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Invandrarkvinnor och problemideologier 
- Om möjligheter och begränsningar i den privata 
och den offentliga sfären 

ALEKSANDRA ÅLUND 
Sot.·iolugiska ins1i1u1iunen, Umeå universiaet 

I början på 1980-talei blev en kritik som kvinnor tidigare 
hade riktat mot den nya kvinnorörelsen också synlig inom 
kvinnoforskningen. De begrepp och teorier som hade 11/veck
lats diir blev betraktade som etnocentriska och ansågs omöj
liggöra en vidare försråelse av minorire1skvi1111or. Deballen för
des framförallt i USA och England, men kom även au ink/11-
dera kvinnor i rredje världen. Alexandra Ålund bidrar i 

följande artikel rill denna debatt i kvi11110forsk11ingen, men hon 
visar även att synen på invandrarkvimwr i samhiillsdeba/1 och 
mer tradirione/1 samhällsforskni11g är problemarisk och med
verkar 1111 all begrii11sa kvin11ornas möjligherer au se si11a resur
ser. 1/011 föreslår el/ perspekrivbyre i syne11 på i11vandrarkvin-
11or, där deras möj/igherer och resurser - speciellt i den var
dagliga rillvaron - ges en mer cemral pltlls. 

Under senare år har vi kunnat beviuna eu ökal samhälleligt intresse för 
invandr,1rkvinnornas situation. En rad organiserade sammankomster. 
konferenser. symposier mm om och med invandrarkvinnor har hållits. 
Inom forskningen och hos myndigheter har man i allt större utsträck
ning kommit att uppmärksamma de olika problem som möter invand
rarkvinnan. Man har "slagil larm" om invandrarkvinnornas svik1ande 
hälsa (Regionplanekontorct, Stockholms läns landsting 1985). Utbild
ning och fonbildning, liksom eu aklivare inlresse från fackligl håll dis
kulcras som lämpliga s1ödå1gärder för invandrarkvinnor inför risker för 
utslagning från arhc1smarknaden i samband med ändringar av produk
tionsprocessen (DEIFO 1987, Knocke 1986). Organiserade krafttag, be
hov au samla sig kring lämpliga ålgärder, har blivit alll mer pockande, 
hådc vad gäller samhällcl och dess organ och från invandrarkvinnorna 
själva. 

lnvandrarkvinnornas särskilda problem är en reali1c1. Sam1idig1 inne
håller dock dchauer om invan<lrarkvinnornas "problem" ideologiska 
undcrto~r som i sina konsekvenser knappasl gynnar invandrarkvinnor-
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"älva Invandrarkvinnoma håller på att successivt invaggas i, s~~ia-
~a SJ .,·, ·:·1 b"1l<l som utsalla och hjälpbehövande; hotade av sm hseras Il en sia v d d"t" 

d d d ställning på arbetsmarknaden, sina föräldra c tra I ,oner' 
un eror na e . l"k · , levnads . rv sina män och stora familjer l som av sma -
sill kulturella a • . .,., r-·rståelse håller på att 
vanor och värderingar. En mycket negativ SJa v o . . . 

kl E r av problemideologier har rests som hindrar kvmnor-utvec as. n mu . 
na att klart se sina egentliga begränsningar men ocks~ sma. resurs~r. 

Inte minst forskningen har oavsiktligt komm'.t att b'.dra ull en for-
.. . I"k roblemideologier som begransar sikten. Bilder av 

starkn'.~~ a; ~~r:r~ning på basis av klassmässig, könsmässig och etnisk 

:~::;i•g~!t, :nderkastelse under kvinno~det oc~ så ~ida(r~ h~r ~ol~;u 
dominera förståelsen av invandrarkvmnans suuallo~ osac .: 

att . 1983 Ål d 1984 1985). Trots goda in1enuoncr an klargo-
Morokvasic , un • . å .. oblem" oavsiktligt bi-la förtryckets karaktär har fokusenngen p pr . I . k1· . 

. · 1··11· nämligen au lelra as dra il till att fånga invandrarkvmnan l en a a. . . . . . 
g ff F·· ·t ndcr senare lld och I konflikt nu::d och uppfattas som ett o er. ors u • . 

.. t h r erspektiv som handlar om motstånd, resurs 
ovanståen<leb~y?stat PP~!ksammas i Sverige av migrat-ionsforskarc med 
och revolt, orJa u & L . . 

d (Ål d 1984 Skutnabb-Kangas eporania-invandrarbakgrun un • 
Morley 1986 Knocke 1986). d s 

Det är fra:.ilörallt de svarta kvinnorna i USA och E_ngl~nd och v •:• 
kritik av vit feminism och dess etnocentrism och osynhggorande / ~l;a
niska medsystrar som har skapat ett uppvaknande, med nya tan esta 
re och ny debatt i främst feministiska kretsar. Nume~a '~-~ar ~1an om 

h lnisk underordning som ytterligare kategoner Jamsades med 
ras- oc e . k . om socialt kön. Härmed fokuseras forsk-underordnmg av vmnor s I• 

. om kvinnor på svarta och invandrarkvinnor såsom varam c d 
~-mgen est fört ckta. Men ständig fokusering på undcror -
l~ngst nerketoe;~: 1"ämför7.se med infödda vita kvinnor som norm väck
nmgsaspe . ·· der sig emot etno-k 'fk från de svarta och invandrarkvmnor som van . 
te n_ I ch ens1"dighet i detta perspektiv. Ensidig skildnng av undcr-
centnsm o . · · t >ch 

