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Förord 

Jag tackar mina jugoslaviska väninnor i "Lilla Juga" för deras 
generösa hjälp och stöd. Deras entusiasm, livsglädje och närhet 
under ett långvarigt fältarbete, deras gästfrihet och kommenta
rer under långa, intensiva och gemensamma träffar har varit 
ovärderliga som inspirations- och kraftkällor. Jag tackar mitt 
privata nätverk, familj och kollegor, min man Kalle och vän 
Basso. Det kontinuerliga samarbetet med Carl-Ulrik Schierup 
och intensiva diskussioner med min kollega Lars Karlsson 
präglar i hög grad detta arbetes teoretiska tankestruktur. När 
min egen ännu pågående språkliga integration tog sig alltför 
jugoslaviska former, visade Kalle och Basso med en handgriplig 
plöjning i texten, dess struktur och mening, hur stora och spän
nande möjligheter som ryms i ett äkta jugo-svenskt-danskt 
samarbete. Många andra människor har också läst manuskrip
tet till denna bok. Jag tackar för värdefulla kommentarer: 
Vlajka Aleksandrov, Vera Sehter, Tove Skutnabb-Kangas, 
Dunja Cemjul-Månsson, Wuokko Knocke, Bertil Nelhans, 
Tarja Liisa Leiniö, Göran Ahme, Trine Schreiber, Sune Sunes
son, Lilja Liukka, Christian Catomeris, Billy Ehn och Rafael 
Lindquist. Slutligen tackar jag Humanistisk-Samhällsveten
skapliga forskningsrådet för det ekonomiska bidraget till pro
jektets genomförande. 





Inledning 
Om "Jugosvederi" som tema och 
erfarenhet 

Invandrarskap är ett smärtsamt, dynamiskt och levande delta
gande i världen. Mänskliga möten har en rikedom av korsande 
mångtydigheter och inflytelser. I invandrarskapet blir det tyd
ligt hur det sociala och kulturella växer fram i skärningspunk
ten mellan historiskt och socialt nedärvda kulturella förhåll
ningsätt, samtida existensvillkor och framtidsinriktade strävan
den och förhoppningar. I denna levande mylla av förflutet, när
varande och framtida utmanas människan att själv skapa sitt liv 
och sin värld. 

Denna bok skildrar kulturmötets innebörd, utmaningar och 
möjligheter, genom att följa "jugosvedemas" kulturella odysse. 
Jag har under ett antal år fått ta del av en grupp svenska jugo
slavers erfarenheter, rädslor och drömmar, i en Stockholms
förort. Denna krets av invandrare är ganska väl samlad i vad 
jag kallar "Lilla Juga". Lilla Juga är en svensk motsvarighet till 
de amerikanska "Little ltalys", "Little Polands" och liknande 
hemlandsminiatyrer, som i migrantens exiltillvaro formats till 
en symboliskt viktig förankringsbas. Invandrarskapets konkreta 
innebörd, kampen för en kulturell och social ordning under nya 
villkor, visade sig i den jugoslaviska lokala miljön med uppen
bar tydlighet. Berättelsen om Lilla Juga handlar om invandrar-
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skapets vedermödor av uppbrott och nyordning, kulturbryt
ningar, motstånd och medvetandeförändring. 

Mitt forskningsarbete bland jugoslaviska invandrare i 
Stockholmsområdet har med kortare avbrott pågått i ett tiotal 
år. Jag har kommit att samtala med många, både kvinnor och 
män om deras invandrarskap i Sverige. Mina viktigaste infor
matörer har varit de jugoslaviska kvinnorna. För forsknings
projektet Kvinnor som krislösare valde jag Lilla Juga för att 
närmare försöka lära känna invandrarkvinnors strategier att 
bemöta olika kriser i vardagen: utslagning, kulturkrockar, kri
ser i familjen och så vidare. Jag misstänkte att de uppfattningar 
som ensidigt ser invandrarkvinnor som "problem", för sig själva 
och för samhället, var missvisande. En dominerande bild av in
vandrarkvinnor som offer för samhällsstrukturen och för egen 
"traditionell kultur" medverkar snarast till att strypa deras egna 
resurser, aktiva förhållningssätt och medvetna kritik.1 

Under perioden 1985-87 samtalade jag intensivt med ett 30-
tal kvinnor i Lilla Juga. Genom långa och återkommande in
tervjuer skapades en dialog. Enskilda livshistorier och sociala 
relationer tog sakta form till en bild av livsmiljön i det lokala 
samhället. I regel började samtalen om barndomen och den ju
goslaviska uppväxttiden. Återkommande perioder av delad 
vardag - jag bodde av och till hos några av kvinnorna - gav in
blick i dagliga rutiner och umgängesformer. Intervjuerna blev 
till spontana samtal och med tiden "avmystifierades" min for
skarroll. Åtminstone bland mina värdinnor och deras väninnor. 
Jag drogs in i en förtrolig utbytesprocess, där jag med mina 
annorlunda erfarenheter som forskare, "norrlänning", gift med 
en dansk, rotad i en svensk miljö, fick svara lika ofta som fråga. 
Vi tog oss tid och vårt inre öppnades för en diskussion om an
gelägna frågor kring föräldrahem, uppväxtvillkor, släktens 
betydelse, egna drömmar och önskemål liksom verklighetens 
hinder. · 

Underhand blev det klart att centrala aspekter av de jugo
slaviska kvinnornas livssammanhang, dilemman och öden, inte 
kunde förstås som enbart eller specifikt "kvinnliga". Det hand
lar också om ett gemensamt sätt att handskas med invandrar
skapets konkreta villkor. På så sätt är kvinnornas 
"krislösningar" en integrerad del av vad jag kallar för 
"jugosvederiet". Just kvinnorna och deras sociala nätverk har en 
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nyckelroll i det gemensamma kulturbygget. Kvinnor framstår 
som kraftfulla nyckelfigurer, både när det gäller konfliktlösning 
och intern integration inom ramen för Lilla Jugas mikrokosmos 
liksom i utformningen av relationerna mellan det lokala jugo
slaviska samhället och det svenska storsamhället. 

Boken består av tre delar. Första delen handlar om jugosla
visk invandring och "jugosvederi", det vill säga "jugo-svedernas" 
integrationsform och kulturbygge. I andra delen diskuterar jag 
familjens öde och speciellt de kvinnliga sociala nätverkens 
framväxt och betydelse. I del tre uppmärksammar jag en oftast 
undanglömd dimension av dessa kvinnliga nätverk, nämligen 
deras förankring i ett rebelliskt kulturarv. 

Under åren av fältarbete blev min egen förståelse av 
invandrarskapets konturer allt skarpare och innebörden av kul
turbrytning allt mer distinkt och möjlig att benämna. Det är på 
sätt och vis min egen vandring till förståelse som här konkreti
seras. När jag slutligen och äntligen satt med det färdiga 
manuskriptet framför mig insåg jag hur annorlunda texten bli
vit jämfört med hur det var tänkt från början. Detta hade inte 
bara blivit ett distanserat betraktande. Det nära och konkreta 
vardagliga livet, Lilla Jugas påtagliga mångfald av erfarenheter 
och känslor, hade väckt till liv också personliga erfarenheter av 
invandrarskap. Textens innebörd hade därför kommit att lad
das med känslor förbundna med invandrarskapets utanförstå
ende, marginalisering och motstånd. De abstrakta och formella 
sociologiska och andra begrepp som jag som forskare inte kan 
undvika att bruka hade fått konkret innebörd och nytt liv. 
Djupa känslor i det förflutnas och fördoldas hägn hade öppnat 
en port bakom vilken invandringens kaotiska och tumultartade 
verklighet av brott, uppbrott och nyordning, annars så lätt för
blir osedd och obenämnd. 

Kris, reaktion och försvar 

När Lilla Jugas jugoslaver kom till Sverige utgjorde de mindre 
grupper från olika delar av Jugoslavien, men främst Serbien. 
De var både utvandrare från städer och landsbygd, anlända vid 
skilda tidpunkter och i grupper av främst män i olika åldrar, 
med olika etnisk tillhörighet. Lite senare kom också deras 
fruar. Denna grupp av invandrare var mångfacetterad, splittrad 
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av sin tidigare historia, sina kulturella och individuella erfaren
heter, etniska tillhörighet, klassförankring och så vidare. Men 
vid ankomsten till Sverige upphävdes till synes, olikheterna och 
splittringen temporärt. Den blandade skaran slussades samman 
och till att börja med till fullständigt likartade och enkla bostä
der, i en samling lika hus, något avskilt från Stockholmsföror
tens centrum, i närheten av den fabrik där de i huvudsak fick 
samma slags arbeten. Den gemensamt delade starten som 
invandrare, det gemensamma utanförskapet i relation till stor
samhället och inte minst det egna språket som förenade "inåt" 
och avgränsade "utåt", grundlade en stark upplevelse av 
gemenskap och tillhörighet. Invandringens inledande kulturella 
och kanske också materiella nöd svetsade samman Lilla Jugas 
människor bakom en kulturell skyddsmur, där delandet av det 
gemensamma fungerade som en viktig överlevnadsstrategi. 

När den succesiva utflyttningen från det första gemensamma 
bostadsområdet, och härmed uttunningen av det tidiga täta 
grannskapet av jugoslavisk subkultur, tog vid, kom den 
ursprungliga "splittringen", differentieringen med avseende på 
etnicitet och klass, släkt och livsformer, att markeras. När jag 
talar om "splittring" handlar det inte bara om en rent yttre 
uppdelning av olikheter och skilda livsstilar och livschanser. 
Utsatthet i ett oroligt liv fyllt av förändring, hotet om att för
lora sina rötter, problemet med att veta vem man är och vari 
ens tillhörighet består, föder också en rädsla för och känslig 
upplevelse av splittring. Kluvenheten, personlig, etnisk, klass
mässig och könsmässig, skär rakt in i de inre strider genom 
vilka den nya ordningen och personliga identiteten tar form. 

Splittring vid sidan av gemenskap och sammanhållning utgör 
en central dimension av invandrarskap. Behovet av och längtan 
efter tillhörighet och sammanhållning präglar i hög grad män
niskor i uppbrott - inte minst migranten - särskilt i en begyn
nande· fas av integration med det nya. Över tid uppträder 
nöden i olika skepnader. Den inledande utsattheten som 
invandrad, uppryckt och hemlängtande, men samtidigt i en 
stark gemenskap av invandrarsubkultur, efterträddes av nya 
existentiella problem. Social differentiering, skilda livschanser 
och livsstilar, liksom processer av privatisering och anonymise
ring i kulturell mening, för med sig en ny övergripande närvaro 
av oro och övergivenhet, splittring och kulturell kris. 
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Övergångens rotlöshet, kopplad till en pågående uppluck
ring av det sociala och kulturella skyddsnätet i det lokala, 
etniska och subkulturella gemenskapen, åtföljs av ett "reaktivt" 
förhållningssätt mot "försvenskning". Denna reaktion kan ses 
som ett motstånd mot det moderna, svenska, stadssamhällets 
individualisering och fragmentering av nära sociala band. I 
skildringen av denna kulturella livsform koncentreras ofta kri
tiken mot den opersonliga effektivitet där människor blir själv
tillräckliga arbetsmaskiner som i takt med en krympande 
spontanitet reglerar sina sociala kontakter med hjälp av tid och 
almanacka istället för med livsglädje. Samtidigt som denna kri
tik återspeglar ett reaktivt moment i integrationsprocessen, 
tendensen att förskansa sig bakom "det egna", visar den också 
på vad man finner värt att försvara. I sina minnesbilder samlas 
SO-talets jugosveder kring semesterfotografier från det sena 60-
talet som skildrar vänskap och värme mellan dem själva och 
svenskar. I Del I konkretiseras innebörden av dessa jugosve
ders funderingar kring förändring och de sociala bandens 
"nedkylning" under rubrikerna "Det gulnade semesterfotot" och 
"Försvenskningens hotbilder". "Försvenskning" uppfattas som 
församhälleligande av ansvarsformer och konkret hot om 
familjesönderfall, barnens kulturella exodus, ensamhet i ålder
domen och återvändardrömmens succesiva urholkning. Dessa 
hotbilder är temat i inledningen av Del Il. 

De grundläggande kulturella värderingar, det handlingspre
dikament, som dessa jugosveder haft med sig i bagaget har 
belägrats. Släkt- och vänskapsbanden av närhet och förpliktel
ser som burit upp den sociala tillhörigheten, inte minst i det 
begynnande invandrarskapets subkulturella nätverk, har hotats 
till kris och sönderfall. Uttrycket i folkmun, "Svedska otuduje", 
betyder att Sverige främlinggör. Både människa från människa 
och människa från det sociala gemensamma. En gammal man 
såg det helt enkelt så att var och en numera bara bryr sig om 
sitt och formulerade sig så här: "När (stor-) familjen delas tän
der man var sin eld och lagar var sin mat". Folk har fördärvats, 
av pengar och en tilltagande individualisering. Denna åter
kommande kritik av förhållandena återspeglar uppfattningen 
om en moralisk kris och en kontrastiv reflektion över den egna 
kulturens traditionella, kollektivt orienterade, värdestruktur. 
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Det svenska kulturlandskapet 

Denna invandrarskapets reaktion, reaktiv och aktiv, markerar 
vad som fruktas och vad som försvaras. Genom en kritisk håll
ning skapar migranten sin egen värld. "Jugosvederi" är en inte
grationsform och ett kontinuerligt pågående kulturbygge. Den 
egna kulturens symboliska och erfarenhetsmässiga reservoar 
ingriper i integrationen, ger form och innehåll till tanke och 
handling. Kulturmötets sammanflätade dimensioner ger upp
hov till konkret integration, till nya livsformer. 

Jugosvederiet, dess dilemman, kriser och konflikter, gestaltas 
kanske främst i hushållssfärens, i familjens och det informella 
livets vardag. Bokens andra del tar häri, som sagt, sin utgångs
punkt. Familjens och vänskapsbandens betydelse för integra
tionsprocessen känns igen från erfarenheter gjorda i andra 
delar av världen och under andra tidsepoker. Utanförskapets 
olika former och innebörd under en fortlöpande integration 
vävs ihop med sammanhållningen inom den egna etniska grup
pen. I Lilla Juga kan sammanhållningen förstås i termer av 
familj, släkt och vänskap och det är kring detta som uppbrott 
och strider centreras. Den kollektiva samhörigheten tar sig kul
turellt uttryck i stoltheten över det egna. lnvandrarskapets 
underläge stärker inledningsvis och tendentiellt en kollektiv 
grund av samförstånd. 

Men i Lilla Juga har det inte bara stannat vid detta. Här ser 
man det också som viktigt att överskrida "det egna" och aktivt 
delta i det svenska samhället. Någon avsiktlig slutenhet inom 
ramen för det egna kulturella panoramat handlar det alltså inte 
om. Däremot har formerna för och den konkreta innebörden 
av, närmandet till det nya, det "svenska", skiftat över tid. 

Vid sidan av en kulturell öppenhet, med undertoner av kär
leksfulla minnen av hur det var på 60-talet, med varma min
nesbilder över gemenskap och umgänge med svenska vänner, 
finns också en underton av att man tycker synd om svenskarna: 
"Svenskarna har kvar dom gamla värdena men de håller på att 
vittra bort. Det skapar problem för dem och för oss." Man inser 
att svenskarna är indragna i en process av kulturell förändring 
och detta skapar en möjlighet till en nyanserad, snarare än 
kategorisk, syn på svenskar och det svenska. Förhållandet till 
enskilda svenskar omtalas ofta i termer som är kulturellt selek-



Om ''Jugosvederi" som tema 17 

tiva. Man talar om "sina svenskar", det vill säga de som man 
känner privat som vänner och kamrater. Eller "norrlänningar", 
som symboliskt får representera den "äkta" och "hederliga" 
svensken - ursvensken från förr. De förtappade "svensoni" kon
trasteras och särskiljs från de svenskar som uppfattas som kul
turellt eller socialt närstående. "Svensoni" utgör hotbilden som 
jugosveden brottas med i sitt eget kulturella identitetsarbete. 
De uppfattas stereotypt som personer med diffus personlighet, 
med drag av självupptagen svensk, alkoholiserad granne, so
cialfall och opålitlig vagabond från nattens hotfulla gator. De 
har förlorat sina rötter hos den mytologiska skogsbonden och 
bär på alla de negativa egenskaper som jugoslaverna tar 
avstånd ifrån i kulturmötet. 

I integrationsprocessen är en kulturkontrastiv reaktion, mot 
bakgrund av hotbilder och sterotypier om det svenska kultur
landskapet, inte ovanlig. Föreställningen om den egna kultu
rens förträfflighet kan förstås som en nödvändig reaktion i 
underläge och som en förståelseram för den egna livsformen. 
Men denna underliggande tendens till kulturell inkapsling 
motverkas av ett kulturellt igenkännande. Man upptäcker i 
varierande grad att alla människor, invandrare liksom svenskar, 
bär på liknande kulturella problem, sociala bojor och moraliska 
kriser. I ett myller av konfrontationer i ett ömsesidigt kultur
möte spelar igenkännandets konkreta och vardagliga innebörd 
en stor roll. Igenkännande knyter samman människor kring det 
gemensamma i "kulturer" och ger samtidigt innebörd åt det 
främmande. Ett samspel, bejakande och avståndstagande, ingår 
följaktligen i jugosvederiet som en i grunden integrerande kul
turproduktion. Igenkännande bryter med misskännande, av 
både det egna och främmande, och är ett centralt tema i andra 
delen där integrationens och identitetsarbetets olika former 
konkret åskådliggörs. 

Kvinnor som kulturförmedlare 

När det gäller kulturbrytning och framväxt av nya förhållnings
sätt har invandrarkvinnor en central betydelse i Lilla Juga. Del 
Il handlar om deras alldeles särskilda roll. Kvinnor som kul
turförmedlare bär på budskap som korsar tid och rum. De 
bearbetar medvetet kulturmötet. Genom att å ena sida slå vakt 
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om existentiellt väsentliga traditionella kulturvärden och å 
andra sidan, som rebeller, ifrågasätta både gamla som nya for
mer av bojor. Etnicitet och kön i samspel bildar ett sprängstoff 
för medvetet avståndstagande från både det gamla och det nya, 
liksom för igenkännande och solidaritet. Bland kvinnor och 
invandrare. I invandrarskapet ligger en potential att överskrida 
både det förflutna och närvarande. I "Lilla Juga" har kvinnor 
konstruktivt kommit att bruka denna möjlighet. 

Mitt särskilda intresse för Lilla Jugas kvinnor blev oundvik
ligt när jag vid ett tidigare tillfälle träffade några av dem i sam
band med en konferens. Deras markanta framträdande i dis
kussionen och deras förmåga att lyfta fram och bearbeta viktiga 
understömmar av konfliktfyllda förhållningssätt bland de för
samlade gjorde ett djupt intryck på mig. Dessa kvinnor hade en 
kraftfull argumentationsstil, en iakttagelseförmåga och en 
gemensamt utvecklad medveten hållning till integrationspro
cessens ofta dramatiska kulturbrytningar. Utan att vara intole
ranta diskuterade de på ett sätt som antydde vidden av ett 
identitetsarbete som närmare konkretiseras i avsnittet om 
Piki-sällskapet. Med identitetsarbete avses här en kollektiv 
medvetandeproduktion med konsekvenser för integra
tionsprocessens förhållningssätt och livsformer. I en öppen 
form av identitetsarbete, där den egna kulturen kritiskt gran
skas lika väl som den svenska, uppmärksammas det för
tryckande såväl i det förflutna som i det närvarande, såväl på 
det individuella som på det samhälleliga planet. Individuella 
erfarenheter förankras i ett kollektivt igenkännande av invan
drarskapets gemensamma underordning. Integration blir till en 
fråga om medveten handling som kräver ett aktivt för
hållningsätt kring uppgifter här och nu. I dessa kvinnors kul
turkamp gestaltas förändring, protest och motstånd, och helt 
enkelt vad man med ett modeuttryck kan beteckna som 
"kampen om sanningen". I relation till synen på invan
drarkvinnor som passiva och kulturellt eftersläpande spelar 
denna kulturkamp en viktig roll. Den tredje och avslutande 
delen gestaltar den kampens historiska rötter och samtida for
mer. 

Många av Lilla Jugas kvinnor är som invandrarkvinnor i en 
situation av särskilt underläge ( den tredubbla underordningen 
som invandrare, kvinnor och arbetare). Men de är också i 
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besittning av särskilda erfarenheter som bjuder till ett rebellisk 
motstånd. Motståndet är historiskt förankrat i ett kvinnligt kul
turarv av informell och vardaglig kvinnlig subkultur på den 
jugoslaviska landsbygden. Invandrade kvinnors mot
ståndsformer i Lilla Juga har en underström av detta kulturarv. 
I den kulturella degraderingen, i diskrimineringen och främ
lingskapet, uppmärksammar man medvetet de mekanismer 
som leder till nya spänningar i familjen, hälsoproblem och all
män otrivsel. Det omgivande samhällets syn på dem själva 
såsom hjälpbehövande, som offer och problem, har omdefinie
rats till en självmedveten identitet och ett medvetet motstånd, 
liksom fostran till revolt. Min förhoppning är att Lilla Jugas 
kvinnor med sitt medvetna kulturarbete kan bidra till en dis
kussion om integration som kreativ handling, såväl som att dra 
uppmärksamhet till alternativa betraktelser av kvinnlig och 
mänsklig emancipation. Jag tror att kvinnorna i Lilla Juga har 
mycket att förmedla, både konkret och principiellt. 

Makt och förtryck föder motstånd likaväl som tradition är 
förbunden med förändring. Det moderna samhället har sina 
förstelningar. Traditionens rebell kan komma att överskrida 
dessa med traditionens hjälp. Motståndets kultur är en realitet 
som i invandrarsammanhang utmanar schabloner om traditio
nellt och modernt. Etnocentrism är en boja för integrations
forskning och överhuvudtaget för en insiktsfull förståelse. Jugo
svederi är en del i ett flerkulturellt samhälles dynamiska förän
dring. Invandrarkvinnornas aktiva bidrag, styvmoderligt 
behandlat inom svensk kvinnoforskning, kan förhoppningsvis 
inspirera till viktiga, nya insikter och lärdomar. 

I det som närmast följer skall vi först på middag i Lilla Juga 
för att bekanta läsaren med miljön. 





Del I 

Jugosvedi i Lilla Juga 

Kanske allt detta bara är försök att öve,vinna emigrationen. 
Försenat. Eller för sent. Min så helt annorlunda bakgrund. Jag 
sysselsätter mig med konstrnktioner - när konstrnktionerna faller 
ihop dyker mitt ,um i Stockholm ... upp. Den branta trappan som 
leder uppåt, dörrposten. 

Peter Weiss2 





1 
Gårdagens minnen och dagens 
stämningar 

Lilla Juga ligger i dalen insvept i höstdimman. Vi har precis 
avslutat en serbisk lunch bestående av en rad delikatesser. 
Hemmagjorda syltor på grisfötter, ost och olika salladsinlägg
ningar. Korvar av alla sorter. "Ajvar", en läckerhet på paprika, 
vitlök och äggplanta. "Proja", varm majsmjölkaka med ostfyll
ning. Sedan oxsoppa med tillbehör. Kokt kött och grönsaker. 
Därefter stekta fläskkotletter, alternativt surkålsdolmar. Sallad 
och stekt potatis. Slutligen kaffe med kakor, "baklava", och 
"makovnjaca". Därefter ligger vi på soffan och stönar i en 
timme. Lite valnötslikör hjälper till med matsmältningen. I 
bakgrunden serbisk musik. "Det är synd att jag inte fått tag i 
avlång, ljusgrön, paprika för stekning" säger vår värdinna. Jag 
ligger och tänker: "Gud, inte paprika också, jag skall om en 
halvtimme orka med att intervjua värdens bror och i samband 
med den obligatoriska bjudningen inta mat även hos honom." 

Efter en genomförd intervju i ett serbiskt hus kryper man ut 
därifrån, totalt fördärvad av matorgien. Och samtidigt uppfylld 
av en underbar känsla av att ha varit med om en gammaldags 
familjefest. Stämningen och dofterna från barndomens helger 
väcks till liv. Jag vandrar åter mellan olika vänners och släkters 
hushåll för att önska God Helg. Tiden kring Sankt Nikolaus 
och decembers ombonade helgtrevm1d. Stämningen känns igen 
i de jugoslaviska invandrarnas hem i Lilla Juga. Jag möter små 



24 "Lilla fuga" 

grupper av mina landsmän på väg till varandra i detta lilla 
Jugoslavien, mitt i hjärtat av Sverige. Plötsligt liknar de barn
domens festklädda grannar på väg till helgfirande. 

Gator försjunkna i kvällsdimma. Det fallande mörkret sud
dar ut tidsbegreppet. Tystnaden genomskärs av knastret från 
snön under skorna som kyler mig tillbaka till nutiden. Det är en 
Stockholmsförort som tindrar med inbjudande värme bakom 
färggranna fönster. Svenska fönster som lyser med sina julde
korationer. Nej, inte bara svenska fönster. Doften av lussebul
lar sprids från en trappuppgång. Men glöggens och den kokta 
surkålens dofter blandas. Surkålsdofterna sprids inte från sven
ska dörrar. I trapphuset möter jag en förbipasserande svensk
granne. Han rynkar på näsan åt den störande doftblandning 
som bryter fram. Ett korthugget "hej". Raskt passerande öpp
nar och stänger han sin dörr. 

I det jugoslaviska hemmet serveras kaffe och lussebullar. De 
små barnen berättar på serbokroatiska om fackeltåg till den 
svenska kyrkan och Luciafirande. Från köket kommer ångorna 
åter av "sarma" (surkålsdolmar) och mamman berättar att här i 
Lilla Juga avlöser helgerna varandra från mitten av december 
till mitten av januari. De ortodoxa och svenska helgernas mat 
pryder bordet med rätt innehåll och i blandad ordning. Efter 
det serbiska nyårsfirandet i januari kan vardagen åter ta vid. 
Jugobarnens glittrande ögon kontrasterar starkt mot föräl
drarnas drömmande blickar, obestämda, halvt slumrande, 
sökande, mot fjärran... I bakgrunden sorgsamma toner från 
grammofonskivan, trängtan efter den Serbiska byn - "där, långt 
borta ... ", "tama daleko ... " I lägenheten samtalar några familjer 
av tre generationers församlade Jugo-svenskar, "Jugosveder", 
om sin bild av Sverige. 

Första vågen 

De äldre släktingarna i huset minns sin första höst i Sverige 
1965. De kom med tåg till Stockholm från trakter i Belgrads 
omnejd. Då krävdes ännu inte arbetstillstånd för att få komma 
in i Sverige. Fram till första hälften av november 1965 kunde 
de ankommande Jugoslaverna ta "vägen vart de ville", men 
sedan blev invandringen "organiserad". Men också de som kom 
under november månads andra hälft fick ett snabbt beviljat 
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arbets- och uppehållstillstånd. Därefter inkvarterades de i 
"läger" och sedan tilldelades de arbete. Paret som berättar kom 
med den sista fria gruppen av spontana invandrare. 

"När vi kom till T-centralen i Stockholm, stod vi där som 
skrämda får. Med 80 dollar i fickan och utan att förstå vad folk 
sa runt omkring. För första gången utomlands. Mara blev oro
lig. Vi hade bara en adress i Stockholm. Det var till en jugoslav, 
gift med en svenska. Efter 40 minuter ringde vi på hans dörr. 
En liten baby hördes gråtande från lägenheten. Deras barn. 
Han öppnade dörren. Vår bekantskap var indirekt, en vänners 
vän så att säga. Vi sågs för första gången. 'Ta emot oss eller 
hjälp oss hitta ett hotell' var det väl vi sa. 'Kom in sa han. Här 
är ert rum och här är badrummet. Ni vill förstås duscha först, 
efter en så lång resa'. Vi kände oss hemma. På kvällen samla
des 7-8 människor. Liksom vi hade de också fått den första 
hjälpen av vår värd. De tillhörde också första gruppen av 
spontana invandrare. 

Vi satt framför TV: n och tittade på 'invasionen från Jugo
slavien'. Vår värd översatte. Vi kände oss som 'uljezi', män som 
gifter in sig i kvinnans hushåll. 'Uljez', svartare än korpen. 
Olycksfåglar. 'Uljez' som samhället inte respekterar, en ingift 
på annans egendom. Och ändå var svenskar vänliga i början. 
Vår värds svärfar var den första svensk som vi träffade. En 
vänlig svensk man. Han var personalchef i en stor fabrik (i Lilla 
Juga). Han välkomnade oss till Sverige. 

Vår värd hade en egen firma. Medan vi bodde hos honom i 
10 dagar kom han hem varje dag med lunch till oss. Hans fru 
arbetade. Hennes mamma passade babyn. De var som en riktig 
jugoslavisk familj, dessa svenskar. Mormor lagade mat åt hela 
familjen. Morfar skaffade oss jobb på fabriken där han job
bade. 

Så flyttade vi hit (till Lilla Juga). Från början var vi ett 20-tal 
jugoslaver. Ganska snabbt blev vi bekanta, sedan vänner och 
sedan som en familj. Vi bodde grannar, tätt intill varandra. 
Tiden visade sedan vem man var. En del folk 'försvann'. Andra 
spreds till andra arbetsplatser och ganska få blev kvar i fabri
ken. 

Efteråt kom andra jugoslaver. Från södra Serbien och Mon
tenegro. De tog hit varandra. Släkt och vänner samlades på 
plats. Ganska tätt inpå dessa två grupper kom en värvad grupp 
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från västra Serbien. Hälften hamnade här och andra hälften 
skickades vidare till Göteborg. Det var i slutet av 60- och bör
jan på 70-talet. Dessa senare grupper hade lägenheter som 
väntade på dom. De var kvalificerade arbetare: svarvare, frä
sare och liknande yrkeskategorier. De hade utlovats höga löner 
i Sverige och hade hört berättas om bruttolöner, vilket innebar 
att de såg sig själva som blivande miljonärer. I ett fall kom det 
så många från samma arbetsplats i Jugoslavien att deras jugo
slaviska fabrik hamnade i kris. 

När de kom till Sverige fick de en bra start, trots en vak
nande insikt om att de inte var några blivande miljonärer. Lån 
för att köpa möbler, pengar att föra hit familjen. Vi från tidi
gare grupper, som bodde kvar i äldre hus i fabrikens närhet, 
hade då en primitiv standard: Wc på gården och endast kallt 
vatten i lägenheterna.' Vi fick köpa ved och kol för uppvärm
ning. (Berättelser om den svenska vintern och den primitiva 
standarden i äldre arbetarbostäder har jag hört från jugosla
viska invandrare också i andra Stockholmsförorter). Tvättstu
gan låg långt från lägenheterna. Vi fick tvätta för hand och 
koka kläderna i huset och sedan skölja med kallt vatten. Det 
var som hemma i byn fast kallare. Så vi var 'indelade' i olika 
grupper: dom med lägenheter utan Wc, dom med Wc i huset 
fast med kallt vatten och dom med lägenheter med Wc och 
varmvatten. Senare fick vi flytta 'uppåt' till de bättre lägenhe
terna närmare centrum. Men många blev kvar i de äldre fastig
heterna för där var billigare hyra." 

En annan familj blandar sig i samtalet. Den hör också till 
den första gruppen från "65ans gäng". Numera är både man
nen och hustrun (57 och 52 år) "hälften förtidpensionerade, 
hälften sjukskrivna och väntar på heltids förtidspensionering". 
Mannen är före detta svetsare och kvinnan städerska - typiskt 
för kvinnor och män från 65 års och 69 års invandringsvåg, 
säger de. De flesta kvinnorna har 8-årig grundskola bakom sig. 
En och annan äldre kvinna har mindre än så medan vissa yngre 
kvinnor även har en yrkesutbildning. Några män hade akade
misk examen. Nu på 1980-talet håller skillnaden mellan mäns 
och kvinnors utbildningsnivå på att minska. Invandrarnas barn 
av bägge könen genomgår eller har numera avslutat gymna
sieutbildning.i 
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Enligt de församlade jugoslaverna planerar många gymna
sieelever att fortsätta med universitetsstudier och flertalet går 
också på högskolan. De räknar upp alla ungdomar de känner, 
och sällskapet instämmer i att de verkar vara duktiga i skolan. 
Läsintresserade och ambitiösa. Sedan nämns de unga svärsöner 
och mestadels svärdöttrar som nylig,en kommit från Jugoslavien 
för att gifta sig med jugo-sveder. Ater räknar de upp folk de 
känner. Det ser ut som om alla dessa flickor är utbildade till 
sköterskor, ekonomer eller andra yrkeskategorier som kräver 
minst gymnasieutbildning. 

"Numera vill våra grabbar ha utbildade fruar. Det går inte 
att leva på en lön. Och från Jugoslavien kommer flickor både 
från 'bättre' familjer och med utbildning. För där räknas även 
de förr enkla familjerna som fina numera, när de kommer till 
Jugoslavien i en Volvo som de parkerar utanför sitt nybyggda 
hus." Det förefaller som om den gamla ordningen om "bättre" 
och "mindre fint" folk har rubbats efter utvandringen. 
"Flickorna vill ut i världen till den svenska standarden". Här 
skrattar de och berättar om en flicka från en fin och rik läkar
familj i Jugoslavien som gifte in sig i ett jugo-svenskt hem, där 
hennes man bodde samman med sin familj och syskon i en tre
rumslägenhet. Det blev tufft med svärmor och trängsel och hon 
beklagade den "svenska standarden". "Men det går inte att ha 
svensk standard både i sitt nybyggda hus i Jugoslavien och i 
Sverige." 

Av samtalet som följde verkar det som om invandrarna har 
kommit att satsa mera på Sverige. Barnen har ställt andra krav. 
De vill ha fina saker och vill inte skämmas för sina kamrater. 
Och "folk bevakar varandra". När den ena börjar följer andra 
efter. Så alla har det som krävs. Möbler och hushållsapparater 
och video. Det är inte många som bor samman med svärföräl
drar. En och annan möjligen. Men de skäms, för folk pratar om 
dom som de som fortfarande lever i ett traditionellt, "odelat", 
hushåll. Så trångboddhet är inte modellen längre. De rikare 
har köpt hus också i Sverige. Välståndsökningen har medfört 
social differentiering, spänningar mellan olika grupper och 
intern segregation - rikare och fattigare, bättre och sämre folk. 
Den forna "storfamiljen" från det första "gängets" tid har upp
lösts. Och man ger "pengarna" skulden. "Pengar håller på att 
förstöra oss. Folk hinner inte umgås längre; alla bara jagar 
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pengar. De rika anger tonen. Andra följer efter och vill köpa 
samma saker. När folk blev rika, blev de också fina av sig." 

Stanna eller återvända? 

"Numera måste man ringa och anmäla besök. Ser du, jag är 
sjukskriven och ledig men har ingen att umgås med. Ingen har 
tid. I detta 'att ha tid' har vi förändrats mest. Försvenskats. 
Boka tid för att umgås, ha och inte ha tid. Som om man ägde 
tiden. Men tiden äger oss och för oss alla sakta men säkert 
närmare den andra sidan. Närmare döden och fortfarande på 
resande fot." 

Ett närvarande par i 50-årsåldern redogjorde för den kry
pande rotlösheten utifrån ett mycket allmänt perspektiv i jugo
slaviska medelålderskretsar. Frågor reses och vänds ut och in: 
Hur mycket har man blivit svensk? Har man det överhuvudta
get? Eller är de bara barnen som håller en kvar i Sverige? Är 
det jobbet och lönen och väntan på pensionen? Har Sverige 
blivit ens hem? 

Att stanna eller återvända. Ett ständigt återkommande sam
talsämne som snabbt fångar allas uppmärksamhet. Den speci
ella livsform som invandrare utvecklar gör det svårt att klara 
sig utanför den egna "folksorten", jugo-svederna, i utkanten av 
de båda hemländerna. Det äldre paret klargör situationen. 

De själva har inga barn. Båda har också halv förtidspension 
och väntar på full. De har bostadsfrågan löst i båda länder och 
har försökt återvända till Jugoslavien, men misslyckats. Man
nen fick omedelbart arbete på "samma gamla arbetsplats". Men 
att återvända och trivas i "hemlandet" gick ändå inte: "Jag tog 
med mig verktygsmaskiner från Sverige. Men jag trivdes inte, 
så jag lämnade allt i Jugoslavien och vi kom tillbaka till Sve
rige". 

"Vad har då hänt", frågade jag. 
"Jag bodde i Sverige i 8 år", fortsätter mannen. "Under tiden 

kände jag mig varken i himlen eller på jorden. När vi återvänt 
så började jag bli helt snurrig ('okrece ti se pamet', det vill säga 
tankarna, hjärnan, snurrar runt). Jag var ständigt orolig att mitt 
permanenta uppehållstillstånd i Sverige skulle upphöra, trots 
att jag hade 'bestämt mig' att återvända och fick det bra. Jag 
hade 24 månader på mig att bestämma mig. Också frun blev 
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orolig. Så vi kom tillbaka till Sverige och jag förlorade 
arbetsplatsen i Jugoslavien. Och ändå har jag inte behövt spe
ciellt återanpassas till Jugoslavien. Samma vänner. Samma 
arbetsplats. Kamraterna slaktade både grisen och hönsen för 
att fira min återkomst. Det var som om man blivit lite förvirrad 
eller knäpp ('malo covek rikne'). Stämmer inte riktigt varken 
här eller där." 

För paret försvårades situationen ytterligare. Ett tag efter 
ankomsten till Sverige började hälsan krångla på allvar. Man
nen fick en spricka i högra armbenet som arbetsskada. Benet 
växte fel och han blev arbetsoförmögen. Frun fick dåligt hjärta 
och för högt blodtryck. Till följd av sjukdom blev båda nervösa. 
"Men nu har vi tid att tänka, betrakta och filosofera. Först när 
människan blir sjuk ser hon hur rätt och fel hon förhåller sig i 
samhället och bland människorna. Nu har jag passerat 50 och 
fått examen från livsskolan. Men kunskapen kommer lite för 
sent." 

"Hur då?" frågade jag. 
Hans fru övertog ordet: "Vi hade inte behövt leva som vi har 

gjort. Vi har utnyttjat livets möjligheter på bästa sätt de första 
7 åren i Sverige. Efteråt blev det svårare och svårare med 
orken och vi fick ock~å större och större anspråk. Vi tappade 
greppet så att säga. Aren tog tag i en. Hälsan vacklade och 
krafterna avtog. Men vi kände inte efter tillräckligt. Stressen 
grep tag i våra nerver istället. Vi rasade sakta psykiskt ihop 
utan att märka det i tid ('ne vidis da sve teze propadas psi
hicki'). Man väljer inte riktning i Sverige. Man går på och 
springer sedan snabbare och snabbare, utan att riktigt veta vart 
man är på väg. Du kan inte slappna av och leva som dom 
(svenskarna). Du tänker hela tiden på återvändandet och lever 
i förhoppningen. Man lever i tanken. Och när vi sedan for till
baka kände vi som om vår 'dedovina' (arvet efter far
/morföräldrar) blivit kvar i Sverige." 

Man har blivit rotfast även här. Men rötterna spränger asfal
ten i Stockholmsförorten och knyter den samman med den ser
biska byns mylla. 

Kvinnan fortsätter: "Här är det enklare ('zgodnije') för kvin
nor. (Mannen kommenterar - "De arbetar mindre".) Från bör
jan då jag arbetade övertid var det svårare, men jag var också 
yngre och starkare. Sedan när jag började arbeta 'normalt' blev 
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det lättare. Du har ansvar för ditt arbete och ingenting annat. I 
Jugoslavien måste du tänka på tusen olika saker som du ansva
rar för: Hålla ordning på gården, korna, husdjuren, byns affärer 
(alltid en massa kollektiva insatser), samla hö, förbereda vin
terns inläggningar, ta vara på frukt, sälja, gå på marknaden ... " 
(vilket denna kvinna vid återvändandet fick göra för endast 
mannen fick anställning). Mannen kommenterar: "Hon menar 
att hon glömde silkeshandskarna i Sverige, och därför kom vi 
tillbaka igen." 

