - Nej. Inte lika mycket… o.. dem jobbar tillsammans i skola

A - A.. men jag nej jag vill inte att komma till Sverige, men jag tänker jag vill inte men jag .. men 
när finns problem jag tycker att gå bättre, blir bättre, bra och.. (suck!)
2 -  Är det bättre här för dina barn? 
A - Bättre a..finns ä aa ,. Bättre ja bättre. Att ää tänker… ja …. Det finns,.. skillnad det finns 
många saker här bättre, och finns där också bättre.
2 - Mm
A - A men det blir bättre här att du ska .. blir sjuk eller … ää behöver hjälp..ää det bättre här. Men 
ä människor att äää.. kän..känner varandra att ää blir varm, bättre där. Ja.
2 - Mm
A - A det finns skillnad.
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I samtalen märks stort fokus på kvinnofrågor, jämställdhet och kvinnans status. Soad, som 

lever ensamstående och som inte har för avsikt att fortsätta leva med sin man, men inte heller 

planerar att ta ut skilsmässa;

2 - Hur tror du, tror du ni kommer att skiljas eller kommer ni fortsätta att vara gifta?   
S - Mm nej. (lågt) ska vi inte skiljas, bättre till mej. 
2 - Är det bättre för dig att vara gift
S - Till mej o till barn. När man kommer till andra land man måste byta en hjärna. Här inte samma 
i Syria. Måste man tänker så. Många människor kommer här inte byta till hjärn… Samma sak 
tänker i Syria, eller till Irak. Det går inte här. Den jobbigt.

En annan kvinna, Amira har en annan syn på äktenskap och skilsmässa. Amira sätter också 

barnen främst, men menar istället att det är bättre för barnen att föräldrarna fortsätter leva 

tillsammans. Genom sina barn har hon sett många exempel på skilsmässor, och hon tycker 

inte att det verkar fungera;

1 - Vad tycker du om svenskar som gör så, vi gifter oss ju inte ….
A - Ibland det finns så.. äää.. ibland jag tänker inte bra … att jag känner barn… ää  ..,ää med min 
son, det fin….. pappa bor i annan lägenhet,.. mamman bor i annan lägenhet, det finns annan pappa 
..och det blir en vecka här, en vecka  ..det blir jag vet inte men det      ..jag tänker det svårt… till 
barn. Jag äää ..på min kultur,.. det finns inte ett skillnad på kristian men finns.. det ä mycket svårt 
,.att,.. att jag .. bor tillsammans ..,,. Det jja…. Det finns att ska ,,…aaää.. man själv,.. och kvinna 
själv,.. bor åååå jag …….själv…. bor.. tillsammans ska.. tycker om varandra .. tycker ..därför ska 
tycker tänker.. .ää ä den den din man o ska …äää vill inte att skilja .. ää ska tycker det finns ibland 
äää , bråkar eller inte förstår varandra… men sen blir bättre. Då också tänker på barnen, det bättre 
att mamma, pappa bor med sammans,aa det bättre till barn. ..och ääjag tycker att mina barn bor 
med pappa och mamma. Mm’
1 - Det är många som skiljer sig i Sverige. 
A - mmaa, mycket det finns också från hemland och kommer här och blir samma sak att skilja sig 
och …blir tänker…
1 - Tänker olika

Detta resonemang för in oss på diskussionen om huruvida civilstatusen ser annorlunda ut. 

Maysa har iakttagit att ”/…/..det är inget problem när vi frågar vad gammal den här person. 

Vem är den här person, kvinna eller man, gift eller inte gift/…/ ” Då hon menar att varken 

ålder eller civilstatus värderas i Sverige. Även Soad poängterar att exempelvis polisen 

behandlar kvinnor och barn annorlunda än i sitt ursprungsland Syrien: 

S - Ää stora min pojken, han vill jobba restaurang. Han går också till skola och restaurang, jobbar. 
Och andra han tänker frisör eller artist, fotomodell (skratt) och den lilla inte tänker så. Säger ibland 
kanske ..polis. När han kommer här han mycket rädd i polisen. 
1 -  Han var rädd för polisen?
S - Aa
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1 - Okej.. Varför är det så tror du? Var polisen i Syrien..?
S - Han kommer här säger måste tillbaka, o.., går inte, polisen kommer. Därför han rädd. 
1 - Så han skulle vilja bli polis?
S - A, han hjälpa till människor.
2 - Är det nån skillnad på polisen i Sverige och polisen i Syrien?
S - I Sverige här polisen bättre till Syria, till Syria…
2 - Kan det finnas… poliser som…?
S - I syria inte tänker den barn, eller kvinna. Alla samma sak. Här tänker den barn inte prata till 
henne, inte gör. syrien nej finns inte. Den kvinna, den barn, gammal, spelar ingen roll 
2 - Kan man i Syrien, kan man som kvinna gå till polisstation och anmäla nånting, eller måste man 
ha med sig sin man?
S - Nej måste man. Kvinna kan inte göra. 
2 - Så .. om ens man är elak mot en?
S - När kvinna göra. Alla säger, den kvinna inte bra. 

Soad pratar också om kvinnors frihet och rätten att kunna säga nej:

S - Jag tror alla, andra män kommer till andra land, inte tänker så, samma här. Men men. Måste 
kvinna göra allt, inte, inte öppna munnen, inte, den fel, kan inte säger fel. Den Också inte bra här.    
1 - Det är stora skill.. det är stor skillnad
S - a
1 - Men du mår bra?
S - A mycket bra, Sverige jag kommer här och jag kan, jag säger NEJ. Vill inte göra. I Syria jag 
inte kan göra säger så. 
1 - Du har mer frihet?
S - a

S - När.. kvinna säger måste hjälpa mej då säger nej kvinna din jobbet, inte min. därför brukar här, 
när kvinna kommer o tittar sig, säger nej du måste hjälpa mej säg, nej. När du säger Nej, män blir 
arg, du vill inte. 
1 - Var det konstigt när du kom hit till Sverige?...
S - Mm
1 - …för 6 år sen, vad tänkt du första gången när du fick höra att det var så?   
S - Jag första gången jag säger dum. Jag lovar, jag allt göra, alla saker den, och min man inte säger 
tack. Den du kvinna måste göra din jobbet. Varför göra till mej så? Måste han också jobba. När 
han kommer här, han vill inte.

Något som informanterna har funderat en del kring är det individualistiska tänkandet som de 

menar är vanligt förekommande i Sverige. Detta kan resultera i att gemenskapen kommer i 

skymundan och att välfärden kräver hårt arbete vilket kan leda till att familjelivet blir lidande.

De berättar om sin kultur och skapar skillnader och vidare blir etniciteten tydlig. Maysa till 

exempel som berättar om skillnaden mellan att bo i Syrien och Sverige. Då hon menar att man 

i Sverige lättare kan fatta beslut utan släkten eller familjens inblandning, men att det är 

vanligare att behålla dessa kontakter i Syrien. Om hur kontakter med grannar och skillnader 

däremellan kan se ut förklarar Amira:
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A - Nej jag lära med min mamma på min land, ää, där ää på min land det finns skillnad att häri 
Sverige och min land att på mitt land ..’ää, du ska kontakt med grannar, med kompisar men kan, 
jag kan, säger till min..ää granne.. kom .. äter jag, idag special mat, kan du äter med mig? Kan 
hjälper mig det är svårt ..kan göra. Men här kan inte kontakt med grannar..eller bara hej, kanske 
säger hej kanske säger nej (skratt) Det är skillnad att där..ää kan med … grannar, med kusiner, 
med gör fester, göra samma.. det blir ..bra. här det finns allt. inte tid.  Du ska jobbar 8 timmar och 
kommer til… hem lagar mat till barn, det finns inte tid att sitta med barn 
1 - Vad tycker du om det? 
A - Jag tycker att..äää.. blir 6 timmar inte 8 timmar jobbar här i Sverige… att kvinna behöver 
jobba också hemma, mera med man, mannen kan inte så mycket hemma, kan handla, men kan inte 
så mycket med hemma, det blir jättesvårt till kvinnor, 8 timmar jobb och tillbaka hem… ää och ska 
städa och barnen behöver tid och det blir jättesvårt.