., . kterna kan också bidra till att pass1v1sera svar a .' 
orunmgsaspe . b"ld · 1,· d1ghe1sbe-. . om kan bli låsta av negativa I er I c an 
mvandrarkvmnor s lf r· u··u •t" "struklurcn" el-skrivningar där de själva framstår som o er or o c • 

ler "kulturen". . · · 
I regel framställs invandrarkvinnan också i Skandmav1en som odbJekkt, 

... 1 d hon som handlan e, s a-underställd förtryck, som skall hJa pas, me an . .. . . . • . 
, . d bJ" ekt inle kommer fram t11lrackhgt v.nkcn I pande, protesteran e su .. de e na historiska 

forskningsdebatter eller populara sammanhang. '::tt k g . .. be-
h na kulturerna inte endast fortryc t ulan aven 

erfarenheterna oc eg _ .k . h för oss i Skandinavit::n rele-
rikat och fostrat till revolt, ar ett~· llgt o~ I· d (C· I 1982). Om 

. 1 å ekande från de svarta kvinnorna I Eng an ar 'Y . . d 
v~n p -~ b t fr'n detta resursperspektiv riskerar v1 au mvan -vi fortsauer att or se a 
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rarkvinnor kommer ,,u definiera sig själva som omvärlden definierar 
dem. 

Del krävs eu pcrspek1ivhytc i synen på invamlrarkvinnor. där en me
ra nyanserad syn på integralionsproccssen lyfls fram. Etnocentrism i sy
nen på invandrarnas anpassning till invandringssamhällct och dess kul
turella system är fortfarande den dominerande uppfatlningen av in-
1egra1ionsprocesscns innebörd i Skandinavien. Invandrarnas 
integrationss1ra1egicr är olika (Ålund 1987). De omfattar hela skalan 
från kulturell isolering till kullurcll assimilation, vilket jag och Schierup 
diskuterat i samband med forskning bland jugoslaver i Skandinavien 
(Schierup & Ålund 1987). Vi lyfter fram betydelsen av att se på invand
rare som kulturskapare. Vid sidan om invandrarnas ställning i sam
hällets sociala och kulturella hierarkier. diskuterar vi hur förutsättningar 
för invandrares organisering i vardagslivets lokala sammanhang på
verkar olika former för integration. Genom "'intern inlegration'". dvs ut
veckling av egna organisationsformer i lokala miljöer där invandrare 
bor och arbetar, skapar etniska minoriteter sin egen nisch av offentligt 
liv. Denna .. clniska offentlighet'" representerar ett av invandrarnas svar 
på sin underordnade position i invandringssamhället och utanförskap i 
storsamhällets offentliga liv. 

Som alternaliv organisering förstås här etnisk offentlighet som kultu
rell resurs när del gäller vidareurveckling av egna kullurella erfaren
heter och som en uuryck för motstån<l mol fönryckande av sociala 
eller ideologiska rnngordningar i invandringssamhällel. Istället för passi
va offor framlrädcr invandrare som kuhurskapare och aktörer med sin 
egen historia och sina egna livsformer. 

Oel är sammanfattningsvis nödvändigt med en alternativ hctrnktclsc 
av intcgrationsproccsscn (se också Schicrup 1987), där invandnsre för
stås som aktiva skapare av en egen social scen för både kulturell ut
veckling och för organisering av sociala relationer i både formellt och 
informellt avseende. 

Integration som inordning: Kritik av problemideolo
gierna 
"Invandrarnas integration" är fortfarande ett dunkelt område som om
fattar allt från kulturpluralistiska invandrarpoliliska visioner och mål till 
en - i vardagstal och i verkligheten övervägande - praxis som kräver 
anpassning till invandringssamhällct och dess kullurella normkomplex. 
På den skandinaviska scenen ryms hela spektret av variationer vad be
träffar invandrarpolitiska ideologier. med Sverige som längst kommet 
när det gäller en formaliserad kulturpluralistisk invandrarpolitisk mål
sättning. 
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Trots de skilda integrationsstrategier som olika etniska minoritets
grupper utvecklal, har många invandrare en liknande erfarenhet i Skan· 
dinavien: den västcrHindska kulturens dominans med den styrka som 
ligger i dess ekonomiska resurser. Eller, som Rita Liljcströn.1 u1~ryck1 .. 
del (1979, 47-53): "I dag sprider ett vill förgrenat ko1111nu111kat1<rnsnat v;, 
terländsk markna<lskultur. I debatten kring utvccklingsländcrs (v;tr· 
ifrån de flesta invandrare utvandrat, min anm) problem är det under
förstått all 'modernisering' är liktydigt med 'förvästligande'." Invand
rare står inför konflikten all å ena sidan slå vakt om sin etniska idcnti
lct, och å andra sidan all "kvalificera sig" i skola och på arbets
marknaden enligt det kollektiva tolkningsmönster som betyder alt 
"modernisera sig" för alt få 1illträ<lc till den expansiva skandinaviska 
marknadskuhuren (lbid, 53). Liljeslrönt menar all denna kollektiva kul· 
tur eller modell för livsföring i kraft av sin makl utformar normen dilr 
"det annorlunda blir deformerat och hotande" (lhid, 47). 