"Men i Jugoslavien har man det bättre psykiskt", fortsätter 
kvinnan. "Jag var lyckligare med andra kvinnor. Man tänker 
inte så mycket på alla problem. Här har du bara problem som 
sitter rakt på din skalle och plågar dig oavbrutet. Det är mindre 
kontakt mellan folk och andra har bara sina egna problem som 
trycker på deras skallar. Jag har mindre sällskapsliv här. Klart 
att jag känner folk men det är bara några grannar och sedan 
min bror som ger mig avkoppling. Där var det fler som man 
kopplade av tillsammans med. Här träffas vi med några famil
jer och min bror ett par gånger per år och festar till. Men där 
hade man det riktigt trevligt dagligen utan att behöva ställa till 
med fest, så att säga. Nu har du så mycket jobb när du skall ha 
gäster så att du måste förbereda dig ett par dagar i förväg. Hela 
dagarna måste man hänga i köket utan att flytta sig från spisen. 
Och så jobbar man ensam. I Jugoslavien, när vi hade fester, var 
det alltid en massa släktingar och grannar som föreberedde 
bjudningen tillsammans. Så även förberedelserna var en fest 
för oss kvinnor och köket var fyllt med skratt och prat. Här blir 
du trött så du har inte kraft att roa dig sedan. Det blir mest ett 
tvång att träffa folk. Människan kan här sällskapa avkopplande 
bara om man har det som hobby. Och det har vi kvinnor sällan. 
Det blir mest att gå från hus till hus och dricka kaffe. Men det 
lönar sig inte i längden. Folk är inte desamma som de hemma. 
Vi når inte riktigt varandra. Ta min granne Mika som exempel. 
I Sverige har vi förenats av en slump. Här kan du inte välja på 
samma sätt som i Jugoslavien utan måste umgås med dem som 
finns. Eller vara ensam." 
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De "sjuka", de "vanliga" och de "rika" 

Frågan om "påtvingad intimitet"2 är något som många jugosla
ver berör. Om man inte finner ett sammanhang av "lika barn 
som leker bäst", eller om man som kvinnan i fråga blir sjuk och 
sakta inser att hon ingår i mindre framgångsrika kretsar kan 
man lätt krypa in i sitt skal. Runt omkring talas det om de som 
lyckats. Att "ha rasat samman" ("propala") betraktas av vissa 
som ett misslyckande eller brist på styrka. Hon fruktar förtal 
och att uppfattas som en som inte vill jobba och som flyr in i 
sjukdom. "Folk delas numera in i de sjuka, de vanliga och de 
rika" som hennes man kommenterar. Men man kan också för
stå sin reträtt från det hetsiga livet som fritt valt: "Människan 
blir lugnare om man inte piskar runt. Och ändå har vi sprungit 
runt för att få varandras hjälp till ro i själen. Nu har vi blivit 
äldre och mera tillbakadragna." Vid en tillbakablick ser hon sitt 
liv och redogör för sin "examen från livets skola": 

"Under mina första år i Sverige jobbade jag på restaurang. 
På morgonen lagade jag mat till min man och umgicks med 
kvinnorna över en kopp kaffe. Alltid kom någon. Mellan 3 på 
eftermiddagen och 11 på kvällen var jag på restaurangen. Dis
kade och städade och slet i ett. Sedan jobbade jag som sjukhus
städerska. Då hade vi kvällar tillsammans och kunde umgås 
familjevis, men jobbet slet kraften ur en. Nu krånglar både 
hjärta och blodtryck och min ischias väcker mig på nätterna". 
Vid tillbakablicken fanns också glädjen över arbetskamrater 
och ett liv som ofrivilligt krympts och numera kretsar kring 
saknad och drömmar. 

"Jag trivdes ändå på jobbet. Arbetskamraterna var fina. Två 
jugoslaviskor, två spanjorskor, en finska och en svenska. Vi 
fikade och snackade. Efter min sjukskrivning saknade jag 
arbetskamraterna till en början. Sedan blev det så att jag 
umgicks mera med grannar. Nu är det åter Jugoslavien som 
drar som en magnet. Och det är hela hopen släktingar som jag 
vill träffa men som åldras och kanske hinner dö. Tidigare skrev 
vi till varandra, men nu har alla skaffat telefon, så vi talar med 
varandra. Det är konstigt. I mina drömmar ser jag dom ofta i 
barndomen och vi leker tillsammans på fälten vid byns utkant. 
Och det är sommar och det luktar nyslaget gräs." Tystnaden 
som följde gav mig en plötslig känsla av uppgivenhet. Slutar 



32 "Lilla fuga" 

"historien" här, i den krampaktiga "bakåtfästa" blicken? Men 
samtalet fortsätter. Sverige blandas åter in och tränger undan 
Jugoslavien till en dröm, kanske ständigt närvarande, om ung
domens gröna fält. 

"Svenskarna" 

Näst efter frågan om "återvändandet" var frågan om 
"svenskarna" det vanligaste samtalsämnet. Privatiserat grann
skapsliv och vardagens skilda världar utgör den grundsten på 
vilken muren mellan "oss" och "dom" rests. I begynnelsen fanns 
nyfikenhet. Kanske var den ömsesidig. Nu, i efterhand, upple
ver jugoslaverna att de var och har förblivit ovälkomna. Bak
grunden skisseras med hjälp av minnesbilder av TV-reportaget 
om deras ankomst som en "invasion" och förbinds med beskriv
ningen av grannar, svenska värdar, som inte hälsar. Man är 
ännu inte välkommen. 

I detta sammanhang betyder "svenskarna": Att inte hälsa, att 
inte lägga märke till en, att osynliggöra en, se "över" en. Att 
vara "luft", andra gradens medborgare, förtigas offentligt eller 
förtalas i smyg. 

Känslor av utanförskap och degradering präglar erfarenhe
terna av den svenska omvärldens syn på invandrare. "Är ni inte 
orättvisa" frågade jag. "Varför bara en negativ syn? Har ni inte 
upplevt vänskap med svenskar?" Svaret från en av de äldre 
männen i församlingen blev en sinnebild för upplevelsen av 
utanförskap och vrede. 

"Nu skall jag berätta för dig hur jag känner mig. Jag känner 
mig som min gamla granne som hade puckelrygg och som kal
lades 'Puckelryggen'. Jag vet nu hur han måste ha känt sig när 
han en dag tog ihjäl en man som var vår gemensamma granne 
och som plågat Puckelryggen sedan barndomen. När Puckel
ryggen sedan själv skulle låsas in i fängelse räddades han av en 
skicklig försvarsadvokat som gjorde både domare och oss för
samlade medvetna om hur förödmjukad han måste ha känt sig 
och varför han gjort som han gjorde. 

'Ja, HERR domare', började försvarsadvokaten sin slutplä
dering. Och så berättade han hela puckelryggens tragiska liv 
och hur han dagligen trakasserats av grannen Marko, som kal
lade honom missbildad och olycka och allt möjligt hemskt. 
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Medan han talade använde han sig hela tiden av markeringar, 
'ja, HERR domare, se HERR domare, och hör nu HERR 
domare ... '. Det blev lite för mycket av direkt tal till HERR
domaren men ingen av oss tänkte att någonting var fel. Men 
plötsligt blev domaren rasande. Röd i ansiktet reste han sig 
från stolen och skrek åt advokaten. 'Sluta kalla mig HERR 
domare. I vårt socialistiska land och i denna rättssal kallas jag 
KAMRAT domare'. 'Ja, KAMRAT domare', svarade då advo
katen. Under en halvtimme har jag kallat Er HERR domare 
och lyckats få Er ur balans. Tänk om någon kallade Er puckel
rygg, elände och olycka eller använt värre förolämpningar 
under hela Ert liv ... .' Domaren förstod tydligen hur det kändes 
för Puckelryggen. Han blev benådad. Jag själv förstår nu hur 
det känts för honom att kränkas under hela sitt liv, för jag 
möter dagligen blickar som även med tystnaden kallar mig för 
jävla utlänning. Så känner jag mig som min puckelryggige 
granne som fick svälja vreden under hela sitt liv tills en dag .... 
Skillnaden är att han var ensam och stolt och inte beklagade 
sig. Därför blev det som det blev. Men vi beklagar oss för 
varandra och överlever så med hedern i behåll för vi vet att 
dom inte är bättre än vi. Att det vi har i vår kultur är värt att 
stå för och vara stolt över. Att hälsa på folk och vara gästfri och 
fostra barn att uppföra sig väl och respektera vuxna och 
gamla." 

"Min svenska granne hälsar inte" är en viktig återkommande 
kommentar som också uttrycker en kulturkritik. "I en främ
mande miljö, vem är viktigare än grannen?", som de uttryckte 
det. De flesta av de intervjuade jugoslaverna i Lilla Juga menar 
att grannar är viktigare än släkten. Grannarna tycks ersätta det 
sociala trygghetsnätverk som traditionellt burits upp av en 
kombination av släktskap, vänskap och grannskap. "Veze", ett 
viktigt ord i det jugoslaviska kulturlivet, betyder förbindelse 
med olika betydelsefulla personer som kan hjälpa en fram.3 
Det var och är fortfarande en viktig kontaktform i storstadsli
vet, som kulturellt har grundlagts i samband med interna 
omflyttningar i Jugoslavien från landsbygd till städer. Också i 
Sverige intar de jugoslaviska grannarna en viktig roll. Och alla 
känner någon "viktig" person. Grannskapets ökande sociala 
betydelse är följaktligen en process som redan påbörjats i hem
landet och accentuerats vid migrationen utomlands, då lands-
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män som blev grannar också blev "en enda storfamilj", som det 
uttrycktes ovan. 

Invandrarna försökte dra in svenskarna i sina "veze", men 
blev i de flesta fallen nobbade. Förklaringen till avhållsamhe
ten och avvisandet söks i den svenska kulturen. Här blandas 
kritik av svenskt översitteri samman med uppvärdering av den 
egna kulturen. Den mäktiga värden har kulturella handikapp. 
De är "ociviliserade", kulturellt och moraliskt förfallna. De häl
sar inte, de super och är i allmänhet inte att lita på. "Du vet 
inte var du har dom. Fin puts på dagarna faller bort i fyllan på 
helgerna." 

lnvandrarskap mellan tillhörande och utanförskap 

Vad ovanstående tecknar är uppkomsten av en reaktion, ett 
svar på utanförskap och upplevelse av kulturell kränkning. 
Men med den egna historien och kulturen "i ryggen" bearbetar 
man känslan av förnedring. När man avvisas och degraderas lyf
ter man sig själv i kragen och utvecklar kulturella skyddsmurar 
som social överlevnadsstrategi.4 Det kulturella ikläds en sorts 
representativ och symbolisk, liksom idealiserande, jugoslavisk
het. Denna får tjäna som ett normkompex att hålla sig till för 
hur man "bör vara". Utifrån detta normkomplex värderar man 
"vi, oss själva" kontra "de, svenskarna". Med en stark känsla av 
osäkerhet i den svenska vardagen utvecklas alltså kulturella 
gränsmarkeringar och sociala strategiers genom vilka jugosve
deriets kulturella scenario tar form. Utvecklingen av ett kollek
tivt förhållningsätt är en viktig del i integrationsprocessen. Man 
stärker samtidigt den egna etniska gruppen liksom sina 
ansträngningar att som kollektiv bli en mera jämlik del i det 
svenska samhället. Det ena, den interna integrationen, är 
intimt förknippat med det andra, den externa integrationen.6 

Den förra utgör basen för ett kulturbygge och kan förenklat 
sagt också förstås så som det uttrycks i vardagstal, att förbli "sig 
själv" och med "sina egna", samtidigt som man blir en del av det 
svenska samhället. I samspelet häri tar en kulturell 
"omvandling" form. Förståelsen av vem man "själv" är blir allt 
mindre självklar och kategorisk. Sverige och det svenska inför
livas med det egna. "Jugosvedi" - varken jugoslaver eller sven-
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skar. Bäggedera och samtidigt något nytt. Lilla Juga är nu 
också på sitt sätt "hemma". 

"Sverige har ingått i en själv", som en av de församlade jugo
slaverna uttryckte det. Men svenskhet granskas kritiskt och 
självkritiskt "Da ne kupujes macku u daku", det vill säga "för att 
inte köpa grisen i säcken". Kritiken av den svenska kulturen, 
förbunden med diskriminering och kulturell degradering, inbe
griper aktiva och konstruktiva integrationssträvanden. Jugo
svedernas erfarenheter av kulturbrytning är här avgörande. 
Den inre sammanhållning som har sin grund i gemensamma 
problem ger samtidigt förutsättningar för skapandet av en 
social plattform, en alternativ scen, för överlevnad och livskar
riär. 

När "rikedomen hotar med splittring" och gamla liksom nya 
åtskillnader invandrade jugoslaver emellan markeras, överva
kas den sociala differentieringen av en form av lokal etnisk 
offentlighet.7 Centralt här är rådande tolkning av vari 
"framgång" består. Åtskillnaden mellan de som lyckats 
("uspeli") och de vanliga ("obicni") utgör en grundval för dif
ferentiering. Samtidigt fångar begreppet "framgång", då det 
åsyftar en socialt erkänd och aktningsvärd begrift - och inte 
bara avser någon som med tvivelaktiga medel blivit förmögen -
betydelsen av så väl social som kulturell förankring. Oavsett 
om framgång åsyftar en uppmärksammad person i den lokala 
invandrarföreningen eller en rik egenföretagare, inbegriper 
den en anpassning till den egna lokala gruppen. Det vill säga 
att personen i fråga håller sig till, beaktar, såväl sociala som 
kulturella hänsyn och ansvar för den lokala gemenskapen. I 
denna mening åtnjuter den person som har ordnat arbete åt en 
stor del av jugoslaverna i Lilla Juga, och sedermera varit fadder 
under deras första tid i Sverige, fortfarande en aktningsvärd 
social ställning. Trots att hans ekonomiska och yrkesmässiga 
position överskuggas av den nya rika elitens. Det offentliga 
erkännandet av framgång spelar en viktig roll när nya förhåll
ningssätt etableras som socialt förankrade och förebildliga. 

Lilla Juga illustrerar uppkomsten av ett kulturellt kollektiv. 
Den interna integrationen, anpassningen till den egna grup
pens brokiga värld och inte minst solidarisk sammanhållning 
vid kriser som olycksfall, död eller arbetslöshet8, är fundamen
tal. De sociala nätverk och grupperingar som växer fram på 
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basis av både gammal och ny gemenskap fungerar som grund
val för också utåtriktade kollektiva strävanden och organise
ringar. 

"Jugosvederi" som kulturarbete 

"Jugosvederi" är en övergripande beteckning för ett förhåll
ningssätt, en livsform, som tar sig konkreta uttryck i olika inte
grationsstrategier. Detta kommer att gestaltas längre fram 
genom några "exemplariska" och "symptomatiska" livshistorier. 
Rent konkret handlar det här om att ge namn åt kulturbryt
ningar och känslomässiga spänningar: att identifiera vad de 
uttrycker, vilka konsekvenser de får för vardagligt liv och hur 
de förbinds med uppkomsten av nya förhållningssätt på ett 
ideologiskt, pragmatiskt och symboliskt plan. 

Det har i migrationslitteraturen skrivits mycket om kultur
mötets dynamik. I huvudsak om vad som sker när de invan
drade, ofta kulturellt särskilda etniska minoriteter, skall bli del 
av majoritetssamhället. Från invandringssamhällets håll har 
den dominerande forskningsinriktningen haft en direkt eller 
indirekt tendens att se processen som utmynnande i assimila
tion. Detta gäller både den gamla och den nya invandringsvärl
den.9 Vägen dit har varit kantad av kulturella skillnader och 
åtskillnader som i den dominerande uppfattningen sällan fått 
utmynna i annat än "funktionell integration" för "anpassning". I 
vardagen skall invandraren uppträda så "funtionellt integrerad" 
som möjligt. Utan turban. Lära sig föreningskunskap. Låta sig 
organiseras i ett flerkulturellt samhälle. Sin egen kultur får man 
praktisera i hemmet, i invandrarföreningar, på invandrardagar 
och i bibliotekens "invandrarhörnor". 

Begreppen ackulturation, assimilation, och integration, har 
jag i andra sammanhang diskuterat och försökt uppmärk
samma att kulturell förändring inte följer ett enkelt spår. Tra
dition och kultur är föränderliga. 10 Kulturella meningssystem 
förskjuts i integrationsprocessen. Jugosvederi är ett kultur
bygge, en pågående process, där kulturerna blandas samman. 
Integrationsprocessens kulturbrytning bestäms av konkreta 
erfarenheter. Längre fram kommer jag att återge upplevelser 
av kränkning, diskriminering och kulturell degradering. Men 
också av vänskap. Om saknad och sorg efter vänner och tider 
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som inte längre finns, om invandrare som inte längre vill bli 
sedda som tillfälliga besökare, främmande, utan som grannar, 
som medmänniskor. 

Av mina samtal med jugosveder att döma tycks ett uteblivet 
närmande på det privata, vardagliga planet, vara avgörande. 
När avståndet till den svenska grannen ökar tenderar närheten 
till den egna kulturen att understrykas. Samtidigt är det viktigt 
att påpeka att organiseringen av den privata sfären, i mönster 
av vänskap och umgänge, skiljer sig åt mellan olika invandrar
generationer. Bland jugoslaver har föräldragenerationen i Lilla 
Juga en markant liten "kompiskrets" bland svenskarna, jämfört 
med deras barn och ungdomar. Detta präglar deras form av 
kulturell integration eller jugosvederi, och förklarar en del av 
de generationskonflikter och hotbilder som behandlas i nästa 
avsnytt. 

Likväl är det inte endast hotet om att barnen skall bli sven
skar i en rent kulturell mening som föräldrarnas oro handlar 
om. Det är snarare "kulturens" sociala aspekter - en individuali
serad levnadsform, prestationsorientering, splittring och ett 
stressat liv - som de ser och räds för. Oron för "sönderfall" och 
"splittring" handlar om detta. I sina barns försvenskning ser de 
en process där förankringen i det egna förloras, samtidigt med 
en parallell in- eller underordning i ett diskriminerat andra 
gradens medborgarskap. Det är i denna mening som det med
vetna arbetet för en egen kulturell och social bas kan förstås 
som uttryck för behovet av ett kollektivt skydd i underläge. 

Om kulturen skall kunna få en aktiv innebörd, om den skall 
kunna skapas och återskapas, krävs det en bas av social föran
kring. Internt kommunicerbara och ömsesidigt begripliga kul
turella symboler utgör den etniska gruppens interna symboliska 
förråd.11 Häri ligger Lilla Jugas strategiska betydelse som social 
och kulturell bas för dynamiskt kulturarbete. 

I följande kapitel skall vi från denna allmänna diskussion gå 
tillbaka till vardagen och den privata sfären, till samtal med 
jugoslaver om relationerna mellan invandrare och svenskar i 
Lilla Juga, och till vittnesmål om hur 80-talets upplevelser 
bearbetas. Bland Lilla Jugas invandrare mötte jag ofta den 
uppfattningen att en försämring har skett i förhållandet mellan 
svenskar och invandrare i jämförelse med hur det varit tidigare. 
Vid ett tillfälle beskrevs det som en "fest som tog slut ... ". Denna 
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Det gulnade semesterfotot 

"Svenskarna säger inte ens hej till dig ... ". Med dessa ord startar 
ofta jugoslaverna i Lilla Juga beskrivningen av sin avskildhet 
från svenskarna. Avskildheten beskrivs med hjälp av kulturella 
olikheter mellan "oss" och "de", konkretiserat med olika exem
pel. Men när de försöker förklara varför "vi inte umgås" och 
hur "vi är olika" uppkommer tvivel och undran. Upplevelsen av 
en kategorisk olikhet är inte självklar. Man hänvisar också till 
"nya" tider och att "det har blivit sämre". Eller men säger att "vi 
har insett värdet av vår kultur" samtidigt som "svenskarna har 
visat sitt rätta ansikte", alternativt att "svenskarna har förändrat 
sig". 

Uppkomsten av en motsättningsfylld "invandraridentitet" är 
nära förbunden med social e,farenhet - att vara invandrare, 
svartskalle, diskriminerad och sociokulturellt utanförstående. 
Denna erfarenhet påverkar på ett komplicerat sätt invandra
rens tolkningsram av den egna relationen till den svenska kul
turen. Det förefaller som om det nya, annorlunda och fram
förallt kränkande, ger upphov till ett försvar för det egna. Jag 
har i Lilla Juga mött en tendens hos Jugosvensken att tala om 
sig själv med stort J. Jugodelen blir en "självaristokratiserande" 
motvikt till den svenska svartskalledelen. Uppenbart har också 
relationen till svensken försämrats sedan 60-talet. Svensken var 
enklare att förstå sig på, vänligare och vänskapligare, "förr". 
Den goda starten från förr, det vill säga på 60- och 70-talen, 
står stark i minnesbilderna. 
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Kulturmöte tycks lätt bli rangordnande och kränkande för 
minoritetsparten. De spänningar som är förbundna med 
"kulturkollision" tycks också lätt komma att belastas invan
drarna själva. Med sådana erfarenheter uppstår med tiden en 
reserverad inställning till värdfolket, som i samtalen sägs ha 
"genomskådats". Kanske är det också så att majoritetens för
ståelse av kulturkollisionen underförstår invandrarnas kul
turella efterblivenhet. Och en reserverad, tillbakadragande 
eller nedlåtande, hållning till invandrare utvecklas. Tillvaron i 
den invandrartäta förorten på SO-talet tycks regleras av rang
ordnande "skalor", utifrån vilka de sociala relationerna definie
ras i termer av socio-kulturell likhet och olikhet. Innan vi 
bekantar oss med dessa skall vi resa tillbaka i tiden, till det 
sena 60-talet och en semesterresa till Jugoslavien. Men först 
några funderingar kring den inledande kommentaren kring den 
uteblivna hälsningen. 

"Zdravo" 

Den uteblivna hälsningen "zdravo" - hej - berör en central sida 
av invandrarskapets tillstånd som subjektivt utanförskap. En 
förödmjukande upplevelse av att inte finnas eller att vara 
osynliggjord. Av återkommande kommentarer förefaller denna 
form av kränkning att på ett påtagligt sätt bland jugoslaverna i 
Lilla Juga skapa en känsla av att vara socialt förnekade. 

Balkan är traditionellt känt för sin gästfrihet och en till 
denna kopplad strikt etikett som värnar om ett korrekt iaktta
gande av sociala och kulturella regler. Respekten för väl
komstetikettens ritualer är förbunden med föreställningar om 
heder och ära.1 Att inte hälsa och härigenom socialt förneka en 
individ betyder att inte respektera och att frånta någon hedern. 
Ett socialt osynliggörande upplevs också som anseendeförlust 
och kan leda till förlust av självrespekt. Till sina konsekvenser 
är detta detsamma som att ställas utanför det sociala och för
klaras som socialt död. Hederskodexen har djupa rötter i Bal
kans oroliga historia. Sammanhållning mellan släkter och folk
grupper, formaliserat med ett strikt iakttaget regelsystem för 
socialt utbyte var och är en förutsättning för överlevnad. Den 
sociala, kulturella och politiska betydelsen av allierade grupper 
är en central del av kulturarvet.2 
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Sammanhållning och gästfrihet har en viktig betydelse, men 
kulturarvet skall inte glorifieras. Balkanbor är också historiskt 
kända för "brodermord". Konflikter är också en levande del av 
historia och samtid. Men konflikter har framhävt betydelsen av 
solidaritet och samarbete som överlevnadsstrategier. 

För att förstå varför en utebliven hälsning uppfattas som en 
djup kränkning - och inte "bara" nonchalans, likgiltighet eller 
kanske oavsiktlig brist på hövlighet - krävs en djupare kultur
förståelse. Förhållandena i "strukturen", som exempelvis 
etniska rangordningar i samhället och diskriminering på 
arbetsmarknaden, påverkar utformningen av vardagliga rela
tioner. Men vardagens förhållanden återspeglar inte direkt för
hållandena i "strukturen" utan har sin egen dynamik.3 Den ute
blivna vardagliga hälsningen är en del i uppkomsten, eller sna
rare organiseringen, av en invandra,världsbild. Och dess roll för 
vardagslivets utformning är fundamental. Ju längre avståndet 
till den svenska grannen är eller upplevs vara, desto mer tycks 
jugoslaverna närma sig den egna "kulturen". I vardagslivets 
konkreta utformning visar sig kulturmötets problem, hur de 
genomlevs och i bland också överskrids. 

Ett gammalt foto och en fest som tog slut 

Serber, som i den här texten kommer till tals, har i antropolo
giska sammanhang förts fram som ett etikettsmedvetet och 
noggrant folk för vilka, som vi redan har nämnt, välkomstritu
alen har en viktig betydelse för utformningen av sociala rela
tioner.4 En gäst bemötts som en släkting och med gästfrihet 
markeras socialt släktskap och samarbete mellan människor.s 
Gästfriheten gränsar i den serbiska traditionen till helig social 
förpliktelse och gästen får det bästa av vad huset förmår inklu
sive hushållsmedlemmarnas totala uppmärksamhet. Mottagan
dets storslagna karaktär reglerats strikt så att gästen egentli
gen aldrig tar del av värdfolkets vardag. Det hela blir till en 
kortvarig fest som också i ordspråket får heta "svakog gosta tri 
dana dosta" - "varje gäst tre dagar som mest".6 Gästen hålls 
distanserad från värdarnas alldagliga bekymmer och blir furst
ligt mottagen med den sociala respekt och uppmärksamhet 
som tillkommer betydelsefulla personer. Man är följaktligen 
högst synliggjord och betydelsefull som gäst. Med gästfrihetens 
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etikett markeras på ett symboliskt plan ett begynnande socialt 
släktskap. Det bli därför begripligt att i Sverige, där de flesta 
jugosveder fortfarande ser sig själva som gäster, "det är deras 
land, vi har kommit till deras hem", uppfattas förhållandena 
som direkta motsatsen till den serbiska gästfrihetens principer. 

lnvandrarforskaren Mile Andric gjorde oss, redan i slutet av 
60-talet, uppmärksammad på jugoslavernas besvikelse över den 
svenska gästfriheten. Svenskarna bjöd fel så att säga. Med fel 
stil och sätt. Jugoslaverna bjöd hem svenskarna värdigt och 
storslaget som traditionen föreskriver. Svenskarna bjöd ledigt 
och enkelt utan pompa och etikett. De bjöd anspråkslöst på 
kaffe och bullar och de bjöd på besök utan förpliktelse till fasta 
sociala relationer. Det var speciellt med avseende på det sist
nämnda som en Malmö-jugoslav utbrast "jag skiter i deras kaffe 
och bullar".7 Jugoslaven reagerade på det som han uppfattade 
som kränkande. "Kaffe och bulle"- bjudningen hade formalise
ras till en tillfällig till intet förpliktande relation. För jugoslaven 
var detta ett sätt att markera att han "vägde för lite" för vär
darna. Liknande upplevelser och kommentarer har jag ständigt 
råkat på. Och ändå var förhållandena som Andric skildrar 
andra och redan historia. I Lilla Juga verkar det som om gäster 
och värdar från början, tillbaka till 60- och 70-talen, var nyfikna 
på varandra och även umgicks. "Gästerna" från den organise
rade invandringen mottogs officiellt och ibland med välkomst
tal, musik och sightseeing, besök på varuhus som visade 
intresse för import av jugoslavernas mat och allt det andra som 
försvan någonstans. I kulturell mening var dessa tidiga erfaren
heter en för jugoslaverna bekant form för korrekt socialt 
utbyte. Jugoslaverna kallades till Sverige. De behövdes. De 
bevärdigades respektfullt mottagande som balkanbon själv 
känner igen. Minnesbildena består i att man var välkomnad. 
Sociala band knöts mellan människor och grunden lades för 
sympati, samförstånd och vänskap mellan infödda och invan
drare. Men, så tog det slut. Den gamla goda tiden på 60-talet är 
borta och bevaras i minnet hos invandrarna som gulnade 
semesterfotografier som då och då tas fram för att man skall 
förvissa sig om att så var det då. Ett gulnat semesterfotot togs 
fram en kväll då jag var på besök hos en av de första 
invandrarfamiljerna i Lilla Juga. 
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Från fotografiet vinkar glada och bruna semesterfirare, kra
mande om varandra och skålande med brännvin från en cen
tralt placerad tunna i en solig serbisk landsbygdsidyll. I mitten 
två ljusblonda svenskar, man och hustru, tätt omringade av 
jugoslaver i alla åldrar, släktingar till den jugoslaviska värdfa
miljen. Mile och hans fru, bror och syster, de gamla och barnen, 
bildar en halvring kring de celebra svenska gästerna en vacker 
sommardag på återbesök i hemlandet i början av Sverigetiden. 

"Ett år kom min förman med sin fru till Juga (Jugoslavien). 
Först var de och badade i Dalmatien, sedan· kom de till oss i 
Serbien. Jag hade sagt åt dem att komma och hälsa på och 
lämnat adressen när jag fick höra att de skulle till Juga, men jag 
trodde inte riktigt att de skulle orka lämna havet för att hälsa 
på oss. Vi, frun och jag, blev mycket glada när de så kom. Vi 
visade dem runt, besökte släkten i Lazarevac och Cacak och 
förnöjde oss som gudar. Denna tunna som du ser är gåvan till 
Sune från min bror som också bor i Lilla Juga. Det är 50 liter 
plommonbrännvin i den. Det var det vi skålar med på fotot. 
Det var när vi hälsade på brorsan som han blev så glad så han 
tog fram brännvinet, slaktade ett lamm och ställde till en rejäl 
fest. Sedan for vi till svågerns släkt i Lazarevac. När vi kom dit 
blev Karin och Sune så förvånade över lilla 10-åriga Natalia 
som gick runt och bjöd på "slatko", hela frukter inlagda i 
sockersirap, som tillsammans med vatten bjuds till gäster som 
traditionell välkomst- och bjudstart i Serbien. Vi förklarade att 
man skulle ta en sked och sedan dricka vatten på. Det grundar 
magen före brännvinsbadet och kaffet, så att säga. Sedan bjöd 
gamla gammelmor Nana på "meze", förrätt, med rökt fläskfile, 
korv, ägg och ost med tomater, lök och gurka. Husets gamla 
"sljivovica" smorde halsen. Men dagen var ung och värmen 
gjorde att vi blev litet trötta. Vi tog en stor melon och lade oss 
under plommonträdet i trädgården för att svalka oss och 
slumra litet medan Nana lagade lunch. Fåglarna kvittrade och 
plommonen föll i munnen på en. Det var härligt. 

Lilla Natalia kom och bjöd på kaffe i trädgården. Karin blev 
förvånad över hur duktig och huslig flickan var för sin ålder. 
Själv var hon hemma och barnen hjälpte inte till så mycket. 
Hon sa att svenska barn inte hjälper till lika mycket, speciellt 
inte när mamma är hemma. Här i huset hjälptes alla åt, barn 
som gamla, och flickan ville visa för gästerna att hon kunde. 
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Sedan kom svågern med den stekta spädgrisen som dukades 
fram ute på gården. Varm stek och svalkande bris. Sedan blev 
det så att det blev för mycket mat och dryck och vi blev kvar. 
Dagen efter for vi allesammans till havet som Sune och Karin 
ville återse på vägen hem. Vi passerade Sarajevo och gästade 
släkten där. 

Väl nere vid havet blev vi kvar i två veckor. Vi åt frukost och 
middag tillsammans och delade på allting. Till lunch gick vi ut 
och åt på krogen och de ville att vi skulle dela på notan trots 
att vi var sex personer och de bara fyra. Vi hade hela tiden ätit, 
druckit och umgåtts som en enda stor familj. På kvällarna gril
lade vi som regel eller så gick vi ut och åt grillmat. Det var litet 
roligt i början då Sune diskade åt Karin. Hon förstod att vi 
tyckte att det var lustigt och sade 'jag är svenska, vi gör så'. 
Men Sune blev litet generad och Mira, Miles fru, ville inte att 
han skulle diska och sade till Karin att eftersom de var se
mester hos oss och så skulle ingen av dem diska utan det skulle 
hon göra. Men Karin ville inte det utan hon och Mira diskade 
och vi män grillade. Och sista dagen var det kul. På restau
rangen åt vi grillat lamm och kyparen placerade lammhuvudet 
på Sunes tallrik. Han blev förskräckt. 'Huvudgästen får -
huvudet' sade vi skrattande, 'så är det hos oss, så ät nu'. 
Stackars Sune blev alldeles vit i ansiktet och tog sakta 
besticken.'Nej, med händerna', sade vi. 'Du kan inte äta 
huvudet med bestick'. Vi blev på låtsas allvarliga och jag sade 
'Ta så mycket du kan. När du kommenderar mig i Sverige, så 
skall jag kommendera dig här och du måste äta'. Han åt fak
tiskt litet grann, stackaren, och då började vi skratta och tog 
huvudet ifrån honom och delade mellan oss. Gud vad han tit
tade på oss när vi mumsade i oss huvudet, skrattande. 

Så skildes vi åt, dagen efter. Gråtande. Vi blev vänner för 
livet. När vi kom till Sverige blev vi inviterade på en sagolik 
middag hemma hos Karin och Sune. Med rökt och stekt och 
vilt från Norrland, älg eller ren, och bär och glass och kakor 
och tårta och hemlagade likörer. De bjöd på svensk mat som vi 
aldrig sedan smakat på. Tyvärr så flyttade Karin och Sune. 
Sedan skickade de oss underbara julklappar några år, men 
avståndet blev för stort och vi kom ifrån varandra. Åh, vad vi 
saknar dem. De var sällsynt bra och förstående "svedi". Andra 
svenska kamrater som vi lärde känna levde aldrig upp till dem. 
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Hem till en av dem blev vi bjudna under påsken första gången 
efter tio års bekantskap. Där blev vi bjudna på lättöl och sedan 
kaffe och småkakor. Vi kunde inte bjuda hem honom på kaffe 
när han skulle till oss första gången. Så är inte vår sed. Så vi 
bjöd på middag. Själv bjöd han aldrig igen. Därefter blev det 
inte några nya svenska vänner för vår del. Jag vet inte hur det 
blev så. Men vi semestrade med några finska familjer. Det var i 
en finsk by och det kändes som att vara hemma i byn. Men det 
hela började faktiskt i Jugoslavien. 

Markku, en jobbarkompis, besökte mina föräldrar i Jugosla
vien. Vi själva var inte där då. De campade på gården en vecka, 
för huset var fullt med folk och de hade sin husvagn. De 
badade med vattenslang från en tunna på gården som var upp
höjd på en mur. Vi hade ingen vattenledning, bara vatten
brunn. Pappa tog fint emot. De åt och drack med min familj 
som med sin egen släkt. Så fortsatte Markkus familj att åka dit 
varje år, tre år i rad, och de gick ihop med min bror och köpte 
en vattenpump för att modernisera badandet. 

Så bjöd de oss att besöka deras släkt i Finland. Vi blev gäster 
där i fyra dagar. De tog emot oss så som de själva upplevt sam
varon i Jugoslavien. Det var en lantgård, litet förfallen som min 
egen, och jag kände för Markkus föräldrar samma skuldkänsla 
som för mina egna stackars ensamma föräldrar. De gamla hin
ner och orkar inte och vi är långt borta. Gården var förfallen 
och jag såg mig i tankarna planera vad som borde göras: rensas, 
huggas, målas. Allt detta som jag inte hinner hemma heller. Då 
förstod jag för första gången att vi och finnarna är samma folk, 
samma sorts stackare med samma ensamma föräldrar och 
övergivna gårdar. Det är konstigt, för i Sverige är det så svårt 
att förstå att finnar också är "svartskallar" som vi andra invan
drare. De ser så svenska ut och man tror att de nästan är 
hemma i Sverige. Bara språket skiljer dem från svenskar. Men 
på gården den dagen korn jag på andra tankar. Fattiga bönder 
som tvingats utvandra och lämna de gamla med sina gamla 
trähus. Gamla vävda mattor och möbler och varm stämning. 
Köket var bäst. Det hade kvar den gamla vedspisen som de 
bakade bröd i och vi blev så glada att äta varmt nybakat bröd. 
Trots att jag inte kunnat tala med de gamla kändes de som 
släkt. De log och bjöd och pratade på och Markku bara skrat
tade. Sedan blev vi fulla av allt brännvin. Så blev det bastu. En 
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timme i bastun och man blev nykter igen. Det var en smart 
uppfinning denna bastu. Man kan vara full tre gånger samma 
dag. 

Det finns ett flertal jugoslaviska familjer som har semestrat 
tillsammans med finska familjer i Jugoslavien. Och med vilka 
de även besökt Finland. Nu ser vi på finnarna på annat sätt än 
förr. De är faktiskt samma invandrare som vi." 

Invandraren och den "toleranta opinionen" 

Tiderna har förändrats. Samhällsklimatet uppfattas som hår
dare från invandrarhåll och skällsord som "svartskalle" och 
"jävla utlänning" är nu en vanligare redogörelse för mötet med 
svenskarna än vänliga grannar som man semestrar eller umgås 
med. Medierna piskar upp bilden av den en ökande rasism i 
landet och regeringen tillsätter en särskild rasistkommission. I 
slutet av 1980-talet kom en liten skånsk kommun, Sjöbo, i 
fokus för invandrardebatten i massmedierna. "Sjöbo-syndro
met" har diskuterats vitt och brett, och fördömts offentligt. 

Man vältrar sig i skriverier om rasism och intolerans. Var
för? SOS-rasism, en anti-rasistisk ungdomsrörelse, eller lik
nande erfarenheter av ömsesidigt närmande, solidaritet och 
vänskap, har tydligen inte lika stort nyhetsvärde. Eller också 
saknar de en psykologisk verklighetsförankring i vardagsmän
niskans invandrargrubblerier? Forskarna varnar för självupp
fyllande profetior. "Tror man på spöket så kommer det", som 
Charles Westin uttryckte det i en rapport med rubriken "Den 
toleranta opinionen". "Inbillar man sig att rasismen är ett av de 
stora och växande samhällsproblemen kan den situationen 
komma att uppstå."8 Westin hävdar att det egentligen inte rör 
sig om rasism, utan om främlingsfientlighet. Vi måste skilja 
mellan grov avoghet mot invandrare, etniska minoriteter och 
främlingar och subtil missaktning. Den grova formen av avog
het har enligt hans undersökning inte fått en större utbredning 
i Sverige sedan 1981. Tvärtom, hävdar han, den svenska all
mänhetens inställning till invandrare har förskjutits i riktning 
mot ökad tolerans.9 

I vardagen upplever den vanlige jugosveden en ökad grad av 
"subtil missaktning". Förr semestrade man gemensamt men nu 
hälsar grannen inte ens. Är orsaken uppkomsten av en samlev-
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nadsfridens likgiltighet?10 Eller upplevs klimatet som hård
nande till följd av hälsans försämring och att invandrade arbe
tare i rollen som klient lärt sig mera om hur den svenska 
"myndigheten" fungerar? 11 Hur som helst, avhållsamhet och 
misstro täcker inte in alla erfarenheter. Även om kulturmötet 
gestaltas inom ramen för rangordnade kulturella hierarkier så 
möter vi också en ökande kännedom om varandra, ett socialt 
och kulturellt närmande bland vissa sociala grupper av främst 
unga. Det existerar samtidigt både centrifugala och centripe
tala krafter. 

Vem vill du helst leka med? 

I den nämnda rapporten "Den toleranta opinionen" diskuterar 
Westin svenskarnas skattning av "värderingslikheter" med olika 
etniska grupper. Tillvägagångssättet för denna skattning disku
teras detaljerat under rubriken "etnisk distans" och går i kort
het ut på att etniska grupper låter sig rangordnas med hänsyn 
till uppfattad "närhet" till de egna värderingarna. Genom att 
summera olika skalor erhålls ett enkelt men grovt mått för den 
individuella benägenheten att uttrycka etnisk distans.12 Westin 
hävdar å ena sidan att den svenska befolkningens föreställ
ningar om skilda etniska grupper är stabila (utifrån en jämfö
relse mellan undersökningen 1981 och 1987)13 samt å andra 
sidan att de kan kasta ljus över stereotypa klassifikationer hos 
befolkningen.14 Utfallet av de etniska rangordningarna var: 20 
etniska grupper presenterade i en rangordnad kolumn som kan 
delas upp i fem block. Tre skandinaviska grupper inklusive 
samer som block ett. Väst- och nordeuropeer inklusive vita 
amerikaner som block två. Sydeuropeer inklusive judar som 
block tre. Asiater och afrikaner inklusive zigenare som block 
fyra. Slutligen iranier och kurder som block fem. Under denna 
rangordning ligger också en religiös dimension: protestanter, 
katoliker, judar och muslimer. Liksom amerikanen Milton 
Gordon har Westin kanske fångat de sociala skillnader mellan 
etniska grupper som uttrycker en ojämlik tillgång till makt och 
resurser.15 

I mina samtal med jugoslaverna i Lilla Juga har jag regel
bundet kommit i kontakt med "rangordnade beskrivningar" av 
den "etniska" omvärlden. Mina intryck har jag vid några tillfäl
len diskuterat med jugoslaviska barn och föräldrar och det 
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förefaller som om det rör sig om två "rangordnade" kolumner. I 
den ena finns invandrarna. I den andra svenskarna. Alldeles 
ensamma. Här kommer den stora osäkerheten fram. Sven
skarna i den separata kolumnen är både högst upp och längst 
ner, som framgår av följande samtal med några jugosveder. 

"Jag har ingenting emot att det är så många utlänningar i 
huset, men turkar och även spanjorer stör mig en aning. Tur
karna är stökiga med sina ungar som skräpar ner i trappupp
gångarna med skal från alla de frön som de äter och som de 
sedan spottar ut och slänger överallt. Kvinnorna går alltid i 
flock och fastnar regelbundet i hissen för att de alla nödvän
digtvis skall med på en gång. Spanjorerna [ en beteckning för 
alla spansktalande invandrare] är bråkiga och har alltid stereon 
på för högt när de lyssnar på musik. Finnarna super på hel
gerna. Jag skulle helst leva i ett jugoslaviskt grannskap med 
endast svenskar omkring mig." 