Arbetsliv – utbildning - språk 

Kvinnorna har ingen akademisk utbildning, endast en har tidigare studerat och arbetat som 

lärare. Övriga har jobbat inom serviceyrken, till exempel på frisörsalong och tvätteri, medan 

några har varit i hemmet på grund av oroligheter i respektive ursprungsland. När frågor 

angående arbetsliv kommer upp, anser samtliga att ett arbete i Sverige är viktigt. Detta är en 

målsättning för alla efter den yrkesinriktade SFI utbildningen. ”Jag kollar mycket på 

framtiden, jag vill jobba, jag tycker jobba, jag vill inte sitta arbetslös /…/ Du vet man vill allt, 

eller hur?” De som varit hemmafruar tidigare, kan ytterligare behöva anpassa sig och sitt 

levnadssätt till Sverige och de nya förutsättningar som finns. Soad och Laila har båda tidigare 

arbetat som frisör och båda vill arbeta som frisörer i Sverige. Soad berättar om det praktiska 

gesällprov hon har fått utföra i Sverige då hon blev godkänd, det enda som hindrar henne från 

att arbeta är språket. Mona står som ytterligare exempel för hur svårt det kan vara att anpassa 

sitt tidigare jobb i det nya landet. Mona är den kvinna som har utbildning, hon berättar att hon 

vill få sina betyg validerade så att hon kan få jobba med det hon verkligen vill, vilket hon 

hittills upplevt som svårt. Detta är något som vi nämnt tidigare som problem i det svenska 

samhället då många migranter lever med dåliga ekonomiska resurser och i den lägre delen av 

klassamhället. Detta innebär därmed att de också ofta hamnar i fack som ”invandrare”. 

Rasistiska föreställningar byggs upp när situationen är sådan och som Bourdieu menar blir 

negativa stereotyper gruppens självbild.132 Potter och Wetherell har kommit fram till i 

analyser av sådant material att det alltid präglas av subjektiva uppfattningar som får fäste i 

större sammanhang. 133 I det som beskrivs av kvinnorna finns alltså en risk för en spiral som 

endast kan få ett slut om villkoren ändras för migranter.

                                               
132 Hylland Eriksen, (1998:36) Bourdieu, Pierre (1977)
133 Potter, Jonathan, Wetherell, Margret (1992:2ff) 
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Några av kvinnorna diskuterar skillnaden mellan att jobba i sitt ursprungsland och att jobba i 

Sverige. Att kvinnor arbetar så mycket som åtta timmar i Sverige, istället för fyra till sex 

timmar som är standard i ursprungsländerna upplevs som mycket annorlunda. De tycker att 

det är för lång tid. Att istället lägga tid på att ta hand om hemmet och familjen anses mer 

betydelsefullt. Sejdi utgör exempel för att tidigare ha bott i ett nordeuropeiskt mottagarland. 

Hon menar att Sverige är restriktivt vad gäller språk och arbete. I landet där hon bodde 

tidigare kunde hon jobba utan att behöva slussas igenom språkkurser, där lärde hon sig 

språket på arbetsplatsen. Sejdi tycks ha haft det lättast att lära sig svenska av de kurskamrater 

på SFI som vi har träffat, vilket kan bero på att hon tidigare flyttat och därför är mer van vid 

nya språk. 

För att kunna arbeta i Sverige är förhoppningen om att klara svenska utbildningen på SFI 

väldigt viktigt. När vi pratar om sådant som kan ses som allmänbildning, är intrycket att det är 

inte vad som prioriteras när dessa kvinnor kommit Sverige. 

1 – ”Äuhm. Vet du, svensk politik, till exempel…
S - mm
1 - Vet du vem som är Sveriges statsminister? 
S - mmn
1 - Vet du vad han heter?
S - Nej… (liten andning)”

Detta motsäger diskussionen om anpassning, men kan tolkas som att språket framförallt är 

vad man vill lära sig i ett nytt land. Eftersom dessa kvinnor bott i Sverige endast ett fåtal år 

har de inte hunnit längre än att börja behärska språket. Att vi som intervjuare sedan förutsätter 

kunskapen om vem som är Sveriges statsminister och kallar det ”allmänbildning” stärker vår 

roll som etniska svenskar och vad vi uppfattar som ”svenskt”. Frågor rörande annan utländsk 

politik anses inte heller prioriterat hos kvinnorna. Inför det amerikanska valet i november 

2008 var det några av kvinnorna som inte hade vetskap om detta. De utfrågade försöker följa 

med i det svenska medieflödet, men återigen är det språket som många gånger hindrar dem.  

1 – ”Ser du på svensk Tv?
F - Ibland.
1 - Vad tycker du om det?
F - Bra, men dom pratar snabbt
1 - mm
F -  Mycket snabbbt.
1 - Hinner du med o läsa text?
F - Ja, jag läser
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Språket har precis som det poststrukturalistiska perspektivet åsyftar, en stor vikt och betydelse 

för skapandet av identiteter, institutioner och politik ”alltså hur världen struktureras genom 

språkliga praktiker i sociala sammanhang.”134 Utifrån samtliga intervjuer är intrycket att 

intresset för det svenska samhället blir större ju mer språket behärskas. Identitetsbildning i ett 

nytt land tar därmed lång tid. Potter menar att formuleringen för ett gemensamt språk är viktig 

då man talar om relationer inom grupper i alla samhällen135 och desto mer kvinnorna får 

möjlighet att prata med och inleda relationer med svensktalande kan en identitet som 

innefattar svenskhet växa fram. 

För att utmärka gruppen och för att en minoritet ska behålla sin identitet är det ursprungliga 

språket viktigt, men samtidigt hindrar det gruppen från att uppnå jämlikhet med 

majoritetsbefolkningen.136 Det är i dessa möten som skillnader blir påtagliga och en 

distansering tar vid. Mycket också på grund av, som tidigare nämnts, att i ju större 

utsträckning gruppidentifikationen med ”invandrare” sitter kvar och man rör sig i kretsar där 

bilden ”invandrare” blir tydlig, desto tydligare blir distanseringen. Maktförhållanden har en 

avgörande betydelse in denna distansering. Sådana distanseringar skulle kunna bidra till vissa 

ideologiska tankar, då är det viktigt att ha i beaktning det som Potter och Wetherell menar, att 

rasismen är en serie av ideologiska effekter.137

Att ta med sig tidigare traditioner och språk är en viktig del i processen av att migrera. Många 

av kvinnorna vill till exempel att deras barn ska kunna tala såväl svenska som det tidigare 

språket. Trots viljan av att behålla delar av den ursprungliga kulturen, etniciteten och 

traditionen påverkar det inte identitetsprocessen i det nya landet negativt. Kvinnorna berättar 

gärna och ofta om sina barn eller småsyskon. Språkkunskaperna är viktiga för Sejdi, som vi 

tidigare nämnt, som berättar om sina barn som fick uppleva hur det var att komma tillbaka till 

sitt ursprungsland utan att kunna sitt modersmål och hur jobbigt detta var. Andra berättar ofta 

om barnen och deras utveckling i det svenska språket och samhället. ”Hon är på dagis, hon är 

också mycket duktig. Hon tycker mycket om da-a-ns, o hon vill sju-unga, hon pratar perfecte 

svenska, lite ingleska. Aaa, hon är mycket, mycket, mycket klock.” Barnen är det som speglar 

framtiden, på frågan om kvinnornas drömmar. Barnens framtid tas upp i betydligt större 

utsträckning än kvinnornas egen framgång.