I denna anda kan invandrarkvinnornas särart förstås som hotfulla ef
tersläpningar. tillhörande lägre stående kulturer som b~r änd~~s o~h an· 
passas till normen i den moderna världen. Invam.lrarkvmnor Jamfors 
med invandringssamhällets kvinnor som modell och norm. Invandrar
familjer jämförs med väslvärldens familjestruktur för bedömni~~ ~v 
problem kopplade samman med kulturkonflik1er. Men ~~ som ar 1 kon· 
flikl med omvärlden är invandrarkvinnor och deras famalJer som be
uaktas som problem; de är annorlunda, avvikande och kulturellt efter· 

släpande. 
Denna bild känns igen från vår samtida skandinaviska scen. Men nå

gon systematisk offentlig debatt i frågan om etnocentrism som .. bc.gränsw 
ning i synen på invandrarkvinnor, familjestruklurcr mm har har 1111c la· 
gits upp varken i forskningen om invandrare eller kvinnor. Ekot från de 
heta debatterna i feministiska kretsar i England och USA har nåu oss 
med påtaglig relevans, inte bara när det gäller osynliggörandel av in
vandrarkvinnor i skandinaviska feministiska debatter, utan också och 
framförallt som en generell kritik av den assimilatoriska hållningen i 
majoritetssamhällets kulturella dominans. 

J USA har Sandra llarding nyligen (1986, 178) i sin kritik av osyn
Iiggörande av kulturella olikheter konstaterat: "'Blac~ women are be- . 
ginning to be encouraged to speak about their own hves, _but only whnc 
women about women's lives"'. Detta kan medföra förenklingar och 
ideologiska snedvridningar i förståelsen av historien och samtiden, som 
Hull m fl (1982) kärnfullt ullryckt det i titeln på boken "All the Womcn 
Are White, All the Blacks Are Men, But Same of Us Are Brave". 

Även i England har man tagit upp kritik av den vita feminismen och 
"skrämmande konsekvenser .. (Caroline Ramazanoglu 1985, H)) av dess 
etnocentrism och osynliggörande av invandrarkvinnornas egna histo-
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riska erforcnhclcr. Kritik i denna anda kan korlfollal ultryckas som rop 
på uppmiirksamhcl. Jlazcl Carby säger det kraftfullt i sin artikel med ti
ldn ''While \Vomcn Listen" ( 1982). För all niirma kvinnor till varandra 
och kämpa för gemensamma intressen krävs all: "lnstc.id of taking 
black women as the ohject of their research, while feminist researchers 
should try lo uncover lhe gcnder-specific mechanisms of racism amongst 
while women" (Carby 1982, 232). 

I ett svar på de svarta kvinnornas kritik framför Michcle-Barreu och 
Mary Mclntosh (1985) i en uppmärksammad självkritik, att vita kvinnor 
borde ta lärdom av sina egna idCer och sin kritik av männen och sam
hälld nu, när de själva befinner sig i en obekväm situation på "andra 
sidan" - så au säga - utsaua för politisk kritik från de svarta kvinnor
nas håll. Enligt Barren och MclnlOsh går de svarta kvinnornas kritik i 
korthet ut på au vita feminister reproducerat snarare än utmanat domi
nerande rasistiska ideologier. Detta genom au kvarhålla stereotypa bil
der om de svarta och osynliggöra deras speciella verklighet och röst -
den "andra meningen" - som de svarta kvinnornas egna historiska er
farenhet utvecklat i skuggan av rasismen (Barren & Mclntosh 1985, 
24). llarrell och Mclnlosh (1985, 40) menar au de svarta kvinnornas 
kritik måsle ses mot bakgrund av att den vila kvinnligheten, historiskt 
och ideologiska sett, konstruerats i opposition till svart sexualitet och 
svart kvinnlighet som den å1erges i vad Trivedi (citeras ibid) benämner 
"racist imaginings": det vill säga negativa och offensiva stereotyper och 
myter om svart kvinnlighet och sexualitet. Här står "europeiskt" och 
"civilisation .. mot "icke-europeiskt" och "primitivt'' som motsatspar. 

Dena får till följd au invandrarkvinnorna kommit att slå för "patriar
kaliska kullurella eftersläpningar", negativa mo1hilder som den vita fe· 
minismcn bekämpar i sig sjmv. Men invandrarkvinnornas historiska er
farenheter och situation i invandringssamhällets lägsta skikt, där inte 
bara kön och klass utan framförallt etnisk underordning präglar deras 
sociala och kulturella villkor, kråvcr en egen röst i den moderna historie
skrivningen. 

Liknande tankegångar framförs i en svensk kritik av den feministiska 
politiska retoriken. Pcucrson (1987) lyfter fram en rad hinder för vida
reutveckling av feminismen som en solidarisk och emancipalorisk ideo
logi. Utgångspunkren är Pettersons omläsning av Jean Bethke Elsh1ains 
artikel, publicerad i svensk översäuning som "Den nya feministiska 
forskningen" (Ord och llild, nr 4-5 1986). 