Vi satt församlade i Vesnas hem. Fyra av hennes väninnor 
och deras barn, fyra flickor. Jag talade med barnen om lek och 
lekkamrater. Berättade om min morgon i lekparken och mitt 
samtal med en assyrisk kvinna. Hon virkade och vi pratade om 
barn och grannskap. Runt omkring oss lekte mindre barngrup
per i skolåldern avskilda och ordnade efter ålder, kön och 
nationalitet. Den assyriska mammans ettåriga barn lekte i 
skräphögen utanför husets ingång och litet avskilt från andra 
barn. Mamman klagade på skräphögen bestående av glassplit
ter från den sönderslagna entredörren och annat avfall som 
sopats ihop och lämnats framför ingången bredvid den bänk 
där vi satt och konverserade. Hon klagade på grannarna och 
ville ha ett rent hus och grannskap. Varje lördag slås porten 
sönder av fulla finnar eller svenskar. Istället för att sätta in stål 
eller annat hårt material envisas svenskarna med att sätta dit · 
glas och låter sedan skräpet vara kvar i dagar. Hon ville flytta 
från invandrargrannskapet och bo i ett svenskt grannskap. Hon 
låter inte sitt barn leka med något av invandrarbarnen. 

"Vem leker du med?" frågade jag en 11-årig flicka. "Med två 
jugoslaviska, en svensk och en ungersk flicka." Jag fortsatte 
"Hur leker ni, vilka lekar?" och fick svaret "Vi leker på svenskt 
sätt." "Hur är det?" frågade jag. "Det är litet annorlunda än hur 
de leker i Jugoslavien" förklarade hon, "för när jag är där frågar 
de samma sak som du och då lär jag dom att leka på svenska". 
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"Vad är svenska lekar?" undrade jag. "Svenska lekar är det 
som dom leker", svarade flickan. "Det är mycket med leksaker 
och olika saker." Det visade sig att lekarna egentligen inte var 
så olika. Det "annorlunda" berodde snarast på att i Jugoslavien 
var lekplatserna hela byn och därför lekarna annorlunda. I stä
derna var lekarna lika men leksakerna var kanske fler och 
mera trendiga i Sverige och det var mera "teknik". 

I samtalet bad jag flickorna att "rangordna" barn från Olika 
etniska grupper som de umgås med utifrån vem de tycker mest 
om och vem de helst vill vara med. Flickorna sade sig leka i 
blandade grupper. Spontant svarade de att de helst vill leka 
lika mycket med jugoslaviska som med svenska barn. När de 
sedan räknade upp lekkamraterna nämndes jugoslaviska, un
gerska, italienska, turkiska och spanska flickor och även en ira
kisk flicka. Svenskarna nämndes inte. Jag frågade var sven
skarna kommer in. Då blandade sig föräldrarna i samtalet. 
"Svenskarna kan du placera både högst upp och längst ner. 
Samtidigt. Men helst vid sidan om din kölista." Både barn och 
föräldrar skrattade instämmande. En flicka tillade "man leker 
med svenskar, men man gifter sig inte med dem". 

"Vad betyder det?" frågade jag. Föräldrarna svarade: "Våra 
barn har blivit förstörda av svenska barn. Vi har mindervärdes
komplex och tar okritiskt efter. Barnen är ännu mindre skyd
dade och 'köper det hela' för att bli som svenskar. Inte heller 
bland oss vuxna umgås någon med svenskarna. Men alla har 
redan lärt sig att också vi kan placera gamla i ålderdomshem." 
"Vad menar ni?" frågar jag. "Risken är stor att vi också gör det 
och att det blir till en självklarhet och en fråga om standard." 
"Vad då, standard?", fortsätter jag fråga. "Länder med hög 
standard har uppfunnit ålderdomshem för att inte besvära sig 
med sina gamla för att de unga skall kunna bry sig om sig 
själva. Hög civilisation och hög standard har blivit detsamma 
som avskildhet mellan människor. Var och en betalar skatt för 
att staten skall ta hand om en när man blir gammal. Medan 
man är ung samlar man på sig pengar och hinner inte bry sig 
om andra. Trots att vi tycker att det är fel blir många impone
rade av den svenska standarden och vägen till välstånd. Samma 
sak inträffar i Belgrad. Barnen ägnar sig åt knark som i Sverige 
och föräldrar åt arbete och att bygga upp sin standard. Men här 
har 'civilisationen' kommit längre och man kan klart se vart det 
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bär hän. Det är det vi är rädda för. Man ser i Sverige hur långt 
detta kan gå, då människor endast tänker på sig själva." 

Från frågan om "rangordningar" kom vi snabbt in på vad det 
egentligen handlar om. Den samtidiga rädslan för svenskarna 
och beundran för Sverige gör att svenskarna intar en dubbel
placering utanför den nämnda rangordningen. Upplevelser av 
närhet till jugoslavernas "geografiska" och "kulturella" grannar 
(syd- och centraleuropeer, språklig "släktskap" med polacker) 
blandas med rädslan för att identifieras med invandrargrupper 
lägre ned i den kulturella hierarkin. Man vill umgås med dom 
som man begriper sig på och som samtidigt liksom en själv 
kommer så nära svenskarna som möjligt. Och i det hela är man 
kluven. Det svenska är både eftersträvansvärt och hotfullt. "Vi 
har blivit ett eget folk, vi jugoslaver i Sverige. Dels är det räds
lan för vad som kan hända med oss och våra barn. Dels är det 
också avskildheten från Sverige. Vi läser litet och informerar 
oss dåligt. Vi vet inte riktigt vad svenskarna har för sig hemma. 
Vi talar dålig svenska och umgås inte med svenskar. Vi kan 
inte jämföra annat än det vi ser på gatorna. Och vi vet att sven
skarna säger att de vill att vi skall vara som dom. Vi skall an
passa oss ( det sägs på svenska). Många tror att anpassning 
betyder försvenskning och en biljett till svensk framgång. Men 
vi är rädda för att det även betyder moraliskt förfall. Svenska 
barn får komma hem till mig och leka med min flicka. Men jag 
vet inte vad som händer i svenska hem. Alla skilsmässor, du 
vet. Därför säger Milka att hon vill leka med svenskar, men 
inte gifta sig med någon svensk." 

Kulturmötets processer är komplexa och långtifrån entydiga. 
Min inblick i Lilla Jugas verklighet tyder till exempel på att 
jugoslavernas attityder och relationer till den svenska omvärl
den också bygger på åtskillnader av svenskt och svenskt, liksom 
svenskar och svenskar. 

"Svensoni" och andra svenskar 

När diskussionen om svenskarna togs upp, rådde en stämning 
av negativ och kritisk syn bland de församlade kvinnorna. Men 
efter det att alla fick bekräfta varandras dåliga erfarenheter 
gick luften ur detta enhetliga avståndstagande. 
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Jag frågade om inte svenskarna är olika och fick följande 
svar. "Vi kan aldrig lära känna svenskarna om vi inte umgås 
med dem. Det mesta vi vet kommer från TV och tidningar. 
Folk i Jugoslavien har sin bild av svenskar. Men där säger vi 
emot dem, för de vet inte hur det faktiskt är. Men sedan menar 
de att vi har blivit som svenskarna. Då blir man förbannad. 
Speciellt männen i Jugoslavien har en massa ideer för sig. 
Varje svenska kan du lägga under dig. Svenska kvinnor är som 
får. Om hon ser en flaska så lägger hon sig. De är kvinnor som 
är fyllda av alkohol. Och i Jugoslavien måste vi bråka med dem 
och säga att så är inte fallet. Alla är inte lika och många sven
ska kvinnor är underbara fruar. Som min svägerska exempelvis. 
Min bror är gift med en svenska och han måste försvara henne 
hela tiden. Han har ett utmärkt äktenskap. Hon kan även laga 
vår mat. För det mesta äter dom jugoslavisk mat. Om han hade 
gift sig med en jugoslaviska, skulle han inte ha det så bra som 
med sin svenska fru. Men Karin kommer från Norrland. Och 
därifrån kommer bättre och hederligare folk. Här i storstaden 
är dom fördärvade. Norrlänningarna är en annan folkras. När 
min bror gifte sig reste vi dit, flera av Milans jugoslaviska släk
tingar och deras vänner. Karins föräldrar är från landet och var 
precis som bönderna i Jugoslavien. Det var ett stort och påkos
tat bröllop och ett gästfritt folk. Vi kände för första gången att 
svenskarna är samma folk som vi. Många av våra företagare 
har affärskontakter med Norrland och reser dit i tjänsten. Och 
alla säger samma sak. Folk är av en annan ras däruppe. De kan 
man lita på och de vet att vara vänliga och umgås. Men våra 
'svensoni' är annorlunda än Karins föräldrar." 

Svenska grannar i Lilla Juga, "svensoni", skiljer sig från "våra 
egna svenska, vänner". De förtappade "svensoni" uppfatas som 
individualiserade människor utan intresse för varandra, med 
relationer mellan könen i uppror, skilsmässor, barn som saknar 
respekt för föräldrar, vuxna som saknar ansvar för sina gamla. 
Den sammanhållande sociala kontrollen har urholkats. 
"Svensoni" lever slappt, super okontrollerat och är inte att lita 
på. Vid sidan om denna bild finns också bilden av svensken 
som den effektiva maskinen utan känslor. Det handlar om den 
ogripbare makt-svensken, den effektive teknikern och byråkra
ten, den "kalla" maktmänniskan så att säga. 
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De stereotypa föreställningarna om svenskarna är både en 
återspegling av verkligheten och ett sätt att symboliskt kon
trollera sin egen situation. Det är också kopplat till ett sätt att 
förstå sig själv genom att kontrastera och granska de olika vär
desystem som möts. När vissa viktiga värdesystem i den egna 
kulturen hotas och undervärderas så kan en uppvärdering av 
delar i den egna kulturen ligga nära till hands. Samtidigt kan 
försvar av det som uppfattas som grundläggande byggstenar i 
den egna kulturen, myterna, växa sig till en kollektiv hållning 
för skydd snarare än angrepp. Man skapar förenklade bilder av 
sig själva och andra för att utveckla en normativ och kollektiv 
fingervisning om hur man skall bete sig. Graden av självkritik 
eller försvar av "det egna" liksom kritik eller förtal av "de 
andra" varierar beroende på vem man talar med, när och i vil
ket syfte. "Myterna" är situationsbestämda. Och förändras när 
erfarenheterna växlar. 

Jag upplevde detta själv i min motsättningsfulla roll: en 
(svensk?) forskare, mor till halvsvenska barn, frånskild från en 
svensk, fru till en dansk, identifierad genom sätt och tal som 
tillhörande stadsfolk i Jugoslavien, uppvuxen i morfars serbiska 
familj i Kroatien, med serbisk mor och kroatisk far, talande 
med serber på ett blandad "serbiskt-kroatiska". Som jugoslav 
och även väninna till några av kvinnorna fick jag deras för
troende. Jag fick ta del av en självkritik, men också kritik. 
Kvinnorna ser att jag blir sårad då de säger "aldrig en svensk 
svärdotter i huset". Ser jag mina barn som svenskar? Vem är 
jag och hur är jag inordnad i den kulturella rangordningens 
hierarki? Jag blev lika mycket utfrågad som de jugoslaviska 
kvinnor och barn jag själv ställde frågor till. Nyfikenheten var 
stor. Likaså bitterheten över att de själva inte anses lika fina 
som svenskar och att de anses som vildar som skall lära sig rätt 
"kultur". 

Rätt och fel i denna "domstol" över kulturerna som möts var 
inte kategorisk. Den "svenska standarden" kontrasteras mot 
den svenska "kylan". Omsorg mot förtryck. Rikedom mot 
ensamhet. Effektivitet mot alkoholism. Frihet mot slapphet. En 
rad sådana motsatser återkom hela tiden. Man högaktar och 
föraktar på samma gång. Den dubbla hållningen präglar jugo
svedens syn på Sverige och på sig själv. Och i sökandet efter 
den egna kulturella identiteten är hållningen till olika slags 
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svenskar snarare en vägvisare än ett kategoriskt omdöme för 
eller emot den "rätta" kulturen. 





3 
Försvenskningens hotbilder 

Upplevelser av social kränkning i vardagligt umgänge och 
samlade erfarenheter av utanförskap och diskriminering ger 
upphov till ett brett spektrum av kulturella reaktioner. I annat 
sammanhang har jag diskuterat "skyddsmurarnas" sociala och 
kulturella funktion. Både för den interna integrationen inom 
den egna etniska gruppen och för utveckling av extern integra
tion i majoritetssamhället.1 Men i vardagstal talar man natur
ligtvis inte om anpassningstrategier eller om integrationspro
cesser. I vardagen diskuteras drömmar, förhoppningar, besvi
kelser och rädslor. Man förnimmer Sverige som motsättnings
fullt - möjligheternas, men också hotens, land. Landet som man 
i en känslomässig mening vill bli accepterad i. Men också lan
det som utesluter, kränker och hotar. Det är detta hot, så som 
det omtalas i vardagslag, som här skall beröras. 

Många i Lilla Juga är landsbygdsjugoslaver, men många har 
också utvandrat från städer. Trots att det finns stora likheter 
mellan jugoslavisk stadstillvaro och svensk, så upplevs den 
svenska situationen som mera hotande. Man har låtit mig för
stå att känslan av hot har blivit en viktig del av jugosvedernas 
invandrarkultur. Här riskerar man inte bara ett sönderfall av 
släkt- och familjeband, utan även en socio-kulturell hemlöshet i 
djupare mening. I hemlandet ser de sällan någon som är helt 
isolerad från landet, släkten eller kulturen - en "pumpa utan 
rötter" - det vill säga skyddslös och ensam stadsbo. Utanförska
pets hot skapar en känsla av kollektiv ensamhet som man för-
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svarar sig emot genom att söka och värna "sitt eget" och "de 
sina". Ibland också genom att förstora sina upplevelser av 
"risker" och "hot". Bekanta och obekanta familjers sönderfall, 
barnens omhändertagande, åldringar som blir ensamma, från
skilda som inte hör någonstans, underblåser intrycket av att 
man lever under hot och det mest påtagliga och vanliga 
exemplet på hot är att barnen skall bli svenskar och ge upp det 
kulturella föräldrarbandet. Man är rädd för ensamheten. De 
flesta föräldrar är klara över att barnen "marscherar snabbare 
in i svenskheten än vi själva hinner fatta". Blir man som vuxen 
"svensk", som barnen, kommer man kanske att stå närmare 
barnens kulturella utveckling. Samtidigt inser man att denna 
vuxenförsvenskning innebär nya risker som sönderfall av den 
egna gruppens sammanhållning och sin egen isolering och 
ensamhet. "Folk som blir rika blir som svenskar. Man måste 
beställa tid när man skall besöka dem. De låser in sig, hemlig
håller sitt, blir högfärdiga, föraktar 'det egna', ser upp till pry
lar, försummar barnen och de gamla i hemlandet, skäms för sitt 
ursprung, bryr sig inte om andras nöd, blir självtillräckliga. Men 
svenskarna tar dem inte för svenskar trots det." Ett nytt ord
språk har myntats för allt detta, nämligen att "Rikedomen split
trar, försvenskningen gör en ensam". 

Trots vuxenförsvenskningens hot är det främst barnens 
försvenskning, att de drabbas av kulturell assimilation, som 
man oroar sig för. Barnens försvenskning illustreras med ordet 
"burkande", det vill säga att de dricker öl på burk. Dåliga soci
ala vanor, brist på respekt för anhöriga, gamla och föräldrar 
och slapp livsföring i allmänhet är vad man ser utvecklas. Det 
yttersta hotet representeras av knarkande, alkoholism och 
"fria" sexuella vanor. Giftermålet med en svensk fruktar man. 
Då knyts blodsband och den kulturella och social bindningen 
till Sverige avgörs. Pojkarna är i en större riskzon än flickorna, 
eftersom de är socialt självständigare. De får röra sig friare än 
flickorna och kan följaktligen lättare "falla offer" för en svensk 
bindning. Döttrarna är hårdare hållna och ses även som 
"skyddade" från svensken genom en utbredd kulturell föreställ
ning om svensken som "omanlig". 

I följande berättelser exemplifieras några vardagliga uttryck 
för den typ av kulturbrytning som jag har antytt ovan. Och, som 
sagt, konflikterna är ofta tillspetsade. 
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Traditionen utmanad 

"Personligen vill jag inte att min dotter gifter sig med en 
svensk. För sonens del vet jag inte. Han vet alltid bäst själv." 
Den 15-årige sonen svarar "Jag kan inte helt lova dig men jag 
skall försöka gifta mig med en svart flicka." 

Samtal mellan mor och son. Vi satt hemma hos Vesna, jag 
och fyra väninnor till Vesna, en kväll i SO-talets Lilla Juga. Alla 
i 40-års åldern. Värdinnans son var hemma och hördes av då 
och då från köket. Vesna gjorde miner till gr~bbens kommen
tarer för att understryka "vad var det jag sa". Atskillnader mel
lan dottrar och söner är vanlig, liksom att öppna konflikter 
framförallt råder mellan mödrar och söner. Döttrarna är 
"lättare att tas med", som en kvinna uttryckte det. Kvällen fyll
des med samtal kring barnens framtid, men tog sin utgångs
punkt i en beskrivning av den svenska livsformen. Barnens 
framtid och äktenskapsval har en betydelse för familjesam
manhållningen och därmed den egna kulturella livsformens 
fortlevnad. Sverige tränger sig på genom en hotfull antydan 
om kommande ensamhet och övergivenhet som gammal i Sve
rige. 

Det vanligaste är att föräldrar ser på sina söner som relativt 
oberoende individer, "svoj covek". Det vill säga "sin egen män
niska", som de inte helt kan styra. Männen ses som starka och 
fria att fatta även egna beslut. Men denna "frihet" har en 
dubbelbottnad betydelse. Dels är den farlig. De kan "fastna" för 
en svensk flicka. Dels är den meriterande. Deras kvinno
erövringar ses som krigstrofeer i den manliga världen. Deras 
rykte skadas inte om de skaffar sig föräktenskapliga erfarenhe
ter eller "vänstrar" inom äktenskapets ram. "Musko je, hoce mu 
se" - "Han är en man, han både vill och kan" - är den vanliga 
kommentaren. I kulturell bemärkelse är det en del av den 
manliga "naturen" att jaga och erövra. Frihet, relativt obero
ende av föräldrarnas vilja och "erövringsanda" ses av de flesta 
jugoslaverna i Lilla Jugas som självklara manliga egenskaper 
och privilegier. 

Det som föräldrarna fruktar är inte själva jakten på kvinnor, 
utan ett möjligt hot om att en svensk flicka erövrar, fjättrar och 
besegrar deras son - "da ga zavede" (förför) eller "veze oko 
prsta" (binder kring fingret) liksom "i od nas odvoji" ( och sepa-
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rerar från oss). I denna senare mening inryms det hotfulla, 
nämligen att sonen faller utanför den egna familjens kontroll, 
försvenskas och går förlorad för den egna kulturen. Härmed 
hotas omedelbart planer och drömmar om återvändande. Den 
stereotypa föreställningen om den svenska kvinnan är samtidigt 
att hon är otrogen och inte drar sig för att komma hem till vän
tande och barnpassande man och kräver att han skall koka 
kaffe åt henne och hennes älskare. 

Invandrarna I Lilla Juga är omgivna av svenskar med sociala 
problem i större utsträckning än vad som är normalt. När jag i 
samtal med berörda föräldrar påpekar det faktum att det ofta 
är "speciella svenskar" som bor i deras grannskap bemöts jag 
med tvivel eller kommentarer av typen: "Fina svenskar finns 
bara i Norrland." Och de fortsätter: "Svenskar har fördomar om 
oss. Bland oss ser de saker och ting som de uppfattar som 
märkliga och efterblivna. Anständigt och för oss normalt 
beteende respekteras inte, vilket vittnar om vad de själva står 
för. De ser våra gamla ta hand om barn ute i lekparken. De 
tycker kanske att det är märkligt för sina gamla har de 'låst in' 
på ålderdomshem." 

Bristen på aktsamhet och respekt för äldre är något som 
uppfattas som typiskt för det svenska. 

"Ta till exempel Gordanas mamma. Hon är gammal, lite för
krympt och ihopviken. Slitit hårt för sin familj hela sitt liv. Hon 
är alltid ute med Gordanas två minderåriga barn och sitter och 
virkar i lekparken medan barnen leker. Hon ser efter sina 
barnbarn och dotterns hushåll därför att dottern är änka och 
sjuk. Den gamla tanten har även sin son och hans familj här i 
grannskapet, men hon är mest hos sin dotter. Hennes små 
barnbarn är alltid välklädda och fina. Tanten ser efter dom lite 
gammalmodigt. De får inte göra det och det för det är farligt 
och de skall inte skrika och vara vilda och smutsa ner sig. Sven
ska mammor som sitter för sig själva brukar titta på den gamla 
tanten och småfnittra åt henne över hur hon fostrar barnen. 
Deras barn får göra allt de vill och är barfota och nakna i tid 
och otid. En gammal människa ser du aldrig med svenska barn. 
De är snarast rädda för de gamla. De svenska mammorna 
trodde inte att den gamla förstått vad dom sagt om henne. Men 
en människa kan se och känna. En dag då jag stod på bal
kongen och tittade ner på lekparken såg jag hur den gamla 
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kvinnan verkade ha fått en knäpp. Den annars så stilla och 
tysta kvinnan stod på knäna på lekparksstigen och slog i asfal
ten och skrek. Av det hon sa förstod jag att hon hade fått nog 
av de svenska kvinnornas hån. Medan hon slog med händerna i 
takt på marken skrek hon på sin brutna svenska: 'Mitt pappa 
inte gjort ... ditt pappa inte gjort. .. asfalt allas vår .. .' De svenska 
kvinnorna packade ihop sin stickning och gick därifrån, mum
lande att tanten nog inte var riktigt klok. 'Dessa galna jugosla
ver .. .', hörde jag dom säga." 

Det svenska skrämmer. När det gäller den svenska familjen 
är bilden lika mörk och hotfull. 

"Vi ser dagligen deras bråk och elände. På helgerna är det 
värst. Vi har en granne här, en frånskild medelålders kvinna 
och hennes tonårsdöttrar. Båda flickorna är problematiska, de 
super och knarkar och polisen är här stup i ett och rensar i 
deras lägenhet då de festar till. Alla möjliga skummisar förs ut i 
polisbilar. Vid ett tillfälle flög en möbel ut genom fönstret och 
hemska skrik väckte oss mitt i natten. Och den där kvinnan är 
samtidigt den som alltid förföljer oss i tvättstugan. Hon 
springer där i ett och kollar om det verkligen är vår tvätttid och 
vad vi gör. Om vi städat och så vidare. Hon skriker att vi 
invandrarkvinnor inget kan och bara grisar till det. Jag var där 
en dag för att hjälpa Milka. Hon var sjuk och klarade inte av 
att bära ensam. Hennes maskin hade gått sönder, så hon bad 
mig visa hur det funkar i tvättstugan för hon var osäker. Och du 
vet, Milka hon är så blyg och talar så dålig svenska. Hon blev 
rädd när kvinnan kom och började gorma. Milka sa till mig att 
vi borde gå hem och tvätta för hand, för tanten var så sur. Just 
då sa tanten att vi invandrarkvinnor skall fostras. Då blev jag 
galen och skrek till tanten. 'Just precis, vi skall fostras till att bli 
horor och narkomaner som dina döttrar. Stick härifrån jävla 
kärring och låt oss vara ifred i tvättstugan på vår tid!' Då 
ringde tanten till polisen. De sökte upp oss och jag sa som det 
var att Milka var sjuk och blev rädd och att jag blev ledsen och 
förbannad på en och samma gång. Då sa polisen 'Jag som 
trodde att ni jugoslaver respekterar äldre människor'. Då blev 
jag både ställd och häpen. Förstår han verkligen inte eller 
kräver han att vi ska finna oss i vad som helst? Jag sa till 
honom: 'Visst respekterar vi gamla människor men gamla 
människor i vår kultur förtjänar den respekten. När en gammal 
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människa uppför sig så smaklöst så har dom inget lärt sig och 
har ingenting att lära ut'. Jag visste inte hur jag bättre skulle ut
trycka att åldern i sig inte är grunden för respekt. Trots att han 
sa att han förstod, så tyckte han att vi skulle lugna ner oss. Nå, 
jag har aldrig tidigare haft med polisen att göra, men nu 
bestämde jag mig för att nästa gång skall vi se vem som skall 
ringa efter polisen. Tanten har visst också förstått att vi inte är 
helt ställda och stumma, för mig stör hon aldrig. När hon ser 
mig i tvättstugan då vänder hon på klacken. Och på gatan byter 
hon sida för att slippa träffa mig." 

Vesna säger att familjens sönderfall för barn och föräldrar 
ifrån varann. Respekten för varandra och det ömsesidigta 
beroendet upplöses. Barnen blir utan uppfostran och trygghet 
individualistiska. Men också de gamla påverkas. De blir 
snarare misstänksamma än hjälpsamma och vänliga. "Här mitt 
emot mig bor en ensam gammal tant. Hon går aldrig ut. Sitter 
och tittar genom sitt fönster. Sådana fönstertittande gamla 
kvinnor känner jag från Jugoslavien. De kan inte gå ut, oftast 
på grund av sjukdom, och har det trist och långtråkigt. Så deras 
liv består i att se vad andra gör. När man kommer hem till dom 
blir dom jätteglada och snälla, dukar och bjuder och uppskattar 
verkligen sällskap. Men min svenska granne vill inte ha med 
oss att göra. Varje gång jag träffar henne i trappan och hälsar, 
så saktar jag in och hoppas att hon ska fråga nåt eller snacka 
lite eller så. Men hon går bara till sig. Jag kände mig osäker om 
jag skulle bjuda hem henne. Hon måste vara ensam, för ingen 
hälsar på henne. En dag då grannarna under oss, ett ungt 
svenskt par, bråkade och skrek en helg och kvinnan började 
skrika så hemskt, så sprang jag dit och ringde på dörren. När 
mannen öppnade, han var full och svettig, röd i ansiktet och 
med håret spretande i alla riktningar, så skrek jag till honom 
att jag skulle ringa polisen om de inte omedelbart slutade 
skrika och slåss. Han smällde dörren i ansiktet på mig. Men 
bråket lugnade ner sig. Trappuppgången är full av svenskar. 
Men ingen vågar gå dit och blanda sig i grannarnas göranden 
och låtanden. Utan man ringer till polisen om det blir riktigt 
stökigt. Dagen efter, på lördag, fyllde jag år och mina väninnor 
kom. Vi hade fest, drack och sjöng och stereon stod på. Det 
kanske var för högljutt, men inte mer än på normala fester. Då 
kom tanten mitt emot och ringde på dörren. Oh, vad trevligt sa 
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jag till henne, kom in, jag fyller år och har fest. Nej, hon ville 
inte komma in. Hon klagade på oljudet och bad oss dra ner på 
musiken. Jag blev ledsen och sa till henne att det skulle vi göra. 
Men sa också att när svenska grannar 'river' huset så vågar 
ingen protestera. När jag för en gångs skull festar så stör det. 
Sedan dess har tanten klagat flera gånger på dagarna då Sonja 
(dottern) lyssnat på musik efter skolan. En enda gång kom hon 
utan att klaga. Det var när Sonja tog studenten. På eftermid
dan kom hon och ringde på och hade blommor till Sonja. Jag 
blev mycket glad och bjöd in henne. Hon ville inte, sa hon. Hon 
ville bara fira flickan och studenten. Hon hade inte vetat att 
det var dags för Sonja. Men på morgonen så hade hon hört hur 
någon i högklackade skor gick nedför trappan. Så hade hon 
tittat ut och sett Sonja vitklädd och fin. Sedan hade hon hört 
hur jag också 'klackade mig' nedför trappan. Hon hade sett 
genom fönstret att jag var finklädd med blommor och allt och 
att jag gick min väg. Sedan såg hon mina väninnor, finklädda 
och med blommor och paket, som senare kom till oss. Och då 
gissade hon att Sonja skulle firas för sin examen. 'Men varför 
frågade du inte mig i morse när du såg mig', undrade jag. 'Jag 
vill inte blal)da mig i', sa hon. Lämnade blommor och gick. Jag 
kan inte förstå mig på henne. Inte 'blanda sig i', fast hon lyssnar 
och ser allt som försiggår. Är det inte bättre att vara med oss? 
Antagligen har hon bränts av sin ensamhet och kanske sin egen 
familj och kan inte lita på någon." 

Svensken har stereotypiserats. Svenskt har blivit liktydigt 
med problemfullt. Men man har också sina svenskar. När vi 
samlades hos Vesna visade det sig till exempel att en inviterad 
kvinna var försenad för hon var hemma hos en svensk väninna 
och hjälpte henne att tapetsera. Dessa "våra svedi" förekommer 
hela tiden men räknas liksom inte till "svensoni". Eftersom de 
förekommer mindre ofta än "svensoni", hålls de båda helt isär 
och "våra sveder" skyddas ifrån att förväxlas med "massan", 
problem-svensken. Med ökad grad av sociala problem, ano
nymisering och stor omflyttning i grannskapet ökar den ömse
sidiga osäkerheten och de negativa stereotypiseringama. I takt 
med stängda dörrar och uteblivna hälsningar. Speciellt när det 
okända och hotfulla, i gestalt av den fulle svensken, lurar på 
ens tonårsdöttrar i nattens äventyrliga värld. Som i följande 
exempel där en anställd på invandrarbyrån i Lilla Juga berät-
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tade något som är typisk för invandrarmödrarnas syn på säll
skap mellan sina döttrar och svenska manliga tonåringar. 

"En sydländsk mamma kom till mig en dag och bad förtvivlat 
om hjälp. 'Min dotter är ihop med en alkoholist' sa hon. Den 
unga 17-åringen är en duktig flicka, bra i skolan och alltid med 
i ungdomsaktiviteterna som vi ordnar här. Jag blev orolig och 
efter det jag fått namnet på 'alkoholisten' sökte jag genom 
mina kontakter få reda på något om killen. Det visade sig att 
det var en ung och skötsam familjepojke. Jag ringde mamman 
och meddelade henne att hon kunde vara lugn. Då svarade hon 
'Men han är ju svensk'." 

Både mödrar och tonårsdöttrar uttrycker ofta sin osäkerhet 
gentemot svenska pojkar. "Du kan inte lita på dom" eller "Allt 
kan hända i sällskap med honom" är de vanliga kommenta
rerna på min fråga. "Det som de säger i nyktert tillstånd om att 
vara kamrater står de inte för i fyllan. De är alltid fulla när man 
ska ut och roa sig på helgerna. Och då kan allting hända", som 
en 17-årig flicka uttryckte det. "Allting" betyder oftast att 
"killarna antastar en, ofredar, vill ligga med en, respekterar inte 
ett kamratskap, ser en flicka som en madrass, varken kan eller 
vill försvara en ifall man angrips, får en att känna sig oskyddad, 
de är inga riktiga män, instabila och fladdriga." 

Men varken kvinnor, mödrar eller speciellt tonåringar står 
okritiska inför sin egen ordning. Istället tycks det uppfatta det 
så att de ser "fel ordning ersättas av oordning" som 17-åringen 
uttryckte det. "Hos oss vet man vad ordning är. Pappa är 
familjens 'huvud' och styr och ställer med mammas stöd, men 
även dolda eller öppna motstånd. Mamma säger 'fråga pappa', 
men sedan är det alltid hon som säger till pappa vad han ska 
tycka. Så i en mening är det mamma som bestämmer. Men hon 
är å andra sidan ofta osäker om hon skall hålla sig till 
gammalmodiga råd och regler eller om hon skall släppa en att 
leva friare. Men inför omvärlden och oss barn vill hon gärna att 
pappa ska framstå som den bestämmande. Så till mig säger hon 
att kvinnan kan få sin vilja fram i smyg, så att mannen inte 
förstår att det egentligen är hon som bestämmer. Både mamma 
och pappa tycker att jag skall gå i skola och bli 'min egen 
människa'. Men de tycker också att jag skall bli en riktig 
kvinna. När vi snackar om vad detta egentligen betyder så tror 
jag att dom menar att jag skall stå på egna ben. I ett äktenskap 
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skall jag kunna säga ifrån om jag blir illa behandlad, men jag 
skall som riktig kvinna också respektera min man och kunna 
sköta min familj och mina barn så att jag inte blir illa. behand
lad. Jag tror att en riktig kvinna är en stark kvinna som kan 
ändra på felordning utan att skapa oordning." 

I Sverige härskar "oordningen", fortsätter hon. "I Sverige är 
det så slappt. Män och kvinnor talar om ömsesidig frihet, men 
alla söker sin egen frihet och ingen respekterar den andres 
frihet. Det finns inga regler. När du till exempel går ut som 
kamrat så blir du inte respekterad. Svensken kommer att tafsa 
på dig när han får i sig tillräckligt. Du träffar honom i skolan 
och tror att han är juste. Men så ändras han. Med jugoslaver är 
du mera säker och kan välja ditt sällskap. En dålig grabb som 
springer efter flickor och är bråkmakare går du inte ut med. Du 
vet i förväg vem han är. En bra grabb kan du lita på. Det gäller 
turkar också. Men hos svenskarna bedrar skenet. Svenskarna 
skiter i familjen och barnen och roar sig på var sitt håll. Kvin
norna är inga riktiga kvinnor och männen är mesar som inte 
vet på vilket ben de skall stå. Och då blir det skilsmässor och 
försummade barn. Det som är viktigast för svenskarna är sex." 

De jugoslaviska flickorna ser också konflikterna i sina egna 
familjer, mödrarnas dubbla hållning och de ansträngda relatio
nerna mellan sina föräldrarna till följd av bland annat för
värvsarbete, skiftarbete och mödrarnas trötthet. "Det är inte 
mer än rätt att både mamma och pappa hjälps åt när de båda 
arbetar" är standardsvaret när frågan om arbetsdelningen 
mellan föräldrarna kommer upp. Samtidigt tycker de att 
mamma jobbar för mycket. Men den egna mansbilden bygger 
på en föreställning om en förståndig pappa där mamma kan 
diskutera sig fram till en jämställd relation. Föreställningen om 
den ostabila, opålitliga svensken hjälper kanske till att proji
cera rädslan för ett hotande sönderfall i den egna familjen. 
Barnens personliga, könsmässiga och etniska identitet utveck
las i ett motsatsernas samspel, som innebär att de håller i band 
som knyter dem till bägge kulturerna. Det vill säga att de 
bearbetar all "oordning" till ny form av ordning. Jugoslaviska 
ungdomar uppmärksammar traditionen och söker den medve
tet. Flickorna, till exempel, förhåller sig till föräldrarnas syn på 
"oss" och "svenskar" som en referensram för utveckling av en 
egen kritisk hållning gentemot både den jugoslaviska och den 
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svenska "traditionen". Innebörden av "jag vill hellre diskutera 
mig fram till förändring än riskera osäkerhet med en svensk 
kille" är att med en jugoslavisk ung man har man en gemensam 
kulturell grund, ömsesidigt omfattad och kommunicerbar om 
än också problematisk. Därav "diskussionen". Hos en svensk 
kille saknar man en gemensam förståelsegrund. Han är 
"traditionslös" så att säga, opålitlig och man vet inte var man 
har honom. Den gemensamma kulturella grunden saknas. Men 
med en bearbetning av traditionen utvecklas ett kulturellt iden
titetsarbete som skapar en syntes mellan till synes oförenliga 
kulturella livsformer. Man förankras samtidigt i olika kulturer 
och utvecklar en dubbel kulturell kompetens.2 Den nya ord
ningen överskrider de gamla "oordningarna". 

Vägen hem? 

Lisa är en jugosvensk flicka, född och uppvuxen i Sverige. Hon 
bor med sin mor som är frånskild sedan ett 10-tal år från sin 
jugoslaviska man. Mamman är förskollärare. Lisa är 19 år och 
har lika fina kontakter med både mor och far, vilka båda 
ansträngt sig för att respektera varandras liv och skilsmässan. 
Efter avslutat gymnasium åkte Lisa till Jugoslavien för att 
under ett år arbeta som markvärdinna åt en resebyrå. Lisa är 
känd som en tuff och självständig flicka, omtyckt av kamrater 
och med goda skolbetyg. "Hon klarar det", sade mamma, men 
var ändå orolig för Lisas möte med den manliga världen i den 
hårda resebranschen. Efter ett halvår blev jag uppringd av 
Lisas mamma: "Lisa har klarat det". Hon hade satt både jugo
slaviska och svenska killar på plats. Hon hade förstått att sätta 
sig i respekt. "Igår förstår du, ringde hon och berättade om en 
rolig händelse. En grupp fotbollsspelare kom från Sverige. Det 
första dom gjorde var att supa sig fulla som svin och sedan 
härjade de vilt på hotellet, förstörde saker, slogs och skrek, 
väckte och ofredade folk. I väntan på polisen fick Lisa ingripa. 
I sin kamp att få grabbarna till deras rum blev hon förolämpad: 
'Kom och knulla med mig, sa dom, jävla brudjävel, är du också 
en jugoslavisk hagga' och värre saker som inte lämpar sig att 
säga. Sedan lugnade situationen ner sig. På morgonen samlade 
Lisa ihop laget och höll tal. Hon meddelade ordagrant vad som 
gjorts och sagts till henne utan omskrivningar. Sedan sa hon: 
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'Om ni inte lugnar ner er blir ni skickade tillbaka till Sverige'. 
och sedan 'Den del av mig som är svensk gör att jag skäms för 
er.' Det sista gjorde tydligen verkan', sade mamman. Lagkap
tenen hade då svarat. 'Du skall inte behöva skämmas mera för 
oss'. Resten av veckan drack grabbarna lemonad och var snälla 
som lamm." 

Efter ytterligare en månad ringde mamman och meddelade 
att "Lisa har fått nog av det hela och vill hem till Sverige." "Det 
hela" var jugoslaver denna gång. Trots en bra start lyckades 
arbetskamraterna tydligen inte med att hålla händerna i styr 
från den tuffa "svenska" flickan. Lisa hade insett att hennes syn 
på kamratskap inte blev respekterad. Hon hade "vägrat att 
fjanta sig med grabbarna, sitta inne på kvällarna eller eskorte
ras överallt" som hemmaflickor vid den jugoslaviska turist
kusten. Hon var nu på väg hem. Hem till Lilla Jugas jugosveder 
och jugosvenskhet. Unga jugosvenskor lär sig att "möta" det 
"förflutna" och göra den till sin. Men denna process är långti
från alltid "smärtfri" och okomplicerad. 

I det "Jugoslaviska bladet", jugoslaviska Riksförbundets tid
ning, har man till exempel kunnat läsa följande typ av historia.3 

Vera drabbades av Sverige. Hon, en 19-årig jugoslavisk 
flicka, invandrar till Sverige, och träffar en vacker svensk arbe
tare som finner henne exotisk och intressant. De flyttar ihop 
och svensken finner hela tiden skäl att inte gifta sig med Vera, 
trots hennes insisterande. Paret får Peter. Trots att Vera sköter 
hushållet och olika arbeten, längsta tiden som taxichaufför, för 
hon allt oftare höra talas om sitt ringa värde. Hårda ord tar sig 
alltmer rasistiska uttryck. Ingenting är bra i Veras bakgrund, 
varken härstamning, familj eller hemland. Som husmoder 
räknas hon inte. Endast i sängen är hon intressant. Här blir hon 
ofta nära nog våldtagen. Vera orkar inte längre och flyttar till 
sin syster i Stockholm, medan Peter blir kvar hos pappan. Hon 
besöker grabben ofta och varje gång blir hon tvingad till sex av 
mannen. Hon är maktlös till följd av att hon tvingats att gå med 
på delad vårdnad. Vid ett tillfälle följer Peter sin mor till 
Stockholm. Mamman hävdar att pojken längtar efter henne. 
Som 14-åring bestämmer sig Peter för att stanna kvar hos 
mamman. Pappan besökte honom och varje gång utnyttjas 
Vera sexuellt. Samtidigt skickar han iväg en mängd ankla
gelseskrifter mot Vera och hennes systers familj till myndighe-
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tema. Vid flera tillfällen kallas Vera och system till polisen där 
de, under rasistiska förolämpningar, brutalt förhörs och vid två 
tillfällen även misshandlas fysiskt. Mannens anklagelser når 
även socialkontor och domstol. Utredning sätts igång. Olika 
socialassistenter och psykologer uttrycker en gemensam syn. 
Veras härkomst och kulturella bakgrund är den främsta orsa
ken till hennes oförmåga att anpassa sig till det svenska sam
hället. Ingen förklarar emellertid konkret vad hennes bakgrund 
består i, vari farligheten i det jugoslaviska ursprunget och 
kulturen egentligen består. Allt är farligt enligt utredarna -
hennes kärlek till sonen, viljan till ekonomiskt oberoende, 
besök med sonen i hemlandet och hennes vacklande psykiska 
och fysiska hälsa. Det mest drastiska omdömet fälls av en 
kvinnlig psykolog: "Modem har svårt att förstå sig på och 
kommunicera med det svenska samhället och även skolan. 
Moder och son lever i ett symbiotiskt förhållande som kan 
skada Peter. Modem anser honom mera som en man än som 
ett barn och på detta bygger deras relation." Incestanklagelsen 
hänger i luften. Vera var född i fel land, med fel kulturell bak
grund och med en olycklig bindning till sonen. Vid en följande 
domstolsförhandling bestämmer sig ändå domstolen att inte ge 
efter för vad "fan målat på väggen", utan beslutar att Peters 
plats är hos mor där han ingenting saknar och där han själv vill 
vara. 