                                               
134 Eriksson, Catharina (red) (1999:17ff)
135 Potter, Jonathan, Wetherell, Margret (1992:118ff)
136 Hylland Eriksen, Thomas (1998:175)
137 Potter, Jonathan, Wetherell, Margret (1992:59ff)
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1 – ”Vad har du för drömmar i livet?
S - Barn blir bra och till framtiden… och träffa min familj. 
1 - mm
S - Det är min dröm (litet skratt) … Jag vill stanna här också, bättre till mej också. Till mej, till 
barn. Här kommer du känner säker, du människa, kan du, säger, ää aa, samma till andra 
människor. I Syrien kan inte jag prata, kan inte jag säger.”

S – ”Mm, äh min dotter kan mycket språk, hon studera, hon vill eh lärare bli. Eh andra son 
bilmekaniker und tretje han är nje duktig med datorerna också, jättebra. När är det trasigt, inte 
fungerar bra, han säger kommer hem till oss, han är alla, äh fick den, bra.  
1 - Han hjälper till och laga
S - Och den är mycket dyr! (Skratt)”

Språkets betydelse

Å ena sidan påverkar informanternas språkkunskaper vår tolkning av samtalen, då de många 

gånger är bristfälliga. Men å andra sidan så går det att se på de enstaka orden hur samtalen ser 

ut samt vad de innebär för hela kontexten. Precis som Mulinari och de Los Reyes menar så

kan kärnan i det specifika sociala samtalet synliggöras.138 Det går att utläsa attityder och 

förhållningssätt till sig själva och omvärlden. Fler exempel som tydliggör liknande mönster är 

vad som berättas om barnen, bland annat berättar Soad om sin son, ”Han pratar svenska 

mycket bra”, ” Bra till barn och till framtiden”. 

Andra återkommande ämnen har bland annat varit det problematiska livet i det tidigare landet, 

flera av informanterna uttrycker detta bokstavligen som problem. Det finns inte mycket 

nyanser i språket eller synonymer och ordförråd överlag. Detta är tydligt hos samtliga 

informanter då ytterligheter eller känsloladdade ämnen ska beskrivas. Till exempel ”jättebra”, 

”jättedåligt”, ”jättesvårt” ”mycke mycke glad”, ”mycke mycke rädd” ”Sverige jätte jättebra”, 

”mycke mycke bättre”. Fler mönster som går att utläsa har att göra med kvinnornas

självständighet och deras syn på deras egen förmåga. ”Jag vill inte”, ”Jag kan inte”, ”Det går 

inte” ”Svårt och lära sig det”, ”Förstår inte”. 

Många gånger behövdes en fråga ställas om på ett nytt sätt. Detta är något som vi som 

intervjuare har behövt diskutera, dels förståelsen mellan informanterna och oss, men också 

den förståelse som vi två skapar och därmed konstituerar med varandra. Som den svenska 

jämställdhetsdiskursen fungerar, enligt Mulinari, blir ”svenskhet” en norm och i relation till 

det blir ”invandraren” avvikande.139 Detta är något som alltid är problematiskt i studien av 

                                               
138 Mulinari, Diana & de los Reyes, Paulina (2003)
139 Mulinari, Diana (red.) (2003:175)
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”kvinnor från tredje världen”. Precis som i de textilprojekt Lundstedt studerat reproduceras 

koloniala föreställningar om den Andre då kvinnorna valts som målgrupp.140 Amira berättar 

om osäkerheten inför svenska språket:

A - ”Nej. …ja ää nej .. jag träffar inte.. därför att jag pratar inte så mycket. Jag skäms att prata. Jag 
vill inte oo pratar också med dig också här 
1 - Du pratar bra! Vi förstår ju jättebra
A - (skratt)  Det fin…därför att … jag vill inte prata ,.men äää.. jag pratar inte..jag pratar med 
lärare i skolan, mina barn när jag frågar gå på matte, jag pratar här med lärare och jag på köket 
med kockarna och ibland med..frök..fröknar”

I detta exempel reproduceras föreställningar om ”den Andre” på så sätt att vi uppmuntrar till 

språket, eftersom att vi många gånger har påpekat att kvinnorna gör sig förstådda, att de 

”pratar bra” behandlar vi, omedvetet, relationen mellan oss, vi skapar en säkerhet och därmed 

ett försök till jämställdhet för informanten. Detta kan ses som en mall för hur det svenska 

språket talas inför informanten. Samtidigt skapas också en maktrelation, vi är etniska svenskar 

och behärskar språket bättre. Vi har den ledande rollen i samtalet, det är vi som står för mötet 

och styr därmed hela kontexten.

Generellt vad gäller språket så finns det flera exempel på hur kvinnorna lär sig svenska, 

förutom med hjälp av SFI. Mona berättar att hennes barn ser på SVT:s barnprogram 

Bolibompa och att hon då samtidigt kan lära sig svenska eftersom programmen har ett relativt 

enkelt språkbruk. Några av kvinnorna tar del av svenska massmedier. Laila ger intrycket av 

att följa nyheter kontinuerligt och pratar vid ett flertal gånger under intervjun om vad hon hört 

på nyheterna. Hon berättar varför hon följer svenska nyheter på tv;

1 - Tittar du mycket på nyheter?
L - Jag tycker
1 - Mm
L - Aa mm, för att jag vill lyssna 
1 - Mm
L - Det är bra också för mig, man mera mera, för pra, pratar svenska

Förutom nyheter lyssnar Laila mycket på svensk radio, främst musikkanalerna, men ser också 

mycket på MTV, för att kunna dansa till musiken. Hon tycker mycket om musik och lyssnar 

på allt möjligt, ser melodifestivalen och lyssnar mycket på svensk musik och engelsk. Men 

lyssnar även, och dansar till arabisk, persisk, turkisk, egyptisk och spansk musik. Förutom 

                                               
140 Lundstedt, Anna (2005) 
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ABBA berättar hon att hon gillar Lena Philipsson och sjunger på en av hennes populära låtar. 

Att ta del av svensk musikkultur i liknande utsträckning är Laila ensam om att göra, många 

gånger pratar kvinnorna mycket om att de tycker om svensk musik, men att de inte lyssnar så 

mycket på det på grund av att de inte förstår vad de sjunger. 