I den foministiska v;irldshilden klyvs världen i en uppsättning mot
satspar som har tendens att formuleras för enkelt, och de slutsatser som 
slås fast etableras alllför universellt (Pet1erson 1987, 5-8). Nalur stiills 
mot kultur som kvinnligl mol manligt, förtryckt och maktlös mol för
tryckare och mäktiga. Kulturen idcnlifieras genom sill "sex-gender-
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system" och alla kän<la sådana har varit manligt <lomincra<lc och dikte
rat sociala roller, ändamål och normer, begränsat liksom hcstrnffat och 
nedvärderat kvinnor och uppmumrat, belönat och värderat män (lbid, 

7-8). 
I en universell kultur, partriarkalisk till sin karaktär, mö1er vi en uni

versellt förstådd uppsällning premisser som lillsammans bygger upp en 
enkel förtrycksmodell. Denna inlellekluella verksamhet riskerar enligt 
Petterson att gå rundgång: istället för all bidra till upphävand<I av de 
rådande förhållandena bidrar den snarare till anpassning (lbid, 6-8). 
När möjligheterna, resurserna, de andra "sanningarna" undertrycks, 
elimineras samti<ligl grundvalen för den politiska kampen till förmån för 
en annan ordning, som förligda eller icke beaktade iakuagelscr - verk
liga och levande erfarenheter - representerar (lbid, 11). Men, som Pet
terson i linje med Elshtain hävdar, det är inte bara en potential för för
ändring som hotas av denna modell utan även en nyanserad förståelse 
av den komplexa verkligheten där kvinnan inte är någon enhetlig poli
tisk kategori. .. Kvinnan karakteriseras av många olika aspekter på sin 
identitet - sådana som har med klass, nation, familj, ras, tid och plats 
att göra - och därmed präglas också hennes existens av skilda intressen, 
erfarenheter och lojaliteler" (Ibid, 10). 

Vidare uppmålas den universella bilden av "oppression"' och "vic
timisation"' som har och har haft ödesdigra konsekvenser. ''Offret är of
fer också i kraft av sin egen självbild. liksom slaven varit slav under sin 
egen internaliserade bild av hur världen är och måste vara beskaffad'" 
(lbid, 11). 

Här vill jag påpeka, att syftet med använda den interna kritiken/ 
självkritiken i feministiska debatter inte är au splittra kvinnor. Avsikten 
här är snarare att peka på risker för dominansstrategier mellan kvinnor 
och på nödvändigheten av en fartsalt solidaritet och jämlikhetssträvan. 
En kritisk hållning till olika hinder i dessa senare avseenden är därför 
på plals. I linje med Hazet Carbys argumentation (1982) krävs det eu 
omvänt perspektiv på invandrarkvinnornas kulturella bakgrund, på de
ras familjer som snarare än en källa till manligt förtryck och under
ordning utgör (och ocksd bör studeras som) en källa till politiskt och 
kulturellt motstånd mot rasism och diskriminering. lnordningsperspekti
vet illustrerar kulturella rangordningar i invandrarnas degradering och 
dominans av invandringssamhällets kulturella normer. Som bärare av 
unika sociala och kulturella historiska erfarenheler är invan<lrarkvinnor 
också kulturskapare. Det är dessa kulturbyggaraspektcr, med gamla och 
nya barriärer som hindrar men ocksd barrikader som byggrs upp till för
svar. som bör uppmärksammas i linje med en alternativ ideologiproduk
tion avseende invandrarkvinnor och integralionsprocessen. 
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Integration som kulturellt utbyte 
Speciellt i Sverige, ett föregångsland i Norden avseende den officiella 
invandrarpolitik som vuxit fram kring de politiska målen "jämlikhet, 
valfrihet och samverkan", blir innebörden av kulturellt utby1e central 
för vidareutveckling av en demokratisk kulturpluralism. Men också hfir, 
speciclll när <let gäller invandrarkvinnor, är verklighetens praxis präglad 
av "påverkan" snarare än "samverkan". Invandrare saknas i institutio
ner och i det offentliga organiserade livet där samverkan normalt ut
formas som en i politisk mening viktig kommunikationsform. Också j 

vard•~gslivet möter vi brist på. kontakter: avskil<llu:t i vardagen och seg
~cgation på arbetsmarknaden. Medan vi utvecklar ömsesidiga fördomar 
1 våra avskilda världar samlas invandrarfientliga strönrningar j allt mer 
organiserade former. De använder sig oftast av invandrarfientliga s1crco
lypier i kampanjen mot invandrare. 

Vår informalion om varandra är icke-parallell, osymmetrisk. I mitt 
arbete med invandra~kvinnor har jag oftast anlitats som föreläsare. Jag 
~ar fått den_uppfalln1ngen au det finns stort intresse för kunskap om 
mvamJrarkvmnor men jag har aldrig träffat på något organisera1 in
lresse för alt lära sig något av invandrarkvinnor. Var finns samverkan 
då? Vad menas egentligen med flerkulturell kompetens? 

~el skulle vara rimligt alt betrakta denna kompetens som ömsesidig 
bcnkande kuhurkunskap. Parallellitet i intresset för varandras mänsk
liga och kulturella kvalitl!er och inte minst ömsesidig respekt förutsät1er 
också självrespekt. 