Historier av denna typ bekräftar den jugoslaviska opinionens 
stereotypa föreställningar. Oavsätt det rättfärdiga i dessa, så 
visar händelseförloppet, vilket inte är helt osannolikt, verklig
hetens komplikationer. Vera får ändock "rätt" vid domslutet. 
Trots de kulturella "handikappen" kan man få uttrymme för ett 
sorts eget liv. Men vägen dit är fylld av kamp. Men när upple
velsen är att det svenska, som person och institution, våldtar är 
det inte lätt att finna en genuin väg hem. 

Kampen för ett eget liv visar sig naturligtvis tydligast bland 
invandrarungdomar. Deras situation på arbetsmarknaden kan 
lätt komma att innebära en återgång till traditionell könsidenti
tet. Mies van Niekerk har, mot bakgrund av att invandrarung
domar i Holland allmänt tycks drabbas av högre arbetslöshet 
än infödda, diskuterat detta.4 Arbetslösa invandrarflickor kan i 
äktenskapet finna en legitim utväg. Och i männens fall upplevs 
arbetslöshet som både socialt degraderande och som hot mot 
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den traditionella manliga könsidentiteten. "Eftersom mas
kulinitet och förvärvsarbete är starkt relaterat till 
arbetarklasskulturen."s I kombination med kulturell kränkning 
kan arbetslösheten bidra till att utveckla en reaktiv etnicitet. 
Männen kan komma att faktiskt leva upp till de stereotypa 
föreställningarna om invandrarmannen. 6 

Samspelet mellan klass-, kultur- och könsidentitet banar väg 
för olika utvecklingar. Flickorna kan komma att i första hand 
präglas av en speciell könsidentitet, medan pojkarna snarast 
utvecklar ett etniciserat medvetande.7 Det som de jugoslaviska 
mödrarna uttryckte överenstämmer med ovanstående. 
Flickorna uppfattas som lättare att styra. Och om de inte är det 
så kommer de i en allvarligare konflikt med sina föräldrar än 
pojkarna. Flickorna gör sig "osynliga" men pojkarna "flockas" i 
gatulivet och skapar med sin etniska offentlighet irritation hos 
majoritetsbefolkningen. Skyddade från öppna former för 
rasism, bakom hemmets trygga dörrar, utvecklar flickor inom 
ramen för "sovrumskulturen" både trygghet och kulturell 
öppenhet. s Men hos här diskuterade jugosvenska flickor 
utvecklas också en kulturell kluvenhet på grund av de ofta 
motsättningsfyllda mål som de sätter upp för sig själva och 
söker leva upp till. 

Traditionellt har flickor uppfostrats till att vara sammanhål
lande. Som mor, maka och släkting har de förväntats ta ansvar 
för unga och gamla, sjuka och behövande. Deras roll har varit 
att ansvara för bibehållandet av kultur och tradition, och upp
fostran av barnen. Det kvinnliga socialisationsmönstret är 
detsamma i flera olika kulturer. Detsamma gäller för produk
tionen av manlig könsidentitet. Men återskapandet av dessa 
mönster har kringskurits i det moderna samhällelet. Kulturella 
livsformer är alltid specifika för sin tid. 

I Sverige koncentreras kvinnoarbetet till den offentliga 
omsorgen. När samhället "familiserats", och familjen delvis har 
församhälleligats, har det fått till följd att det kvinnliga arbetet 
kommit att degraderas.9 Omsorgsansvaret står i konflikt med 
omsorgens "industrialisering". Det kvinnliga arbetet förbinds 
med låg status och ersättning. 

I vår samtid har den västerländska familjen i hög grad 
krympts till kärnfamiljen med stressade medlemmar som 
befinner sig i en "genomgripande omdaning av relationerna 
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mellan könen".10 Stressen och de förändrade relationerna mel
lan könen kan leda till skilsmässor, vilket i sin tur tenderar att 
försvaga släktbanden på faderns sida. Men bidrar också till att 
bygga upp dem på modems sida.11 Tendensen till familjens 
destabilisering förefaller att hårdare drabba män, samtidigt 
som den också tycks stärka kvinnornas "traditionella" sociala 
könsidentitet. Inte minst bland invandrare. Reaktionen på den 
sociokulturella destabiliseringen yttrar sig här som en skyd
dande hållning till män och familj. 

Av det presenterade samtalet med mödrarna förefaller det 
som om kvinnorna, på ett symbolisk plan, försöker stärka den 
traditionella könsordningen. Men det handlar kanske snarast 
om en social försvarsstrategi. Med "strategi" menas här inte en 
uppsättning genomtänkta handlingar riktade mot ett bestämt 
mål, utan snarare om en reaktion mot schablonartade uppfatt
ningar om att deras män och söner är förtryckande patriarker. 

Invandrarmannen är i dubbel mening hotad. Både som man i 
hemmet och som invandrare i samhället. Vid invandringen 
förlorar den sydeuropeiska mannen ofta sin traditionella ställ
ning, status och anseende. Han degraderas till en andra 
gradens medborgare och utpekas som kulturellt efterbliven. I 
arbetssituationen har invandrarmannen inte sällan ett traditio
nellt kvinnligt yrke, till exempel städare. Den svenska lönen 
kompenserar knappast för förlusten av den traditionella sociala 
status som mannen haft i byn eller i hemmet. I de jugoslaviska 
invandrarnas hem har som regel både man och hustru lönear
bete och egen inkomst. Kvinnorna upplever ofta att de måste 
skydda sina män genom ett rituellt upprätthållande och 
förstärkande av mannens auktoritet. Automatiskt behöver 
detta inte betyda en ojämlik fördelning av arbetsbördan i 
hemmet eller att kvinnorna är särskilt förtryckta. Bland 
jugoslaviska invandrarkvinnor har jag ofta mött en spontan 
identifiering med den stora släktfamiljen. Detta kan också 
betyda att de står närmare de mera traditionella formerna för 
mor-maka roll och att de i arbetsdelningen i hemmet tilldelas 
rollen som dubbelarbetande. 

Jag har fått det intrycket att unga invandrarflickor i viss 
mening tenderar att reproducera sina mödrars "dubbelhet".12 
Att vara en "egen människa" och ha egen lön, samtidigt som 
man skall vara en i traditionell mening "riktig kvinna" med fullt 
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ansvar i och för hushållet och släkten. Samtidigt har "döttrarna" 
en annan social och kulturell värld att förhålla sig till. 
Döttrarna tycks ha skaffat sig högre utbildning än sina mödrar. 
Redan nu har tonåringar i Lilla Juga och i Stockholmstrakten 
en högre genomsnittlig utbildningsnivå än den äldre 
kvinnogenerationen.13 De är samtidigt i besittning av en 
kulturell sett bredare referensram, till följd av ett inte minst 
mera omfattande och komplext vänskapsnätverk, där många 
"traditioner" korsbefruktas och verkar. Av samtalen med unga 
flickor att döma förefaller en laddad dynamik av kontinuitet 
och brott utspelas i det kulturella identitetsarbetet. Denna 
tycks bära på förutsättningar för nya, kreativa och konstruktiva, 
förhållningssätt till såväl "det egna" som "det svenska". Genom 
en reflekterande konfliktbearbetning och avvägning. Det är här 
som kulturell överskridning, sammansmältningar, kommer till 
uttryck, bärande på förändring och samtidigt förankring. 
Mycket av det som har sagts om "döttrar" kan samtidigt sägas 
om flertal "mödrar", vilka i Del Il närmare kommer till tals. 





Del II 

Kulturbrytningar och motstånd 

... ännu kunde jag inte söka efter stora perspektiv och efter en 
politisk tillhörighet, jag var tvungen att hålla mig till de små 
fragmentariska bilderna som speglade mina egna eifarenheter. 
Bara i dessa bilder kunde jag märka på vilket sätt jag tillhörde 
tiden, allt annat var bara konstruktion. 

(Peter Weiss) 





4 
Familjen belägrad 
Kön och generation i invandrarfamiljens 
omvandling 

Brottytor 
Invandrarnas situation präglas av en ofta öppen kulturkonflikt. 
Det handlar om underläge, marginalitet och sårbarhet. Det 
handlar om bönder som blivit arbetare, och om svårigheter att 
vidmakthålla familjen som sammanhållningens sociala och 
kulturella bastion. Det handlar om en klassmässig och kulturell 
underordning som skapar osäkerhet liksom vardagliga familje
och generationskonflikter. Den serbiska moderns roll som 
sammanhållningens nav och faderns roll som familjens ansikte 
"utåt" sätts i fråga. De serbiska jugosvedernas vardagsfrågor 
kretsar kring Sverige som hot. Ett Sverige som direkt eller indi
rekt "tar barnen ifrån oss". Det ekar av den förgångna tidens 
"bladsskatt", av det Ottomanska imperiets "beskattning" av 
kristna genom återkommande rov av småpojkar som förs till 
Istanbul för att bli "janitsjarer" (elitsoldater). Försvenskningen 
utgör ett hot mot balkanböndernas historiskt sett största resurs, 
nämligen familjesammanhållningen. Dara och Mile är oroliga 
föräldrar. Om sonen säger de: "Han vill leva på stor fot ("na 
velikoj nazi") och vi är en arbetarfamilj. Han vill ändra på vår 
kultur men det kan inte ske på en natt. Vi vill varaförsamlade till 
'slava' (serbisk ortodox religiös högtid, firandet av husets 
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skyddshelgon), men han vill inte vara med. Han går ut med sin 
svenska flickvän ... " 

Jugoslaver och deras ungdomar 
De ungefär 55 000 jugoslaverna är vid 80-talets andra hälft den 
näst efter finländarna största invandrargruppen i Sverige. De 
flesta kom i slutet av 60-talet. Kvarstannande eller återvän
dande är fortfarande permanenta frågor, om än förpassade till 
obestämda mål och till framtiden. 1 Cirka 40 % av jugoslaverna 
har tillbringat mer än 10 år i Sverige.2 Flertalet av Lilla Jugas 
jugoslaver kan räknas dit och många av de medelålders inter
vjuade närmar sig till och med 20 års erfarenhet av Sverige. 
Närmare hälften av jugoslaverna bor i de tre största svenska 
städerna. Invandrargruppen omfattar hela den jugoslaviska 
etniska blandningen, men med en övervikt av serber och de 
med ortodox religion.3 Jugoslaverna i Sverige är unga. Dryga 
tredjedelen är barn och ungdomar under 18 år. Närmare 90% 
är yngre än 45 år. Könsfördelningen är jämn och drygt hälften 
har landsbygdsbakgrund från hemlandet. De är i huvudsak 
industrisysselsatta. Kvinnorna är mindre utbildade än männen, 
men är till övervägande majoritet förvärvsaktiva. De arbetar 
under ansträngande villkor och jugoslaviska kvinnor har jämsi
des med grekiska uppmärksammats för sviktande hälsa, särskilt 
i medelåldern. 4 

lnvandrarungdomarnas identitetsfrågor är centrala. Diskus
sionen om dubbel identitet är intensiv inom invandrar
forskningen.5 Och frågorna om den konkreta innebörden av 
den dubbla identiteten och tillhörigheten har inga enkla svar. I 
en mindre undersökning antyder Lange bland annat att för 
jugoslaviska ungdomar är familjesammanhållning och trohet, 
speciellt för flickor, högt värderade.6 Vänskap, heder, ömsesi
dig respekt, liksom respekt för föräldrar och äldre, gästfrihet, 
men också individens frihet och oberoende är kulturvärden 
som står högt i kurs hos bägge könen. Både flickor och pojkar 
värderar moderns ställning högre än faderns. Flickorna är mera 
jugoslaviskt orienterade. Pojkarna tycks ha en starkare önskan 
att ackulturiseras i Sverige. Flickorna tenderar att uppskatta 
jugoslaviska vänner i Jugoslavien mera än pojkarna. Både 
flickor och pojkar värderar jugoslaviska vänner högre än sven-
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ska vänner. Svenska flickor står högre i kurs för jugoslaviska 
pojkar än svenska pojkar för jugoslaviska flickor. 

Langes undersökning av 21 jugoslaviska ungdomars 
kulturella identitet understöds av en större representativ 
undersökning bland jugoslaviska och turkiska ungdomar i 
Stockholm utförd av Similä.' I både Langes och Similäs under
sökningar visar det sig att turkiska ungdomar, jämfört med 
ungdomar från Jugoslavien, i högre grad umgås med sina egna 
landsmän och känner sig som mera turkiska än svenska. Föräl
drarnas landsbygds- eller stadsbakgrund påverkar upplevelsen 
av kulturell distans till Sverige, speciellt bland turkiska ungdo
mar. Stadsfolket känner en större närhet till Sverige. Jugosla
vis~a ungdomar, särskilt pojkar, uttrycker mer än turkiska en 
kulturell närhet till Sverige. s Bland annat genom urban livsstil 
och allmänt mindre framhävda åtskillnader mellan könen. 
Både Lange och Similä hävdar att jugoslaviska ungdomar är 
framgångsrika i utvecklande och utnyttjande av sin dubbla 
identitet.9 Samma sak har Morokvasic och Kuzmanovic påpe
kat om förhållandena i Frankrike.10 

I Frankrike har jugoslaviska ungdomar lyckats utveckla 
dubbla strategier, vilka omfattar dels en strävan att integreras 
och dels en önskan att återvända.11 Identiteten och tillhörighe
ten är alltså dubbel.12 Unga jugoslaver är enligt Morokvasic och 
Kuzmanovic inte en förlorad generation. "Stödda av föräl
drarna är flickor liksom pojkar fullständigt informerade om vad 
de skall göra för att lyckas."B De unga, hävdar Morokvasic och 
Kuzmanovic, måste stödjas i utvecklandet av sitt eget kulturella 
uttryckssätt. Frågan är om berörda länder kommer att uppfatta 
invandrarungdomars dubbla kompetens som en tillgång eller 
om den görs till föremål för assimilering eller diskriminering.14 

Ungdomarnas egna kulturella uttryckssätt drar föräldrarna 
med sig, men skapar också ett motstånd från föräldrarnas sida. 
Föräldrarna ser "försvenskning" som hot om marginalisering 
och "jugoslaviskhet" uppkommer som en "skyddsmur"1s där den 
egna kulturella gruppen blir en trygg förankring för en bättre 
framtid. Generationskonflikter är något som är nära relaterat 
till ett kollektivt, socialt såväl som kulturellt, identitetsarbete. 

Nu skall vi möta Daras och Miles typiska jugoslaviska 
invandrarfamilj. De vuxna är bägge industriarbetare. I familjen 
ingår också två tonårsbarn. Föräldrarna har sviktande hälsa, 
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särskilt den mindre utbildade och hårt arbetande modern. 
Arbete, sjukdom, vänskapens betydelse och barnens framtid är 
de frågor som integrationsprocessen reser. Barnen har redan 
blivit jugosveder och föräldrarna är på marsch efter sina barn. 
Men jugoslaviskheten vankar kring köksbordet i 
generationskonflikternas spår. Den äldre sonens hållning till 
Sverige och hans svenska flickvän .upplevs som ett problem. 
Och de oroliga föräldrarnas oro kan inte förstås utan att invan
dring som integrationsprocess belyses. 

Migranten i uppbrott 

De flesta av invandrarna i Lilla Juga har tidigare erfarenhet av 
migration. Många landsbygdsbor har flyttat till städerna och 
många bönder har blivit arbetare redan i hemlandet. De flesta 
har utvecklat det som jugoslaver kallar en bondearbetarlivsstil. 
Detta betyder nära kontakt med hembyn och kvarboende 
familjemedlemmar, med åtföljande ansvar och förpliktelser, 
liksom tillgång till det som "gården" ger. Många jugoslaviska 
fabriker har sett sina arbetare sjukskriva sig för att åka hem till 
gården och hjälpa till vid de regelbundna säsongsarbetena. Så
och skördetid har ibland tömt fabrikerna. 

Ibland delades familjerna då mannen utvandrade till staden 
för att lönearbeta. Kvinnan stannade ensam eller med svär
föräldrarna kvar på gården. Barnen stannade och avslutade 
den skolgång som erbjöds i byn, oftast grundskola. Sedan flyt
tade de ensamma eller med mamman till staden för att förena 
sig med pappan. Härigenom har ibland en "dubbel kulturkom
petens" skapats. Barnens uppväxttid på landet och erfarenhet 
av stadsliv, liksom föräldrarnas dubbla erfarenheter, har inne
burit att landsbygdens släkt och nätverk introducerats på 
städernas sociala scen.16 

Denna dubbla kulturkompetens lever vidare i Sverige. Lilla 
Jugas karaktär av en serbisk by i Sverige illustrerar landsbyg
dens sociala närvaro i den moderna storstadsförorten. 

"Det var inte misär som fick oss att resa från Jugoslavien. I 
Jugoslavien var det kris, men vi hade inga problem. Jag har 
utvandrat för att kunna förbättra familjens försörjningsmöjlig
heter." Med dessa ord inleddes ett samtal mellan mig och Mile 
vid ett besök hos honom och hans hustru Dara. Miles tillbaka-
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blick på sin utvandring påminner om vad Billy Ehn på 70-talet 
sammanfattade i titeln på sin bok "Söte brödet". Bokens titel 
åsyftar ett gammalt jugoslaviskt ordspråk: att man söker helg
kaka utöver sitt dagliga bröd.17 Utvandrarna från Jugoslavien 
har sökt ett materiellt bättre liv. Högre lön, möjlighet till bra 
utbildning för barnen och ekonomiska möjligheter att bygga ett 
hus, köpa bil eller traktor. Mile fortsatte. "Det fanns inga pro
blem. Vi har varit välsituerade. Hade bra inkomster. Det fanns 
överhuvudtaget inga svårigheter. Men problemen liksom kom 
en dag. Mitt företag kom i ekonomisk kris. Det varade ett år. 
Vi fick lägre löner och det var svårt att försörja en hel familj. 
Svenskarna kom till Jugoslavien och frågade oss vem som 
kunde resa till Sverige. Då bestämde jag mig för att resa till
sammans med en grupp kamrater från samma fabrik." En dålig 
företagsledning och inkompetens. Samtidigt som Sverige 
behövde arbetskraft. Detta är den vanligaste uppfattningen om 
utvandringens orsaker bland jugoslaviska arbetare i Sverige. 

I tillbakablicken på sin livshistoria presenterar Mile sig själv 
som en i första hand mycket stolt arbetare. Han talar ogärna 
om "det privata". Till mig gav han endast en kort berättelse. En 
lycklig uppväxt, med en tillgiven, god och respekterad far, 
självuppoffrande mor och ett land fyllt av entusiasm vid 
byggandet av socialismen. Ett land som han ångrar att han 
lämnat. Så kategorisk och kortfattad är inte Dara. 

Dara, liksom de flesta av Lilla Jugas invandrare, kommer 
från en stor familj på den sydserbiska landsbygden. "Vi levde i 
ett odelat hushåll med farbrors familj och farmor och farfar. Vi 
var 12 personer i hushållet. Först då jag började skolan delades 
vi och flyttade in i ett eget hus vi fem - tre syskon och föräl
drarna." Daras familj var välbärgad. Trots att hon också ser sin 
barndom som lycklig, anser hon att hennes föräldrar gjorde fel 
som inte tillät henne att utbilda sig efter grundskolan. Detta är 
också en typisk och ständigt återkommande kommentar bland 
Lilla Jugas kvinnor. 

"Skolan var 4-5 km från byn och de tyckte inte att en flicka 
skulle vandra ensam vägen till skolan. Mina flickkamrater 
slutade också. Då fanns det inte skolbussar. Annars hade det 
gått mycket bra för mig i skolan. Jag hade velat fortsätta, men 
de sade att en kvinna borde ha ett bra yrke eller kunna ett 
hantverk. Så istället för gymnasiet blev det en skräddarkurs för 
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mig. De såg till att jag fick bröd i händerna, men de valde mitt 
bröd." 

På min fråga om vad föräldrarna egentligen menade med att 
även en kvinna måste tjäna sitt eget bröd, svarade Dara 
svepande "Det är lätt att övertala barn. Föräldrarnas ord 
respekterades och de ansåg att det var olämpligt att jag gick i 
gymnasiet med så många manliga elever. Det tog för lång tid. 
Jag behövdes på gården." 

Samtidigt som Dara säger att "kvinnor skall välja sin utbild
ning och jag borde ha fortsatt skolan", så anser även hon att 
kvinnan främst är husmor och mannen "gäst i huset". Denna 
ofta konfliktladdade, dubbla, inställning delar Dara med de 
flesta jugoslaviska invandrarkvinnor från landsbygden som jag 
träffat på. Bland dessa kvinnor förs konflikterna vidare från 
mödragenerationen till döttrarna, som förväntas att både 
utbilda sig, ha eget arbete, och förbli "riktiga kvinnor". 

"Genom att vara skräddare kunde jag både sy åt mina anhö
riga och arbeta så länge jag inte var gift. Efter grundkursen gick 
jag vidare på några specialkurser. Så träffade jag Mile, gifte 
mig och fick barn. Det blev inget arbete för min del. Och Mile 
tjänade bra." 

Av sina 10 "systrar", egna systrar och kusiner, som bodde i 
samma hushåll, var Dara den yngsta. I sina minnesbilder ser 
hon en barndom utan konflikter och sina "systrar" som lyckligt 
gifta. Hon behövde inte laga mat före giftermålet. Medan hon 
utbildade sig "skyddades" hon från tunga sysslor. Efter det hon 
blev sömmerska sydde hon åt familjen. Att tala med henne om 
hennes barndom är som att läsa Vera Erlichs skildringar om 
samarbete mellan generationerna i storfamiljhushåll vid sekel
skiftet och de unga kvinnornas relativa bekvämlighet jämfört 
med de bördor som de ensamma fick bära i kärnfamiljen.1s 
Samtidigt kändes det overkligt att i Lilla Juga på 80-talet sam
tala med ganska unga kvinnor med rötter i storfamiljen. Det 
gamla är borta. På gott och ont. Kvinnorna säger sig ofta sakna 
sina kvinnliga släktingars närhet och gemenskap. En saknad 
som de nu på olika sätt söker kompensera i väninnegrupper. 
Dara liksom många andra jugoslaviska invandrarkvinnor har 
präglats av sina tidiga erfarenheter. I respekten för de äldre, 
syskonkärleken och det ömsesidiga ansvaret ser de grunderna 
för familjesammanhållningen. De konfliktfyllda dubbla ambi-
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tionerna har inte raderat ut de kärleksfulla minnena från det 
förflutna. 

Bette Denich är en av de som har uppmärksammat de 
serbiska landsbygdskvinnornas band med den egna släkten.19 
Kvinnans släkt har haft lika stor betydelse som mannens släkt. 
Denich jämför serber och montenegriner. Av jämförelsen 
förefaller det vara så att samarbetet mellan de ingiftas familjer 
har medfört starkare och självständigare serbiska kvinnor 
jämfört med vad förhållandena varit i det strikt manligt styrda 
och mot mannens släkt orienterade montenegrinska fallet.20 
Jag har naturligtvis vid några intervjutillfällen träffat män som 
talat om kvinnor och för kvinnor i deras närvaro. Men betydligt 
vanligare har varit den andra situationen med kvinnor som 
hävdar sig själva med sina "jag vill" och "jag kan". Den patriar
kala kvinnosynen till trots. 

Dara och Mile gifte sig redan en mycket kort tid efter det att 
de hade träffats. Därefter flyttade Dara in i Miles familj. Där 
levde de ett halvt år och hon blev väl emottagen. På min fråga 
om svärmor hade hjälpt henne, lärt henne att laga mat och 
liknande (hon hade ju "skyddats" från sådant arbete i sitt eget 
föräldrahem) svarade Dara: "Inte mycket. Min man köpte en 
kokbok åt mig som första gåva och boken blev min lärare. Och 
när man vill arbeta och har intresse går allting lätt." Daras 
systrar kom ofta på besök och hjälpte till. Speciellt efter 
utflyttningen från svärföräldrarnas hem. Systrar och kvinnliga 
kusiner, i den mån de bodde i närheten, utgjorde Daras sociala 
nätverk. Först då man flyttat längre bort från sin egen familj 
träder väninnor och grannskap in istället. 

När Dara så småningom flyttade längre ifrån sina systrar till 
en större stad kom grannkvinnornas betydelse att öka. "Som 
inneboende i en äldre kvinnas hus var det både trångt och dyrt. 
Men husets värdinna betydde mycket för mig. Hon hjälpte mig 
med barnpassning och hennes söner och deras familjer blev 
mina goda vänner. Det var faktiskt hon som lärde mig allt om 
barnen, hur man badar, klär och passar barn. Hon fick ersätta 
min egen mor, som dog innan mina barn blev födda. Jag älskar 
henne än idag som min egen mor. Sedan var också grannarna 
hjälpsamma. Det var ett ungt läkarpar som bodde grannar med 
oss. Den unga frun, själv läkare, visade sig inte vara för fin för 
att umgås med mig. Hon besökte mig och tog ibland mitt barn 
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till sig. Idag och här i Sverige är det mycket svårare att få 
kontakt med utbildat folk än då i Jugoslavien. Jag hade inte 
några svårigheter att anpassa mig till stadslivet. Grannarna blev 
min familj." 

De flesta av Lilla Jugas jugoslaver har redan i likhet med 
Dara passerat fasen av anpassning till stadslivet. Det som 
skapar konflikt är inte omedelbart en rural kultur mot en 
urban. Det problematiska är det svenska industrisamhällets 
kultur som står för ensamhet, splittring av familjen, avskildhet 
mellan människor, diskriminering och främlingsfientlighet. 
Invandrarskapet med sitt utanförskap, sin degradering och 
kränkning snarare än kulturmötet i sig är det som är konflikt
fyllt. Med Daras ord: "Det var inte svårt att vänja sig vid livet i 
staden. Vår by låg bara 7 km från staden och redan under mina 
sömmerskestudier hade jag bott i staden. Det enda som var 
viktigt var att vara nära min man och att ha familjen samlad. 
Jag kände detsamma i Sverige. När vi är tillsammans är inte 
Sverige heller så svårt att lära känna. Men svenskarna är mera 
slutna och kallare än mina gamla grannar i Jugoslavien. När jag 
nu talar med mina jugoslaviska väninnor om Sverige och Jugo
slavien, så tycker vi alla att vi ofta känt oss hemma i Sverige 
men inte med svenskarna. Vi har haft varandra att umgås 
med." 

Vägen till arbete, pengar, sjukdom och insikt 

Dara kom i början av 70-talet. "Vi var då en mindre grupp på 
4-5 kvinnor och våra män hade tidigare kommit till Sverige. Vi 
fann varandra snabbt. Den första tiden var både spännande 
och obehaglig; ett nytt land och ett språk som man inte för
stod." 

Medan Mile beskriver utvandringen liksom invandringen i 
termer av arbete - "vi var en grupp på tio arbetare från vår 
fabrik som rekryterades till arbete i Sverige" - talar Dara främst 
om familjen, om återföreningen med Mile och om vänskap. 

"Jag blev mest orolig när jag såg på min stackars man. Så 
smal och skäggig han hade blivit under dessa två och en halv 
månad som vi inte levt tillsammans. Jag blev rädd att livet var 
dåligt här i Sverige. Strax före min utresa från Jugoslavien hade 
en man återvänt och sagt att det inte gick att leva i Sverige. All-
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ting var fel. De hade blivit lurade både i fråga om arbete och 
löner. Men det visade sig att så inte var fallet. Min man var 
mager för att han sparade alla pengar åt oss och åt dåligt. När 
vi sedan lärde känna landet och folket här gick det visst att leva 
här. Särskilt eftersom vi bosatte oss tillsammans med andra 
landsmän, från samma stad i Jugoslavien, i arbetarbostäder 
nära fabriken här i Lilla Juga. Där bodde vi till för tre månader 
sedan. Hela femton år. Där levde vi i en stor gemenskap." 

För Dara var det mycket hårt att flytta bort från denna 
gemenskap till Lilla Jugas moderna centrum. "Nu när vi har 
flyttat därifrån känns det svårare än när vi flyttade från Jugo
slavien. Här i Lilla Jugas centrum känner jag mig som en gäst 
på besök. I mitt gamla grannskap var det som att bo i Jugosla
vien. Alla landsmän boende tillsammans i samma hus. Under 
alla helger samlades vi för gemensamt firande. Barnen i ett rum 
och vi vuxna i ett annat. Vid nyårsfirandet startade vi tidigt 
med varmbrännvin på gården och därefter samlades vi i ett 
rum. Där satt vi på golvet och åt "kacamak" (majsgröt). Däref
ter åter ut för att grilla tillsammans. Överallt bara jugoslaver, i 
tvättstuga och i farstun. Och överallt kunde du komma vilken 
tid som helst på dygnet och tala med folk. Nu däremot känner 
jag mig fri endast när jag låser lägenheten." 

Mile berättar på följande sätt: "Vi var tjugotvå arbetare som 
kom ungefär samtidigt från Jugoslavien. Tillsammans redan på 
tåget till Belgrad. Man kunde ha gjort en film av denna resa. 
Du reser någonstans där man inte vet vart man kommer. Du 
vet endast landets namn. I planet hördes både glädje och gråt, 
skrik och bråk och allting. Olika människor och sinnelag, erfa
renheter, vanor och förväntningar. Och alla tål inte allting på 
samma sätt. Jag hade inte alls brytt mig om hur och med vem 
jag skulle bo, vad och var jag skulle äta. Men somliga var så 
ovana med det hela att livet 'hängde' på sådana detaljer. Några 
hade svårt att anpassa sig till maten och började klaga på en 
gång. Det blev ett stort problem. Men ett verkligt problem blev 
lönen. Vi fick faktiskt mindre än vad vi hade utlovats, så det 
var inte lätt att leva. Vi hade fått löfte om en viss timersättning, 
men fick 30-40 % mindre i lön. När representanten från 
Sverige med tolk hade talat till oss i Jugoslavien fick vi kollek
tivt den informationen att vi skulle få 12,50 kr i timmen. I ef
terhand visade det sig att det att man hade talat om bruttolön 
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och inte, som i Jugoslavien, nettolön. Timpenningen verkade 
hög. Men det blev annat när skatt och priser tog sitt. Jag kunde 
inte äta ordentligt för jag blev orolig över om det alls skulle gå 
att försörja familjen på min lön. Sedan hade de sagt att vi till
fälligt skulle bo på hotell eller liknande. Med lagad mat och 
städning. Men så blev det inte, utan baracker, egen matlagning 
och städning. Och vi män var ju inte vana vid att laga mat. Så 
det blev därefter. Vi arbetade i skift och började ibland arbeta 
klockan fem på morgonen utan att ha sovit en blund. Vi ville 
spara och skicka till familjerna som vi lämnat utan lön. Alla 
tankar kom. Men vad maten beträffar serverades ju också mat i 
personalmatsalen. Och där var maten perfekt och gästfriheten 
fantastisk. Ingen senare grupp fick sådan gästfrihet som vi när 
vi kom. Det var vänlighet. De erbjöd omedelbar hjälp. De 
stödde oss vid varje steg. Om det var problem med myndighe
terna och sådant ... " 

Sverige hade haft en snabb industriell utveckling och 
behövde arbetskraft. Man frågade inte om hur mycket det och 
det skulle komma att kosta. Det intressanta var att få och få 
behålla sin arbetskraft. Jag frågade om det blev annorlunda 
sen? 

"0 ja, nu har det ändrats. Nu är vi i viss mening problem och 
'överskott'. De borde vara medvetna om att de har fått gratis 
utbildad arbetskraft. De fick arbetare direkt till maskinerna. 
Under de senaste åren har relationerna mellan svenskar och 
invandrare snabbt försämrats. Detta har jag också hört på 
radion. Det sägs att det är arbetaröverskott i västvärlden. Man 
behöver dataprogrammerare och inte okvalificerade arbetare 
längre. Man säger att det är kris. Men det tror jag inte på. Det 
rekryteras fortfarande arbetare. Man behöver arbetskraft och 
oroar sig för att ungdomar inte vill till fabrikerna. Hur som 
helst, när vi kom hade jag inga problem med arbetet. Jag hade 
fått likadant jobb som i Jugoslavien. Även om en del säger att 
det är annorlunda i väst, så var det inte så för mig. Samma 
ritningar och maskiner. Alla i vår grupp anpassade sig utan 
svårigheter och svenskarna var mer än nöjda med oss, vårt 
arbete och kunnande. Allting var prima. Gästfriheten och alla 
fina människor som arbetade med oss - arbetare, chefer, 
ingenjörer och "personalci". Så ingen ville flytta till en annan 
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firma. När man trivs på arbetet så utvecklas också vänskapliga 
relationer. Ännu idag arbetar jag på samma fabrik." 

Jag fortsatte med att fråga hur det var idag? Hade någonting 
ändrats med tiden? Och hur var det med hälsan? Mile fortsät
ter sin berättelse. 

"Av oss tjugotvå återvände fyra nästan omedelbart. Sex är 
numera sjukpensionerade, fem är sjukskrivna och en har 
omkommit. Resten arbetar. Jag har problem med ryggen som 
nyligen opererats. Det skulle inte varit så svårt om jag hade 
tagit itu med det i tid. Men när jag vid ett tillfälle var sjukskri
ven så anmärkte en av cheferna 'jävla utländska sjuktyp'. Då 
gick jag till jobbet trots att jag var sjuk. Och slet ut ryggen. Jag 
opererades. När dom tog bort gipsen var jag tvungen att byta 
arbete. Jag blev kontrollör, tolk och instruktör. Numera arbe
tar jag vid datorn på grund av ny teknologi. Jag har också blivit 
psykiskt överansträngd sista tiden. Det gäller barnen. När 
barnen var små var problemen små. Nu är de stora och 
problemen också stora. Jag är kanske överkänslig, men jag har 
blivit rädd för deras liv och framtid. Vad skall ske med dom? 
Tiderna har förändrats. På jobbet märker man att facket har 
svalnat. De hjälper oss inte som förr. Inte ens med sådana 
detaljer som internutbildning och arbetsbyte." 

Diskrimineringen har kommit att bli påtaglig. "Svenskarna 
gör skillnad på oss och sina egna. Vi får inte arbetsuppgifter 
efter vår kompetens, Vi flyttas inte upp i arbetet." Men Mile 
säger också: "Jag har inte krävt någonting. Jag har bara kämpat 
för en bättre kompetens." Han har inte velat störa och kräva. 
Mile känner sig som gäst i Sverige. Nu när gästfriheten svalnat 
gäller det kanske att ligga lågt? Samtidigt bitterhet. En arbeta
res insatser borde respekteras bättre och ambitioner att lära sig 
mera borde tillvaratas bättre. 

Mile vet vilka hans skyldigheter är men är samtidigt osäker 
om sina rättigheter. "En arbetare kan aspirera uppåt. En män
niska bör göra det. Men det är inte lika självklart att man - som 
invandrare - skall ställa krav." Som invandrare får man inte 
igenom sina krav. Mile klagade på facket. Han ser inte på 
facket som den instans som med självklarhet "backar upp" även 
invandrare. Och så frågar han sig "Vem skall i så fall svara för 
dina rättigheter?" liksom "Har vi verkligen samma rättigheter 
som svenskar?". 
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Mile har kämpat för att öka sin kompetens, sina kunskaper 
och färdigheter. Han har gått kurser både för sitt yrke och 
kring allmänbildande frågor om aktuella förändringar inom 
industrin. Han sade att han också hade velat gå en datorkurs. 
"Men jag fick inte. Så jag köpte en dator åt barnen och de lärde 
mig. När jag bad om att få gå en kurs på jobbet, fick jag nej. 
Det var två svenskar som fick gå. Inte vi - invandrare - alltså. 
Man vill inte ge tillfälle till kunskapsinhämtande för invandrare." 
Mile höjde rösten och blandade in det svenska uttrycket 
"svartskallar" i vårt samtal på serbokroatiska. 

Men facket då? Gör det ingenting? Mile är kritisk. Han hade 
påtalat sina svårigheter för sitt fackombud som blev arg och 
sade att det inte var sant att invandrare diskrimineras. "Då 
svarade jag att det var det visst och frågade vad de egentligen 
hade gjort för oss jugoslaver.'Titta bara på statistiken', sade 
jag. 'Hur många finnar och svenskar har blivit kvar i sina 
arbetsuppgifter och hur många jugoslaver'? Både finnar och 
svenskar har bytt arbetsuppgifter. Några på grund av ålder 
eller sjukdomar, andra på grund av uppflyttning. Alla har fått 
bättre arbetsuppgifter. Vi jugoslaver sitter kvar där vi suttit. De 
vill inte ge oss chanser till utbildning. De kanske tror att vi skall 
lämna dom om vi blir bättre kvalificerade.21 

När datoriseringen tog fart på Miles arbetsplats kom 
osäkerhet, irritation och upplevelser av orättvis behandling att 
tillta. Mile berättar: "Vid instruktion till nya arbetsuppgifter 
startar vi med att göra ett nytt program. En expert är där för 
att instruera. Men han förklarar fel. Tar inte hänsyn till hur 
mycket jag kan, utan svarar endast på mina frågor. Vad betyder 
olika knappar? Vilken funktion har de? Övergripande kunskap 
saknar jag och den kan endast fås på kursen. Det finns böcker 
också, men de är på engelska som jag är dålig på. Experten vill 
inte tala med mig. Det är som om han vill undanhålla mig 
information. Han verkar tycka att jag är dum. Så det är ingen 
ide. Istället vänder han sig till min svenska kollega som är 
mindre utbildad och mindre van vid maskinen än jag. På fem 
dar fick han ut mera än jag av instruktören. Så nu hjälper han 
mig. För att inte bli ignorerad av experten, måste jag ständigt 
hålla mig framme för att få information. Detta sliter på ner
verna." 
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Osäkerheten till följd av språksvårigheter, rädslan att hamna 
på efterkälken eller förlora arbetet, har särskilt vid införandet 
av ny teknik kommit att försämra ett redan i förväg ansträngt 
psykiskt tillstånd hos invandrarna. "Några jugoslaver har blivit 
sjuka på grund av orättvisor. Den enda utvägen har varit att 
sjukskriva sig. Vi har blivit psykiskt slitna och okoncentrerade. 
Vi har insett att vi inte längre har varken samma möjligheter 
eller hjälp som förr." 

Psykiska problem och arbetsskador på grund av arbetsbe
lastning och psykisk stress är inte det enda problematiska. Det 
är också de egna problemen. Suget från Jugoslavien. Att åter
vända eller inte. Växande barn som skapar problem. Barnens 
äktenskap med svenskar."Maskinen sliter ut en, men det gör 
resten av livet också." 

Daras öde beskriver hon så här. "I fem år steg jag upp 4 på 
morgonen. Lagade frukost åt familjen och sprang till jobbet. 
Arbetade. Sprang hem. Allt kvinnogöra. Matlagning, tvättning, 
strykning. Barnen hemma. Mile hemma på eftermiddagen. 
Arbetade kväll. Jag hoppades få vila mig när barnen blev stora. 
Så blev jag sjuk." Allt blandat med drömmar och förhopp
ningar, besvikelser, smärta och ibland uppgivenhet. I Sverige 
hade Dara fått arbete som sömmerska i ett tvätteri. "Jag hade 
inga problem. Men mina jugoslaviska arbetskamrater var 
avundsjuka på mig för att jag hade fått ett bättre arbete än de. 
Jag hade trots allt sömmerskeutbildning. Det hade inte de. 
Men ändå var de avundsjuka för att just jag hade haft sån tur. 
När man är på botten drar man ner den som år ovanför. När 
det blir ont om plats trampar vi på varandra. Jag blir sjuk bara 
av att tänka på det. Oron från denna första erfarenhet följer 
mig än idag. Den förpestar livet." 

Dara blev trakasserad både dag och natt. Man talade illa om 
hennes man, skvallrade och hotade. Hennes kvinnliga arbets
kamrater var inte från "hennes grupp", det vill säga hennes 
trakt i Jugoslavien eller grannskap i Sverige. De kände sig 
finare eftersom de kom från "centralare" och modernare jugo
slaviska områden. Av de jugoslaviska kvinnorna på arbetsplat
sen var det bara Dara som hade ett "finare" arbete - arbetet 
som sömmerska. De andra arbetade med tvättning och stryk
ning. Dara klagade inte över trakasserierna till facket. "Jag 
kunde inte språket. Men inte ens om jag gjort det skulle jag ha 
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kunnat tänka mig att låta svenskarna lösa våra problem. Jag 
skämdes inför svenskarna." Och så löste hon problemet på 
klassiskt sätt - blev med barn och lämnade arbetsplatsen. 