Maysa tar kyrkan som exempel och menar att det är viktigt att förstå vad prästen säger, 

religionen är central för kvinnorna och i dessa fall kan det tyckas, är språkbristen väsentlig för 

att bibehålla delar av de tidigare traditionerna. Hon har lyssnat på präster som pratar arabiska, 

vilket återigen förankrar det ursprungliga och det som känns igen av kvinnorna. Soad berättar 

om skillnaden mellan sig själv och sin man. Han har aldrig varit intresserad av att lära sig 

språket, medan Soad tagit tag i det själv från början. Intrycket av kvinnorna är att de efter sin 

ankomst till Sverige fått uppleva stora skillnader som har att göra med den personliga 

utvecklingen. Som tidigare konstaterat förändras inte alltid identitet och lojalitet från 

ursprungslandet till det mottagande landet.141 Precis som Ålund hävdar har kvinnor fått fler 

möjligheter i Sverige än tidigare, tack vare arbete och ett större ekonomisk oberoende. Men 

att behovet av kontakten med såväl formella som informella kvinnliga nätverk i vardagslivet 

fortfarande är stort.142

S – ”Jag också första gång jag kommer till Sverige, jag kan inte prata svenska, jag kan, jag hämtar 
den lexikon, går till apoteket. Jag vill så. 
1 - Översätta
S - Göra så. (hon visar) När män vill, kan gör. 
1 - m
S - Måste tänka, vill kan göra, Fråga!”

Vardagsliv och familjesituation 

Som tidigare nämnts ser kvinnorna hemmet och familjen som mycket angeläget, mycket mer 

än karriären. I detta avsnitt diskuteras detta närmare. Vi kan tolka informanternas berättelser 

och deras roll i hemmet utifrån att se på hur berättelserna fungerar tillsammans. Flera av 

kvinnorna har ofta liknande upplevelse och detta synliggörs med tolkningsrepertoar som gör

att vi kan säga något om denna kontext. Soad utgör ett exempel på uppfattningen om att det är 

svårt att få tiden att räcka till;

                                               
141 Olsson, Erik (red) (2007:17)
142 Ålund, Alexandra (1988)
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S – Dåligt här, dåligt i Sverige bara när män och samma kvinna jobbar lång tid. Den mycket 
problem, när kommer lång tid, när kommer hem orkar inte titta din barn. Den är problem. Och 
ibland barn måste bestämma själv, den också problem. När blir 18 kan bestämma själv.
1- Du menar att män och kvinnor jobbar lika länge? 
S - A
1- … Och att kvinnor får jobba mer i hemma hem… 
S - Man kan jobba många tid, bara kvinna lite, komma hem träffa din barn och titta vad gör. 
Samma sak. 

Soad pratar om de svårigheter som uppstår med friheten. Att barn kan bestämma från att de är 

18 år och att kvinnor och män jobbar lika mycket. Även om Soad anser att det är bättre för 

henne i Sverige så tycker hon att det i vissa fall är problematiskt att barnen har mer att säga 

till om, och att kvinnan och mannen har samma försörjningsansvar. Hon pratar också om 

fördelar och nackdelar med skilsmässa. Att skilja sig och att träffa en ny man är inget 

alternativ för Soad, samtidigt som hon har valt att leva separerad från sin man. Hon hävdar att 

det är bättre för barnen, att de mår bättre. Soad berättar hur det är att leva utan sin man. ”Nej 

spelar ingen roll till mej, han inte hjälper mej. Stanna här, tillbaka - samma sak.”

1 - Du är stark (skratt)
S - (skratt) Ja! Måste blir stark, vill inte..öö.. tillbaka.. till Syrien. Allt, allt, allt. Måste, Måste 
öppna min mun. Därför min man säger du inte är bra kvinna. Du kommer här kanske du kommer 
andra kvinnor, säger varför, jag säger den fel. Den sån, jag nej nej inte andra kvinnor. 

Laila har skilt sig och som lever ensamstående. Detta är något som hon håller hemligt, hon 

bär fortfarande sin bröllopsring och talar inte om att hon är skild. Hon berättar att det inte är 

accepterat att leva ensam som kvinna, att andra pratar illa om ensamma kvinnor ”Hon är 

ensam, hon är vild, kan göra vad hon vill” Den förlust och frånvaro av trygghet som familj 

och vänner utgör är naturligtvis viktig att betona i detta sammanhang. Det stöd och skydd 

som familj och vänner eventuellt skulle kunna ge saknas och hon tvingas därför välja att 

skydda sig och sitt barn genom att inte umgås med andra av rädsla för svek och förakt hos 

dem hon anförtror sig till. Detta är något som Person undersöker och som vi analyserade

djupare vid diskussionen kring begreppet ”hemma”.143

Dessa exempel visar att arbete och äktenskap är socialt och ekonomiskt bestämda, något som 

Cecilia Person hävdar. Hon menar att arbetets och äktenskapets funktioner varierar beroende 

av tid, land och rådande samhällssystem.144 Vid en närmare analys kan betydelsen av arbetet 

och äktenskapet tydliggöras med hjälp av diskursnivå, då även påverkan på människors 
                                               
143 Törnqvist-Plewa, Barbara (red.) Person, Cecilia (2000) Sverige och Polen. Nationer och stereotyper
144 Mulinari, Diana (red.) Person, Cecilia (2003)
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genus, etnicitet och klassidentitet synliggörs. Rätten till arbetet ger en viss frihet men 

samtidigt låser det tid, tid som istället tas från familjelivet och uppfostran av barn.

I inställningen till äktenskapet syns den starka kopplingen till kvinnornas relation gentemot 

sitt ursprung. Såväl genus, etnicitet och klass påverkar attityden till hur kvinnorna ser på sina 

egna äktenskap och alternativen till det. I den vita governmentaliteten står vithet i fokus och 

perspektiven ses utifrån den vita kvinnan. Detta är något som vi som kvinnor och etniska 

svenskar delvis måste se till i denna diskussion. Kommande exempel tydliggör skillnaden på 

informanternas kultur och ursprung samtidigt som vår inställning till samtalsämnena blir 

tydliga. En kvinna misstänker att hennes man är otrogen, men hon kan inte ta upp det med sin 

man, flera av kvinnorna menar att de inte kan gifta om sig, eller skilja sig. 

Fatma träffade sin pojkvän i flyktinglägret och han bor nu i annan svensk stad, först höll hon 

honom hemlig för familjen men nu har hon berättat det för sin mamma, och hennes bror som 

säger ”nej det går inte.” Hennes pappa känner inte till pojkvännen. 

1- ”Jaha är han hemlig?
F – Ja, arabiska (skratt) dom, det går inte göra så” 

Hon berättar att hennes familj vill att hon ska gifta sig med en irakisk man och på frågan om 

varför det är dem som bestämmer svarar hon att hon inte vet. Ansvaret för hemmet och

socialiseringen av barnen är enligt Mulinari viktigt för att bejaka sin diasporiska 

tillhörighet.145 Alltså att bejaka gemenskapen utanför det som uppfattas som hemland.146 Som 

flera av kvinnorna menat står barnen för förhoppningar och det viktigaste som kvinnorna 

eventuellt har flyttat med sig från sitt tidigare liv.  

Mannens roll är central i samtalen, detta mycket eftersom kvinnorna ofta talar om sig själva i 

relation till sin familj och sin man. Något som blir som en självklarhet för dem, oavsett om de 

lever tillsammans eller inte. Kontentan är att vi förutsätter att det är i heterosexuella relationer 

som de flesta lever. I samtalen har det varit viktigt att diskutera när, hur och varför kvinnorna 

har kommit till Sverige med eller utan sin man. Återigen har detta att göra med synen och 

uppfattningen om att etnicitet, kultur och bakgrund påverkar äktenskapet. Detta diskuteras ur 

                                               
145 Mulinari, Diana (red.) (2003:37)
146 Olsson, Erik (red) (2007:47)
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ett feministiskt perspektiv där diskursen om jämställdhet blir viktig.147 Maysa berättar om vad 

hon och hennes familj gör på helgerna, att efter de har ätit frukost och suttit och pratat går 

hennes man ner på stan medan hon ”städar och lagar mat”. Laila prioriterar också hemmet. På 

frågan om vad hon gör på dagarna är svaret: ”Laga mat, städa. Sen om jag känner på mig, 

trött, jag sover 5 minuter, 10 minuter sen vakna. Sen läsa lite, titta på tv, dansa till…, tycker 

mycket dans!”