I sin egenskap av invandrare och kvinnor befinner sig invandrar
kvinnor i underläge v;.uJ belräffar kuhurutbyte, vilket undergräver deras 
sj~lvres~ekt. I den historiska situation som vi i dag möter i Sverige, där 
kv1nnororelsens krav på ökad jämställdhe1 burit frukt både i det offent
liga .~ivet och i v~rdagslänkandet, har invandrarkvinnorna hamnat på ef
terkaJken. De slapar ef1er på {den könssegregcrade) arbetsmarknaden. 
De saknas i .. offon1lighe1en ... Trots au de befinner sig i arbets- och kul
t~rlivels per_iferi ~ar de närmast osynliggjorts i svensk kvinnoforskning 
(1 exempelvis Kvmnovetenskaplig tidskrift, KVT, är temat invandrar
kvinnor totalt fr!mvarandc), diir det kvinnliga avantgardets mcdvelcnhet 
formas. 

Erfarenheter av sammanhållning och samarbelc som invandrarkvin
nor historiskt ulvccklat - i hushållssfiircn, ulc på åkrnr, genom hant
verk och handd mm (Rihtman-Augustin 1984, Nicholson 1986)- har 
förblivit en dold erfarenhet för skandinaviska kvinnor och även för in
vandrarkvinnorna själva. 

Medan Rihtman-Augustin talar om samarbete på den (traditionellt 
patriarkaliska) jugoslaviska landsbygden och historisk framväxt av de 

38 Sociologisk Fonk11i11g J · 1988 

kvinnliga subkulturerna, hävdar Nicholson an erfarenheter !rån olika 
kulturer vittnar om förgrenade samarbetsformer mellan kvinnor utanför 
deras egen hushåtlssfär: kvinnor "travel widely in their effort to find 
wage employment or to trade" (lbid, 79) och har därmed utvecklat 
kontaktnät med andra kvinnor och mellan olika hushåll. Nicholson sö
ker synliggöra "ignored facts" (lbid, 205) som kulturella erfarenheter 
från "non-Western countries and family forms", vilka retroak1ivt på
tvingades västvärldens historieförståelse som blev .. ,he norm lo which 
others have been taught to aspire" (lbid, 208). Hon varnar härmed 
samtida feminister att ta västvärldens normer för "naturgivna" och 
"överlägsna". 

Tidiga former av kvinnlig organisering i informell och även formell 
mening har vuxit sig fram kring arbetserfarenheter i och ulanför hushål
let. Dessa har betydelse för invandrarkvinnorna även i dag. 

Invandringen och lönearbetet har skapat nya möjligheter för kvinnors 
ekonomiska oberoende. Men till följd av det kvinnliga arhelets kvar
dröjande· underordning i den samhälleliga arbetsdelningen. vilket speci
ellt drabbar invandrarkvinnor, är de i samma eller i ännu högre grad 
beroende av den sammanhållning och det bistånd som de ger till varan
dra i kvinnliga nätverk. I dessa ingår väninnor. släktingar och grannar 
och numera även arbetskamrater. 

Till marginaliseringen på arbetsmarknaden läggs en kulturell ute
slutning från majoritetssamhällets privata sfär. Detta tvingar invandrar
kvinnorna ut i en social förvisning där de endast har varandra att falla 
tillbaka på för hjälp och stöd. Med hjälp av andra får de tips och hjälp 
till bättre arbete, bostäder mm oflare än från storsamhällets institutio
ner. De hjälps åt vid sjukdom och barnpassning. De bygger fungerande 
nät av social kontroll där de bevakar sina barns förc:havande och fram
tid i en ofta fientlig värld och sina mäns tendenser att avreagera för
lusten av socialt anseende i samhället på sina kvinnor eller andra famil
jemedlemmar. 

Kort sagt, till följd av levande värderingar och sociala relationer från 
landsbygdssamhällen, varifrån de flesta utvandrat, har informella sociala 
nätverk bland invandrarkvinnor i högre grad bevarats och utvecklats än 
bland invandringssamhällets kvinnor. Denna socio-kulturella bakgrund 
är en historisk tillgång och resurs som gör invandrarkvinnor sociall och 
kulturellt bättre rustade än de infödda när det gäller att möta många av 
de kriser som familjens och nätverkens sönderfall skapat bland den in
födda befolkningen i invandringsländerna. 
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Vardagsrummet som resurs 

Att vara invandrarkvinna förslås normalt som en kulturell belastning. 
Eller som Rita Liljcström ullryckt det: "Kvinnan från Medelhavsländer 
får i Sverige veta hur undcr1ryck1 hon är, hur låst i oacceptabla traditio
ner." llär illustreras hur invamJrarkvinnorna packars samman och lagts 
på cftcrkiilken. Kulturellt specifika särdrag utsliitas och med begreppet 
partriarkal frammanas bilden av generell manlig dominans och kvinnor
nas undcronlning utan historisk variation, utan dess möjligheter och be
gränsningar, dess skillnader och förändringar (1982, 21). Feministisk 
forskning har numera uppmärksammat hur olika tidigare försörjnings
former, arbetsdelning mellan könen, hushålls- och familjestruktur med
verkar till variation i ulformningcn av sociala rcl.11ioncr mellan kvinnor 
och män (lbid, Rosaldo & Lamphere 1974). 