När Dara sedan åter sökte arbete blev det städning. "Där är 
vi alla lika". Det var en väninna som hjälpte henne att få det 
jobbet. "Mira hade ett extraarbete. Kvällsstädning. Eftersom 
jag ville vara hemma på dagarna och ta hand om min baby var 
jag tvungen att ta vilket som helst kvällsarbete. Mile var 
hemma på kvällarna och kunde vara med barnet medan jag 
arbetade. Mira hjälpte mig att få arbeta tillsammans med 
henne. För min del blev det att både få arbeta och få vara med 
en väninna. I hennes sällskap blev det bara trevligt att städa. 
Men så blev jag sjuk. I två år." Dara hade skadat ryggen när 
hon försökt lyfta en bänk i gymnastiksalen som hon städade. 
Trots att hon har bra kontakt med en kvinnlig läkare som 
stödjer henne, så är det ännu inte avgjort om det är 
"arbetsskada" eller inte. Facket är på Daras sida. Men på ett 
passivt sätt. Och försäkringskassan har "låst sig".22 "Krångel 
med myndigheterna" är en gemensam erfarenhet bland många 
jugoslaviska kvinnor i Lilla Juga. Dara väntar på ett beslut. 
Samtidigt som hon sakta håller på att förlora tron på sig själv. 
Det är några väninnor och i ökande grad Mile som stödjer och 
hjälper henne. En begynnande uppgivenhet, tyngd av sjukdom, 
försvagar Dara. Medan beslutet om arbetsskadan dröjer går 
Dara sjukskriven och får, tack vare läkaren, fortsatt 
behandling. 

Jag frågade Dara vem som hjälpte henne med hushållsarbe
tet nu när hon hade det så svårt? "Min väninna hjälper mig. 
Hon arbetar och har ont om tid, men all fritid kommer hon och 
hjälper mig hemma. Men jag vill helst orka själv. Jag är utled 
på att ofta bara sitta och inte kunna arbeta. Av sittandet blir 
jag deprimerad. När jag försökte gå. ut och promenera svim
made jag. Och Mile har fått magsår. När han skall in på sjuk
hus blir det svårt. Vem skall handla, städa och betala 
räkningar? Den äldre sonen är aldrig hemma och den yngre 
kan ingenting. Tänk, om vi båda rasar ihop. Då blir vi problem 
för oss själva - och för Sverige som inte vill ha oss längre. Jag 
får mindervärdighetskänsla av att vara sjuk och behöva vara så 
mycket beroende av mina vänner. Och helst av allt vill jag åter 
arbeta med Mira och känna mig som en hel människa." 
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Många av Lilla Jugas kvinnor har haft extraarbete. De har 
också cirkulerat runt mellan olika arbetsplatser. Arbetsbytena 
har varit en följd av kontakter kvinnorna emmellan. Oftast har 
de uppfattats som förbättringar i termer av kamratskap och 
närhet till väninnorna. Orsakerna till kvinnornas extraarbeten 
har, som i Daras fall, varit behovet av att kunna kombinera 
arbete och barnpassning. Kvinnorna kom till Sverige unga och i 
barnafödande ålder. Det gällde att både kunna vara hemma 
med barnen och kunna arbeta för att tjäna snabba pengar så 
att de snart kunde återvända. Som Dara sade. "Man arbetade 
för man kom inte hit för att leva lyxliv". 

Det är först nu, ett tjugotal år efter ankomsten, som man 
inser att det inte har blivit som man ursprungligen trott. Åter
vändarplanerna har blivit permanenta drömmar. Föräldrarna 
och framför allt barnen har förändrats och i olika grad slagit rot 
i Sverige. Men som Dara uttryckte det: "Detta kunde ingen 
förutse den gången barnen var små. Vi planerade att återvända 
till Jugoslavien när barnen skulle börja skolan och då var det 
viktigt att de inte främlinggjordes för sitt eget folk. Därför viUe 
man vara hemma med barnen. Jag ville själv fostra mina barn. 
Dels tyckte jag att barnen behövde mamma, som dagis inte kan 
ge. Dels så ville jag att barnen skulle fostras jugoslaviskt så att 
de inte glömde vårt språk och vår kultur." Så Dara arbetade 
endast kväll och natt tills barnen började i skola. Då arbetade 
hon istället på dagarna och på halvtid. "Vi fick vårt andra barn 
just som Sverige fick lagen om 'pappaledighet'. Mile stannade 
hemma tolv dagar och blandade pappaledighet med sjukledig
het för att kunna vara hemma mera. Men vi hade det svårt. 
Denna tid minns jag som den tid då vi två gick förbi varandra. 
Han kom hem och då jag gick till arbetet. Det var inte som i 
Jugoslavien, där de gamla och släkten kunde komma hem och 
hjälpa till. Mile blev tvungen att hjälpa till med allt hushållsar
bete." 

Småbarnstiden var en arbetsam period för Dara och Mile. 
De ville heller inte framstå som några som behövde hjälp. 
Denna "avskildhet" återspeglar egentligen mera ett sätt att 
undvika skvaller än längtan efter ett egentligt privatliv. 
Trängda i invandrarskapet uppträder människorna också som 
"vargar som biter varandra och sedan slickar varandras sår" 
som Mile Andric redan på 70-talets början beskrev det.23 Prin-
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cipen "att inte blanda sig i andras liv" är ett uttryck för tillta
gande kulturell osäkerhet, ett rop på gemenskap snarare än en 
medvetet eftersträvad vardaglig avskildhet. I vardagen vill man 
ha "inblandning" och behöver hjälp. Närhet, förtroende och 
samarbete uppfattas som grundläggande kulturella värden, 
men praktiserades i och förbehölls den inre vänskaps- och 
släktskapskretsen. Dessa värden i den egna kulturen är hotade. 

Lilla Juga: från serbisk by till stockholmsförort 

Lilla Juga har en social och kulturell historia som är klassisk. 
Övergången från ett temporärt till ett permanent bosättnins
mönster är ett uttryck för integrationsprocessen, den sociala 
differentiering och kulturbrytning, splittring och spänning, som 
denna inbegriper.24 

På det gamla fabriksbostadsområdet dit från början alla 
kom, bor endast några få familjer kvar. Resten har flyttat till 
Lilla Jugas centrala delar. Där har man ofta grupperat sig efter 
etnisk bakgrund. Den fortsatta inflyttningen från andra stock
holmsområden har kommit att skapa en jugoslavisk mångfald, 
färggrann i både kulturell och social mening. Vissa har förblivit 
vanliga jobbare medan andra har blivit "fina". Vissa har blivit 
rika och andra har förblivit fattiga. De gamla vänskaps- och 
släktgruppema har splittrats. 

Mile och Dara är folket. De är del av de "flesta", det vill säga 
vanliga jobbare. Men de är i likhet med andra vanliga jugosla
viska invandrarfamiljer i en social karriär där små fram
gångsrika kretsar är tongivande. Häri ligger ett dilemma. Att 
socialt röra sig uppåt och närma sig de "finare". Men också att 
förlora den bredare förankringens sociala och kulturella trygg
het. En motsättningsfylld hållning växer fram ur detta dilemma. 
Man vill bli framgångsrik och omgiven av folk med anseende. 
Men detta skapar splittring, slutenhet och skvaller. Detta 
beklagar man sig över och efterlyser en förstärkt 
"jugoslaviskhet". 

Priset för den sociala karriären upplevs ofta som högt. Dara 
uttryckte sig till exempel så här. "Vår dörr är öppen för alla 
våra vänner. Vi måste hjälpa varandra, men vi blandar oss inte 
i folks privatliv. Ett brett umgänge har man mest för nöjes skull 
och besöken är formella. Men intima vänner är de du kan 
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beklaga dig för att underlätta sitt liv. Det var lättare att få hjälp 
förr. Folk har fördärvats. De intima vännerna från 'min grupp', 
de som vi ursprungligen invandrat med och levt nära så länge 
med, har reducerats till ett fåtal." 

Förändringen av det sociala landskapet är också en 
bakgrund till föräldrarnas oro över barnens närmande till den 
svenska kulturens urbana livsstil. Man fruktar familjens 
splittring. "Pengarna splittrar" och "barnen blir alltför fina och 
skäms för föräldrarna". Eller, "man offrar sig för barnen för att 
sedan förlora dom" - en rädsla för den egna livsstilens totala 
sönderfall. Den serbiska byn håller på att bli en stockholms
förort. Och den serbiska byn hade sitt fäste i fabriksbostads
områdets täta, odifferentierade, gemenskap. 

Dara och Mile, liksom ett flertal andra "vanliga jobbarfa
miljer" från "söderns" grupp, har kommit att flytta från de 
avskilda fabriksbostäderna till Lilla Jugas centrala bostadsom
råde. Detta betydder också att de avancerat socialt och status
mässigt och närmat sig det jugoslaviska "framgångsrika" eller 
"framåtsträvande" skiktet. Trots att Dara och Mile har ett 
bibehållet kontaktnät med sina forna vänner och grannar, har 
de i samtal med mig uttryckt en distansering från sitt tidigare 
grannskap och dess täta livssätt och livssyn. "Sverige har gjort 
om oss. Vi kom närmare svenskarna och blev kalla liksom de. 
Stelnade liksom. Här bland svenska grannar är människor 
avskilda från varandra och känner mera för djur än för andra 
människor. Om du talar högt eller skrattar så tittar alla på dig. 
Vi levde annorlunda förr i fabriksbostäderna. Hjälpte va
randra. Egentligen levde vi inte i Sverige. Men nu har jag 
förstått hur livet är i Sverige. Nu förstår jag det. För vi har 
blivit som svenskarna. Vi har krypit in i oss själva. Blivit slutna 
och egoistiska. Sitter stilla fyra timmar i en fåtölj, vilket jag 
tidigare inte kunnat tänka mig. Nu när jag skulle behöva gå ut 
och roa mig så spar jag hellre. Åt barnen eller för att kunna 
köpa prylar." 

När de skall precisera sin syn på vardagen, på varandra och 
barnen, uttrycker Dara och Mile något gemensamt som 
medelålders jugoslaver gå igenom i sitt sökande efter en social 
och kulturell plats i det svenska samhället. Vad som kommer i 
fokus är den brutna gemenskapen med invandrade landsmän 
och anpassningen till barnens utveckling. De "spelar nya roller" 
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i kulturbrytningens spår. Det ser ut som om den "fina" kulturen 
har tagit ett strypgrepp. "Här måste du uppföra dig på rätt 
sätt." Gamla förhållningssätt omprövas och livet blir omstöpt. 
Det är i samtal om andra familjer som Dara och Mile lättast 
kan klargöra sig själva, vad de gör, tänker och vill göra. Om vad 
de saknar, om framtidsplaner och om sin oro inför framtiden. 

"Från den dag vi kom och under de första åtta åren förflöt 
livet med ömsesidig hjälp och sann vänskap. Vi levde så att 
säga 'broderligt'." Den "stora brödrafamiljen" och gemenska
pen saknas i dag. 

Skildringen av förhållandena liknar det som vi känner igen 
från uppkomsten av etniska byar, "urban villages", i USA: s 
städer vid sekelskiftet.25 Social differentiering och sociala 
konflikter. Nya former av solidaritet, på tvärs av gamla lojalite
ter, och präglade av minoritetens övergripande underläge.26 

"Människor har blivit allt starkare ekonomiskt. Större famil
jer har fått fler inkomster i samma kassa." Det har inträffat en 
påtaglig social förändring och ett "särskiljande". Det tidigare 
levnadssättet har "rivits sönder" och människorna har krupit in 
i sig själva. "Nu har vi blivit självtillräckliga, så att säga. Tidi
gare var oanmälda besök en självklarhet. 'Sitt ner, vad kan jag 
bjuda på', var den vanliga hälsningen. Detta förekommer sällan 
bland jugoslaver i Sverige numera. Man skall föranmäla sitt 
besök. Det gäller naturligtvis inte alla jugoslaver. Det finns 
sådana som har förblivit desamma som tidigare. Jag känner att 
jag har förblivit samma människa som förr. Jag vill ställa upp 
för alla dom som ställer upp för mig. Enda förändringen hos 
mig är att jag känner att åren passerar snabbare och snabbare 
och jag blir stressad. Jag åldras och jag kan inte genomföra allt 
vad jag vill. Men jag har inte fördärvats som dom som blivit 
rika. Jag önskar att jag vore 30 år. Då skulle jag bygga upp 
något större. Ett privat företag, en affär, en rörelse. Nu är jag 
43 och alla möjligheter som Sverige erbjuder och som jag 
numera känner till är svåra och egentligen omöjliga att 
förverkliga på den återstående aktiva livstiden. Det blir stora 
lån och det krävs en yngre och starkare kropp." 

Barnen har blivit vuxna. Nya problem uppenbaras. Den 
äldre sonen vill fortsätta studera efter gymnasiet. Föräldrarna 
ser det, som i de festa andra jugoslaviska hem, som sin plikt att 
försörja eller stödja barnen ekonomiskt till dess de blir färdiga 
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med utbildningen. Samma förhållande råder nämligen i Jugo
slavien, där ungdomarnas studietid bekostas av föräldrarna. 
"Det som vi har sparat kommer sonen till del för studier eller 
för att starta eget." "Så barnens framtid blir här i Sverige?", 
frågar jag. "Hur är det med återvändandet?" 

Huset i Jugoslavien och ... 

"Vi har inte byggt något nytt hus i Jugoslavien. Dels så har vi 
föräldrahemmet och föräldrarna kvar. Dels så tycker vi att det 
är svårt att leva här och där på två håll. Dels så tycker vi inte 
om att ha hus fyllda med dyra möbler som står inlåsta ett helt 
år. Men jag säger inte att vi inte vill bygga. Vi har ändå tänkt 
oss att skaffa oss något mindre att kunna komma till när vi är i 
Jugoslavien. Det får bli ett sommarhus." Men Dara protesterar. 
"Inte ett sommarhus. Ett vanligt hus för vinter och sommar. Ett 
hus att leva i." 

För Dara bär "huset" på en djupare mening. I försvensk
ningens spår ser hon en risk för att familjen kan splittras. Och 
ett hus i Jugoslavien blir också ett symboliskt uttryck för 
hennes önskan att hålla familjen samman. Ett hus att åter
vända till med hela familjen. Eller ett hus att locka barnen 
med. 

"Det ser ut som om du, Mile, vill skjuta upp återvändandet, 
medan Dara är mera bestämd", frågar jag.27 Dara svarar. "Nej, 
varför skall jag ensam avgöra om vi skall återvända eller inte? 
Om nu barnen vill stanna och leva här? Jag lever för dom. De 
är allt vi har i livet." Mile instämmer. "Vad skulle vi göra i 
Jugoslavien utan barnen?" 

Många jugoslaviska föräldrars syn på familjesammanhåll
ning, särskilt bland de med minnen av den samlade storfamil
jen, uttrycker en önskan att ha barnen bosatta hos sig på 
samma gård i Jugoslavien eller att ha ett i Sverige samlat 
närapå boende liv. Det är mot den bakgrunden som rädslan för 
att familjen skall splittras i Sverige och ett delat liv - och i 
värsta fall en svensk svärdotter som kräver ett "svenskt" liv -
måste förstås. Trots att livet är där barnen finns, finns också en 
hemlängtan. "Fäderneslandet suger. Hur bra det än är här drar 
hjärtat till Jugoslavien. Det är svårt att tänka sig att leva här för 
alltid." 
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"Men vad säger barnen?", frågar jag. Mile svarar. "Barnen 
tänker fortfarande omoget. De är både här och där. De vill ha 
mycket pengar när de åker till Jugoslavien så att de kan festa 
och ha kul under en månad utan några problem." Mile ser 
barnen som semesterturister i Jugoslavien. Men Dara proteste
rar. "Det är klart att de älskar sitt land." Och Mile kommente
rar. "Jag sa inte att de inte älskar Jugoslavien. Men Sverige 
suger mera i dom." 

Om återvändandet säger sig Dara och Mile inte ha haft 
något allvarligt samtal med barnen. Dara säger. "Vi är utlän
ningar överallt och detta smärtar mig mest." Mile tillägger. 
"Men barnen förstår inte detta. De förstår inte våra funde
ringar. För dom är detta likgiltigt bara de har ett bekvämt liv." 
Hela familjen bär på ett dilemma. "Nu har vi blivit vana att 
leva här. När vi är i Jugoslavien säger vi 'nu åker vi hem till 
Sverige'. Och när vi startar härifrån säger vi 'nu åker vi hem till 
Jugoslavien'. Inte heller vi själva vet längre var vårt riktiga hem 
är." 

... den svenska flickvännen 

Den äldre pojken har en svensk flickvän. Dara förefaller upp
leva hotet från sonens flickvän mera än Mile. Hon försöker 
hela tiden behålla den äldre sonen som jugoslav. Flickvännen 
aktualiserar - speciellt för Dara - hotet om ett splittrat familje
liv; att sonen och hans familj skall falla "utanför" hennes kon
troll och familjens ramar. Denna fruktan är en rädsla för 
ensamhet och att barnen skall försvenskas och försumma för
äldrarna. Mile har Dara men Dara verkar ha främst barnen 
och eventuella barnbarn. Därför vill Dara ha "inte bara ett 
sommarhus" i Jugoslavien. Den svenska flickan utgör ett hot 
mot hennes familjesyn och hennes känsla av livsberättigande. 

Daras syn på barnen, barnbarnen och familjen, handlar mera 
om självfö,verkligande än kontroll. Livet utanför familjen fram
ställs ofta i instrumentella termer: "Jag arbetar för familjen. 
Tjänar pengar för barnens framtid." Dara lever för barnen, 
med barnen och genom barnen. Hon har dessutom vuxit upp i 
storfamilj med en gemenskap som hon saknar mycket. Dara 
värnar starkt om familjesammanhållningen. Denna syn delar 
hon med många jugoslaviska landsbygdskvinnor som i den in-
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dustriella kulturens individuella självförverkligande samtidigt 
ser de särskilda generationernas växande oberoende och 
åtskillnad. Familjesönderfall hotar att urholka ett socialt 
skyddsnät som både unga och framförallt de åldrande föräl
drarna behöver i en många gånger främmande och fientlig 
värld. Bakom den ofta diffust definierade innebörden av en 
hotfull "försvenskning" och risken för att sonen skall förloras 
skymtar den verkliga hoten: kränkning, marginalisering och 
förfrämligande. Barnen "skäms för sina föräldrar". Eller någon 
har försvenskats så att "vi inte längre är hans likar". Det hand
lar om upplevelsen av ett dubbelt hot. Den omedelbart påtag
liga risken för familjesplittring och samtidigt en "underström" 
av djupare, mera svårhanterlig social och kulturell osä
kerhetskänsla. 

Jag frågar om sonens svenska flickvän är ett problem? Dara 
berättar. "När hon är hos oss, som idag, uppför hon sig inte som 
vi. De sitter på soffan och pussas och kramas. Ett sådant sätt 
har vi ännu inte accepterat. Sedan sitter hon med benen uppe 
på soffan, hon har kort kjol på sig, medan vi sitter mittemot 
henne. Detta är oförskämt. Våra barn är visserligen pojkar, 
men sedan de passerat 12 år springer de inte längre bara i 
kalsongerna. Vi har inte uppfostrats till att vara så 'öppna'." 

Det visade sig.att den svenska flickvännen "steg upp sent på 
morgonen och promenerade bara i trosorna till badrummet". 
Dara blev förskräckt och sprang efter henne med badkappa. 
Flickan blev generad och bad om ursäkt för att hon glömde 
morgonrocken. ("Hemma har hon bara systrar, så hon är inte 
van att behöva ha någon morgonrock.") Jag kommenterade att 
jag kunde förstå att det var opassande att promenera bara i 
trosorna inför pappa Mile. Men nej! Mile var inte hemma, bara 
mamma och lillebror. Och mest var det förstås för 14-åriga 
broderns skull. Detta opassande uppförande lyckades den 
stackars flickan "servera till Daras frukost" samma dag som jag 
var på besök och som också var första gången hon övernattade 
hos sin pojkvän. 

Med sitt obetänksamma, "ojugoslaviska", sätt, lyckades hon 
underblåsa alla farhågor med en "svensk svärdotter". Mile fort
sätter. "Vi kan inte tillåta att han stannar över hos henne två 
nätter i rad och sedan kommer hem. Jag skäms inte när han 
kallar mig gammalmodig. Tvärtom så blir jag sårad över hans 
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uppförande och över att han inte kan förstå hur jag känner det. 
Jag säger: 'Om du menar allvar med henne måste du förlova 
dig och då blir det något helt annat. Men om du bara tänker 
älska med henne och ha henne som tidsfördriv så tycker jag att 
ditt uppförande är både dig och mig ovärdigt'." 

Mile har ringt hem till flickan och talat med pappan. "Han 
svarade att han inte vet vad han skall göra, för ungdomen är 
sådan nuförtiden. Och att grabben verkade vara fin, så det var 
inget att oroa sig för." Mile och Dara tycker att flickans föräl
drar själva verkar vara rejält folk. Men de bryr sig inte om att 
skydda flickan och säga emot. Detta retar särskilt Mile. "Min 
son går dit som om det vore hans eget hem. Utan att anmäla 
sig, vilken som helst tid på dygnet. Jag brukar säga 'Ring och 
fråga om det passar att du kommer'. Speciellt om det är sent på 
kvällen. Men då får jag till svar: 'Vad spelar det för roll?'. 
Sådant kan jag inte tåla. Jag vet inte riktigt vad jag skall göra. 
Han är över 18 år. Han är en man. Jag vill inte slåss med min 
son. Men jag blir förtvivlad. För jag skäms så mycket över hans 
uppförande. Tänk, om dessa människor planerade någonting 
denna kväll. Har gäster. Och han bara kommer som en annan 
vilde." 

Kanske Mile menar att de inte vill bli betraktade som 
ouppfostrade vildar inför svenskar, som med sin syn på dem 
som svartskallar bara får vatten på sin kvarn. 

I försvenskningens skugga utspelas ett komplicerat spel på 
flera plan. Mellan det normativas "bör vara" och det verkligas 
"hur det faktisk är". Mellan Dara som familjens "pelare" och 
Mile som familjens "ansikte". Mellan olika kulturer och 
kulturella "roller". 

Dara "lever för familjen", ser till att barnens uppfostran 
svarar mot omvärldens förväntningar. Ett misslyckande blir 
ytterst hennes fel. Om hon misslyckas skäms Mile. Därför är 
hon ambivalent. hon är både den hårdaste kritikern och försva
raren. Mor, hustru och svärmor utspelar i henne samtidigt var 
sin kamp och strävar i olika riktningar. Till sonens försvar säger 
Dara. "Dessa människor har blivit förtjusta i vår son. Han är en 
mycket god och fin människa. Du kan inte finna ett fel hos ho
nom. Han klarar sig utomordentligt i skolan. Han hjälper sin 
flickvän med läxor, och inte bara henne utan hennes yngre 
syster också. Därför tycker flickvännens familj om honom. Men 
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troligtvis får han inte ens tack tillbaka. Hans godhet kommer 
att stå honom dyrt. Han kommer att bli utnyttjad och eventu
ella konflikter ungdomarna emellan kommer att såra honom 
mycket." 

Jag frågade Dara om hon någonsin talade med flickan om 
framtiden. Meri det har hon inte gjort. Hon har mest oroat sig. 
Men Mile har talat med sonen. "Vid ett par tillfällen har jag 
försiktigt gjort antydningar. Men han svarade bara. 'Det är 
mina problem. Jag tycker så. Jag är tillräckligt stor att själv 
fatta beslut'." Uppgivet säger Dara. "Den enda tröst vi har är 
att han inte försummat skolan. Pojken är 19 år och jag tror att 
han är för ung att ensam besluta. Och vi försörjer honom. Idag 
är livet så komplicerat att han lätt kan hamna på fel spår om 
han fattar fel beslut." 

Giftermål med svenskar: kvinnan på disko och mannen diskar 
Söndag eftermiddag i Daras och Miles hem. Vi sitter försam
lade, värdarna och jag, kring ett rikligt dukat kaffebord. Två 
tonårspojkar kommer snabbt in, hälsar och tar för sig av 
kakorna. För att sedan ursäkta sig och gå ut. Den äldre skall 
träffa sin svenska flickvän. Denna relation har som nämnts 
skapat huvudvärk för både mor och far. Det hela verkar allvar
ligt menat. De har även träffat flickans föräldrar. Visserligen 
bara hälsat på och talat litet allmänt med varandra men ändå. 
Jugoslaviska barn ingår ännu inte äktenskap så ofta med sven
skar, säger Dara och Mile, men de har sett exempel på sådana 
äktenskap som samtliga antingen var problematiska eller som 
slutade i skilsmässa. "Så bara möjligheten till äktenskap räcker 
för att ni skall bli rädda för följderna?", frågar jag. "Ja, det är 
tillräckligt. Jag känner två familjer som genom sitt barns äkten
skap med en svensk förlorat kontakten med barnet. De blev 
sedan så omvandlade att man inte längre känner igen dom. De 
är inte längre samma människor. De fostrade sina barn på 
jugoslaviskt sätt och eftersom de är av en äldre generation så 
kan de inte så snabbt ta till sig den svenska kulturen. Du 
förstår. När ens dotter tar hem en pojkvän och uppför sig som i 
en normal svensk familj, så kan inte en SO-årig jugoslavisk 
pappa tåla detta. Föräldrarna började be och råda och även 
hota. Dottern skulle tänka efter och ta reson. Att inte gifta sig 
med en svensk. Att inte alls gifta sig så tidigt. Att föräldrarna i 
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så fall föredrog en jugoslav. Och sådant. Vi känner ett par 
sådana fall där flickorna valde att gifta sig med svenskar och 
det tog inte många år innan de var skilda." 

"Varför tror ni att det blev skilsmässa?", frågar jag vidare. 
"Jag vet inte riktigt. De kom inte överens." svarade Mile. Dara 
kom med en mera konkret orsak. "Svenskarna blir snabbt 
trötta. De behöver alltid något nytt. De är inte intresserade av 
långa relationer. Det märkte jag på jobbet. Mina svenska 
kvinnliga arbetskamrater frågade mig ofta hur jag orkar tåla en 
man som förtrycker mig. 'Hur då?', frågade jag. Den ena hade 
sällskap med en jugoslav och hon sade: 'Ni jugoslaviska kvinnor 
lever under era mäns förtryck och terror'. De tror att våra män 
plågar oss och att vi måste tåla det. Men detta är inte sant. Vi 
vet vilka våra kvinnliga förpliktelser är och vilka som är 
männens." 

Mile blandade sig i samtalet. "Bara som exempel - hos oss 
kan vi inte fatta eller acceptera att kvinnor på lördagar går på 
disko eller på fest och att mannen blir kvar hemma och diskar." 

Mile fortsätter. "Det är många unga män som är bara 6-7 år 
äldre än vår äldste son som har genomlevt en skilsmässa och 
åter idag bor med sina föräldrar. Medan de betalar underhåll 
för sina barn." 

Att tvingas leva ensam. Eller få ett barn som man förlorar i 
och med skilsmässa. Eller att få en svensk som familjemedlem, 
som inte klarar av den jugoslaviska kulturen. Hoten är många 
och funderingarna likaså. Enskilda livshistorier blir till van
dringshistorier och belägg för det hotfulla i ett liv fyllt av rädsla 
för utanförskap. I nästa avsnitt skall vi, med två människors 
livsöden, belysa ytterligare några av utanförskapets aspekter. 
Dels hur diskrimineringen i storsamhället gestaltar sig. Men 
dels också hur den egna etniska gruppens tillhörandeskap visar 
sig kunna vara även en taggig närhet. 



5 
Marta och Vida 
Kulturkonflikt, diskriminering och utanförskap 

I Lilla Juga finns olika sociala och kulturella grupper. Deras 
värderingar och beteenderegler avgränsar samhörighet samti
digt som de definierar överskridelse av samma tillhörighet. Ett 
brett fält av mikrovärldar, samlade kring släktskap, vänskap, 
grannskap och gemensamt invandrarskap, flätas samman till ett 
komplext socialt mönster, skiftande över tid, i integrationspro
cessens spår. 

Landsbygdsutvandrare, liksom Dara och Mile, ingår med 
sina släktingar och vänner i detta spänningsladdade och förän
derliga sociala landskap. I deras fall såg vi hur social differen
tiering och intern flyttning splittrar upp det gamla grannskapet 
med sin bestämda samhörighet. Detta för med sig social och 
kulturell osäkerhet, rädsla för försvenskning och oro inför hot 
om splittring av familj och kulturell tillhörighet. Saknaden efter 
den forna gemenskapen uttrycker kulturmötets och kul
turbrytningens våndor. 

Generellt sett utgör Lilla Juga en gemensam social scen, ett 
omedelbart sammanhang, där konkreta "strider" mellan olika 
strävanden och föreställningsvärldar utkämpas. Dessa motsätt
ningar är förankrade i etniska, generations-, köns- och klass
mässiga spänningar. Degradering och diskriminering under
stryker dessa spänningar i det konkreta vardagslivet. En vanlig 
form av reaktion, försvar bakom en kulturell skyddsmur, har vi 
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illustrerat med konflikterna i Daras och Miles familj. Vid sidan 
av sådana reaktioner kan man också möta människor som sö
ker integrera de mötande kulturvärldarna. Speciellt när det 
gäller att överskrida sociala eller kulturella "gränser", eller när 
kampen för ett eget liv på egna villkor tar form av kollektiv 
medvetandeproduktion och eget kulturbygge, har styrkan av 
ett, i den egna etniska gruppen förankrad gemenskap visat sig 
vara av fundamental betydelse. För ett skydd mot uteslutning, 
isolering och ensamhet, som ligger så nära till hands när man 
överskrider kulturella beteendemönster. 

Just i detta avseende har jag speciellt intresserat mig för vad 
som sker i kvinnornas vänskapskretsar. Väninnegrupper har i 
regel vuxit fram spontant. De har inte organiserats kring en i 
förväg definierad målsättning eller ett genomtänkt "budskap". 
En egen kollektiv hållning har snarare utvecklats med tiden. 
Detta har skett i samspel mellan den lokala scenens var
dagsverklighet och de olika sociala och kulturella kretsarnas 
egen historia. Eller på basis av samlade erfarenheter, i skär
ningspunkten mellan konkret vardag och specifik socio
kulturell "historia". 

Uppkomsten av vänskapskretsar bestäms ofta av social 
likhet och geografisk närhet. Men också av tillfällighet. Man 
skall naturligtvis inte underskatta individuellt tycke och sympa
tier som grund för vänskapsband. Solidaritet med andra kvin
nor och generositet har ofta nämnts som förklaring till varför 
man uppskattat en väninna. Omvänt har en reserverad hållning 
gentemot någon ofta motiverats med att de styrs av egenkärlek, 
egoism och vill gå "sin egen väg" utan att ta hänsyn till andras 
åsikter, allmän opinion och så vidare. Trots att många påtalat 
lokal "övervakning" och påfrestande skvaller, har en "flykt" från 
den egna gruppen ytterst sällan ansetts som något bra. Samti
digt förekommer det naturligtvis av olika skäl ett "utanförskap" 
utanför de olika kretsbildningarna. 

I de olika väninnegrupper som jag har lärt känna ingår både 
frånskilda och gifta kvinnor. Flertalet av kvinnorna är också 
starka personligheter. "Vakna" kvinnor som värnar om sitt eget 
liv. Med sin kritiska hållning har de varit utmanande och inte 
så sällan kommit på tvärs mot "traditionell" opinion. Men "tude 
slusaj, svoje svidaj", det vill säga lyssna på andra och tyck själv, 
är ett ordspråk som en av kvinnorna använde för att under-
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stryka nödvändigheten av att både ta vara på sig själv och att ta 
hänsyn till vad andra tycker. Denna form för social balansgång 
tycks särskilt ha utvecklats i de väninnegrupper som bär på ny 
kulturell mening och nya förhållningssätt i kulturmötet och 
kulturbrytningen. Grunden för sammanhållning i dessa vän
innegrupper är en förmåga till ömsesidig anpassning, ett stort 
inslag av ömsesidig hjälpsamhet, intern jämlikhet och inte 
minst ett utåtriktad socialt engagemang. Denna förmåga till 
jämvikt mellan personlig utveckling och gruppanpassning är 
viktig att uppmärksamma. Den har visat sig vara betydelsefull, 
också för att förstå när "utanförskap", ensamhet och isolering, 
uppkommer. 

I det följande beskriver jag två "utanförstående" kvinnors 
erfarenheter och livsöde. Det handlar om två frånskilda kvin
nor, Marta och Vida, där både skilsmässa och arbetssituation 
liksom även "individualismen", som den ena kvinnan själv 
uttryckte det, problematiserat deras liv. Men också diskrimine
ring och kulturell "osäkerhet". 

Marta och Vida - två vägar till utanförskap 

Både Marta och Vida hade anknytning till Lilla Juga. De var 
genom sina män ingifta i några av Lilla Jugas stora släkter. 
Själva saknade de egna släktingar på platsen. Efter skilsmässan 
flyttade båda två till nära förorter. Bägge besvärades av 
"skvaller" och "ytlig, påtvingad, närhet" i Lilla Juga. De ville 
leva sina liv. Men här slutar likheterna. 

Vida, en fin familjeflicka från storstaden, bearbetar nu som 
städerska sin klassmässiga degradering. Hon är förhållandevis 
uppgiven. Gentemot svenskarna känner hon sig som en icke
accepterad "åskådare" och möter en "artig kyla" som svar på 
hennes försök till närmande. Gentemot jugoslaver känner hon 
sig som utanförstående. Dels av egen fri vilja och dels på grund 
av deras "bondskhet och skvaller". "De är inte av mitt stånd" 
säger hon på nästan aristokratiskt maner. Den sociala tomhe
ten i Vidas tillvaro avbryts då och då av släktbesök från 
hemlandet. Och med sin ensamhet illustrerar Vida vad som 
kan hända då livet blir problematiskt. Som klient möter invan
draren en offentlig omsorg som förmedlar dubbla budskap. Å 
ena sidan krävs - när det skall dras in på budgeten - att invan
drare åberopar ett traditionellt släktsamhälles sociala nätverk; 
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ett nätverk som inte alltid finns. Å andra sidan krävs att man 
skall bli som svensk, överge traditionella värderingar och sitt 
släktberoende, bli "stark i sig själv". 

Marta är från landet och har inte fått någonting gratis. 
Varken börd eller utbildning. Martas liv gav henne kampen 
som gåva. Uppväxten i bondesamhällets strävsamhet gav henne 
sociala färdigheter. Hon vet att tillvarata gemenskapen när hon 
själv så önskar och att distansera sig utan att bli helt förvisad. 
Stark men också ensam. Beundrad och beklagad. Med sitt liv 
personifierar Marta särlingen. Hennes kamp visar på den 
svenska myndighetens okänslighet när det gäller att höja sig 
över sin egen stereotypa bild av invandrarkvinnan. Men hon är 
allt annat än medioker. Tvärtom spränger hon "lagom"-mallen. 

Marta: Det svarta fåret och flocken 

Marta är en 36-årig ensamstående mor till två barn. Efter 
skilsmässan från sin jugoslaviska man flyttade Marta tillsam
mans med dottern och sonen, bägge nu tonåringar, in i en ny 
lägenhet i en grannförort till Lilla Juga där familjen tidigare 
bodde. Marta är speciell i många avseenden. Hon är självstän
dig och ambitiös. Trots diskriminerande utbildningssystem har 
hon lyckats vidareutbilda sig. Nu driver hon en egen frisersa
long. Hon tillhör också de människor som finner sina lands
mäns täta grannskap påfrestande. Marta betraktar sig själv som 
en särling som vill leva sitt liv på sina egna villkor, även om 
detta kolliderar med den allmänna livsstilen. När omgivningens 
tryck övergick i skvaller och förtal flyttade hon. Numera lever 
hon ganska tillbakadraget och rätt ensam. Hon funderar på att 
flytta ännu längre bort från sina landsmän. Hon är hårt engage
rad i sitt arbete och sina barn, har litet umgänge och sparar 
mycket för huset som hon bygger i hemlandet. 

I samband med våra långa promenader, som hon annars 
oftast gör ensam, berättade hon för mig om alla finesser vid 
planeringen av finanser och affärer i stort. Hon är en i ekono
miska frågor mycket bildad kvinna. Jag fick en känsla av att 
hon tillhör de sällsynt begåvade affärskvinnor som inte inryms i 
den vanliga bilden av invandrarkvinnor. Det är inte endast 
hennes affärsbegåvning som gjorde henne ovanlig, utan även 
hennes tystlåtenhet, envishet och principfasthet. Denna "stil" 
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bryter mot vad som är vanligt. "De gillade inte att jag vill vara 
för mig själv, leva mitt liv, gå ensam långa promenader och 
envist fortsätta skolgången trots alla svårigheter. De gillar inte 
att jag lyckats, alla odds till trots, inklusive konflikterna med 
min man." 

I en mening flydde hon. Hon flydde från "de andra" och 
deras tryck. Utan att finna nya referensgrupper och en ny 
förankring. Jag vet inte om hon blivit lyckligare i sitt livsval, 
men hon är klart ensammare än de många kvinnor jag träffade 
som också skilde sig men blev kvar i Lilla Juga. Andra affärs
kvinnor har omfattande kontakter med sina kvinnliga lands
män. Andra frånskilda kvinnor har inte avsiktligt brutit kontak
terna med sina bekanta. Marta är speciell. 

Marta påminde mig om den klassiska romanen "Fröken" av 
den jugoslaviska nobelpristagaren lvo Andric. "Fröken" är 
också en begåvad affärskvinna. Ett finansgeni. Till följd av sitt 
särlingskap - ett för dåtida sekelskifteskvinnor ovanligt intresse 
att arbeta med penningutlåning och penningplacering - hamnar 
hon i marginalen av samhället. Hon var en alltför klok kvinna, 
en föregångare "utanför" sin tid, med en asketisk hållning och 
en enkelhet som bedömdes som okvinnlig. "Fröken" ägnade sitt 
liv åt arbete och valde ensamhet framför sällskap med folk som 
inte förstod henne och inte ville acceptera henne. 

Handlingen i "Fröken" fångar även det svarta fåret utanför 
flocken och flockens reaktion. Men flocken idag ser lite 
annorlunda ut än på "Frökens" tid. Marta är inte unik i sin 
inställning till arbete och intresse för finanser. Det som gör 
henne ovanlig är snarare att hon valt yrkeslivet framför äkten
skapet och ensamheten framför den trygghet som grannskap 
och vänskap också betyder. Speciellt i invandrarskapet. 
Flocken bryr sig om henne, trots att hon "flytt". De bevakar 
hennes liv på avstånd, hör sig för och hör av sig, önskar henne 
väl och är stolta över henne. 

Det var faktiskt flera andra kvinnor som uppskattande 
påpekade för mig att Marta var en sån kvinna som utbildade 
sig trots stora svårigheter och som driver eget med framgång. 
Men de sade också att Marta försvenskats och inte finner de 
själva fina nog som umgänge. 

Marta representerar en människa som vill gå sin egen väg. 
Med sitt alternativa levnadssätt betraktas hon av andra kvinnor 
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som både ett hot och en möjlighet. Dom iakttar, väntar och 
väger. Genom detta representerar Marta andra möjligheter 
samtidigt som hon avgränsar vad som är normalt. 

Martas strävsamma liv 
Marta invandrade till Sverige i början av 70-talet. Två år efter 
invandringen skilde hon sig. I Jugoslavien gick hon 8-årig 
grundskola och två års oavslutad lärarutbildning. Dessutom en 
3-årig frisörutbildning. Den svenska yrkesutbildningen består i 
intensiva studier i engelska (ett år), kontorsutbildning för data
behandling (två år) samt en del andra allmänbildande och fort
bildande kurser. Under tiden skötte Marta de små barnen och 
förvärvsarbetade först i fabrik och senare som städerska. Hela 
tiden sparade hon och köpte sedermera den frisersalong som 
hon nu driver. Nu tjänar hon bra med pengar och menar att det 
blir ännu bättre i framtiden. Det hela tog drygt tio år. Från 
skolbänken i Jugoslavien till välförsörjd egen företagare i 
Sverige. 

Marta har, som hon uttryckte det, "flyttning och kamp i 
blodet". Efter flyttningen till Belgrad bodde Marta i den 
gemensamma familjen med far och farbroderns familj. Båda 
bröderna, far och farbror, var hantverkare. Familjen hade flyt
tat till Belgrads omnejd från södra Serbien, trakter där migra
tion, hantverk och handel traditionellt utvecklats till överlev
nadskonst. Söderns migranter är kända som skickliga och fram
gångsrika invandrare i Belgrad. "Flyttning och kamp i blodet", 
som hon själv uttryckte det, är ett kulturellt arv som präglat 
Martas barndom och uppväxt och blivit en viktig resurs i 
Sverige. 

Redan som liten var Marta ensam hjälp till sin mamma som 
var arbetare och också hade en gård att se efter. Fadern var till 
en början tjänsteman i Belgrad och "besökande pappa". För att 
förena sig med honom flyttade de till en by nära Belgrad. Det 
var först mormor och morfar som for. Sedan kom Marta och 
mamma. "Från början levde vi tillsammans med mormor och 
morfar. Mormor tog sedan sina barn till oss, moster och 
morbröder. Sedan tog pappa sina bröder till Belgrad." 