1 - Hjälper din man till hemma?
A - Hjälper inte till så mycket på städa och.. kan handla, kan studera med barn (skratt) men inte 
diska, tycker inte om att ….diska ..och äää städa. 
1 - Skulle du vilja att han hjälpte dig 
A- Ja … ibland hon hjälper när jag blir arg, hon hjälp, men hon, jag vet, tycker inte att hjälp.. och 
allt. , jag har studera, jag måste studera jag har (skratt)
1 - Du får skälla på honom. (skratt)
A - Ja jag måste (skratt) …ibland jag säger , hon inte hemma jag säger måste diska, hon köpt 
diskmaskin hemma.. att hon inte … ää a hon …han …inte …  diskar”

I samtal om vardagen träder många skillnader och normer fram, en ”vi och dem” känsla har 

varit oundviklig mellan informanterna och oss. Samtidigt som det finns flera försök till 

förståelse och kontakt. Det går att se förändringar och förhoppningar om ett liv i Sverige, 

friheten och det individuella blir angeläget. Språket är det centrala vad gäller att uppnå dessa 

mål. Tack vare exemplen har det gått att analysera kring de diskurser som finns i samtalet. 

Precis som Person menar visas samspelet och relationen mellan individernas tillvaro och 

samhällets normer och värderingar genom att analysera materialet på detta sätt.148 Samtliga 

avsnitt under rubriken samtalsnivå har kretsat kring samtalen i sig. I nästa nivå blir kontexten 

allt mer viktig.

Makronivå

Enligt Marie Carlson kan en situation med skilda positioner få betydelse för vad som skildras 

av informanterna.149 Alltså att maktförhållande påverkar de intervjuades berättelser och 

skildringar. Det här avsnittet syftar till att klargöra de olika positioner och diskurser som 

konstrueras i samtalskontexten närmare. Detta för att ytterligare visa på den reflexivitet som 

har funnits som riktlinje studien igenom. 

                                               
147 Mulinari, Diana (red.) Cecilia Person (2003:175)
148 Mulinari, Diana (red.) Cecilia Person (2003)
149 Carlson, Marie (2003)



57

Maktförhållande

Den västerländska feministiska diskursen klassificerar ”kvinnor från tredje världen”, genom 

att tillskriva dem ett utanförskap och se dem som subjekt utanför sociala samband i en redan 

konstituerad grupp.150 Det är väsentligt att analysera vår maktposition i samtalet för att skapa 

en förståelse av hela kontexten. Som tidigare nämnts menar Mohanty att maktordningen 

världen över behöver ses i sin specifika kontext och kultur samt att forskningen av den måste 

förstås inom respektive ram.151 Makten inom denna ram utövas då vi som intervjuare är 

omedvetna om det. Enligt Cuesta ska en ”nära” forskning, precis som denna, utföras genom 

att forskaren gör ett ställningstagande och ett medvetandegörande av de egna möjligheterna

att styra undersökningen. De ojämlikheter i de relationer som formas under intervjun är 

viktiga att hantera.152 Vi lever i ett etnocentriskt samhälle, vilket innebär att en viss grupp 

upplever sina normer och värderingar som självklara och analyserar omvärlden efter sin egen 

världsuppfattning. Etnocentrism, xenofobi153 och rasism är närliggande begrepp, men skiljs åt 

i maktrelationen. Många grupper är till viss del etnocentriska, men få har makt att utöva 

förtryck mot andra. Genom kolonialism och imperialism kan rasism uppstå ur etnocentrism.154

Cuesta har analyserat några samtal med kvinnor om vardagsrasism och menar att ”dessa 

samtal innebär ställningsstaganden som visar på motsättningar då individernas olika 

identifikationer, föreställningar och uppfattningar återspeglar strukturella aspekter.”155

Samtalen är intressanta att analysera, i den bemärkelse att vi är aktiva i interaktionerna och 

därmed ”en integrerad del av forskningssituationen.”156  Detta blir viktigt då det är vi som styr 

samtalen och informanternas uppfattning om kontexten. Att vi uppmuntrar informanternas 

svenska uttal, låter dem känna sig bekväma och söker förståelse oss emellan har förmodligen 

att göra med att vi vill gynna samtalsklimatet. Vi utövar ingen medveten maktposition. Men 

eftersom vi leder samtalet och är representanter för universitetsvärlden och den västerländska

diskursen besitter vi en position som innefattar makt. Samtidigt har vi gjort ett urval av 

diskussionsämnen och frågor. Vad som diskuteras sett utifrån valet av ämnen kan alltså ha att 

göra med vår maktposition eftersom vår förförståelse speglas i intervjufrågor och tematik.

                                               
150 Eriksson, Catharina (red) (1999:23)
151 Eriksson, Catharina (red) Mohanty, Chandra Talpade (1999:195f)
152 Mulinari, Diana (red.) Cuesta, Marta (2003:120f) 
153 Främlingsfientlighet, rädsla för det som är främmande.
154 Mulinari, Diana (red.), Mulinari, Diana (2003:25) 
155 Mulinari, Diana (red.) Cuesta, Marta (2003:119)
156 Ibid.
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Precis som Mulinari menar är det viktigt att identifiera materiella förutsättningar men också 

kartlägga kopplingar mellan strukturella positionerna och specifika identiteter, eller frånvaron 

av dessa, för att belysa underordning. Vid migration förändras både klass- och 

genusrelationer, det finns en beroendeställning till staten (offentligt patriarkat) och en 

underlägsenhet i offentligheten.157 Sejdi är en av de kvinnor som kan utgöra exempel på hur 

känslan inför detta kan se ut. Hon ser Sveriges åtgärder för migranter som återhållsamma. I

det nordeuropeiska land hon bodde i före Sverige, och efter Kosovo, var dessa förhållningssätt 

mer fria. Att vara i en beroendeställning och behöva lära sig språket innan hon får jobba ser 

hon som negativt. Sett utifrån klass har flera av kvinnorna gjort klassresor åt olika håll. Till 

exempel Amira som har levt ett tidigare liv med ett väl fungerande och högt ekonomiskt 

kapital jämfört med livet de har fått i Sverige då hon nu lever med socialbidrag. Det 

ekonomiska välståndet som sjunkit på grund av dels, fler sociala kostnader men också på 

grund av flytten till ett land med högre kostnader generellt. Samtidigt har vissa tidigare levt 

under förhållanden med lägre ekonomiskt och socialt kapital. Som vi konstaterade 

inledningsvis i analysen upplever informanterna att livet i Sverige har blivit mycket 

bekvämare, renare och friare än tidigare. Några av kvinnorna har valt att leva ensamma 

medan övriga ser mannen och familjen som konstant. Efter migration blir hemmet och barnen 

viktigare än de själva, äktenskapet förstärks både på ett lojalitetsplan och på ett 

solidaretetsplan där kvinnor kan skydda sig mot den fientliga omgivningen och ha så lite 

kontakt som möjligt med det offentliga (privata patriarkatet).158 Detta motsäger kvinnornas 

åsikt om frihet men som säger en del om förväntningar och skillnader mellan ”kvinnor från 

tredje världen” och västerländska kvinnors krav på frihet. Cuestas studie visar att ”liknande 

strukturella positioner förenar människor genom att de har liknande erfarenheter.”159 Vilket

förenar såväl informanterna som oss som representanter av väst. Alltså att beroende på vilken 

etnisk bakgrund och kultur som är aktuell i diskussionen om hur synen på kvinnlig frihet och 

hemmet ser ut så går det att se generella likheter. 