Könstillhörighet är både biologiskt given och en social kategori. Alt 
vara man eller kvinna är sociala kategorier. vilkas betydelse varierar hi
storiskt och i olika kulturer. Förenklat uttryckt var det svårare au vara 
kvinna förr i tiden. Utrymmet för frihet var mindre i både politisk och 
ekonomisk mening och styrning och kontroll från både familjen, män
nen, slfikten eller samhället var större förr i tiden än nu. Graden av fri
het och kontroll liksom kvinnornas position har historiskt skifrat i olika 
kulturer trots en generell tendens till en underordnad ställning för kvin
nor. Man talar exempelvis om kvinnors större underordning till man
nen. släkten och samhället i de muslimska kulturerna än i de kris1na. 
Bland invandrare är förhållanden också i dessa avseende mycket va
rierande. Man hör ,J:irför inte packa samman kulturerna i s1ora katego
rier som tex "muslimer

0

, utan au ta hänsyn till olika utvandringssam
hällens specifika historiska och poliliska miljöer, där olika ideologier of
ta står mot varandra och utmanar undertryckande traditioners mak1 
över människor. Därför kan rangordningar mellan män och kvinnor för
stås som socialt bestämda och också påverkbara när de sociala villkoren 
förändras. 

Deua är precis vad som händer i samband med invandringen. Mot 
bakgrund av miu arbele med jugoslaviska invandrare skall jag nedan ge 
exempel på en sådan förändring. I utvandringslan<let var det i regel 
männen som hade huvudansvaret för familjen som försörjare med egen 
inkomst. llustrun var främst husmor. Hennes obetalda arbeae eller ev
cmuclla inkomster från arbete på gården eller förvärvsarbele sågs i regel 
som bidrag eller hjälp i förhållande till mannens. Vid utvandringen änd
ras situationen. Bland tlerlalet invan<lrarfamiljer arbetar både mannen 
och hustrun utanför hemmet. Vad migrationen uppenbarligen resulterat 
i, i spåren av ändrade sociala villkor. är en förskjutning från en i tra
ditionella bondesamhällen grundad och föreskriven ordning för relatio-

40 Sociologisk Forskning 1 · 1988 

Il k .. ot en ·t nya ·1rbe1s- och livserfarcnhclcr förank-ner me an onen, rn • . .. . . 
rad ordning. Denna förskjutning kan förstås på följande salt: tra<l1t10-
nellt föreskrivna normer för kvinnors sociala och kullu_rella ~ndcror<l
ning har hamnat i konnikt med verkligheten i vard~.gsltvct dar en ny 
ideologi om jämlikhet mellan könen håller.på au vaxa fram .• De_•: for
mella normen kolliderar med det levande hvets mformella vcrkhghct. 
Men än så länge är vardagen konnikternas scen, där både del g_'.1mla. 
och de framväxande nya ideologierna existerar parallcl~t - det, f~~rra_ 1 

s mboliska former, de senare som underförstådd verklighet. Spanmngs
f~ltet mellan dessa två - den föreskrivna och <len levda vardagc~~ .~ rym· 

·· bland 1·ugoslaver alla de variationer när det gäller mo1hg-mer, aven • . å· r. 
h 1 och begränsningar för invandrarkvinnorna (som vt norm~~l sy tar 
n~re:i talar om olikheler mellan invandrade etniska g~u~pc~). lro_~s ~ar
. · ·a·r de generella tendt!nserna viktiga: <le soc1al1sataonsmonstcr iauonerna 
som traditionellt grundat en syn på kvinnor som undt!ror<lnade -~annen 
· h sh/J.llets sammanhang håller på att anfrätas av erfarenheter I tnvand-
1 • u 1·· d na -•a··r m·a·n och kvinnor ofta står jämlika internt som famd-rmgs an er • u . . 
jeförsörjare och förenade externt i sin ojämlikhet s~m mv.~ndrare: . 

lnvandrarskapet har skapat ytterligare förutsätt~m~ar for. el~. narman
de mellan män och kvinnor. Det rör sig om förskJulntngar .~ mannens 

h kvinnornas deltagande i det offentliga livet. I lushållssfarcn och den 
:;fentliga sfären förs närmare varandra och män och ~vinnar tendera~ 
att träda in tillsammans i 11ya former av samarbete knng frågor bå<le __ m-

fö och utanför hushållets värld. Detta hänger samman mt:d en f_or· 
na:g ;ng av invandrarmannens traditionellt starka betydelse och sociala 
::se:nde i offentliga sfärer. F d bonden, arbetaren, tjänstemannen mm 
har numera blivit invandrare, svartska!le: andra graden~ m~dbor~a~~. 
och är oftare än kvinnor u1si.1lt för rasistiska påhopp och lhlr oh,1rc •'" 
kvinnor förlorat sin sociala position. .. .. 

Samtidigt har kvinnorna vunnit en del nya friheter och moJhgl~eter. 
Förvärvsarbete gör dem (potentiellt) ekonomiskt obero<n.de. Kv,_nnor
nas traditionella erfarenheter som samlande länk 1 ~en pn~~ta sfar~n 
har vuxit i betydelse. De samlar numera inte bara sm_ familj ~h sla~t 
kring sig utan bygger även nya viktiga nätverk av sociala .rdauon~r I lo
kala grannskap. J mitt arbete med invan.drar~vinnor l~~r !ag erfa~~t .at~ 
moderscentrerade kretsar växer fram, dar kvmno~, modrar och -~anm 
nor fått en alltmer framträdande social betydelse I Stockholmsfororter-
nas invandrargrannskap. .. 