Så flyttade de allesammans. Men efter ett tag ville modern 
bort från tjocka släkten: "Sedermera flyttade jag och mina 
föräldrar till en hyreslägenhet i grannskapet. Den tidiga barn-
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domen präglades av mamma. Pappa var ofta borta på jobbet. 
Det kom ibland kvinnor med familjer på besök, men mamma 
var inte typen för kafferep. Hon har varken rökt eller varit en 
kaffe- och skvallermänniska. Andra kvinnor flockade sig inte 
speciellt kring henne. Besöken var bundna till lördagar eller 
söndagar. Mera som familjebesök." Mamman blev en förebild. 
Att ha sitt liv i fred. Hon önskade också att Marta skulle "ägna 
sina krafter åt utbildning istället för åt löst pladder". 

"Jag gick i skolan och hade samtidigt mycket hushållsarbete. 
Jag var en duktig elev och föräldrarna var stolta över mig. De 
behövde inte kräva att jag skulle läsa. Jag ville det själv. 
Mamma kunde inte hjälpa mig, även om hon ville. Hon var 
outbildad arbetare." Martas ambitioner var stora. 

"I skolan var jag mönsterelev. Men föräldrarna var fattiga. 
Hade fyra barn att försörja och en hög hyra att betala. De hade 
svårigheter med att köpa skolböcker till mig. När jag påbörjade 
lärarutbildningen behövde jag lära mig spela ett instrument. 
Föräldrarna hade inte råd att köpa dragspel som jag valt som 
mitt instrument. Jag hade det mycket svårt. Föräldrarna trodde 
att det skulle ordna sig på något sätt, men jag såg att jag höll på 
att halka efter. Både första och andra årets dragspelsövningar 
skulle jag gå om. Jag behövde låna ett dragspel av en väninna 
som bodde långt hemifrån. På det andra året samlades svåra 
prov. Nya böcker som föräldrarna inte hade råd att köpa och 
som jag måste låna av kompisar. Och så dragspelet. Jag fick 
vandra 2,5 timme för att komma till min kompis och så tillbaka. 
Hos henne fick jag vänta för att hon skulle bli färdig med sin 
övning. Öva själv, stressa för att inte störa och sedan skynda 
hem. Jag började komma efter med läxorna. Då var jag 
tvungen att avbryta min lärarutbildning och söka mig till en 
yrkesutbildning. Frisörutbildning. Lärarutbildningen varade i 5 
år men hantverksutbildningen var kortare så jag kunde börja 
tjäna pengar betydligt tidigare. Så avslutade jag frisörskolan vid 
19 års ålder." 

Marta började arbeta och gifte sig samtidigt. "Föräldrarna 
var stränga. Jag fick inte gå på bio eller dans. Så jag såg äkten
skapet som en befrielse. Jag blev också den första i familjen 
som skilde sig. Jag tror det var fel från början. Om föräldrarna 
inte hållit mig så hårt skulle jag inte ha gift mig. Mina ideal var 
att studera. Men jag var av omständigheterna tvungen att välja 
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en annan utbildning. Min man var elektriker. Innan han träf
fade mig hade han ett misslyckat äktenskap bakom sig, trots att 
han endast var 24 år. Detta chockerade mina föräldrar. Dom 
hade varit emot att jag gifte mig med honom. Därför gifte jag 
mig kanske med honom på trots." 

Marta och hennes man flyttade ihop före bröllopet. Ett par 
år efter giftermålet fick hon barn. Det var då som hennes man 
ville till Sverige, för hans föräldrar var där. Men Marta började 
tvivla: "Jag ville inte utomlands. Jag såg att mitt äktenskap var 
en miss redan då. Och att då resa till ett främmande land 
skrämde mig. Han var sjukligt svartsjuk och plågade mig på 
alla möjliga sätt." Men de reste. "Hans föräldrar mötte oss så i 
Sverige. Svärfar ordnade arbete åt min man i fabriken där han 
själv jobbade. Vi fick vänta på bostad och under tiden bodde vi 
samman med svärföräldrarna. Där blev vi kvar i två år. I 
Sverige fick jag varken väninnor eller bekanta. Min värld 
bestod av min man, svärföräldrarna och min mans farbrors 
familj." 

Martas skakande berättelse om orsakerna till händelserna 
kring skilsmässan handlar om isolering, konflikter med svär
föräldrarna och maken. "Eftersom jag blev besviken på min 
man drogs jag inte till hans familj heller. I mitt äktenskap och i 
min mans familj fann jag motsatser till allt som jag var van vid. 
Hans föräldrar var från landet och primitiva. Jag dro,,gs in i mig 
själv. De människor som har skickat dig (alltså A.A.) till mig 
lärde jag känna först efter det vi flyttat till egen lägenhet. I 
samband med en kris blev de till stor hjälp." 

Grannarna i Lilla Juga träder in 
"Det hände en bilolycka. Min man brukade varje lördag och 
söndag hämta hem sina föräldrar på lunch. Vi bodde då i egen 
lägenhet en bit ifrån svärföräldrarna. Denna lördag krockade 
han. Alla tre var skadade, men mest min man. Han kördes till 
sjukhuset. Själv satt jag hemma och väntade. Lunchen blev kall. 
Natten kom. Jag visste inte vad som hade hänt och vad jag 
skulle göra. Först dagen därpå kom tolk och polis hem och 
meddelade att min man låg på intensiven. Jag blev rädd. Vad 
skulle jag ta mig till? Jag kunde ingenting. Jag talade inte 
svenska. Två små barn hemma varav en 2 månaders baby. 
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Barnvagnshjulen var kvar i den krockade bilen. Hur skulle jag 
ta mig till sjukhuset?" 

Martas fullständiga uppgivenhet kommer fram i ljuset. Det 
var också då, när paniken grep henne, som Marta tog tag i sitt 
eget liv. "Då kom jag att tänka på Nada och Mika, dom som 
har skickat dig (alltså A.Å.) till mig och som jag träffat i 
samband med deras besök hos svärmor. Dom kom på en gång. 
Nada tog hand om barnen och Mika skjutsade mig till sjukhu
set. Jag var i ett chocktillstånd. Men likväl såg jag min räddning 
i själva tragedin. Det kändes som hjälpen kom 'från ovan'. Nu 
kunde jag avsluta detta kaos." 

Grannarnas roll i denna kris visade sig avgörande för Martas 
framtid: "Under min mans sjukhusvistelse stod jag ensam med 
familjen. Då spelade Nada och Mika en viktig roll i mitt liv. De 
kom till mig varje dag och lärde mig gå och handla. Utan min 
man stod jag till att börja med helt hjälplös i ett land som jag 
aldrig lärt känna. Men nu kände jag för första gången vad jag 
personligen är. Jag kan stå på egna ben." 

Men friheten blev kortvarig. Den "äktenskapliga" kontrollen 
fick andra former som stärkte Martas beslut att skiljas: "De 
gamla skrevs ut från sjukhuset och flyttade in till mig. Följden 
blev än värre vakt och kontroll än vad någonsin mina föräldrar 
eller maken varit. Detta påverkade mitt beslut att skiljas. Tidi
gare hade jag inte klarat av det. Jag samlade kraft, for till sjuk
huset för att be min man låta mig åka till Jugoslavien. Jag sa att 
jag skulle lämna barnen till mina föräldrar och genast komma 
tillbaka för att kunna börja arbeta. Jag sa att nu när han var 
skadad ville jag bidra till försörjningen. Han gick med på det, 
men blev misstänksam. För nu när han var så skadad var han 
ännu svårare att tas med." 

Martas äktenskapliga konflikter bottnade mycket i hennes 
fortsatta intresse för att läsa och utbilda sig, vilket irriterade 
hennes man: "Jag köpte en roman en gång och han fick ett 
raseriutbrott och tog upp en stol för att slänga på mig medan 
jag stod där med en liten baby i famnen." 

Missförhållandena var kända för andra jugoslaver som ville 
hjälpa Marta. Men det avgörande steget måste hon ta själv. 
Marta åkte till Jugoslavien för att lämna barnen till sina föräl
drar. "Men jag hade inte kraft nog att tala med dom om skils
mässan. För de skulle säga: 'Du har gjort ditt val och vi har 
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försökt hindra dig.' När jag reste från Jugoslavien visste de inte 
att jag åkte till Sverige, beredd att börja om från grunden. Utan 
bostad och arbete. Praktiskt taget som att starta från noll." 

Tillbaka i Sverige startade Marta med att övernatta hos sin 
man. Hon meddelade honom beslutet att skiljas. '"I morgon vill 
jag inte se dig här' var i princip vad han sa. Jag sov på soffan. 
På morgonen gav han mig utbetalningskortet med barnbidra
get. Jag skulle till bostadsförmedlingen, till posten, men jag 
bara irrade omkring som en herrelös hund." 

Denna svåra tid var traumatisk men också frigörande. "Jag 
tog dagarna som de kom. Utan förväntningar. När det ljusnar 
är det gryning, när mörkret faller är det kväll. Jag kände mig 
utlämnad och bara flöt i strömmen av naturkrafter som jag inte 
hade kontroll över. Morgondagen fanns inte." 

Martas berättelse var rörande. Jag fick en bild av en 
människa som står utanför sitt eget liv och som ser på sig själv 
som en del av okontrollerbara naturkrafter. "Ingenting kunde 
chocka eller förvåna mig. Endast barnen höll mig vid liv." 

"Jag måste arbeta. Jag skall arbeta. De orden började eka i 
djupet av mig redan på resan tillbaka till Sverige. Nu skall jag 
börja ta fullt ansvar för barnens försörjning. Jag kan inte 
svenska. Måste lära mig svenska." 

Även nu kom grannarna in i bilden. "Jag träffade några jugo
slaver som jag mött tidigare. De fick höra talas om skilsmässan. 
'Va? Har du återvänt? Hur vågade du sova hos honom? Kom 
till oss, kom och drick kaffe.' Så jag följde med dom. De erbjöd 
mig att övernatta hos dom. De var räddare än jag för vad min 
man skulle tycka om deras hjälp, men de ställde upp. Det var 
oerhört viktigt för mig att bli emottagen som en vän. Mina 
egna första kontakter. Där stannade jag 10-12 dagar. De 
hjälpte mig mycket. Mica fann arbete åt mig på det lokala 
ålderdomshemmet. Hennes man fann en lägenhet åt mig. Jag 
hade pengar kvar från barnbidraget till hyran och fick ändå 50 
kr över. På ålderdomshemmet kunde jag äta." 

Martas berättelse om skvallret liknar Daras och de andra 
kvinnornas. Det är fascinerande hur snabbt en samling balkan
bor "tillämpar" landsbygdskulturen i Sverige. Alla känner till 
allt om alla. Men mitt i denna, ofta påtvingade, provinsiella 
närhets förbannelse finns också den gamla byns styrka och 
hjälpsamhet. "De vänner jag kände hjälpte mig mycket. De tog 
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hand om mig och förmedlade kontakter. De erbjöd sig att låna 
ut pengar till flygbiljett så att jag skulle kunna hämta hit 
barnen. Jag reste till Jugoslavien. Tillbaka i Sverige fick jag 
dagmamma. Arbetet flöt fint, lönen kom och tillvaron stabilise
rades." 

Under denna period byter Marta jobb med hjälp av sina nya 
vänner. "Jag fick vikariat som städerska med hjälp av vänner. 
Sedan hjälpte mig vännerna också till ett jobb på fabriken där 
de själva arbetade. Jag fick ett bra och rent arbete. Plockade 
med pincett och byggde in enheter till små maskindelar. Jag var 
egentligen ointresserad av arbetet, men trivdes på arbetsplat
sen. Ren avdelning, rent och enkelt arbete, bra lön. Regelbun
den arbetstid, utan skift." 

Men Marta ville uppåt, hon ville fly "flocken". "Där jobbade 
jag i två år. Där flockades jugoslaver. Och skvaller. Bakom 
ryggen hörde jag min story tre, fyra, fem gånger. De sökte 
kontakt bara för att få nytt bränsle till skvaller. Utan egentligt 
intresse för min person eller allvarligt syftande vänskap. Jag 
ägnade mig åt dagliga rutiner. Barn och familj. Och hade tack 
och lov bra hälsa." 

Liksom i Daras fall var Marta bättre utbildad och skilde sig 
från mängden. Hon hade ett fåtal vänner vid sin sida. Till skill
nad från Dara som mötte öppen avundsjuka och skilde sig från 
kamraterna genom "finare" arbetsuppgifter blev Marta 
"avskild" genom skvaller på ett fördolt sätt. Men hon ville också 
själv stå vid sidan om. Hon hade samma arbete som de andra 
kvinnorna, men en annan stil. Hon "höjde sig ovanför flocken", 
som hon uttryckte det; med sin tystnad. 

Utanför arbetsplatsen förblev hon reserverad. "Jag höll 
kontakt med det fåtal vänner som stött mig från början. Men 
det var gifta par som mest gick på familjevisit. Jag var frånskild. 
Kände mig lite utanför. I det läget träffade jag en äldre från
skild jugoslaviska. Denna kvinna hade haft en vuxen son och 
upplevde allting annorlunda. Till henne kunde jag komma alla 
tider på dygnet och öppna mitt hjärta. Hon ställde upp som 
barnvakt när jag behövde det. För att gå till läkare eller tand
läkare till exempel." 

Marta lämnade fabriken. Mycket på grund av skvaller, men 
också för att hon ville gå vidare. "Jag slutade på fabriken på 
grund av skvallret. Det började gå runt. Samtidigt insåg jag att 
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jag inte hade någon framtid där. Under den sista perioden gick 
mitt blodtryck ner för mycket. Jag tror att det yttre trycket och 
min ensamhet hjälpte till att skapa denna sjukdomsbild. Läka
ren rekommenderade mig att ändra levnadssätt och att akti
vera mig. Om jag inte var så speciellt intresserad av mitt arbete 
tyckte han att jag skulle gå omskolning. Men han sa också att 
jag inte kunde få betalt under omskolningen. Under den här 
tiden då jag medicinerar mot lågt blodtryck hjälper min 
väninna mig mycket. Hon kommer på morgonen, väcker och 
tar hand om barnen." 

Den långa kampen: Martas yrkeskarriär bö,jar 
Marta bestämde sig för att bli kontorist. Men vägen dit var lång 
och svår. Hennes utbildningshistoria vittnar om stor energi och 
ännu större envishet. Men den vittnar också om ett medvetan
degörande. "Så småningom började jag kontorsutbildningen. 
Eftersom jag dittills levt isolerad, så fick jag först i skolan se 
vilken plats invandrarna har i samhället och i relationen till 
svenskarna. Det blev en sorts politisk skolning också." 

"Först var det väntan. Alla tester. Kommer jag att passa för 
utbildningen? Min läkare var envis och en ständig hjälp. Han 
insisterade på att mina nervösa besvär och mitt blodtryck 
krävde arbetsbyte. Han stödde mig gentemot myndigheterna 
och gav mig styrka när jag började tvivla. Myndigheterna 
krånglade. Kommer jag verkligen att passa för arbetet? lnvan
drarkvinna på kontor? Test i svenska. Tester, tester. Jag 
klarade alla tester och väntade på att de skulle kalla mig. När 
jag ringer och frågar säger de att de har tappat mina papper. 
Jag måste göra alla tester en gång till. Jag tror inte på 'tappade 
papper' utan att de inte vill ha mig. De vill inte ha utlänningar i 
kontorsutbildning. Jag tvingas göra om alla tester på AMU. Nu 
kommer nya frågor, nya krav. Kan jag svenska? Databehand
ling? Svenskkursen har jag redan klarat, säger jag, med högsta 
betyg. Åter väntan. Ovisshet och oro. Vad har hänt? Kallelse 
kommer inte. 'Du finns inte i elevförteckningen', var den åter
kommande kommentaren. Så förlorade jag en hel termin i 
uppringningar och väntan kring min plats och mina betyg. För 
nästa termin var det inte säkert att det fanns plats för mig. Jag 
började gripas av panik. Jag fick göra om alla tester. Är dom 
ute efter att underkänna mig? Kommer jag att klara mig den 
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här gången? Jag förberedde mig igen och klarade mig trots min 
nervositet." 

Allt väntande tog 2,5 år. I efterhand ser Marta på det hela 
som en utdragen diskriminering och som ett slöseri. "Vilket 
slöseri. Jag fick pengar från sjukkassan hela tiden. Jag skulle 
sitta hemma och vänta. Varje gång jag klagade kallades jag in 
till samtal som alltid gick ut på att de ville avråda mig från att 
gå kursen. De insisterade att jag skulle söka restaurang, kök, 
vård och liknande. Jag hade den känslan att deras avsikt var att 
just invandrarkvinnor skulle söka sådana utbildningar och inte 
kontor. 'Varför vill du inte bli hårfrisörska?', frågade de. 'Jo, 
därför att jag vill läsa. Jag har alltid velat läsa.' Jag berättade 
att mitt yrke var ett tvångsval i ungdomen då jag inte fick 
avsluta lärarutbildningen. Nu ville jag göra det jag alltid hade 
önskat. Jag mötte misstro och började tvivla. Kommer någon 
att vilja anställa en invandrarkvinna på kontor? Gör jag fel? 
'Och vem vill anställa en hårfrisörska utan arbetserfarenhet?', 
frågade jag. 'Du borde komplettera din hårfrisörutbildning om 
du inte vill gå köksutbildning', sa de om och om igen. De 
tryckte på dessa två alternativ." 

Ovanstående långa mardröm är en direkt återgivning av 
Martas redogörelse. Trots den långa och envisa kampen om 
kontorsutbildning återkom kravet på att pröva frisöryrket. "Det 
fanns nåt som hette frisörernas hus på lslandstorg. Där skulle 
de lära ut 'noviteter', det vill säga det nya som jag inte kunde. 
Jag gav upp mina drömmar om kontorsutbildning och besökte 
frisörernas hus. De tog kyligt emot mig. De frågade först om 
jag hade arbetat. 'En kortare tid i Jugoslavien', sa jag. 'Är jugo
slaviska salonger privata eller statliga?', frågade de sedan. 
Mellan dom anställda utväxlades menande blickar. Ett tyst 
mummel dom emellan. Jag blev osäker. De sa att de inte hade 
tid för såna elever som jag. Nybörjare. Jag kände nu vad 
diskrimineringen betydde. Du får inte läsa kontorsutbildning. 
Du räcker inte till för fortbildning i frisöryrket." 

Marta fortsatte att propsa på kontorsutbildningen. "Men de 
krävde att jag skulle gå igenom en psykologisk testning. Då 
kom jag att tänka: 'Är det bara min lämplighet de vill testa. 
Eller undrar de om jag är riktigt normal som håller på och 
insisterar så? Varför detta test nu?' Testet visade att jag skulle 
klara av det. Jag har grunderna. Det blir inte fel yrkesval, sa de. 
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Sen fick jag en preparandakurs som bara utlänningar som 
siktade på kontorsutbildning skulle gå. Svenskar gick denna 
prepkurs endast om de saknade grundskola. Utlänningar gick 
den för att komplettera svenskan oavsett vilken poäng de får 
på den obligatoriska svenskkursen. På kursen satt också 
akademiskt utbildade kvinnor från Östeuropa liksom svenska 
ungdomar och kvinnor utan avslutad grundskola. Kan du tänka 
dig vilken förnedring för mig? Efter flera avslutade kurser i 
svenska skulle jag gå ännu en kurs i svenska." 

Vårt samtal avbryts av Martas ropande barn. "Mamma, du 
ska komma ihåg att tvätta gympakläderna för i morgon." Marta 
reser sig och stoppar kläderna i maskinen. 

Diskriminering 
Vad Marta tyckte om förhållandena under studiegången kan 
förenklat sammanfattas som diskriminering. "I min grupp på 9 
elever var svenskarna de svagaste. De kunde inte stava och 
kunde ingen grammatik och i matten saknade de elementära 
grunder. Men de behövde inte gå omvägen via tester även om 
de fortfarande räknade på fingrarna. Några utländska kvinnor 
föll snabbt bort. När vi hade skrivning i svenska hade de under 
medel och uteslöts. Men svenskarna som också hade under 
medel i matte blev kvar. De polska flickorna kom i uppror och 
protesterade mot denna uteslutning. De var offensiva, därför 
att de inte visste hur man uppför sig i Sverige. De kände inte 
till att man inte ställer frågan: 'Varför faller inte svenskarna 
bort?'." 

Den solidaritet som de polska flickorna visade bidrog till 
utvecklingen av Martas egen medvetenhet. "De polska 
flickorna gjorde mig klar på hur jag själv hade förändrats och 
anpassats till att stillatigande finna mig i, att vänta på deras 
(svenskarnas) beslut. Polskorna hade inte själva låtit sig tram
pas ner. De sökte kontakt med kvinnor som föll bort från 
undervisningen. Polskorna försökte få dom att komplettera 
svenskan på egen hand och komma tillbaka. 'Lär svenska och 
kom igen', insisterade de. Kvinnorna kände sig stärkta, men då 
kom bromsen från utbildningsmyndigheten. Trots att vi kollek
tivt protesterade och grät för att de skulle tas till nåder så 
hjälpte varken våra protester eller våra tårar. Aftonbladet var 
där. Men det hjälpte inte heller." 
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Man kunde tänka sig att de svenska kamraterna skulle stödja 
invandrarkvinnorna. Istället förefaller det som . om de svaga 
skyddar sig sig själva genom att, som i det här fallet, hålla sig 
passiva och distansera sig från invandrarna. Diskrimineringen 
har här skapat splittring, snarare än solidaritet mellan invan
drare och svenskar.1 "Under hela utbildningstiden var sven
skarna och utlänningarna samlade i separata grupper. Speciellt 
när vi tog upp orättvisorna drogs svenskarna tyst in i sig själva, 
isolerade från oss. De ville inte diskutera öppet med oss om det 
hela utan tystnade. Skyddar de sina intressen kanske? Vi blev 
mycket irriterade. Bråkaqe och krävde en diskussion för att alla 
skulle tala ut om sina tankar. Svenskarna förblev tysta och 
förtalade oss i sina grupper. Bakom ryggen på oss. Men i 
matsalen var svenskarna alltid tillsammans och snacksaliga." 

I diskrimineringen ser Marta en förutsättning för att sven
skarna skall behålla sitt överläge. Solidariteten uteblev för den 
skulle drabba svenskarna själva. Deras tystnad var inte en följd 
av osäkerhet utan en avsiktlig handling: "De vågade inte 
protestera för de kunde drabbas själva. De var avundsjuka på 
oss som var bättre utbildade än dem. Vi hade inte behövt 
räkna på fingrarna. Men utländska kvinnor måste ha akade
miska studier i ryggen för att överhuvud taget få tillträde till 
denna kontorsutbildning." 

Trots att Marta nämner splittringen mellan eleverna så ser 
hon inte sina svenska kamrater som enskilt ansvariga. Hon 
uppmärksammar deras svek, men påtalar också "systemet" som 
ytterst ansvarigt och diskriminerande. Hon tillägger samtidigt 
hur systemet bärs upp av själva tillhörigheten till svenskheten. 
"Vi vill inte tävla med svenskarna. Men de kände sig hotade. 
De var svenskar och detta var det enda argument de kunde 
resa mot oss. Vi kunde inte tala lika flytande svenska, men 
grammatiken var vi bättre på. Och vi bröt när vi talade." 

I Martas fortsatta berättelse visar det sig att ansvariga kurs
ledare kände till missförhållandena och på ett fantasilöst sätt 
sökte dölja diskrimineringen. "Sedan inträffade nåt som gjorde 
oss ännu mer upprörda. Lärarna skilde oss åt i separata rum 
vid examen. Gjorde de det för att dölja för oss att svenskarna 
klarade sig lättare, med andra krav? Efter varje sådan separat 
skriftlig examen föll någon utländska bort. Men ingen svensk. 
Alla klarade sig." Själva undervisningen var också allt igenom 
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kränkande. "Det förekom inga föreläsningar och hemläxor utan 
för varje kurs skulle vi enskilt läsa litteratur. 'Du måste fatta 
det själv', säger läraren. Om jag frågade nåt svarade de: 'Jag 
vet inte. Det gäller att kunna svenska'." 

Marta lyckades alla omständigheter till trots att slutföra 
kontorsutbildningen. Men hon blev inte färdig med diskrimine
ringen. "Så lyckades jag genomföra kontorskursen. Jag fick ett 
diplom där det stod vad jag kunde och vad jag läst på kursen. 
Sista dagen fick vi alla diplomet i ett förseglat kuvert och 
klassföreståndaren sa att vi inte skulle öppna kuverten förrän 
vi kom hem. Han tänkte väl att vi skulle se varandras betyg och 
jämföra. Det skapade stor misstänksamhet. Vi, jag och de 
polska flickorna, öppnade omedelbart våra kuvert. Av de sven
ska kvinnorna var det bara en som öppnade. Våra betyg 
motsvarade inte alls våra kunskaper i de olika ämnena. Som 
helhet hade de dragit alla oss utländskor över en kam med 
'Otillräcklig kunskap i svenska språket'. Betygen angav inte, 
inte ens i en fotnot, några av de kvalifikationer som hade 
kunnat hjälpa oss när vi sedan sökte anställning. De ville helt 
enkelt inte hjälpa oss. Jag blev så urless och trött på denna 
kontorsutbildning. Jag förlorade min tro på Sverige och det 
svenska samhället, liksom tron att jag skulle kunna få arbete. 
Redan vid slutet av utbildningen fick skolan intresseanmälan 
från olika arbetsplatser. Anmälningarna beskrev vilken typ av 
jobb det var frågan om och vilka uppgifter de bestod av. 
Utifrån listan frågade vi våra lärare om deras uppfattning kring 
våra kunskaper och lämplighet för olika jobb. Meningen var att 
lärarna skulle ge oss råd och förhoppningsvis skriva en rekom
mendation åt oss. Polska flickor sökte jobb den vägen. Jag 
sökte på två annonser men fick avslag. Endast en polska av oss 
alla fick jobb. Hon fick ett vikariat mtd att sortera arkiv på ett 
företag. Alla svenska flickor fick arbeten med fast anställning. 
Ingen med vikariat. De polska flickorna kom åter i uppror. De 
tyckte att lärarna gav oss olika rekommendationer." 

Marta försökte på egen hand. Med hjälp av en svensk skol
kamrat försökte hon "det som jugoslaver brukar göra" det vill 
säga att genom en bekant bli rekommenderad till ett jobb. 
"Svenskorna fick jobb på Energiverket. Jag höll kontakt med 
en av dom och fick veta att de trivdes bra och att de skulle bli 
kvar där. Jag skickade också mina ansökningshandlingar dit 
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men fick inte ens ett svar. Jag åt lunch med en kvinna som nyss 
fått jobb där och bad henne söka upp personalchefen och 
rekommendera mig. Så har det normalt gått till när jag genom 
mina jugoslaviska väninnor tidigare fått jobb på fabriker där 
dom själva jobbade. Mina papper hade jag alltså redan skickat 
till svenskans arbetsplats. Men hon sa att jag själv skulle söka 
upp den kvinnliga personalchefen." 

Den svenska skolkamraten visade sig inte riktigt förstå den 
"jugoslaviska modellen". "Trots att jag tyckte att hon stod mig 
nära gjorde hon ingen ansträngning för att hjälpa mig. När jag 
kom till arbetsplatsen visade hon mig personalchefens rum och 
sa bara 'Där' och gick. Hon ville inte själv bli sedd tillsammans 
med mig. Jag kände mig som pestsmittad. Jag var utländska 
och kunde som hennes bekant 'dra ner' henne. Det är annat 
när vi jugoslaver hjälper varandra. Jag ville inte kontakta 
henne mera. Men jag träffade personalchefen och beklagade 
mig att jag inte fick svar och att jag av den anledningen sökte 
upp henne personligen. Hon sa bara: 'För tillfället har vi inga 
lediga platser. Men om det ändras ska vi kontakta dig.' Det 
gjorde de aldrig." 

Trots en ökande osäkerhet gav Marta inte upp. På den långa 
vägen lärde hon sig hur Sverige fungerar. "Vad skulle jag göra? 
Jag kände mig misslyckad och for till Jugoslavien i en månad. 
När jag kom tillbaka sökte jag jobb överallt. Jag ringde och 
skrev. Alltid samma svar: 'Lämna telefonnummer. Behöver vi 
folk ringer vi.' Förhoppningar. Jag lärde mig förstå svenska 
myndigheter. De säger det ena och menar det andra. Man vet 
inte var man har svenskar. Av erfarenhet vet jag att de inte vill 
anställa utländska kvinnor men det säger de aldrig i klartext. 
Ingen hörde någonsin av sig till mig." 

Det blev återigen aktuellt att söka jobb genom jugoslaviska 
vänner. Genom en jugoslav som jobbade som städledare fick 
Marta ett nytt städjobb. Den nya städomgången gjorde henne 
ännu mer medveten om invandrarnas underordning. "Det 
kändes bittert att börja städa igen. Men att återigen städa blev 
en politisk skola. Jag var nu mer medveten om hur svenskarna 
egentligen är. Det var tråkigt att se hur en grupp städare som 
återkommer på samma arbetsplats blir bemötta utan hälsning 
av folk som mera ser oss som maskiner. Men vi hälsade alltid. 
Om folk däremot är ensamma på sina rum kan de besvara 
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hälsningen och även prata en stund eller fråga om någonting. 
När de hörde att jag talade svenska blev de alltid lika förvå
nade. Men nästa dag, om de hade sällskap eller besök på 
rummet, lade dom återigen inte märke till en. En städerska ser 
man inte. Vi är utlänningar, 'utanför-länningar', vi finns inte." 

Sedan tog Marta upp betydelsen av mänsklig kontakt men 
framför allt den ständiga förnedringen: "Om de tilltalar en så 
gör man allt för den personen även sån städning som man inte 
skall göra. Och ändå talar de till en med både armar och ben 
för de tror att du inte begriper svenska. Om du nånsin pro
testerar och menar att det eller det inte hör till dina arbetsupp
gifter kommer omedelbart översitteri." 

Marta kom till Energiverket, men inte som kontorist utan 
som städerska. Osäkerheten blandas i Martas berättelse med 
isklar ironi. "Jag var kanske överkänslig? Det var vid ett tillfälle 
som en kvinna bad mig göra någonting som jag inte tyckte 
hörde till mitt jobb. Då sa hon 'Vet du vad ditt jobb innebär? 
Det är att städa och inte klaga. Är det ditt jobb att sitta på 
kontor kanske?'. Frågan kändes ironisk. Vad skulle jag svara 
henne? Om jag sa 'Ja' skulle hon ha skrattat ut mig. Invandrare 
ska städa och inte inbilla sig annat." 

Åter till frisöryrket 

"Jag arbetade ett par månader och sökte kontorsjobb överallt. 
Vad som helst. Emellanåt arbetade jag extra som hårfrisörska 
redan under kontorsutbildningen. Jag fräschade upp mina erfa
renheter. Det var genom mina vänner som jag fick arbete på en 
jugoslaviskt ägd salong. Mannen som ägde salongen kallade 
mig som extrahjälp då och då, när det blev mycket jobb. När 
jag insåg att jag inte kom att klara städjobbet i längden sökte 
jag upp ägaren för att be om fast anställning. Men det visade 
sig att han sålt salongen. Han tipsade mig om en annan jugo
slav som kanske behövde folk. Han tog också mitt telefon
nummer och lovade höra av sig, rekommendera mig eller ringa 
om jobbet. För säkerhets skull ringde jag honom regelbundet 
och undrade. Jobbet var ännu inte ledigt men jag fick höra att 
någon genom annons i DN sökte en manlig frisör. Jag ringde 
dit. Killen som ägde salongen var utlänning och ställde sig inte 
helt awisande. Han bad mig komma. Jag jobbade där två dagar 
på prov, men jag var för långsam tyckte han. Han minskade 
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min lön, men behöll mig därför att jag kunde jobbet även om 
jag arbetade sakta. Några kvinnliga medhjälpare tyckte att jag 
skulle vara kvar, att jag jobbade bra. När jag äntligen fick fast 
anställning inom ett yrke som jag behärskade brydde jag mig 
inte om kontorsanställning längre. Jag kände att jag blev 
uppskattad. Min chef var assyrier och medhjälparna var sven
ska, finska och ungerska flickor. Där jobbade jag ett par måna
der." 

Under denna period kommer Marta in i en ny kamratkrets. 
De kvinnliga hårfrisörskornas sammanhållning öppnar ett nytt 
perspektiv. Kvinnliga arbetskamrater, med olika etnisk 
bakgrund, visade på en arbetsgemenskap och en solidaritet 
som var något nytt för henne. Att vara accepterat gav henne 
styrka och nya planer för framtiden. "Jag tänkte sluta arbeta 
därför att ägaren var lite svår. Men flickorna stärkte sin 
sammanhållning på grund av chefens fasoner. Han sparkade ut 
en flicka utan speciell orsak. För att hon var 'oförskämd' mot 
honom, enligt honom själv. Då bestämde vi oss att om någon 
av oss fick sparken skulle alla sluta. Dessa tre flickor var 
mycket goda vänner och planerade att köpa eget. Trots att jag 
inte var tänkt som kompanjon för deras planerade rörelse ville 
de inte lämna mig utanför. Så vi diskuterade mycket tillsam
mans. De sa till mig att jag själv skulle söka mig en salong och 
starta eget. Detta kändes inte omöjligt. Min situation hade 
förändrats. Barnen hade vuxit upp. Tidigare hade jag bara 
funderat på saken, men utgått ifrån att ett köp av en salong var 
en ekonomisk omöjlighet. Flickorna informerade mig om alla 
möjligheter till banklån. Jag fick styrka genom deras stöd. Jag 
åkte till banken, tog lån och köpte den salong som jag nu äger. 
Jag blev plötsligt allting: chef, anställd på jobbet med dessutom 
fars- och morsrollen där hemma. Mycket arbete. Jag var stolt. 
Men också ensam. Hinner inte hålla kontakt med mina jugosla
viska vänner. Lång väg till jobbet och kommer hem sent." 

Marta tillhör gruppen jugoslaviska kvinnor som har över
skridit gränserna för det "normala". Genom sin envishet, sin 
aktuella framgång som förmögen egenföretagare och sin 
avskildhet från sina landsmän. Men priset för det hela blev 
högt. 

"Barnen trivs inte i Sverige. Kanske på grund av att jag är 
överhopad av arbete. Pojken har velat att jag skulle lämna 
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honom i Jugoslavien för att gå i skola där. Men jag ville inte. 
Du vet, barnen utan mor. .. Nu hoppas jag avsluta husbygget i 
en förort till Belgrad och sedan återvända. Denna önskan 
håller mig uppe i all min ensamhet här. Jag reser ofta till Jugo
slavien för husbygget. Barnen kommer att avsluta gymnasiet 
här i Sverige. De är fina elever. Har bra betyg. Barnen umgås 
främst med svenska kamrater. Du hörde att de talar svenska 
med mig. Jag svarar också automatiskt på svenska. Men de kan 
serbokroatiska, även om deras ordförråd är litet. Men jag vill 
att de ska återvända. För även om de har ambitioner att gå på 
universitetet tror jag inte att de kan få jobb i Sverige. Oavsett 
vilken fin utbildning de väljer. Alla våra barn kommer att sluta 
som hantverkare. Se på mina erfarenheter. Alla jugoslaviska 
ungdomar jag känner hamnade i hantverksbranschen. Vi 
känner dåligt till svenska regler och lagar. Men en regel kan vi 
alla: Vi vet vår plats. Vår interna hjälpsamhet är stor, men för 
oss runt från städning till städning. Vi förblir längst ner. Jag har 
insett det. Även om det gäller att inte tappa modet är det få 
som kan flyga. För egen del insåg jag att mina egna vingar bär 
och det är det viktigaste. Även om jag inte flög dit jag ville." 

Vida: Livsresans ofrivilliga passagerare 

Vida är en ständig åskådare som inte hör hemma någonstans. 
Igenkänd utan att känna igen sig själv. I utkanterna av Sverige, 
bland sina egna landsmän och inför sig själv. Hela hennes 
vuxna liv har varit "på trots". Hon, en fin familjeflicka, gifte sig 
med en enkel arbetare. Bland annat för att frigöra sig från 
föräldrakontrollen. Föräldrarnas många resor, flyttningar, nya 
människor och nya miljöer förstärkte familjens inre karaktär. 
Utanför var det mest "förbjudet folk". "Okända människor, 
arbetare under vårt stånd". Och Vida förälskade sig i en sådan 
man. 

I det fina världsvana akademikerhemmet rasade strider. 
Direkt från föräldrahemmet reste Vida till Sverige. Mannen 
hörde till en i Sverige~bosatt stor montenegrinsk släkt. Vida 
hörde inte hemma någonstans. Hon ställde sig avvaktande 
inför de, i hennes ögon, rätt slutna och "provinsiella" kvinnorna 
i mannens släkt, vilket också resulterade i en större slutenhet 
från deras sida. Vida hoppades på att fortsätta sin gym-



Kulturkonflikt, diskriminering och utanförskap 117 

nasieutbildning men blev med barn. Det blev städjobb istället, 
varvat med fabriksarbete. Sedan skilsmässa. Efter detta sluter 
sig den montenegrinska släkten helt och Vida faller utanför. 
Hon flyttar till en egen lägenhet i en näraliggande förort. 
Ensamhetens pansar som hon då ikläddes, har nu vid intervju
tillfället, ett 10-tal år efteråt, ännu inte rubbats. Hon flydde in i 
modersrollen. Utanför härskade tomheten. Framtiden blev till 
en lång väntan. Att någonting skulle hända. Avbrotten kom 
från Jugoslavien. Regelbundna telefonsamtal intygar att 
mamma fortfarande finns i livet. Den enda verkliga världen blir 
mamma, i telefon från Jugoslavien. 

Bussen till jobbet: resans olika kulturvärldar 

När jag träffade Vida första gången berättade hon om den 
långa resan till jobbet. Medan hon dagligen under ett par 
timmar förflyttade sig från bostaden till arbetsplatsen, förflyttar 
hon sig samtidigt genom olika kulturella landskap. Från den 
egna lågt rangordnade förorten, dit svenskarna inte vill flytta, 
till arbetet i de finas och rikas nöjesvärld. När hon byter 
tunnelbana och tar bussen till den fina stadsdelen skiftar 
passagerarnas ansikten, klädsel och uppförande. Det luktar 
plötsligt rikt och fräscht i bussen, parfymdofter blandas med 
lukten av fina kläder som bärs av självsäkra människor med 
god smak och ledigt uppförande. 

Efter några år blir hon igenkänd av chauffören och en del 
passagerare. "Från fina områden flyttar inte folk så ofta." På 
resan till jobbet är Vida själv fräsch, parfymerad och vacker. 
När hon besvarar hälsningen känner hon sig själv som en del av 
denna vackra värld. På eftermiddagen, på väg från jobbet, 
ändras bilden. "Jag känner hur svetten och ångorna från restau
rangen, hur buller och stekas, sitter kvar i varje por av mitt 
ansikte. Jag känner hur håret klistrar sig på pannan och hur jag 
andas slit och fattigdom. På vägen hem kliver de fortfarande 
vackra och fräscha människorna på bussen utan att känna igen 
mig. De hälsar inte på mig. På vägen hem har jag blivit en 
annan." 

I Vidas ljusa och fräscha hem är allt smakfullt. Enkelt utan 
överdrifter. En diskret finess. Och utan den obligatoriska stil
möbeln eller lädersoffan som de framgångsrika invandrarna 
äger och utan de traditionella spetsbroderierna som normalt 
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följde med brudkistan i de "vanliga" invandrarkvinnornas hem. 
Vidas vardagsrum badar i "vitt", intill självutplåning. Renhet. 
Medan vi dricker plommonbrännvin och kaffe, med klassisk 
musik i bakgrunden, känns det varmt, trevligt och samtidigt 
sorgset. Vidas ungdomliga kropp verkar spänd i blåjeansen och 
den långa vitskjortan. Håret är kort på ett mycket vackert 
centraleuropeiskt ansikte. Plötsligt förstår jag mycket väl varför 
de jugoslaviska arbetskamraterna distanserade sig ifrån henne, 
den dag då hon för några år sedan mötte dem i fabrikens 
matsal. En fin dam skulle då ta plats bland några storfamiljer 
från den serbiska landsbygden. 

Från fabriken till restaurangen 
Vida talar inte så mycket om arbetet. I fabriken, där hon 
började arbeta, var det ett hårt manuellt arbete. Efter fyra år 
var hon med om en olyckshändelse. En vagn lastad med 250 kg 
gods ramlade över henne. Hon skadade sig och fick en hjärn
skakning. Efter sjuktiden, full av depressioner, glömska och 
huvudvärk, rekommenderades Vida av läkare att byta arbete 
och "levnadssätt". 

"Tiden på fabriken var en fattig, snål tid." Så minns nu Vida 
den tiden. Sparsamma samtal med folk som inte hade något att 
berätta. Mitt i det hela en saknad eller snarare sorg över att 
hon inte tillhörde, inte hade något ihop med de människor som 
trots allt var hennes och som stod henne närmare än de sven
ska arbetskamraterna. 

"På sätt och vis måste jag ha varit underlig själv. Där i fabri
ken fanns ett 20-tal jugoslaver från den centralserbiska lands
bygden. De var äldre än jag. Familjefolk som ändå hade en 
underlig respekt för mig. Det hade jag inte önskat mig. Jag bad 
vid ett tillfälle att de inte skulle svära i mitt sällskap. Sedan var 
de mycket försiktiga när de talade till mig. Jag kommer från en 
familj där man inte svär. Det sa jag till dom." 