Stereotypiseringar

Tidigare har vi framfört Pierre Bourdieus teorier om stereotypiseringar, då han menar att 

eventuella negativa stereotyper som förekommer hos en dominerande grupp kan komma att 

bli en del av den stereotypiserande gruppens självbild, att det har att göra med skillnader i 

                                               
157 Mulinari, Diana (red.) (2003:37)
158 Mulinari, Diana (red.) (2003:37)
159 Ibid. Cuesta, Marta (2003:119)
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inflytande och maktförhållande mellan gruppen och individen.160 Från att besitta en 

maktposition som vi diskuterade i det tidigare avsnittet går det att se på stereotyper och 

självbilder som bildas i samtalet. 

Många av kvinnorna använder uttrycket ”på min land” när de berättar om livet i sitt 

ursprungsland. ”Vi araber” eller ”på min kultur” syftar också till definitionen av dem själva 

och inte det som vi är en del av. Detta är något som verktyget tolkningsrepertoar tydliggör, då 

flera upprepningar och typer av språkbruk berättar om kontexten. Etnicitet framhålls och görs 

på så sätt att ursprunget lyfts fram i diskussionen om kultur, det är vad som refereras och som 

i sin tur tyder på vikten av det. Vid uppbyggandet av identiteter används, enligt Erik Olsson, 

föreställningar om härstamning, kultur, tradition, språk, religion och ras. Vilka används 

genom att en eller flera av dem lyfts fram särskilt för att sammanföra gruppen.161 Detta är 

också oundvikligt för oss som etniska svenskar. Vi har till exempel definierat svenskar som de 

som är födda i Sverige och undermedvetet då refererat till det som Olsson menar ligger till 

grund för identitetsbyggande. Vi upprätthåller alltså alltid en identitet och i mötet med 

människor med annan etnisk bakgrund blir detta mer tydligt. 

Diskussionen om den reflexivitet som finns i studien handlar mycket om hur vi har ställt 

frågor och framförallt vad dessa frågor innebär utifrån maktordningen men i synnerhet utifrån 

vilka stereotyper som bildas i kontexten. Precis som vi nämnde tidigare uppstår det 

grupperingar beroende på vad som förenar oss och samtidigt på vad som skiljer oss åt. Vissa 

gånger har frågor ställts som representerar våra föreställningar om livet i ”tredje världen”.

”Var det farligt o gå till skolan?” Många gånger upprepas detta på grund av att vi förhåller oss 

till samtalsklimatet och skapar en vana och mönster för vad frågorna handlar om. Men det är 

också en stereotyp som vi utgör exempel för. ”Var det i xxx (hemstaden) där du bodde, kunde 

det vara farligt som kvinna o gå ut, eller.. var du tvungen o ha med dig din man när du skulle 

gå ut?” Detta ytterligare exempel understryker att status- och prestigeskillnader inom gruppen 

eller olikheter som rör klass och etnicitet symboliseras i termer av genusskillnader. Eftersom 

vi har uppfattat att synen på genus är återkommande och olik beroende på vilka värderingar 

och bakgrunder som har legat till grund för olika perspektiv är det viktigt att behandla det 

närmare. I nästa avsnitt analyseras hur identitet och genus bildas i kontexten. 

                                               
160 Hylland Eriksen, Thomas (1998:68) Bourdieu, Pierre (1977) 
161 Olsson, Erik (red.) (2007:15ff)
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Identitet och genus

Precis som Cuesta hävdar kan det i samtal synas en identifikationsprocess162, men identiteter 

är enligt Person beroende av vilken kontext det sker i.163 Samspelet mellan oss och 

informanterna bringar alltså fram olika identiteter beroende på vad vi diskuterar och till vilket 

förhållande detta görs. Mycket handlar om förhållandet till Sverige och oss. Våra

föreställningar om ”tredje världen” är väsentliga även i denna process. Genus kan alltså bli en 

markör för hur gränser mellan ”vi” och ”dem” skapas. ”Det är genom genusrelationer, 

genussymbolik och genusideologier som informanter förkroppsligar skillnader mellan deras 

egen grupp, den grupp som uppfattas tillhöra nationen och andra rasifierade grupper.”164

Grupptillhörigheten konstrueras genom genusdiskurser165 och effekterna av identitets-

konstruktionerna är diasporan.166 Kvinnorna är ur ett perspektiv en relativt homogen grupp, 

de har liknande civilstatus, ålder och att de alla har migrerat till samma stad i Sverige.

Samtidigt som de också kommer från olika länder, då blir teorier om diasporan intressant.

”Diasporan utvecklas på grund av detta till en positiv identifiering och en distans till den 

sociala omgivningen skapas.”167 Återigen har detta att göra med distansering och 

uppdelningen av grupper. Inom diasporan och gemenskapen pågår ständigt en kamp kring 

definitionen av vad ”vi en gång varit” och vad ”vi är idag.” Tonvikten i denna kamp läggs på 

genuskultur(er).168 Som sagt så kan diasporabegreppet belysa gemenskapsbildningar som 

också finns utanför de konventionella ramarna för vad samhörighet innebär.169 I 

identitetsskapandet ligger fokus på migranters upplevelser, erfarenheter och aktiviteter. Med 

betydelsen att migration skapas med transnationella ”sociala fält” eller ”sociala rum”.170

Samhörigheten i det nya landet är viktig, precis som vi tidigare sagt att Ålund menar att 

kvinnliga nätverk har stor betydelse.171 För att studera dessa identitetskonstruktioner som 

kulturell produktion, social gemenskap och etniska relationer är det väsentligt att resandet har 

fått större betydelse. De nätverk som uppstår bland migranter kan få koloniliknande 

förbindelser som inte alltid är isolerade från det övriga samhället men kan ofta vara

                                               
162 Mulinari, Diana (red.) Cuesta, Marta (2003:131ff)
163 Mulinari, Diana (red.) Person, Cecilia (2003:182)
164 Mulinari, Diana (red.) (2003:39)
165 Ibid. (2003:19f)
166 Olsson, Erik (red.) (2007:15ff) 
167 Olsson, Erik (red.) (1999:20f)
168 Mulinari, Diana (red.) (2003:39)
169 Olsson, Erik (red.) (2007:10ff)
170 Ibid. (2007:18)
171 Ålund, Alexandra (1988)



61

avgränsade.172 Som tidigare nämnts utgör informanterna i denna studie exempel för detta då 

de rör sig inom grupper som utav etniska svenskar ses som ”invandrargrupper”. Många av 

informanterna har inte utvecklat relationer med etniska svenskar. Detta kan vara en 

generationsfråga då barnen ofta står för anpassning och är snabbare på ”komma in i” det

svenska samhället, detta vad gäller bruket av det svenska språket och därmed också relationer 

med etniska svenskar. 

Det strukturella och institutionella sambandet mellan rasism, stat och hushåll blir viktigt att ta 

hänsyn till för den feministiska agendan, det går inte att enbart problematisera hur olika 

etniska ursprung skapar könsidentifikationer.173 Som vi nämnt så är förändringar i den 

specifika diskursen enligt Winther Jørgensen betydelsefull för hur den även förändrar den 

sociala världen. Detta är något som har varit påtagligt i de flesta sammanhang samtalen har 

analyserats.  