De materiella grundvalarna för försörjningsformerna ha~ an~~at~ .. 
Traditionella manliga kollektiv som historiskt vuxit upp knng forsorJ
ningsformerna på hemlandets landsbygd (Ålund 1984) h_ar numera en
dast en symbolisk legitimering. Männen är ute bland man på kafc!ema 
och i invandrarföreningar i det offentliga livet. som endast delvis utgor 
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en social scen tfär bctydc:lscfulla rclalioncr traditionellt skapats och vik
tiga fr:lgor avhandlats. Numera upptar en avkopplande underhållning 
kring eu parti kort slörre utrymme vid sådana uteträffar medan viktiga 
offentliga frågor diskuteras hemma i vardagsrummet. 

Della beror delvis på att invandrarföreningar - där invandrarnas spe
ciella intresse skall bevakas - utgör en i förhållande till storsamhället 
perifert förlagd instilution (jämfört med offentliga församlingsplatser i 
utvandringsHimJcrna som var integrerade delar av storsamhället). Fö
reningars egentliga mening har definierats som kuhurcll i mycket diffusa 
termer. Den sociala sfären för invam.lrarmännen i offentligheten har 
krympts. marginaliserats och styrts i en av storsamhället ryktad och 
kontrollerad "kuhurcll" verksamhet (Ålund 1985). 

Samtidigr har lönearbete resulterat i att arbetande män står i en eko
nomiskt oberoende relation till varandra jämfört med ett tidigare be
roende av fadern, släkten och hyns kollektiva samarbetsformer. Men 
del individuella ekonomiska oberoendet vacklar pga invandrarnas un
derordnade slällning på arbetsmarknaden, utslilning, ulslagning och den 
diskriminering de utsäUs för. 

Stigande kollck1iv osäkerhet inför fientliga strömmar och det gemen
samma socio-kuhurella underläget lvingar fram nya former av sam
arbete mellan invandrare. Detta samarbete växer .ofta kring alternativa 
försörjningsformer, som genom serviceverkstäder eller kebabbarer gör 
sig påminda överallt i samhällel; den "etniska arbetsmarknaden". 

Denna allernativa etniska arbetsmarknad har oftast förts fram av el
niska nätverk med släktskap och vänskap i centrum. Och i dessa nät
verk har kvinnorna en ny social betydelse genom sin samlande roll. 
Man förhandlar, planerar och sammanförs oftast i vardagsrummet. När 
privala konlakter ökar, ökar också hemmets betydelse som samlings
pl..ts. Vardagsrummets sociala funktion har vuxit sig till en ny form av 
offenllighel. När offcnlligl liv förts in i vardagsrummet så kom det ock
så lill kvinnornas domän. Eflersom männens och kvinnornas arbetser
farenheter inte Uingre är olika och separerade förs deras inflytelsesfärer 
närmare varann kring gemensamma intressen, frågor och problem. 
Kvinnornas och männens världar förs närmare varandra i tid och rum 
men även socialt. Vardagsrummet blir ett gemensamt socialt rum, en 
planerings- och förhandlingsplaltform där barnens framlid diskuleras 
och affärer görs. Vardagsrummet blir en mötesplats inom och mellan 
olika hushåll dilr gamla och nya livsformer förs samman, familje- och 
sliiklband blandas med vänskap, kamratskap och partnerskap (jämför 
Lavcndcr 1986 för en omfanan<le litteraturgenomgång och redovisning 
av liknande erfarenheter bland "cthnic womcn" i USA). 
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Kvinnor och invandrarförcningar 
I Skandinavien talar man genom "'institutionerna". lnslitutionerna är 
offenllighet och offenllighel är makt. För all kliva ur utanförskapets 
vanmakt måste invandrare bilda sina institutioner och utveckla sm egen 
offenllighet. Den flerkullurella politiska målsältningen i Sverige lämnar 
här legitimt utrymme för invandrarna att bygga även egna institutione~. 
lnvandrarföreningar är en sådan institutionsform som har odlats fram l 

linje med svenska invandrarpolitiska målsättningar (jämlikhet, v~lf~ihct 
och samverkan). Men del "samverkas" dåligt (se Ålunu 1985, dar m· 
vandrarföreningarnas mo1sä1tningsfyllda roll, i kulturell och politisk me· 
ning, diskuteras). Både utanför men också innanför föreningar. Speciellt 

för kvinnornas del. 
J de undersökningar som vi gjort (Schierup & Ålund 1987) är ak1iv1 

dellagande för både män och kvinnor lågt i föreningslivet_ och för k_~in
nomas del ofta instrumentellt. Kvinnorna säger ofta au förenmgar ar 
platser där de själva är mest välkomna som husmödrar och vär.~inn_or 
för att ordna, Jaga mal och städa kring de stora festerna som forenm~
arna ordnar. Trots att invandrarföreningar utgör en större och kollektivt 
inriklad scen jämfört med vardagsrumsoffentligheten, har de nackdelar 

ur kvinnornas synpunkt. 
Som det formella livets organisationsform förvaltar invandrarför