Med sin fortsatta försiktighet i sättet att tala och ändå ett 
intresse för att bjuda in Vida till sitt bord i matsalen, visade 
dessa "bönder" en integritet och vidsynthet som Vida saknade. 
"Trots att jag kom från en fin familj har jag i Sverige hela tiden 
försökt att anpassa mig. Jag försökte vara 'kamrat' , 'enkel', 
'jagodinka' och 'despotovcanka' (två byar i centrala Serbien) 
och 'beogradanka' (belgradbo) - allt beroende på sällskap." 
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Vida, den sökande Vida, förblev den fina familjeflickan, 
medan hon försökte vara allt annat. Det var som om det utifrån 
kommande tvånget bestämde hennes plats. Hon saknade den 
trygghet i sig själv som de serbiska "bönderna", arbetskamra
terna, hade. "Det kändes som ett ständigt tvång att anpassa sig 
till ett sorts folk som inte var som jag. Redan i början när jag 
kom till Sverige föll jag in i fel krets, den tidigare mannens 
släkt, och fick ett felaktigt umgänge (underförstått med simpelt 
folk som umgås på fel sätt). Men jag hade inget val." 

Vida var "ogift", frånskild och platsade inte i sällskap med 
familjefolk. Hon hade ingenting att tala om med sina arbets
kamrater. Arbetskamraterna tillhörde tre storfamiljer. "Män 
och fruar, syskon och kusiner, barnen och deras män och fruar, 
svärmors bror och hans svärson ... " Jag frågade om hon inte 
kunde tala med kvinnorna i "familjerna", men hon svarade: "De 
talar bara om vems barn som kommer att gifta sig med vem 
och hur begravningen i byn var och sånt. När jag en gång frå
gade en kvinna i min ålder om hon inte skulle ta bort scarfen 
från håret och skaffa sig en modern frisyr sa hon att hennes 
svärmor hade en sån, så även hon själv ... " 

Vida försökte undvika att beblanda sig och bli sedd i matsa
len tillsammans med "familjerna". Men de ville umgås med 
henne. "De första tre åren på fabriken gick jag inte ut på 
pauserna när dom var ute. Jag gjorde det inte bara för att 
undvika att träffa dom. Det fanns en allmän uppfattning på 
jobbet att man inte skall springa från jobbet för mycket. 
Arbetsgivare ogillar det. Och "familjerna" syntes så lätt till
sammans. När jag första gången träffade dom stod jag vid sidan 
om och var tyst. Dom tilltalade mig inte heller, trots att de 
visste vem jag var. Detta fick jag veta senare, då jag tillfälligtvis 
träffade en av kvinnorna i tunnelbanan. Hon log mot mig. Hon 
sa att de visste att det fanns en ny och högfärdig jugoslaviska 
på jobbet. Jag blev ledsen att de såg så på mig. Nästa gång när 
jag kom till matsalen tittade jag på denna kvinna. Hon steg 
omedelbart upp och vinkade till mig. Då steg de andra också 
upp, drog samman borden under tyst och noggrann observation 
från svenska kamrater och tog kollektivt emot mig." 

Vida blev rörd men också förskräckt. "De visade verkligen 
sin glädje när jag kom till dom. Det blev en mindre folkfest vid 
bordet. De talade högljutt, slamrade med besticken och tallri-
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karna så att alla svenskar förskräckta glodde på oss. Jag kände 
mig besvärad. Ett stort stycke bröd gick runt och bröts för 
hand, "sarma" (surkåldolmar) serverades. Fem stycken till varje 
portion. Fläsksteken cirkulerade och skars efter tycke och smak 
i stycken. Gafflar flög över bordet och i glädjeruset viftades 
med händerna och man slog på bordet för att förstärka 
budskapet i de redan för höga rösterna." 

Inför sv-enskarnas blickar sträckte Vida upp sig i stolen för 
att visa att hon stodd för sitt umgänge. "Medan svenskarna stir
rade på oss tittade jag tillbaka och observerade att vårt bord 
skilde sig från deras på ett intressant sätt. De svenska borden 
var prydliga med sparsamt och ordentligt uppradade matlådor i 
plast och plåt. Då la jag märke till att Miloje, svärfar till min 
kvinnliga bekant, hade med sig den gamla bondska träskålen 
som matlåda som jag annars trodde bara fanns på museum. Då 
började jag också skratta. På min fråga varför han släpade med 
sig denna gamla låda till Sverige svarade han: 'Vida, det faktum 
att jag är i Sverige spelar ingen roll. Om 5-6 år ska jag tillbaka 
och varför ska jag under tiden spela svensk, säg mig!' Jag 
svarade att han nog hade rätt i det och att vi måste· värna om 
vårt kulturella arv. Därefter började jag att sitta med dom och 
ta till mig deras ordförråd i mitt språkbruk. Och det hela 
kändes behagligt, även om jag aldrig riktigt vant mig vid kilo
meterlånga salamistycken som släpades till jobbet och där åts 
med tusentals kilo lök till." 

Vida "klev ner" från betraktarrollen till sina serbiska lands
män och deras gemenskap. Salami- och lökdofter till trots. Men 
Vida började sitta med sina landsmän först efter 3,5 års 
avskildhet på en och samma arbetsplats. Ganska snart blev hon 
skadad, lämnade fabriken och kontakterna upphörde med 
"familjerna". Sitt nuvarande arbete som kassörska på en restau
rang beskriver Vida i liknande termer som fabriksarbetet. Åter 
avskildhet. De nya arbetskamraterna är uppblandade och be
står av svenskar och invandrare, varav ett par jugoslaver. Även 
restaurangmiljön upplevs som bullrig och för ytlig för Vidas 
smak. "På restaurangen sliter dom, men hinner alltid skoja med 
varann. Med mig skojar dom aldrig. De tilltalar mig som om jag 
vore en äldre kvinna. En sorts respekt som om de verkligen 
vaktar vad de säger till mig. Men jag försöker inte heller 
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komma i kontakt med dom. Det rör sig för det mesta om ytligt 
skoj och samtal som jag inte känner för." 

Vidas rädsla består kanske i att inte bli respekterad. Att 
framstå som icke-vuxen sina handlingar; som det barn som 
hennes föräldrar anklagade henne för när hon gifte sig. Hon 
protesterar mot detta fortfarande. 

Lilla Vida och hennes duktiga mamma 
"Om någon säger Vidica till mig känner jag det som om jag fick 
en örfil (Vida-Vidica är som Lars-Lasse; ett vanligt sätt att tala 
till barn i Jugoslavien men också att visa en familjär inställning 
till vuxna vänner). Jag är snart 40 år, har en tonårig son. Jag 
känner mig som en absolut mogen person värdig mina år." 
Speciellt i relation till sin mor kämpar Vida fortfarande för att 
visa att hon är en mogen person. Och samtidigt snärjs hon i sin 
egen osäkerhet och, jämfört med mamma, sin otillräcklighet. 

Vidas mamma besöker henne årligen och tillbringar 4 - 5 
månader i Sverige. Efter pappans död har det blivit längre visi
ter. Mamman har till skillnad från Vida lärt känna och blivit 
god vän med hela den jugoslaviska enklaven i Vidas förort. 
Hon syr åt olika kvinnor, dricker kaffe och skojar med dom 
hela dagarna. En av mammas väninnor, "tant" Desa, besökte 
dom en dag och när Vida kommer hem från jobbet utbrast 
"tant" Desa: "Var är du mitt barn, jag har inte sett dig på flera 
månader". Vida hälsar på Desa och drar sig sedan undan på sitt 
rum. Hon såg sist "tant" Desa samtidigt med mammans senaste 
besök i Sverige. Dess emellan har ingen hört av sig till Vida. 
Och detta både beklagar och uppskattar hon. "Mamma är 
verkligen familjens stöttepelare. Stark och vital trots sina år. 
Jag avundas henne för hon har viljan till allt och kan kontakta 
och bli vän med alla. När hon är här ändras mitt liv helt. Hon 
lagar mat, bakar som till fest, syr, städar, sjunger och samlar 
folk. Jag känner mig hemma som om jag var på teater eller på 
besök hos någon annan. Jag störs av att känna mig oförmögen 
till allt som hon kan. Och när hon väver på i ett brukar jag be 
henne 'snälla mamma låt oss ha tyst ett slag'. Av allt snack och 
ståhej får jag feber. Jag är rädd för att umgås med alla dessa 
människor jag inte kan tala med." 

Utan sin mamma skulle Vidas liv bli total tystnad. Varje dag 
efter jobbet sitter hon hemma och vaktar på att mamma ska 
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ringa från Jugoslavien. Och ändå är hon själv en vältalig, skick
lig, iakttagare av sociala och kulturella spänningar. Och en säll
skapsglad person, att döma av mina erfarenheter av henne. 
Under tiden jag umgicks med Vida hade vi långa och trevliga 
samtal och ett glatt umgänge. Det förefaller som om Vidas 
mamma, ur Vidas perspektiv, samlar fel sorts "tanter" omkring 
sig och Vida. Det är ofta bekanta till Vidas före detta man och 
den kretsen. Misstaget med giftermålet och senare skilsmässan 
vill hon distansera sig ifrån. Hon vill distansera sig från det 
"vanliga-folk"-umgänget, det misstag som hon "föll" i. 

Från denna fallgrop har hon själv ännu inte förmått resa sig. 
Hon känner inte folk av sitt "stånd" och när hon träffar sådana 
blir det ofta frågan om tillfälliga bekantskaper som Vida inte 
förmår eller orkar upprätthålla. Vidas mindervärdighetskänsla 
(som i bussen på väg från jobbet), skulden (att ha fallit till 
simpelt-folk-umgänget och att vara tvungen att bära sitt eget 
kors) och osäkerheten ( om sin klass- och kulturtillhörighet) 
utgör orsakerna till den distans hon upplever gentemot 
omvärlden. Vida har ingen passande referensgrupp som kan 
bekräfta henne. Denna bristande förankring återspeglas också i 
hennes hållning till svenskarna. Även här är hon rädd för 
kontakt och blir osäker i sin hållning. Hon flirtar med Sverige 
men inte med svenskarna. 

Vida, sonen och svenskarna 

Vidas son har blivit hennes länk till svenskarna. Pojken umgås 
endast med svenska kamrater. I sättet att umgås (med mig) är 
Vida avspänd på svenskt lagom-vis: inga stora bjudningar, inga 
överdrifter. Enkel och opretensiös hållning till maten. Spon
tana måltider. En ungdomlig mamma som söker utveckla en 
kamratlig inställning till sonen. 

Sonen är mammans ende vän. "Han är en helt igenom jugo
slavisk pojke" säger Vida. "När pojkens svenska kamrater 
dagligen kommer in till oss passerar de mig utan att hälsa. 
Varken 'goddag' eller 'hej då'. Detta finner jag opassande. När 
jag en gång frågade en grabb varför han inte hälsade svarade 
han: 'O, jag glömde bort det.' Detta får inte glömmas bort. 
Detta är ett bevis på utebliven uppfostran. Numera blir kamra
terna alltid påminda av min son att de ska hälsa. Och jag vill att 
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de ska komma in och bli bjudna på fika och inte sitta i trap
pen." 

Därefter redogör hon för skillnader i familjesyn. "Det värsta, 
tyckte jag, inträffade när min systerdotter var på väg till oss. 
Min son blev enormt glad. Han älskar vår familj. Han skrek av 
glädje till sina kamrater att hans 'syster' skulle komma. Då 
svarade de svenska barnen: 'Vad skriker du för? Än sen då! 
Hon är inte din syster utan bara din kusin.' Dessa barn har 
ingen gemenskap och familjekänsla som i vår kultur och är 
bara sig själv närmast." 

Den kulturella föreställningen om tillhörighet och gemen
skap blir nu i relation till svenskarna ett sätt att distansera sig 
och att även kulturellt "aristokratisera" sig. Trots att det inte 
svarar mot Vidas egen livspraxis. Hon skyddar sig åter, fast 
denna gång med hjälp av "vår" kultur, en kultur som hon också 
skäms för, som i fabrikens och för landsmännens fa
miljegemenskap. I denna mening förefaller också sonens 
"jugoslaviskhet" vara ett symboliskt uttryck för kulturell för
ankring. Och samtidigt ett uttryck för längtan efter besök från 
Jugoslavien. 

Vida har endast goda erfarenheter av de svenskar hon träf
fat. Det rör sig i första hand om en tidigare, sporadisk, kontakt 
med två familjer, föräldrar till sonens kamrater. I det som hon 
berättade om "ytligt men fint umgänge" kunde jag, utöver för
få-kontakter, även känna spår av Vidas egen kulturella osäker
het och bristande förankring. Vida blev bekant med en ensam
stående man, pappa till sonens skolkamrat, Lasse. "Umgänget 
med Lasses pappa kunde misstolkas av folk", säger hon. Detta 
visar att Vida fortfarande har sina landsmän som referens
grupp, för vilka hon närmast måste visa att hon är en anstän
dig, allvarlig, människa och att skilsmässan inte var hennes fel. 
Hon är ingen "lätt" flicka. 

"Lasses föräldrar var mycket trevliga mot mig. De var här en 
gång och bjöd mig till sig en gång. Men jag kände inte riktigt 
för att umgås. Varje gång vi träffades var de mycket hjärtliga. 
Pojken var ofta hemma hos oss. Sov här på helgerna. Som en 
bror åt min son. När föräldrarna skilde sig blev pappan och 
sonen kvar medan mamman flyttade. Grabbarna fortsatte att 

. umgås, men jag blev lite osäker. Både pojken och pappan blev 
lite väl familjära med oss. Lasse kallade min mamma för 
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mormor. Också pappan kom hit för att träffa min mamma. Han 
bjöd oss alla på middag, men jag sa att jag var upptagen." 

På min fråga om pappan gjorde närmanden svarade Vida: 
"O nej. Han var en man på hög nivå. Han var snarast en rådgi
vare för min son. Jag kunde tala med honom om allting. Men vi 
respekterade varandra som föräldrar och var aldrig riktiga 
vänner. Jag vet att han numera har en flickvän, så det var inte 
fråga om något närmande. Det var bara lite opassande att vi 
skulle bli för familjära. Folk kunde börja prata." 

Detta bekräftades också vid ett tillfälle då två jugoslaviska 
familjer hjälpte Vida att flytta. På kvällen blev den ene mannen 
ensam kvar "bara en timme" då de övriga gick till sina arbeten. 
Dagen efter meddelade hans hustru att de andra jugoslaviska 
kvinnorna tyckte att det var oförsiktigt att lämna mannen 
ensam kvar med Vida. Trots att kvinnan sa det skrattande, så 
har hon sagt det, menar Vida. Vida visste att hon var bevakad. 
Så hon behöll distansen till Lasses pappa. 

En skilsmässa drabbar, speciellt om man inte har egna 
vänner eller släktingar inpå sig som står på ens sida. Vida hade 
gift sig under sitt "stånd" och kunde sedan inte bevara äkten
skapet. Hennes isolering och distans hänger samman med en 
social degradering som sammanflätas i en helhet av klass-, 
kultur- och könskonflikter. 

Mellan det sociala och tystnaden 
Vida undvek att synas eller att umgås med "folket som kunde 
börja prata". Men utan "folket" blev Vida ensam med sina 
problem. Speciellt under en sjukskrivning kom Vida i akut 
penningnöd. Vid sådana tillfällen brukade hon ringa till 
mamma och pengar kom då från Jugoslavien. Men nu var det 
tätt inpå pappans död och Vida ville inte störa sin mor. Hon 
vände sig därför till det sociala och bad om hjälp med 
hyresbetalningen. Här möttes hon av den inställningen att hon 
skulle låna från "vänner, släktingar och grannar". På Vidas svar 
att hon varken hade vänner eller släktingar i Sverige och inte 
kände sina grannar svarade socialassistenten: "Men ni är ju 
samlade i stora släkter, inte sant. Använd ditt eget nätverk." 

Denna situation illustrerar vidden av den dubbelbottnade 
inställning som invandrare möter i Sverige: Å ena sidan möter 
man ett budskap att anpassa sig till Sverige, frigöra sig från 
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traditionella belastningar, familjetvånget och grupptrycket. 
Invandrarna skall helst inte "flocka" sig på stan och koncentrera 
sig i stora bostadsområden som ghettoiseras och blir till 
"problem-områden". Å andra sidan kan detta släkt-nätverk, när 
det passar och som i det här fallet, komma att betraktas som 
resurs. Denna dubbla hållning uttrycker en motsättningsfullhet 
som ett flertal invandrare påpekat för mig utifrån sin erfaren
het av "kulturmötet" med svenska sociala myndigheter. Invan
drarnas "kultur" blir till problem och resurs på samma gång. 

Men i Vidas fall var det ingen resurs. När hon sa att hon var 
ensam blev Vida inte betrodd. Hon blev kränkt. Åter anklaga
des hon för att inte stå på sina egna ben. Vida fick åter ringa 
mamma som skickade pengar. Därefter kontaktar hon inte 
svenska myndigheter. Särskilt efter denna händelse flyttade 
tystnaden in i Vida. 

"Efter jobbet - fylld av tystnaden - kommer jag hem till tyst
naden. Jag kan inte tala med mitt barn om det man talar om 
vuxna emellan. Jag känner hur käkbenet låser sig av tystnaden. 
Numera har jag blivit ett med tystnaden. Jag struntar helt 
enkelt i om jag skall träffa någon ~ller inte. Allting blir ändå 
tystnad." 
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Piki-sällskapet 
Kvinnliga nätverk, medvetandeproduktion och 

gränsöverskridning 

Maria stod bredbent, visslande mot upplysta fönster i förortens 
gränd. Med ena handens två fingrar i munnen och den andra 
handen instoppad i byxfickan föreföll den visslande, fyrtioåriga, 
jugoslaviska invandrarkvinnan som en tuffing, placerad utanför 
sin egen kulturs tid och rum i Stockholmsförortens tidiga höst
skymning. 

Eller var det jag, en Umeå-jugoslav sedan ett tjugotal år, 
som i min avskildhet från andra Marior utvecklat ett kulturellt 
utanförskap vis avis mina svensk-jugoslaviska landsmaninnor? 
Småfrusen, med båda händerna i fickorna, stod jag mellan min 
resväska och Maria och tittade mot de upplysta fönstren, 
väntande på resultatet av Marias visslande. Några fönster 
öppnades och ut tittade ett par män som på serbokroatiska 
undrade vad hon ville. "Sta je" hördes det, och avslöjade att 
Maria är igenkänd. Som om hennes hälsning, kallelse, eller 
snarast rop, var någonting helt naturligt. I min jugoslaviska 
förståelsebild var detta ett ovanligt bemötande av en vuxen 
kvinnas uppseendeväckande uppförande. Detta "Vad vill du? 
Vad är det?" kom som ett helt naturligt svar på kvällsvisslingen 
utanför fönstret i en stockholmsförort. Jag tänkte: "Märklig 
kvinna, märklig kommunikation". 
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Minnena av söderns kvällsstämning svepte samtidigt över 
mig och drog mig oundgängligt mot barndomens gatumiljöer, 
öppna fönster och middagssamtal tvärs över gatan där alla 
föreföll sitta vid samma bord. Dofterna av söderns öppna gränd 
omkullkastade tid och rum. Lilla Jugoslavien i den svenska 
förortsgränden var på väg att ta hand om min inackordering. 
Vad Maria ville var att ordna en biltransport för mig och mitt 
bagage till en lägenhet i förorten. Hon hade visslat. Flera 
fönster öppnades. Hon var hörd och besvarad. Övriga fönster 
fylldes med andra jugoslaver, vilka lyssnade, frågade och 
bekantades med besöket av en jugoslavisk sociolog. De övriga 
fick de följande dagarna höra talas om mig och mitt ärende 
över en kaffekopp hemma hos Maria eller genom de som var 
på besök hos Maria. Den lilla jugoslaviska enklaven i förorten 
fungerade som en jugoslavisk by. Och ändå så annorlunda. 

Den visslande Maria är en del av ett mångfacetterat men 
dolt kulturlandskap. Hennes och hennes väninnors erfarenhe
ter och förhållningssätt ifrågasätter den vanliga uppfattningen 
om invandrarkvinnor. Bilden av invandrade kvinnor är som 
regel stereotyp. Man talar ofta om dem sinsemellan och i 
massmedier som kulturellt tillbakastående, tyngda av traditio
nella värderingar, stora familjer och patriarkalt förtryckta. 

lnvandrarkvinnor är en riskgrupp på arbetsmarknaden. De 
är oftare arbetslösa, har sämre hälsa och riskerar att slås ut i 
spåren av ny teknologi på grund av sin sämre utbildning, lägre 
kvalifikation och så vidare. lnvandrarkvinnornas dåliga hälsa 
förklaras ofta som förorsakat av dubbelt arbete, i hem och 
lönearbete. Men eländesbilden är ensidig. Den fångar inte den 
andra sidan, invandrarkvinnornas livsglädje, deras vardag, 
uppgörelser och styrka. En ensidig förståelse kan bidra till upp
komsten av en negativ självbild. lnvandrarkvinnor som hjälp
behövande offer kan i sig bli ett riskmoment. 

Det finns en annan verklighet. Invandrarkvinnor som aktivt 
deltar i sina sociala och kulturella grannskap som hjälpande 
vänninor i informella nätverk, engagerade i olika "problem" 
som invandrarskapet skapat eller aktualiserat. Kvinnor som 
förändrar normer och värderingar. Kvinnor som kulturbyggare. 
Mötet med Maria får tjäna som inkörsport till denna dolda del 
av det svenska kulturlandskapet. 
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Maria och Mariorna - en kvinnlig subkultur mellan 
kontinuitet och förändring 

Maria är i sin krets av landsmän och landsmaninnor en klar 
ledargestalt. Medan hon anger tonen pekar hon på i vilken 
riktning vindarna blåser: vad är fel, vad bör göras. I sin krets är 
hon följaktligen både en privat person och en offentlig 
"tongivare". Hatad och älskad, öppet och i det fördolda. Hon 
vågar ta stötar, möta motstånd och misslyckas. Hon strävar 
efter förankring, socialt och kulturellt i sin krets, såväl som i 
hela den jugo-svenska enklaven. Hon inbegriper och respekte
rar kulturella världar och värden som bärs upp av hennes 
sociala universum. Men hon strävar också efter att förändra 
olika värderingssystem. Och i denna förändringsprocess inryms 
en förening av olika kulturvärldar till en form av jugosvederi. 

Hon är en kulturell "brytare" utan att vara ut-brytare. Det 
handlar om utveckling, förändring och samtidigt sammanhåll
ning. Hon är både en person i sig själv och ett medium för en 
kreativ process av kulturellt och socialt identitetsarbete, 
särskilt i invandrarkvinnosammanhang. Det betyder att hon 
samtidigt uträttar saker som hon skapar nya former för livssätt 
och livshållning. 

Under mitt arbete med jugoslaviska invandrarkvinnor har 
jag på alla de olika platser jag besökt så gott som alltid träffat 
på Marior. Från Ängelholm, Hälsingborg och ett flertal andra 
samhällen i södra Sverige till Stockholm med omnejd. Jag 
träffade Rajna, Desa, Hadira, Slavica, Ljubica, Vera, Vlajka, 
Gina med flera, vilka alla i sina olika sammanhang var Marior. 
Som ledargestalter i nätverk med ett "innehåll" och en kulturell 
hållning liknande den i det Piki-sällskap som nedan kommer 
att presenteras. Överallt har dessa kvinnor "tagit hand om mig", 
hjälpt mig med kontakter i samband med min forskning, vid ett 
flertal tillfällen samlat både män och kvinnor för föredrag som 
jag hållit eller för gruppintervjuer som jag ville göra. I regel har 
samlingen skett i invandrarföreningens lokaler i vilka dessa 
kvinnor var aktiva som formella funktionärer eller medlemmar. 
Den stora anslutningen till dessa sammankomster vittnar om 
att de också var respekterade bland de mindre föreningsaktiva. 
Speciellt kvinnor slöt upp vid dessa sammankomster, vilket 
visade på dessa ledargestalters breda förankring i kvinnosam-
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manhang. I regel bodde jag hemma hos dessa kvinnor under 
längre eller kortare besök. Genom den ström av väninnebesök 
som jag där tog del av fick jag en uppfattning om deras 
sammanhållande roll och betydelse. Så var också fallet med 
Piki-sällskapet. 

Piki-sällskapet, som det kallas av kvinnorna själva, är ett 
väninnenätverk och en resursstark grupp. Spontant framvuxen 
bland nära boende väninnor med överblick över förhållanden 
och missförhållanden i den egna kretsen och bland andra 
kvinnor i den lokala miljön. 

Piki-sällskapet är ett fragment i historisk och kulturell 
mening, relaterat till invandrarskapet här och nu. Mariornas 
hållning till etnisk och könsmässig underordning utvecklar en 
frigörelsepotential och motståndsformer gentemot det som 
invandrarkvinnorna här och i dag uppfattar som förtryck. Men 
man kan också i detta se en kulturell kontinuitet med balkan
kvinnans rebelliska historia och erfarenhetsbakgrund.1 Piki
sällskapet uttrycker kontinuitet med den egna kulturtraditio
nen och samtidigt förändring genom bearbetning av både den 
egna och den svenska kulturen. Svenskt och jugoslaviskt som 
integrerade delar i ett konstruktiv kulturbygge. 

Genom socialt engagemang och lokal förankring pekar det 
informella kvinnliga nätverket också på integrationsprocessens 
specifika karaktär i kvinnors sammanhang. Här aktualiseras 
den privata sfärens betydelse för utvecklande av en invandrar
skapets egen kulturella autonomi. 

Piki-sällskapet står för en gränsöverskridning och 
medvetandeproduktion. Samtidigt som man utvecklar solidari
tet med Dara och Mile, liksom Marta och Vida. 

Genom och bortom traditionen 

De två mödrarna 
"När min brorson nyligen gifte sig reste jag till Jugoslavien på 
bröllopet. Det var en underbar fest med alla släktingar och 
vänner som samlats. Min bror hyrde det lokala hotellets festsal 
och bordet sträckte sig över tre stora rum. Senare på kvällen 
kom jag i gasen, kände mig oändligt glad och vild. Jag tog av 
mig skorna, hoppade på bordet och dansade och sjöng genom 
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alla rader av bord. Glas och tallrikar flög på golvet och folk 
reste sig i stolarna, sträckte ut händerna och sjöng med mig. Så 
skulle hans, brudgummens, stackars mor ha gjort om hon levt. 
Nu blev det jag som levde ut kvinnornas glädje för att fira vår 
grabbs bröllop. Gamla Majka Nada, min farbrors änka, numera 
halvblind, frågade min mamma, 'Vem är det som dansar nu?' 
'Det är bara vår Maria', sade min mamma. Majka Nada skrat
tade och skrek, 'bravo Maria. Tänk om jag vore ung som du'. 
Hon stackare, som är mig lika nära som min egen mamma, blev 
halvt förlamad när hon efter en mindre familjefest och lite 
stärkt med plommonbrännvin försökte älska med en gammal 
beundrare. Det blev lite för mycket för en 70-årig gumma och 
hon fick en mindre hjärnblödning och problem med hjärtat. 
Men på bröllopet kom hon och ville dansa med mig. Om hon 
bara hade kunnat. Hon är så olik min egen mamma som är som 
ett helgon, som aldrig dricker eller busar, bara passar min sjuka 
far och oroar sig för oss barn. Det är kanske därför som jag 
älskar Majka Nada och kallar henne mor ('majka'). För hon 
lärde mig att 'leva livet' och våga komma loss. Det är dessa två 
mödrar som har fostrat mig och som har gjort mig till den jag 
är. Så upptagen av min dotter och mammig och samtidigt vild 
och full avlivsglädje. Liksom Majka Nada, älskar jag att ta av 
mig skorna och dansa på bröllopsbordet. Denna vår sed att 
kvinnorna kan vara 'galna' på festerna verkade uppskattas av 
hotelledningen. När jag dagen efter kom till hotellet för att 
hämta mina skor och betala räkningen för alla krossade glas, 
sade hotelldirektören att min bror redan hade velat betala 
räkningen. Men hotellet uppskattade den glädje som fastern 
från Sverige skapat och ville bjuda på notan som bröllopsgåva." 

Sådan är Maria. Fostrad av två mödrar. Den självupp
offrande egna mamman och den levnadsglada Majka Nada. 
Med en pappa som var socialist, partisan och sedermera poli
tiskt aktiv funktionär i det lokala kommunala styret. Maria bär 
på en tradition av revolution i dubbel mening. Dels den den 
socialistiska revolutionen och den ständiga och ännu pågående 
"kvinno-revolutionen". Det var det senare som Majka Nada 
åsyftat när hon sade till Maria att hon är lika revolutionär som 
sin far, fast på kvinnofronten. Att kunna klättra på bordet eller 
att, som hon själv, älska så länge man orkar eller inte orkar. 
Det var Majka Nada som stödde Maria att våga göra det hon 
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själv ville när mamma åberopade "traditionen" och krävde att 
hon inte skulle göra det och det. 

Så Maria vågade. I barndomen fick hon också stöd av sin 
pappa att utbilda sig. Av honom fick hon veta att hon skulle 
gifta sig med den man hon ville. Och resa till Sverige om hon 
ville. Men Maria älskar både sin egen mor och Majka Nada. 
Även om den senare i större utsträckning verkar ha präglat 
hennes liv. Hon respekterar sin mor och går försiktigt fram 
varje gång hon vill ifrågasätta "traditionen". "Mamma och 
Majka Nada har alltid varit väninnor. Mamma har oroat sig för 
Majka Nada och Majka Nada har lättat upp stämningen för 
mamma i hennes allvarsamhet. Båda två slet med sina familjer 
och med hjälp av varandra hela sitt liv. Och de behövde varan
dra för att göra livet helt." 

Liksom sina två mödrar tillsammans, omfattar Maria helhe
ten i traditionen. Hon både inbegriper den och överskrider 
den. Att omfatta traditionen i tanke som handling är en förut
sättning för att kunna överskrida den. Traditionen har inte 
greppet om Maria. Men Maria har makt över traditionen.z 

Förändringen 
Maria, 40 år, förskollärare, är nu frånskild mor till en tonårig 
flicka. Hon är uppväxt och utbildad i centrala Serbien, på 
landsbygden i närheten av en mellanstor stad, och med bonde
arbetar-föräldrar. Sedan 70-talets början har hon varit bosatt i 
Lilla Juga. Lokalt är hon allmänt känd. Hon var tidigare aktiv i 
den lokala jugoslaviska föreningen, "Kvinnoaktivet", liksom i 
samordnade aktioner med övriga invandrarföreningar samt 
svenskt politiskt och fackligt liv. Hon utgör kärnan i en vänin
negrupp av ett tiotal kvinnor med etniskt blandad bakgrund, 
dock mest serber, som dagligen umgås. De övriga kvinnorna 
har i huvudsak liknande bakgrund. Alla deras mödrar var 
hemmafruar. Kvinnorna själva har mestadels någon form av 
yrkesutbildning. Ett fåtal har lärarutbildning. Alla utom två 
arbetar som okvalificerade arbeterskor på fabrik eller som 
städerskor. Samtliga har kommit till Sverige gifta med utbil
dade arbetare. Två är skilda, en är änka och de övriga är gifta. 

Hur uppfattar dessa kvinnor sig själva och omvärlden efter 
ankomsten till Sverige? Vilka viktiga "förändringar" har skett? 
Våra samtal rörde sig ofta om "andra" kvinnor, utanför deras 
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krets. Mestadels om kvinnor som Dara, vilkas liv man ofta och 
gärna kommenterar, kritiserar och vid behov blandar sig i för 
att hjälpa. 

"Folk har ändrats på ytan. Tagit efter svenskar i heminred
ning. Tänder numera ljus för vardaglig trevnad. Ljus som tidi
gare tänts endast till högtid eller vid strömavbrott. Sedan har 
barnen påverkat sina mödrar till ett modernare utseende och 
uppförande - 'Du ser ut som på mormors tid'. Folk har tagit 
efter varandra. Så nu vågar kvinnor mer än förr." 

Men kommentarerna om andra blir också något som berör 
dem själva. Självinsikten utlöstes ofta i samtal om barnupp
fostran. De kunde börja med att kritisera andra jugoslaviska 
kvinnor och säga: "Det som inte syns, det som försöker gömmas 
under en modem klänning, kommer fram i barnuppfostran. 
Jugoslaviska mammor har exempelvis för vana att göra som 
mormor. Om det är kallt tar man på barnen tröjor i lager på 
lager. När de sedan möter svenskar på dagis bråkar de om ky
lan och vägrar att klä av dem. Svenskarna å sin sida kämpar för 
att klä av barnen. I denna avklädning ryms för svenskarna allt 
från hälsoskäl till utveckling av barnens kreativitet. Barnen 
skall till och med även kläs av nakna och leka med färger." 

Kvinnorna själva är först och främst kluvna men också 
kränkta och förbannade. Medan de själva tar avstånd från 
"mormors sätt att hålla barnen varma", försvarar de samtidigt 
kvinnor som envisas med detta. Genom att kritisera den sven
ska synen och dess begränsningar. Det "moderna" svenska 
kravet på "nakenhet" betecknas som uttryck för ytlighet och 
kontrasteras mot en "traditionell" hållning. Genom kvinnornas 
redogörelse för dessa konflikter kommer hållningen till den 
egna sociala och kulturella identiteten fram, och i förläng
ningen själva dilemmat i kampen "mot" och "för" traditionen 
eller om traditionens makt kontra makten över traditionen. I 
konflikten mellan det "moderna" och det "traditionella" 
kommer också den insikten fram att det handlar om kampen 
för ett liv på egna villkor. 

"Svenskarna driver sin uppfattning och vill visa utländska 
föräldrar att det är de som bestämmer. Som exempelvis i 
fingerfärg-naken-leken i badrummet. De klär av barnen helt 
nakna och då får de kladda med färger på varandra, på sig 
själva och på väggen. Men om barnen har lärt att det är skam-
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ligt att vara naken känner de ångest istället för glädje. Jag har 
föreslagit att man lämnar undertröja och byxor på kroppen. 
Man skulle få samma skapande effekt men också ro i själen. 
Kläder kan tvättas, torkas och kläs på. Både barn och föräldrar 
skulle bli nöjda. Men åsikterna där gick tydligen isär. Och 
förresten apropå frigörelse - hur kallar de fitta på små barn? 
De säger stjärt och inte fitta. När de säger fitta och inte stjärt 
då är det dags att klä av barnet. Men svenskarna vill bestämma. 
Tidigare var det mormödrarna som bestämde. Alltid har det 
varit någon över dig som bestämt. Om det alltid är någon som 
bestämmer över dig så vill du till slut själv bestämma." 

Piki 

Först förstod jag det inte. Så blev det klart och jag började 
skratta. Länge. Maria och hennes närmaste vänninor kallar 
varandra för "piki". Det är därför jag väljer att här kalla dessa 
10-tal kvinnors nätverk för Piki-sällskapet. "Piki" eller "pika" 
betyder ordagrant "lillfitta" på serbokroatiska. Ordet används 
vanligen av jugoslaviska föräldrar för att beteckna sina små 
flickors kroppsdel med ett distinkt ord. Detta vill säga, de gör 
en klar begreppslig åtskillnad mellan "pika" och stjärt. Jag har 
förstått det så att kvinnorna genom att kalla varandra för "piki" 
vill markera sin öppenhet inför varandra. "Piki" som tilltal 
vuxna kvinnor emellan klingar med busig fräckhet och är också 
en utmaning i den egna kulturkretsen. Det är denna utmaning 
som föranleder skratt - "klär av" osäkerheten, bryter blygsel och 
spända stämningar. Eller som en av kvinnorna uttryckte det: 
"Det gäller att börja från grunden och ha kul på vägen." Och 
som utmaning konfronterar beteckningen "piki" med sin totala 
rakhet det förljugna innehållet i den svenska beteckningen 
"stjärt". 

Efter jobbet träffas kvinnorna dagligen på "kafedisanje". 
Dessa dagliga umgängesformer markeras på helgerna av 
gemensamma festligare träffar familjevis eller väninnor emel
lan. En söndag följde jag min värdinna till Vera. Vi skulle hälsa 
på och se vad Vera lagar för lunch. Hemma hos Vera som är 
änka satt redan fyra kvinnor och drack kaffe. En nygift fru höll 
på att spå i kaffesump åt en frånskild väninna under det att den 
äldre mormor Desa skrattande kommenterade att den åter-
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kommande "uniformen" i sumpen tillhörde den förgångna 
formen av äkta män. "Honom lär du inte träffa i Sverige om du 
inte tänder på polisen." Mitt i skrattandet anlände vi. Vera 
hade inte lagat någon lunch. Hon har köpt färdiga revbens
spjäll och serverat med potatissallad och vin. Hon fick besök av 
den nyligen frånskilda Mira och den äldre Desa hade kommit 
för att höra hur det går för Mira. När den unga grannfrun, och 
landsmaninnan, kom för att låna socker blev hon också intres
serad och stannade en stund för att spå i kaffe och se lite i 
framtiden. Alltså ett blandat sällskap. 

"Till min dotter har jag sagt att hennes främsta mål är skolan 
och inte killar", börjar Vera samtalet. "När hon blir färdig med 
sin utbildning kan hon välja killar och arbete. Utan utbildning 
får du arbete som ingen annan vill ha. Utan utbildning lär du 
inte heller själv kunna välja killen utan blir istället vald." När 
Vera här talar om sin tonåriga dotter och hennes självständig
görande genom utbildning påbörjar hon en diskussion som 
egentligen handlar om kvinnornas syn på arbete. De försam-

. lade kvinnorna har en bred erfarenhet av arbete och arbets
byte. De flesta tycker att deras arbete är tungt och ganska 
meningslöst. Okvalificerat, monotont fabriksarbete och städ
ning. Kamratkontakterna varierar. Vissa trivs på jobbet, där 
alla kompisar fanns. Andra finner, som Dara och Marta, 
arbetskamraterna påfrestande skvallriga. I grannskapet 
umgicks de mera fritt med vem de ville, vilket kom att inbe
gripa både arbetskamrater, släkt och grannar. 

"Varje kvinna som inte själv valt sitt arbete kan inte vara 
nöjd med arbetet", sa Vera. "Det du väljer själv mår du gott av. 
Äkta mannen och klänningen kan du välja men inte arbete och 
inte i Sverige. Om det inte är språket som hindrar dig så är det 
att de inte erkänner din utbildning eller också har du ingen 
utbildning och då tvingas du jobba med det du får." Maria fort
sätter: "Kvinnor som har utbildats till sitt arbete som jag till 
exempel (barnskötare), trivs med sitt arbete. När mormor Desa 
kom till Sverige hade hon ingen yrkesutbildning. Hon tvingades 
slita i fabrikens kök tills ryggen 'slets av'. Mormor Desa (50 år) 
kommenterar: "Varje 'måste' faller tungt. För mig var arbete i 
fabriken ett måste. Pengarna räckte inte till med bara gubbens 
lön. På jobbet var jag rädd hela tiden. Alla var 'äldre' än jag. 
Alla bestämde. Jag lärde mig aldrig svenska bra nog för att 
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klaga. De var bara en chilensk kvinna som tyckte att de andra 
kvinnorna, svenska, finska, tyska, var för hårda mot mig. Jag 
bet ihop tänderna, jobbade och kom hem och grät. Det var då 
som Nada (en jugoslavisk väninna som jobbade som tolk och 
kontrollör på samma fabrik och en av kvinnorna i Piki-sällska
pet) kom och klagade inför mina arbetskamrater och den 
kvinnliga chefen å mina vägnar. Det hjälpte ett tag. Sedan blev 
det åter samma visa. Det hjälpte inte mycket att klaga hos 
facket heller. Det var först när jag en dag fick förlamning i 
båda armarna som facket blandade sig i. Då var det för sent. 
Nu är jag sjukpensionär och har svårt att hålla i denna 
kaffekopp." 

Från arbete övergick vi till att tala om män och kvinnornas 
yrkesroll. Vera börjar: "Till skillnad från dessa unga damer som 
kan allt (skratt) har vi i det äldre gardet fått gå sakta fram. Om 
en kvinna kan slå i en spik och använda borrmaskin blir man
nen osäker. Detta hände i vårt hem. Även om de kommer från 
liknade familjer var det för männen viktigt att ha en utbildning, 
men för kvinnan inte lika viktigt. Så var det i min generation. 
Vi har velat gå vidare, utbilda oss, men vi gav upp för lätt. Vi 
gifte oss och fick barn. Man behövde inte skämmas om man 
som kvinna fick moderskap som uppgift. Men här i Sverige 
kom både han och jag i konflikt med oss själva och varandra. 
Hans manlighet började vackla och likaså min kvinnlighet. Jag 
tog i borrmaskinen i bland och han bytte blöjor när jag hade 
skift. Jag ville hellre stanna hemma och ta hand om barnet, 
men pengarna räckte inte till." Då lade sig mormor Desa i sam
talet. "Jag hade inte en tanke på att min Jova skulle diska. Jag 
vill inte ha honom i köket. Mannen är gäst i köket, för otur 
med sig så du kommer av dig och bränner brödet. Han snurrar 
där omkring mig, tafsar lite på mig (skratt) så jag kommer av 
mig. Men jag vill hellre att han kommer och pussar mig lite än 
att han diskar åt mig. Bara han pussar mig (skratt)." 