Sammanfattning 

Slutresultatet av analysen ger oss flera uppfattningar om hur etnicitet konstrueras i en kontext 

som denna studie berör. I diskussioner om identitetsbildning i ett nytt land går det att se att 

språket är essentiellt för att intresset för landet och kulturen ska kunna bejakas. Språket har 

stor vikt och betydelse för skapandet av identiteter, institutioner och politik precis som det 

poststrukturalistiska perspektivet pekar på.174 Vad som går att utläsa ur samtalen är att 

intresset för landet ökar i samma takt som språkkunskaper växer. Precis som Hylland Eriksen 

menar så uppstår etniciteten, samtidigt som den blir betydelsefull i de sociala situationerna.175

Detta har varit tydligt i samtliga avsnitt. Dels beroende på vad samtalet handlar om, men 

också hur det förs. Viktigt är att se på de upprepade gemensamma intressen som finns inom 

respektive grupper, för såväl informanterna som grupp men också för oss som intervjuare och 

som etniska svenskar. Flera exempel talar för det som Mulinari menar om den svenska 

jämställdhetsdiskursen, att den fungerar på så sätt att ”svenskhet” är en norm och att 

”invandraren” är avvikande.176 Precis som det också gäller omvänt. Att grupper skapar sina 

egna förhållningssätt och förordningar för vem som kan tillräknas gruppen. 

                                               
172 Olsson, Erik (red.) (1999:20f) 
173 Mulinari, Diana (red.) (2003:31)
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Gruppidentifikationen med ”invandrare” sitter ofta kvar en lång tid då informanterna hamnar i 

sammanhang där andra svenskar med annan etnisk bakgrund rör sig. Detta bidrar till att bilden 

”invandrare” blir mer tydlig. Den distanseringen beror troligen på en underliggande 

maktposition. Vad vi har sett så kan då också en distansering också bidra till rasistiska 

föreställningar på grund av den högre maktpositionen som utövas av majoritetsbefolkningen. 

Det finns hela tiden en åtskillnad mellan ”vi” och ”dem”, en differentiering som upprätthålls 

av både etniska svenskar och svenskar med annan etnisk bakgrund. Kontakten med etniska 

svenskar är minimal. Inom jämställdhetsdiskursen finns det problem, informanterna har sett 

svårigheter som uppstår med den frihet som finns i Sverige, och många gånger är den till och 

med omedveten. Vi kan se utifrån att ha pratat med samtliga om samma problematik att detta 

är något som de inte tänker på då de ofta säger att de är helt nöjda med att bo i Sverige. 

Informanterna gör sig inte just nu intresserade av, vad vi ser dem som, ytterligare friheter.

Anpassningar och identitetsbildning i det nya landet kan ses som olika beroende på generation 

men framförallt på bakgrund, och vad upplevelsen av det nya landet jämförs med. Detta 

gällande perspektiv på frihet och jämställdhet. Som Carlson sammanfattar sin studie går det 

också att summera denna studie med att kvinnorna många gånger kan ses som ”brobyggare” 

och traditionsförmedlare.177 Samtidigt sker förmedling av traditioner och kulturer i den 

aktuella kontexten då även vi sätter upp mål och kriterier för vad som gäller i den svenska

kulturen. Vår roll har varit viktig från början till slut, dels då en fråga behövt ställas om på ett 

nytt sätt då den förståelse som skapas och därmed konstitueras har blivit konstant i kontexten. 

Detta kan ses som en mall för hur det svenska språket talas inför informanten. Vi har den 

ledande rollen i samtalet, det är vi som står för mötet och styr därmed hela kontexten. Precis 

som inom diskurspsykologi har alltså språkbruket analyserats empiriskt i de kontexter där de 

utvecklas. Dekonstrueringar har gjorts av samtalen vilket har lett till att vi har kunna fastställa 

slutsatser enligt syftet. Att stereotyper, som vi alla är bärare av, har synliggjorts och det har 

gått att se hur svenskhet konstrueras i de skillnader som uppstått diskurser emellan. 

Samhörighet och förståelse har påverkat resultatet dels på svaren vi fått av informanterna men 

också för hela studien och vårt behov av att vara reflexiva. Slutligen har upplevelser av 

integrationen med det svenska samhället och kontakter med etniska svenskar kunnat visa för 

oss hur viktigt det är för många att till vissa delar behålla sin kultur och sitt språk men att i 

samma utsträckning också ta del av den svenska. 
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Diskussion 

Vid påbörjandet av denna studie undersöktes den rådande forskningen, även om vår studie till 

viss del har legat relativt nära den forskning som existerar, både genom metod och teoretiska 

ståndpunkter, finner vi att vi har angripit vårt empiriska material på ett tvärvetenskapligt 

tillvägagångssätt som tagit fasta på valda delar av rådande forskning. Genom att befinna oss i 

skärningspunkten mellan genus, etnicitet och språk har vi analyserat hur identitets-

konstruktionen och samtalskonstruktionen byggts upp. En annan aspekt och likhet mellan den 

redan existerande forskningen och den forskning som utövats genom vår studie är att det är en 

övervägande del kvinnor som arbetar inom detta forskningsområde. Detta är något som gäller 

kvinnoforskning i stort. Trots detta är det viktigt att vara försiktig, att i så stor utsträckning 

som möjligt undvika att generalisera ”kvinnofrågor” och den problematik som kommer fram.

Detta är något som Narayan varnar för, hon uppmärksammar ett kritiskt förhållningssätt till 

forskning både gällande genus och etnicitet. Till exempel påpekar hon den risk som finns när 

forskning uppmärksammar olikheter och kulturella skillnader. Hon anser att kultur, etnicitet 

och genusskillnader bör beaktas, men med en viss försiktighet. Att alltför stora 

generaliseringar med stora grupperingar som kulturer och kvinnor världen över inte kan 

likställas och jämföras med hur som helst. Detta har vi haft i åtanke i arbetet med vår studie. 

Vi har också upptäckt den dubbelhet som Narayan talar om. Samtidigt som vi tycker att 

kulturskillnader är intressanta är det svårt att samtala och analysera kring dem utan att det blir 

värdeladdat. Vi vill inte göra något ställningstagande om huruvida vilken kultur, etnicitet eller 

bakgrund som är bäst eller sämst, vilket land som är bäst att leva i, eller bidra till att förstärka 

uppdelningen mellan grupper i samhället, utan vi vill bara presentera vardagliga exempel och 

spegla våra informanters livssituation och deras åsikter kring Sverige och deras liv här. Det 

har varit viktigt för oss att inte kategorisera in ”invandrarkvinnan” som en förtryckt 

”mellanösternkvinna” som är underordnad mannen, likt den stereotypa bild som delas av 

många i väst. Utifrån Narayans ståndpunkt att alla generaliseringar inte är jämställt med 

problematik.178 Den stereotypa bild som nämndes ovan har sina rötter i att se på omvärlden 

och det som är annorlunda ur sitt eget perspektiv. Att granska samhällen, kulturer och 

människor i mellanöstern utifrån västerländska ögon ger ingen rättvis och objektiv 

bedömning, tvärtom ger det många gånger en orättvis och subjektiv syn på ”de andra” eller 

det som är annorlunda. Något som den västerländska historiebeskrivningen burit med sig 

sedan kolonialtiden. Att generalisera och kategorisera stora grupper som till exempel araber 
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och muslimer, skapar dessa förställningar om den förtryckta kvinnan. Något som vi tog upp 

tidigt i studien. 