eningarna de rådande könshierarkierna i b~de organ!sationsform~~· sty· 
relseskicket och i den praktiska arbetsdelmngen. Kvmnorna fortsaucr 
att svara för markservicen. Den självkänsla, som de sakta bygger upp i 
det informella livet som kamraler i arbete och partners i företagsam
heten. återspeglas inte i föreningslivet. Här forlsätter män och kvin_nor 
att separeras i olika aktiviteter och underavdelningar. Mäns. och k~~n
nors traditionellt föreskrivna och separerade världar formahscras I m
vandrarföreningarnas sektioner: män och kvinnor förs ifrån varandra 
genom intern hierarkisering. Kvinnorna virkar, broderar. st~ckar och . 
skvallrar i handarbetssektioner och samverkar eventuelll knog barnaku
viteter och folkloresektioner. Männen sitter i styrelser och leder sport
sektioner. Vid de årliga planeringsträffarna representerar de sina olika 
sektioner. En påkostad representationsaktivitet mot heminredning och 
privat sysselsättning. Bilden är förenklad och skall förstås som en mo
dell av sociala rangordningar i olika föreningar snarare än en exakt 

verklighetsbeskrivning. 
Det handlar om att se hur traditionella hierarkier mellan könen be· 

fästs och formaliseras i invandrarföreningar. De formella organisationer· 
nas eftersläpning till de reella förändringar som i vardagen skapar jäm
likare relationer mellan kvinnor och män får till följd au kvinnorna Oyt· 
tar ur föreningarna och fortsätter att bygga upp ''vardagsrummels 

offentlighet". 
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I den skissanade bilden av invandrarkvinnornas komplexa verklighet 
antyds både barrikader och barriärer. Bakgrunden till "problemideolo
gierna" går att finna dels i verklighelen, dels i en stereolypisering av 
verkligheten. 

Kan det tänkas alt de infödda kvinnornas fokusering på maktför
delning mellan könen i den offentliga sfären (och västvärldens egen his
toria vad beträffar den privata sfärens individualisering, jämför Nichol
son 1986) kunna! bidra lill en ensidig syn på invandrarkvinnorna? Pro
blemet, som jag ser det i ett feministiskt perspektiv, är en västerländsk 
hiswrie1olkning där etnocentrismen "missar" vardagsverklighetens och 
privata sfärens potli!ntial i invandrarkvinnornas sammanhang. Detta, i 
kombination med en etnocentrisk syn på integrationsprocessen, banar 
väg för utveckling av en ensidig och passiviserande invandrarkvinnoför
ståelse, respektive självförståelse. 

Invandrarnas organisering och omvärlden: Niir 
barnen tar över ... 
Det som har sagts om invandrarföreningar betyder inte att jag menar 
att invandrarkvinnor skall fly dessa föreningar. Snarare omvänt. Vad 
jag här vill lyfta fram är hur insnävningar i det formellt organiserade so
ciala livel viunar om negativa trender som måste beaktas och diskute
ras. Kvinnornas position i invandrarföreningar är problematisk. Sam
tidigt har storsamhället börjat visa större intresse för invandrarförening
ar som förhandlingsplauform i en rad viktiga frågor som har både med 
kultur. politik och framförallt socialpolitik all göra. Både andra genera
tionens "problem" och invandrarkvinnornas "problem·· har börjat dele
geras till invandrarföreningar för konsultationer och samverkande åt
gärder. Deua aktualiserar betydelsen av kvinnornas aktiva deltagande i 
och en mera medveten hållning till föreningsarbctet och en kritisk dis
kussion om föreningarnas brister och möjligheter. 

Kvinnorna måste skapa en plattform i föreningslivet som förflyttar 
dem bort från markservicen och underordningen. Från en jämlik ställ
ning i invandrarföreningar hör kvinnorna syfta 1ill all själva föra sin ta
lan också ute i samhället. En viktig social lräning hör rimligen ta fäs1e i 
den mest näraliggande formen av offentligt liv, invandrarföreningen. En 
mera ak1iv, kollektiv anslutning kan betyda au den trygghet och den 
sammanhållning som kvinnorna utvecklat i sina informella kretsar också 
överförs till invandrarföreningar och sedan även till det offentliga sam
hällslivet. 

I samband med forskningen bland jugoslaviska invandrare i Skandi
navien har vi (Schierup & Ålund 1987) påpekat be1ydelsen av invand-
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ramas organiserade ••etniska offentlighet'' för infly1ande och samverkan 
i en bredare politisk och kulturell orfcntlighet. Organisering av invand
rarnas speciella erfarenheter skapar förutsättningar för deltagande i vi
dare sociala sammanhang, i sociala rörelser, bådc, gamla som fackCör
eningsrörelser och nya som miljörörelserna och de antirastisiska folk· 
rörelserna. Vi lyfter här fram betydelsen av samverkan i bredare 
offentliga sammanhang som politisk resurs och som en viktig form för 
kommunikation där åsikts- och oppinionshildning skapas. 

I leden för sådana antirasistiska rörelser går unga invandrarflickor si
da vid sida med pojkar. När föreliggande lexl togs upp i I lässelby sloll i 
november 1987, i samband med ett nordiskt invandrarkvinnoseminari
um, slogs jag av den förändring som tagit fart i Skandinavien. På semi
nariet möttes olika invandrarkvinnor men också olika generationer: vi i 
mödragenerationen kunde bevillna en ny kraft, entusiasm och med
vetenhet som bars upp av våra barn. Den insikt i invandrarnas Skandi· 
navien och de politiska krav som här rests tyder på att mödrarnas "'var
dagsrumsoffenllighet" har klivil ut i samhället. Frågan är då om dessa 
unga flickors självkänsla hade kunnat odlas fram av uppgivna mödrar 
utan kraft och resurser. 
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