Vårt material och vår frågeställning tangerar på flera olika sätt problematiken kring 

jämställdhetsdiskursen. Mulinari menar att den svenska jämställdhetsdiskursen inte innefattar 

personer som har annan etnisk bakgrund än svensk och att det blir problematisk vid studien av 

”kvinnor från tredje världen.” Resultatet blir att ”svenskhet” blir en norm och i relation till det 

blir ”invandraren” avvikande. Som vi tidigare har sagt så går det att dra paralleller till Anna 

Lundstedts analys av textilprojektet, då koloniala föreställningar reproduceras om den Andre. 

Vi har även i vår studie stött på denna problematik och upptäckt vår starka prägling och 

uppfattning om hur den svenska jämställdhetsdiskursen fungerar och har upptäckt att vi 

stundtals utgår från den som norm. Detta är något som informanterna också fastnat i, de har 

talat om hur jämställdheten fungerar i Sverige. De visar att de är väl medvetna om kvinnors 

rättigheter och hur synen på jämställdhet ser ut. Men trots detta och även om de anser att det 

är mycket bra, ibland till och med bättre i Sverige, säger de samtidigt att de kommer från en 

annorlunda kultur och att de inte tänker på samma sätt. De förklarar att det är svårt att ”byta 

hjärna” när man kommer till ett annat land.

Något som vi diskuterat under arbetets gång är vår roll och vår rätt att representera kvinnorna 

i studien. Vi har diskuterat problematiken kring att vi som västerländska kvinnor forskar om 

och representerar dessa kvinnor. Eftersom syftet har varit att undersöka samtalskontexten 

mellan oss som västerländska forskare och kvinnor med annan etnisk bakgrund och vill vi

samtidigt förtydliga att vi inte tvivlar på kvinnornas egen förmåga att uttrycka sin ståndpunkt 

och representera sig själva. Men omständigheter som klass, genus, etnicitet och rådande 

maktförhållanden, samt språket försvårar kvinnornas möjligheter. Detta kan liknas med hur 

kvinnor generellt eller hur lågutbildade har haft svårt att representera sig och få sin ståndpunkt 

hörd i det offentliga rummet. 

Metoden som användes i denna studie har hjälpt till att skapa en bra struktur både till 

materialinsamlandet och vid analysen av materialet. Valet av intervjumetod ser vi i efterhand 

som både lyckat och som ett självklart tillvägagångssätt. Den semistrukturerade metoden som 

bygger på att delvis ha styrande frågor men samtidigt ger möjlighet att förhålla sig till 

frågorna tämligen fritt fungerade utmärkt då informanternas språkkunskaper troligtvis inte 

hade varit tillräckligt för ett helt fritt samtal, samtidigt som samtalet delvis blev fritt i så pass 
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stor utsträckning att vi har kunnat analysera vad och hur kvinnorna har resonerat kring valda 

ämnen. Urvalet bör också kommenteras i efterhand. I och med att informanterna känner till 

varandra då de går i samma klass eller i varandras parallellklasser riskerar det empiriska 

materialet att bli tämligen konformt. Om informanterna hade sökts upp på annat sätt än genom 

sina respektive klassföreståndare är det möjligt att deras inställning till oss och till 

undersökningen hade varit annorlunda. Trots dessa spekulationer ser vi ändå en styrka i att 

kvinnorna känner till varandra och att intervjuerna genomfördes på skolan i samråd med deras 

lärare. Vi tror att det skapade en trygghet och ett förtroende för oss som utomstående 

intervjuare. Dessutom ser vi en fördel med att genomföra många intervjuer på plats för att 

sedan plocka ut cirka en tredjedel av dem, på så sätt vet varken lärarna eller klasskamraterna 

vilka som till slut är med i studien, endast de sju utvalda informanterna känner till detta. Att 

de går i samma klass har också gett oss en praktisk möjlighet att besöka dem vid flera 

tillfällen än vid själva intervjutillfället och på så sätt skapat en djupare relation till kvinnorna.

Männens roll är väsentlig i samtalen men framförallt i de kontextuella sammanhangen. Som 

vi kommit fram till hänvisar våra informanter ofta till männen och deras betydelse för 

familjen, att undersöka hur de skulle ställa sig till samma typ av diskussioner skulle ge studien 

ytterligare en dimension men också, i sig, vara en ny typ av studie. Om denna studie utförs av 

en man skulle förmodligen också resultatet bli ett annat. Eftersom, som vi har diskuterat, har 

skapat en förståelse och ett samförstånd i samtalen, vilket skulle se annorlunda ut beroende på 

vem som utför studien. Avslutningsvis ser vi att det fortfarande finns en mängd områden där 

vidare forskning behövs. Denna studie har haft ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, men det 

skulle även vara intressant att se fortsatt forskning inom fältet som fokuserar mer ingående på 

specifika fält. Fokus på religiös tillhörighet eller på konstruktionen av den kvinnliga 

identiteten i det nya landet är exempel på en mer riktad forskning som är intresseväckande. 

Det vore även betydelsefullt att se att fler än västerländska kvinnor, som idag utgör majoritet, 

ger sig in i detta forskningsfält. 
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Bilaga - Intervjuguide, tematik och frågor  

Bakgrund
Ålder?
Berätta om din bakgrund
Hur såg ditt land, ort, stad, familj, utbildning ut förut?
Hur kommer det sig att du lämnade ditt ursprungsland?
Hur kändes det att lämna ditt ursprungsland?

Sverige
Berätta om din resa 
Varför bor du i Sverige, (Norrköping)?
Hur upplevde du första mötet med Sverige?
Hur länge har du bott här? 
Hur lärde du dig svenska?
Vad saknar du i Sverige/(hemlandet)?
Vad har du haft för förväntningar på Sverige?
I vilken utsträckning tar du del av svensk kultur (musik, film, teater)? 
I vilken utsträckning tar du del av svenska traditioner? (jul, midsommar, mat?)
Hur stor är din kontakt med familj, släkt och vänner (hemlandet)?
I vilken utsträckning tar du del av information från (hemlandet), tv, tidningar, radio?
Var känner du dig hemma?

Situation idag
Vad anser du om Sverige, kulturer, likheter & skillnader? 
Hur ser din livssituation ut? (Vad gör du om dagarna?)
Hur ser din vardag ut?
Har du någon tro, religiös uppfattning? 
Vad har du för sysselsättning, arbete, intressen, hobby?
Hur upplever du din livssituation och din vardag?
Vilka alternativ finns att sysselsätta sig med, tycker du?
Hur ser familj och det sociala livet ut?
Hur ser du på (din, och din familjs) integration i samhället?
Finns det en bild av dig, upplever du att svenskar förstår dig?

Det sociala, språket 
Vad har du för modersmål, när använder du det? 
Hur upplever du att lära sig svenska, är det viktigt? Varför?
Upplever du att språket ibland hindrar dig för att du ska kunna uttrycka dig som du vill?
Hur ser ditt kontaktnät ut? 
I vilka sammanhang kommer du i kontakt med infödda svenskar?
Hur upplever du att det är att få kontakt med infödda svenskar?
Vilka är lättast/svårast att få kontakt med? (barn, män, kvinnor, andra personer med etnisk 
bakgrund)
Vad har dina vänner och familj för sysselsättning? 
Hur ser du på framtiden?
Vad har du för drömmar, för dig och din familj? 
Vad har du för förväntningar från andra, från dig själv? 