Marias kommentarer är att här ligger en grundläggande 
konflikt mellan jugoslaviska och svenska kvinnor. "Svenska 
kvinnor har suddat bort alla gränser mellan män och kvinnor. I 
köket och på gatan och på stranden. Tänk dig nu en strand. En 
turkisk kvinna sitter där helt påklädd och svenskan nästan 
naken. Turkiskans man tittar på den svenska kvinnan. Då blir 
det klart att turkiskan ser henne som ett luder. Inte därför att 
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hon bedrar sin man, utan därför att det finns möjlighet att hon 
förför den turkiska mannen. Den svenska kvinnan behöver inte 
ens titta på turken. För turkiskan har den svenska kvinnan 
brutit regeln, tagit bort eller överträtt gränser. Det handlar inte 
längre om sex utan om moralisk överträdelse och opålitlighet. 
Därför kommer du oftare att få höra att svenska kvinnor är 
horor från utländska kvinnor än från utländska män." I mötet 
med den nakna svenskan har många invandrade kvinnor och 
män låst sig. Könsidentiteten har "omskakats". Nu brottas man 
med sig själv och inför det att de egna döttrarna skall bli vuxna. 

"När min dotter växte upp blev hon aldrig uppfostrad till att 
en naken kropp i sig är skamlig. Men jag har i mig själv haft 
respekt för mina äldre anhöriga och sagt detta till henne 
mycket noga nu när hon besökte släkten på landet i Jugosla
vien. Hon har inte levt med dom. Jag fick säga det till henne. 
Att respektera dem. För inte skulle min mamma haft något 
emot att hon solade naken bakom huset. Men grannarna skulle 
undra. Så i byn är hon alltid anständigt klädd." 

När vi här kom in på det känsliga temat "döttrar" visade det 
sig att allting inte var självklart och under "kontroll". I Sverige 
måste man reflektera över skillnaden mellan kärlek och sex. 
"När du går ut med en kille är sexualiteten fortfarande kopplad 
till skam och inte till njutning som hos svenska kvinnor." 
Mammorna var osäkra och anmärkte ofta på flickorna för 
deras utmanande utseende. "Men, om vi pressar dom på 
sådana detaljer och säger att de ser ut som horor kan de göra 
allt möjligt på trots. Hur skall jag förklara för henne vad sex är. 
För mig är sex allt eller ingenting. Ett helt liv. Man måste vara 
mogen för att förstå att uppskatta den kompletta kärleken. Sex 
i sig är privatsak. Människor fungerar olika. Hon måste lämnas 
i fred att själv finna ut sin sex. Det enda jag alltid säger henne 
är att respekt och kärlek är odelade och att utan respekt finns 
ingen kärlek." 

Det visade sig att kvinnorna läser väldigt mycket jugosla
viska damveckotidningar. Intimspalterna är fyllda av frågor och 
mycket kompetenta svar. Psykologer och sexologer arbetar 
bort "skam"-traditionen och alla förlegade fördomar. Jag 
lusläste "intimsidorna" i dessa tidningar under min vistelse i 
Lilla Juga och tog upp dem med Maria. 
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"Jag säger alltid till mina väninnor att låta flickan läsa intim
sidoma. Där finns allt, så du själv slipper undra och svettas. 
Härigenom blir ungdomen också garderad inför äldre kvinnors 
intrigerande och förlegade åsikter. Den vägen fostras de till 
rakhet och ärlighet och ser lättare de vuxnas dubbelmoral -
talar om skam men 'vänstrar' med grannen." 

Vänsterprassel. För Marias vänskapskrets, som bygger på 
förtroende och solidaritet, blev det viktigt att ta upp frågor om 
det i Lilla Juga flitigt förekommande vänsterprasslet. 
"Väninnornas män är som våra bröder. Detta måste vi lita på. 
Vi har änkor, frånskilda och gifta i vänskapskretsen. I nöden 
tar vi hand om varandra som systrar. Våra kärleksaffärer får 
aldrig drabba vår vänskap." Men i synen på bedragna kvinnor 
och män blev Piki-sällskapets uppfattning om dessa frågor kla
rare och visade sig vara mera komplicerat. 

"Om kvinnan är missnöjda med sin egen situation hoppas 
hon att den andre mannen kan förverkliga hennes drömmar. 
Men det handlar inte om den förste eller den andre utom om 
henne själv och vad hon vill med sitt liv. Likadant blir det för 
killar. De jagar andra kvinnor och i det sig själva. Då skall man 
inte tycka synd om den bedragna frun utan om honom. Hon 
har kärleken i sig och lever i den hemma med barn och familj, 
medan han är tom och söker. Tragedin är inte hos den som ger 
och har det i sig utan i den som söker, byter och inte kan finna." 
Med detta kärleksbegrepp och "har i sig själv"-förståelse blir 
det lättare för kvinnor som blir bedragna eller skiljer sig att 
åter stå på egna ben i sällskap med Maria och hennes väninnor. 
Så var fallet med den frånskilda Mira, som nu med hjälp av 
kvinnorna går igenom en skilsmässa. I synen på hennes man 
kom det fram vad kvinnorna ansåg om männen. 

"Han söker den kvinna som hans mor har sagt är den riktiga. 
Men egentligen söker han sin mamma. Han blir aldrig lika 
viktig och stor för någon annan kvinna som för sin mamma. 
Hon förlåter honom allting. Och mamma kräver inte att du 
pussar henne tillbaka varje gång hon pussar dig. Hon kräver 
inte, hon ger. Men Mira var inte mamma. Hon krävde. Hon var 
inte mamma som bara pussar och ingenting begär. Hon 
begärde kamratskap, ärlighet och respekt. Och han vill ha 
mamma. Så det var inte bara att han bedrog henne genom att 
ligga med andra kvinnor. Utan att han bedrog henne som 
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människa. Om de två hade haft förtroende för varandra som 
två vuxna människor så skulle ett vänsterprassel inte ha skadat 
deras relation. Hans prassel var en relation till en tillfällig 
kvinna som inte i sig hade behövt betyda att han älskar Mira 
mindre. Han kunde vara henne trogen hela livet trots dröm
marna om grannfrun varje natt. Mira kunde ge och gav vuxen 
kärlek, men hennes man var ett barn som sökte moderskärlek 
och hade ingenting att ge. Därför står Mira stark och han söker 
fortfarande." 

Kärlek kontra ägandebegär till människor, fruar, män och 
barn. "När män och kvinnor är svartsjuka har de inte gjort upp 
med sig själva. Vi kan inte äga människor. Vi har inte köpt 
dom för pengar på en affär. Om du är ständigt rädd för att din 
motpart bedrar dig så kommer du troligen att bli lämnad. 
Detsamma gäller barnen. En del kvinnor menar att när de fött 
barnen så är de deras ägodelar. Till dem säger jag att växer du 
som katten så kommer din man att följa dig som din svans." 

Här berättar Maria sagan om katten som hennes "andra 
mor" lärt henne. "Den lilla katten lekte med sin svans som 
ständigt flydde undan henne. Då kommer den gamla katten till 
henne och säger: När jag var liten jagade jag också min svans. 
När jag blev stor och gick min egen väg, följde svansen alltid 
efter mig och jag kunde inte bli av med den." 

Unga Ema, hennes elaka svärmor och mesiga man 

Sönernas modersbindning och osjälvständighet är ett tema som 
vid ett flertal tillfällen aktualiserats i samtal med Piki-sällska
pet. Ansträngda förhållanden mellan ett par yngre makar i 
Lilla Juga skapade irritation hos kvinnorna och föranledde 
deras ingripanden, ofta både rörande och komiska. Det hand
lar om den närmast klassiska situationen med en elak svärmor 
och hennes järnhårda kontroll över sonen och den unga 
sonhustrun. 

Under senare år har det blivit vanligt att unga, oftast från 
Jugoslavien importerade, välutbildade flickor blir gifta med 
unga män i Lilla Juga. Flickorna hamnar inte alltid i lika "fina" 
familjer som de själva kommer ifrån. Men väl ofta i "rikare". 
Det förhållandet att männen bor och arbetar i Sverige ger i sig 
en hög status i Jugoslavien. Utvandrarskap betyder utländska 
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pengar, välstånd som märks i hembyn genom bilar och 
nybyggda, påkostade, hus. Ett slags socialt utbyte kan inträffa. 
Flickans familjs goda namn och anseende byts mot mannens 
välstånd. Eller också kan flickans goda utbildning bli hennes 
biljett till Sverige och äktenskap med en man som i Jugosla
vien, på grund av lägre utbildning eller status, inte skulle 
räknas som i en möjlig äktenskapskandidat. Så unga sjukskö
terskor, ekonomer eller lärare blir ibland gifta med grabbar 
som tillhör den invandrarsvenska arbetarklassen. En sådan si
tuation inträffade i Lilla Juga och blev problematisk. 

Den 20-åriga gymnasie-ekonomen från Jugoslavien blev gift 
med en ung fabriksarbetare som bodde hemma hos sin mor, 
änka sedan ett par år tillbaka. "Grabben var vacker som 
gryningen och endast brudens skönhet kunde mätas med hans" 
som en av kvinnorna beskrev det. De två unga var väldigt kära 
i varandra och allt skulle varit frid och fröjd om det inte vore 
för svärmor. 

Svärmor, en mycket stark och till utseendet kraftig kvinna, 
var van att bestämma över sin son och sitt hus. Med ett liv fyllt 
av hårt slit har hon "burit upp" sin familj. Det var tack vare 
henne som familjen, redan i Jugoslavien, flyttade från byn till 
staden. Efter ett par hårda arbetsår och dålig avkastning beslu
tades om att man skulle flytta till Sverige. "Hennes gubbe var 
oftast tyst och arbetsam, så vi minns honom inte särskilt väl. 
Det var alltid hon som kom först och han var någonstans om
kring henne. Pojken var hennes ögonsten. En snäll, välupp
fostrad och tystlåten grabb." 

Så när sonen blev vuxen och pappan dog bestämde sig mor 
att gifta bort grabben med en fin flicka från den stad hon en 
gång lämnat föga ärofyllt. Med hjälp av släktingar avtalades om 
äktenskap. De unga träffades och blev omgående kära i varan
dra. Bruden kom till Sverige och flyttade in till svärmor. Svär
mor råkade bo granne med en av kvinnorna i Piki-sällskapet, 
som av och till var där och drack kaffe. 

"Efter ett par månader såg jag hur flickan tystnat och börjat 
vissna, blev blek och ledsen. Jag såg att svärmor dirigerade 
henne hit och dit och var hård som hon brukar, men jag är van 
vid hennes sätt så jag tänkte inte så mycket på det. Men efter 
ett tag började jag fråga flickan och då kom tårar som regn 
över hennes ansikte. Hon tyckte att tanten var förfärlig. Hård 
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och krävande. Ingen värme. Och mannen gömde svansen 
mellan benen och gick undan sin mamma. När den unga bru
den klagade och bad att de skulle flytta till en egen lägenhet 
blev han bara ledsen och sa att han inte kunde lämna mamma 
ensam. Sakta så svalnade känslorna och de började undvika att 
tala och vara med varandra. Flickan kände sig inspärrad och 
trots att hon skämdes, kände sig misslyckad, ville hon ändå 
hem till Jugoslavien. Men hon vågade inte ta upp det med sin 
man och vågade inte heller skriva till sin familj. Hon hade inga 
egna pengar och ännu inget eget arbete. Hon läste svenska." 

Kvinnorna i Piki-sällskapet tog upp dessa missförhållanden 
och bestämde sig för att handla. Först försökte de försiktigt 
tala med svärmor. "Tanten visade sig helt oförstående och 
oemottaglig för påverkan. Sedan tog vi på den skämtsamma 
sidan upp med mannen om det inte var dags att flytta så att de 
unga kunde festa i fred utan att gamlingarna störde. Han bara 
log och undvek samtal. Och flickan blev mer och mer despe
rat." 

Vad som därefter inträffade liknar en deckarhistoria. Kvin
norna samlade pengar. Genom sina kontakter förmedlade de 
diskret information om förhållandena och planerna till flickans 
föräldrar i Jugoslavien. Allting i det fördolda. Därefter köpte 
de en biljett till Jugoslavien. Och slutligen "smugglades" hon ut 
ur landet. Flickan skulle besöka en av Pikiväninnorna. Därefter 
skulle en annan kvinna, i närvaro av vittnen, bjuda ut henne på 
promenad. Medan hon var på väg hem skulle hon sedan 
försvinna. Detta var vad som skulle sägas till mannen. Vad som 
i verkligheten inträffade var följande. På promenaden placera
des den för resan förberedda flickan i en bil som körde ut ur 
Lilla Juga. Ett par andra bilar väntade vid olika stationer och 
körde henne till Arlanda. Därefter reste hon till Jugoslavien. 

"Mannen blev helt förtvivlad. På något sätt gissade han att vi 
visste, trots att vi teg. Efter det första meddelandet, att hon 
hade kommit hem till Jugoslavien och att allt var slut, för att 
han valde mamma framför henne, kom inga fler brev eller svar 
på hans brev från Jugoslavien. Han gick omkring som en 
skugga av sitt forna jag och grånade. Vi tyckte synd om honom, 
men kunde ingenting göra. En dag kom han hem till mig och 
bara grät och lade sig på golvet och bad om hjälp. Då frågade 
jag om han var beredd att flytta från mamman och leva till-
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sammans med sin fru som vuxna människor. 'Ja', svarade han. 
Då skrev vi till flickan och hon, stackare, blev jättelycklig. Hon 
själv satt bara hemma och längtade efter sin man. Hon kom 
tillbaka." 

Vid det tillfälle då detta berättades bodde det unga paret 
fortfarande hos svärmor. "Hon hade mjuknat upp och hoppa
des att de skulle bli kvar hos henne. Men ungdomarna söker 
egen lägenhet, så vi får se vad som kommer att hända." 

I detta fall har Piki-sällskapet handlat mycket försiktigt och i 
det fördolda. Fortfarande är omständigheterna kring 
smugglingen inte riktigt offentligjorda för de andra i Lilla Juga. 
Man ville inte skada de unga genom att bjuda folk på skvaller
detaljer. Men kvinnorna vill också bibehålla goda relationer till 
svärmor och möjligheten till inblick i och inflytande över 
sakernas fortsatta utveckling. De behåller sin kontrollsfär så att 
säga, genom att balansera ordning och reda med diskret 
inblandning i missförhållanden. De behöver sitt goda rykte i 
kretsen av sina landsmän och att förbli sedda som de som inte 
blandar sig i och skvallrar. De behöver förtroende för att kunna 
blanda sig i och förändra utan att splittra och skada. Men 
samtidigt är de inte alltid lika diskreta. Grövre former av 
missförhållanden tar de upp på ort och ställe. De protesterar 
var och en men har stöd av varandra när de "läxar upp" vid be
hov. Detta betyder att de träffas, diskuterar och resonerar 
kring vad de har gjort och sagt. Jag har vid flera tillfällen 
bevittnat hur de säger till när någonting bedöms som fel. Till 
unga kvinnor, svärmödrar, män, barn och varandra. 

Väninneskapet 

Genom umgänget väninnorna emellan avlastas både själen 
och kroppen. Kvinnorna hjälper varandra i samband med sjuk
dom, dödsfall, skilsmässor och vardaglig barnpassning. Speciellt 
de ensamstående och änkorna behöver väninnor för barnpass
ning för att överhuvudtaget kunna uträtta vardagliga ärenden 
som sjukbesök och liknande. Men väninnor är något annat än 
släkt. Väninnor är inte rangordnade av kön, ålder och släkt
band. Därför är de också ett värn mot släkttrycket. 

"Till släktingar kan du inte säga vad du vill. Där finns en 
massa hänsyn och också falskhet. Släktingar tävlar med varan-
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dra lika mycket som de kan hålla samman. Vi kvinnor och 
människor i allmänhet gömmer våra problem för släkten och 
går till väninnor för att bli avlastade och få hjälp. Kvinnor 
känner igen sig och hjälper varandra med goda råd och hand
ling. Släkten kan 'vinna' på dina problem, genom att själv få 
framstå som bättre eller så skuldsätts du i och med deras hjälp. 
Väninnor är mera lika och ärver aldrig varandra. En ung 
mamma lär sig bättre och självständigare om barnpassning av 
sina väninnor än av svärmor. Svärmor är gammalmodig och 
sätter sig i en maktposition när hon hjälper." 

Detta var änkan Veras sätt att se på väninnor. När hennes 
man dog blev hon ompysslad av hans släktingar ett tag. Men 
konflikter aktualiserades, hon kände sig bevakad, drog sig 
undan, blev ensam och fick en depression. Då kom Maria. 

"Hon var dagligen hos mig. Lagade mat, skrattade och roade 
mig och fick mig att börja hoppas på livet igen. Hon talade om 
andra män på ett sätt som ingen annan vågat och om mig och 
framtiden så jag sakta vaknade upp. När jag vid ett tillfälle var 
på sjukhuset bodde barnen ett par veckor hos Maria. Jag kände 
mig stärkt och blev trygg. I dag är jag själv omgiven av andra 
kvinnor. De kommer till mig dagligen för att visa nya kläder, 
klaga över familjeproblem eller bara snacka lite. Jag är aldrig 
ensam. Och när jag är på arbetet vet jag att de som är hemma 
ser efter barnen." 

Väninnornas betydelse sammanfattades bäst av en mycket 
sjuk, pensionerad, kvinna, som bland andra sjukdomar har ett 
besvärligt magsår. "Om inte Mira dagligen kommer till mig 
börjar magsåret genast arbeta igen, fräta och svida." I hennes 
fall har en långvarig arbetsbelastning först skadat armar, axlar 
och rygg. Sjukhusbesök och långvariga förhandlingar med 
facket och försäkringskassan skapade en stresssituation och 
"hjälpte till att också magen hörde av sig". Under hela tiden har 
väninnan Mira dagligen sett efter henne själv, barnen och 
hushållet. Mira som är förskollärare ringde alla samtal, skrev 
alla brev och fyllde i alla formulär. Den sjuka väninnan själv 
hade bara grundskola, och talar, liksom sin man, dålig svenska. 

Det som förvånade mig med Piki-sällskapet var att alla dessa 
kvinnor, Vera, Maria, Mira, sjukpensionären, unga fruar och 
mormödrar ofta träffades och umgicks trots att de hade olika 
bakgrund. De är en blandning av serber från olika regioner och 
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med olika stads- eller landsbygds bakgrund. Några montene
grinskor är också med. När jag vid ett tillfälle, tillsammans med 
Mira och Maria, blev bjuden på middag hos deras svenska 
väninna, gift med en jugoslav, påpekade svenskan att hon inte 
förstod att Mira kunde ha ett så stort utbyte av sin sjuka vä
ninna. "Mira är en bildad flicka och jag förstår inte vad de två 
talar om." Mira blev tyst ett tag och sedan svarade hon. "Jag 
tycker om henne och vi sitter aldrig tysta. Vi talar om livet och 
kvinnolivet." 

Kvinnolivet - och livet - är en gemensam utgångspunkt. Men 
det är mer än så. Kvinnorna har lärt känna varandra då de en 
gång i tiden gemensamt arbetade i det numera nästan nedlagda 
"Kvinnoaktivet" i den lokala invandrarföreningen. Av detta 
forna innehåll är det så gott som blott namnet kvar i Lilla Juga. 
Fortfarande är kvinnorna där och förbereder fester. En är kvar 
som mycket aktiv ansvarig för folkdanslaget. Detta är också 
den mest aktiva delen av "Aktivet". Men i folkloren träffas 
både ungdomar, barn och mammor, både för sig och tillsam
mans. Och Miras sjuka väninna går dit en gång i veckan då de 
vuxna tränar och där träffar hon alla sina väninnor och gamla 
kamrater från det forna "Aktivets" aktiva dagar. Det är också 
där som Piki-sällskapet har sina rötter. Sedan "Aktivet" avakti
verats samlas kvinnorna i hemmen. 

Dagliga kafferep är en form av sammanträde som ger inblick 
i vad som har hänt och som möjliggör "planering" av vad som 
bör göras. Naturligtvis sitter man och slappnar av och skojar. 
Men egentligen handlar det om ett identitetsarbete, en medve
tandeproduktion, som snarare syftar till överblick, orientering 
och ställningstagande än till social kontroll. 

Denna lilla informella grupp balanserar samspelet mellan tre 
centrala, sociala och kulturella scener: den egna etniska grup
pen, svenskarna och andra invandrargrupper.3 I mötet mellan 
dessa äger en kulturbrytning rum. När det gäller kvinnlig och 
manlig identitet, generationskonflikter och samlevnadsformer i 
allmänhet. Kulturella möten och brytningar omskakar identite
ten, producerar nya hållningar och livsformer. 

I kulturmötet kan erfarenheten av kränkning vara en 
väsentlig förklaring till den form och det innehåll som kvinnor
nas reaktion tar sig. Invandrarskap som social kränkning 
upplevs dagligen i termer av gradering - som granne ("de hälsar 



Piki-sällskapet: Kvinnliga nätverk 145 

inte på oss") eller som arbetskamrat ("vi är som en jämnfly
tande grå massa på fabrikens botten"). Den kulturella kränk
ningen upplevs normalt av kvinnorna som sammanhängande 
med att man utpekas som underordnad en patriarkalisk 
kontroll ("att ni finner er i att leva med sådana gubbar som 
bestämmer över er hela tiden"). Trots att kvinnorna kan 
bemöta sådana utfall med stolthet och även med skoj så fräter 
anmärkningarna på deras självkänsla och skapar ofta ett irrite
rat motstånd och revolt. 

I den följande historien av kulturell kränkning, växte en 
medveten protest mot svenskt kulturellt översitteri fram. Det 
finns en underliggande solidaritet mellan invandrare, på trots 
av en markerad gränsdragning i en etnisk hierarki. Det hand
lar om en ensamstående ung pappa som i egenskap av man och 
muslim blev kritiserad som förälder av dagispersonalen på 
Marias arbetsplats. Kritiken av den unge pappan urartade 
stundvis till fördomsfullt och nedlåtande tal om invandrare och 
invandrarmän, vilket föranledde en motreaktion från Maria. 

Lilla Fatimas nya mödrar 

På Marias arbetsplats, Lilla Jugas daghem, förekommer barn 
med varierad etnisk bakgrund. Dagligen möter hon "små 
konflikter" och missförstånd som normalt avklaras utan 
problem. Hon är en viktig och respekterad arbetskamrat. Vid 
ett flertal konkreta tillfällen har hon satt sig i respekt genom 
sin "raka och höga röst", sitt okonventionella handlande samt 
sin handgripliga och fantasifulla lösning på uppkomna pro
blem. Vid ett tillfälle aktualiserades till exempel att snickar
utrustningen fortfarande stod ouppackad. Barnen kunde inte 
använda den för den kvinnliga personalen kunde varken 
montera eller bruka den. Maria blev sur över handlingsförlam
ningen. Hon tog en kvällskurs i snickeri. Därefter satte hon 
samman utrustningen med hjälp av "några tillfälliga manliga 
reparatörer som andra tjejer inte vågade be om hjälp". Själv 
hade hon sagt att "ni gubbar som lär kunna allt, kom hit och 
hjälp mig". 

Busvisslande Maria förmår att sätta sig i respekt hos barnen 
också. Hon skriker och skrattar, hojtar och pussas med barnen. 
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"Jag bestämmer på ett rakt sätt så att barnen vet var vi har 
varandra." 

När hon för många år sedan följde sin egen dotter till dagis, 
såg hennes arbetskamrater hur hon och dottern växelkörde 
varandra i pulkan. Redan då förstod kamraterna att denna 
jugoslaviska, skrattande i en pulka med högklackade skor högt 
upp i luften, inte var någon stackars invandrarflicka som kan 
sättas på plats. Men det som nyligen har inträffat har ändå 
förvånat dem. 

Under en period togs det upp på dagis att lilla Fatima dagli
gen lämnades "inte helt fräscht klädd" av sin unge muslimske 
far. "Flickan verkade rund, söt och glad, men lite väl skitig på 
kroppen och kläderna. Det visade sig att pappan var ensam 
med henne. Mamman försvann direkt efter förlossningen och 
lämnade ungen ensam med pappan. Omständigheterna bakom 
allt detta är okända. Nåväl, den unge pappan verkade vara som 
en vanlig muslimsk grabb. Tyst och blyg inför oss tjejer. 
Klagade eller snackade aldrig med oss. Mina kamrater började 
då blåsa upp Fatimas situation. Stackars flicka. Försummelse. 
Muslimska killar du vet. Allmänt en massa skitsnack, utan att 
någon vågade ta upp det med pappan och fråga rakt ut om han 
brukar bada sin flicka. Jag sa att han kanske inte är van att 
sköta små barn. Tvätta och sådant. Och att föreståndarinnan 
borde tala med honom. Men de tyckte att det var genant. När 
storyn började likna allmänt förtal av invandrare och in
vandrarkillar blev jag sur. Jag kontaktade pappan och bjöd 
hem honom för att tala om problemet. Han kom till mig med 
Fatima och visade sig vara totalt omedveten om att flickan inte 
skulle vara rätt skött. Han badade henne, men inte dagligen, 
och tyckte att barn blir väl smutsiga ändå, så man behöver väl 
inte byta kläder varje dag och sånt. Jag tyckte att han, för att 
vara en kille från ett land där männen inte är vana med eller 
kan någonting om barn, tvätt, strykning och hushåll, gjorde ett 
bra arbete som pappa. Han blev ledsen när jag sa som det var 
och att han ansågs vara slarvig som pappa. Då föreslog jag att 
han skulle komma hem till mig med Fatima varje helg. Jag ville 
visa honom hur man sköter flickans kropp och tvättar kläder. 
Och hon skulle vara hos mig på helgerna så att hon lärde sig att 
umgås med kvinnor. Under tiden sa jag, skall du gå ut på 
lördagarna och söka efter en fru. Jag vet att det är svårt för en 
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ensamstående pappa, och mamma, jag var själv en sådan, att 
komma sig ut." 

Så blev det. Fatima började komma till Maria varje helg, till 
Marias egen dotters stora förtjusning. "Och du vet, hela gänget 
samlades kring flickan. Hon var ju som en sockerbit. Vi gick 
ihop och köpte henne en garderob, så hon blev det renaste och 
mest välklädda barnet på dagis. Och här hos oss har hon blivit 
familjemedlem och kallar oss alla för mamma. När jag blev 
ledsen för att min dotter blev färdig med studenten och skulle 
resa utomlands ett halvt år sa Fatima: 'Bli inte ledsen mamma. 
Du har ju mig och mamma-Vera. Och vi kan resa med dig till 
Jugoslavien'." 

När detta skrivs har Fatima varit hos Maria och väninnorna i 
några år. De har "fostrat pappan så han sköter sig prima", men 
de har ännu inte lyckats gifta bort honom. Historien med 
Fatima och framförallt pappans helgbesök har inledningsvis 
föranlett skvaller. Men när alla fann ut hur det var hade 
omgivningen endast funnit att "det är riktigt och nu har du 
någon att ta hand om när Nina har rest bort". Men Nina kom 
hem och blev mött av lillsyrran. Fatima fick en mamma och 
flera mammor. Hon talar numera lite serbokroatiska. Och 
pappa söker sig en fru. 

Vardag och politik 

I föregående exempel har visats hur en informell gruppering, 
ett väninnesällskap, kan agera i en vardaglig kulturbrytning. 
För att liknande händelser skall kunna "växa" till en, i vidare 
mening, politisk handling, krävs en överflyttning från 
vardagsscenens informella grundval till de mera formella och 
övergripande sociala sammanhangen. Häri ingår hela spektrat 
av institutionellt liv som omfattar invandrarnas alla orga
niserade intressen. Från lokala invandrarföreningar till det 
offentliga politiska livet. Överallt finner man hinder till följd av 
invandrarnas underordning och förvisning till majoritetssam
hällets politiska periferi. 

I exemplet med lilla Fatima illustreras hur kvinnor i Piki
sällskapet bjuder på motstånd i samband med kulturell kränk
ning. När de, som i detta fall, överskrider gränser i social och 
kulturell mening, bekräftar de sammanhållningens betydelse. 
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Gemenskapens styrka gör det möjligt att hjälpa en far i nöd. 
Även en muslimsk man. Detta skulle som enskild handling 
snarast ge upphov till skvaller och utfrysning. Invandrarskapet 
har som kollektiv upplevelse av kulturell kränkning också 
skapat en social bas och grundval för solidaritet över snäva 
etniska gränser. Och i och med detta ligger det i själva invan
drarskapet, som tillstånd av underordning, en potential av 
överskridning och motstånd. 

Vardagens betydelse kan inte nog poängteras, för det är ju 
här som solidariteten människor emellan har sin bas. Samtidigt 
kan den vidgas till ett vidare politiskt arbete. Utanför vardags
rummet finns en värld av formella institutioner och bredare 
sammanslutningar. Det är denna värld som också måste 
"erövras" för att de kulturellt och socialt betydelsebärande 
insikterna skall kunna allmänhet förankras när det gäller in
vandrare och svenskt samhälle. 

Maria och Mira var under 70-talet ledare i "Kvinnoaktivet", 
kvinnoorganisationen inom den lokala invandrarföreningen. Av 
olika skäl, som i efterhand ofta förknippas med konflikter med 
den manliga ledningen centralt men även lokalt, avmattades 
deras aktivitet. Samma sak har hänt runt om i landet i andra 
jugoslaviska invandrarföreningar. Det var i slutskedet av den 
aktiva perioden, i början av 80-talet, som jag träffade Mira och 
Maria. Jag blev kallad att föreläsa på ett seminarium där ett 
längre projekt, organiserat och samordnat av de jugoslaviska 
kvinnornas centralorganisation, skulle avrapporteras. Projektet 
startade 1978 och handlade om föräldrautbildning - att lära 
känna sina barn och sig själva under invandrarskapets villkor. 
Kulturmöten och barnens socialisation behandlades och man 
ville diskutera barnens dubbla kulturtillhörighet som resurs. 
Projektet låg i linje med ett generellt arbetsprogram som 
bestod av 5 punkter kring temat familj, barn och kvinnofrågor: 
information, utbildning, uppfostran, socialt arbete och samar
bete med svenska och jugoslaviska organisationer. Programmet 
syftade till en fördjupning i integrationsprocessens olika aspek
ter med utgångspunkt främst i barnens situation samt till att 
förbättra insikten i och förstärka kontakten med det svenska 
samhället. Information om projektet och arbetsprogrammet 
har jag fått från ordförande i kvinnokommitten vid tiden i 
fråga. Kurser och studiecirklar anordnades i hela landet och 
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ungefär 2000 jugoslaviska kvinnor deltog i fortbildningen fram 
till mitten av 80-talet. 

På slutseminariet rapporterade den kvinnliga ledaren om 
den uppskattning projektet rönt bland kvinnor och sin besvi
kelse över att projektet var slut. Hon tog också upp alla de 
olika skäl som låg bakom konflikten mellan projektets ledning 
och riksförbundet. En sammanställning av orsakerna till 
sammanbrottet skickades till riksförbundet, Socialstyrelsen och 
lnvandrarverket, vilka stött projektet ekonomiskt. Mycket 
handlar om fördelningen av de ekonomiska projektmedlen och 
riksförbundets inblandning i medlens användning, liksom 
konflikten mellan kvinnorna i projektets ledning och det 
manliga styresskicket i riksförbundet. Efter projektets avslut
ning drog "järntjejerna", den starka och kämpande kärnan i 
kvinnokommittens ledning, sig tillbaka. Nya kvinnor tillsattes, 
men en period av avmätt förhållande till arbetet inträffade. 
Förvirring och osäkerhet resulterade i ett begränsat offentligt 
arbete. Stora konflikter bakom ridån präglade stämningen. Ett 
återuppväckande av kvinnoförbundet är nu på gång, att döma 
av det som framförts till mig av upplysta informatörer. 
Liknande uppfattning har jag själv fått i samband med föreläs
ningar som jag hållit vid sammankomster organiserade genom 
samarbete mellan nuvarande kvinno- och ungdomsförbund. 
Men de flesta av de tidigare ledande kvinnorna har dragit sig 
tillbaka från den stora offentliga föreningsscenen. Några har i 
efterhand kommit igen, i lokala föreningar eller som skribenter 
i riksförbundets tidning. 

Som sagt, det var i slutskedet av den aktiva perioden som jag 
lärde känna Mira och Maria. Därefter fortsatte vår kontakt och 
resulterade i att jag valde deras Lilla Juga som huvudsakligt 
forskningsområde för mina intressen och problemställningar. 
Då var båda kvinnorna, speciellt Maria, aktiva på den breda 
politiska invandrarscenen. Det betydde arbete både i den 
lokala jugoslaviska invandrarföreningen och i samordnade 
aktiviteter med andra invandrarorganisationer, även arbete i 
svenska organisationer. Kontakt med det svenska offentliga 
livet kanaliserades via ABF; för Marias del även i ett politiskt 
engagemang i den lokala socialdemokratiska arbetarkommu
nen. Maria var en tid politiskt aktiv som socialdemokratisk 
ledamot i kommunfullmäktige. 
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Tillsammans med ett tiotal andra invandrarledamöter 
ägnade Maria en större del av sitt politiska engagemang åt att 
föra invandrarnas talan, ofta i konflikt med det egna partiets 
förslag i konkreta frågor. Kritiken av partikamraternas hållning 
gällde exempelvis försöken till en begränsning av invandrarnas 
andel i det lokala bostadsområdet. lnvandrarledaniöter såg 
detta som en boendediskriminering och satte sig emot 
"gränsen" 20 procent invandrare och inte mera i ett visst 
bostadsområde. Med Marias egna ord: "Låt människor själva 
välja var de vill bo. Vi hade tomma lägenheter. Varför skulle 
invandrarna vägras bo där och särbehandlas - endast på etniska 
grunder? Om vi nu hade fått problem i kommunen så hängde 
det inte samman med invandrare utan med anhopningen av 
socialfall. Detta har dragit ner områdets anseende och hör 
samman med den desperation som styrde uthyrningen av de 
många nybyggda lägenheterna mot bakgrund av alla de enorma 
lån som kommunen dragit på sig. I det läget tog man emot, 
närmare bestämt "köpte", alla socialfall från Stor-Stockholm. 
50.000 kronor per fall fick vår kommun som plåster på såren, 
och därtill fick man lägenheterna uthyrda. När man nu hade 
anhopat problemen, ville man inte ha en större koncentration 
av invandrare för att härigenom få ett ytterligare dåligt rykte 
som problem- och lågstatusområde. Men det var inte invan
drare som gjort vår kommun fattig. Invandrarna betalar sina 
skatter och sköter sitt arbete. Invandrare har kommit hit utbil
dade och investerade sitt arbete i denna kommun för att i 
många fall återvända till hemländerna utan anspråk på 
pension. Det gäller exempelvis många greker. Det var liknande 
frågor som dessa som gjorde mig upprörd. Andra frågor som 
jag ofta förde fram var sysselsättningsfrågor. Så att vi och våra 
barn skulle kunna stanna här i kommunen, som blivit vårt 
hem." 

Maria nämnde också sin och den lokala jugoslaviska före
ningens solidaritetsdemonstrationer som anordnats kring olika 
frågor där invandrarnas sak påtalats, om språkstrider och om 
sina fortfarande flitiga kontakter med turkiska vänner och 
föreningsfolk. Vid flera tillfällen träffade jag turkiska vänner, 
föreningsfunktionärer, som diskuterade invandrarpolitiska 
frågor med henne. Nu på privat besök hos Maria. Hon känner 
till de flesta lokala personer och organisationer som har med 
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det organiserade invandrarpolitiska livet att göra. Hon hjälpte 
mig med kontakter i andra invandrarföreningar i samband med 
min datainsamling, likaväl som mina kollegor som arbetade 
med turkiska, kurdiska och finska invandrare. Främst Maria, 
men även Mira och några andra kvinnor, var välkända och 
respekterade bland andra invandrarföreningar, på invandrarby
rån, inom svenska organisationer och allmänt i den lokala 
offentligheten. 

Men som sagt, kvinnornas del i föreningslivet har avmattats 
sedan mitten av 80-talet. Det enda som pågår är folklore och 
barnaktiviteter i den lokala föreningen, medan "Kvinnoaktivet" 
flyttat in i hemmen. "Vi kvinnor i min generation har varit 
aktiva i föreningslivet oftast för våra barns skull. Språkfrågor, 
barnens sysselsättning, kulturell fostran och så vidare, var 
viktiga frågor när barnen växte upp. Vi mödrar fick bilda oss 
själva, mest när det gäller att lära känna Sverige och den soci
ala och kulturella miljö som inramar våra barns uppväxt och 
fostran utanför hemmet. För att kunna kommunicera med 
barnen 'på deras språk', utifrån deras svenska erfarenheter, var 
vi tvungna att lära oss något själva. Med tiden kom även kvin
nofrågor att uppta en större del av våra diskussioner i anslut
ning till föräldra- och generationsfrågor. När barnen blev stora 
hade vi inget i föreningen att göra. 'Kvinnofrågor' tar vi upp 
varje dag, som du ser, kring en kopp kaffe hemma. Vår före
ning domineras av två intressen: barn och ungdomsaktiviteter 
och fritidssysselsättning för våra killar, detta vill säga kort- och 
biljardspel. Kvinnofrågor är inte det käraste temat bland våra 
killar. Vi är där bara för att dansa folklore i barn-föräldra
gruppen och vid möten. Resten sköter vi hemma i vardags
rummet." 

Detta "resten" visar sig vara mycket. "Vi fixar jobb åt varan
dra och ringer till vår Niko, vårt fackliga ombud ( en landsman), 
för att klaga. Vi håller kontakt med våra affärsmän för ungdo
marnas extraknäck eller arbete. Vi diskuterar barnens studie
val, alla håller på att avsluta gymnasiet, och om diskrimine
ringen som väntar dom på arbetsmarknaden och sådana saker. 
Samtidigt har vi stöd av varandra, nu när allas föräldrar, oftast 
kvar i Jugoslavien, håller på att bli gamla och när vår egen 
hälsa krånglar. Som du ser är Miras barn hos mig, för mamma 
är på sjukhuset." 
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Trots att hon själv sällan deltar aktivt i föreningsarbete fort
sätter Maria att intressera sig för vad som händer i föreningsli
vet. Hennes funderingar pekar på tendenser som jag själv iakt
tagit och som påpekats från flera håll.4 Enligt Maria har ett 
"glapp" uppkommit i föreningsarbetet. "Det är ont om föräldrar 
med små barn och våra barn har ännu inte fått egna barn. Ett 
generationsskifte har uppstått. Våra tonåringar går ofta egna 
vägar eller vänder sig mot Sverige eller umgås i blandade 
invandrargrupper. De är så att säga öppnare, mindre nationellt 
bundna än vi. Jag tror att när de själva får barn återkommer de 
till de sina, till föreningen, som vi gjorde. Men då blir det deras 
egna - jugosvenska - nya frågor som kommer att tas upp på 
dagordningen. Kommande generationer kommer inte att 
behöva lära sig om Sverige, men däremot om Jugoslavien, i 
studiecirkeln. (Haha). Om miljön och rasism och gud vet vad 
som deras tid bär i sitt sköte." 

Den minskade föreningsaktiviteten hänger samman med 
konflikter och spänningar; mellan könen, mellan generatio
nerna, mellan invandrare och majoritetssamhälle. I integratio
nens spår följer både kulturell brytning och social differentie
ring. Gamla värden håller på att försvinna, gemenskap och 
sammanhållning håller på att tunnas ut. Den svensk-jugosla
viska journalisten Dunja Cernjul-Månsson har påtalat en kris 
med komplexa orsaker "hos oss själva, i relation mellan våra 
två samhällen, invandrarnas och det svenska, i den sociala 
krisen i hemmet,s som är förbunden med och återspeglas i 
föreningarna och i samhället."6 

I detta perspektiv blir betydelsen av gemenskap, solidaritet 
och sammanhållning i vardagen, och inte minst den typ av 
medvetandeproduktion i identitetsarbetet som Piki-sällskapet 
visar, uppenbar. Liksom solidaritet över etniska gränser. Inför 
de problem som i det moderna livet generellt sett uppenbaras 
framträder de vardagliga, informella, kontaktnäten som inte 
minst i kvinnosammanhang ofantligt viktiga. Som en ny 
kulturell bas från vilken kulturell integration kan växa fram. 
Det rör sig både om en kontinuitet med traditionen, och om 
dess förändring. 
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Kampen om sanningen 
Mellan inordning och nyordning 

I en artikel om den kreolska subkulturen bland Surinameser i 
Holland diskuterar Wilhelmina van Wetering den särskilda 
betydelse som kvinnliga informella nätverk har för social 
sammanhållning.1 Subkulturen centreras kring släktband och 
nära sociala nätverk, gemensam bakgrund och kulturell refe
rensram, men också kring egna föreställningar om möjlig och 
önskvärd social framgång.2 Surinameserna har en låg grad av 
deltagande i majoritetssamhällets institutioner och utvecklar 
ett eget socialt liv. "Gränsen" gentemot omvärlden upprätthålls 
genom intern sammanhållning kring "det egna". Och detta 
"egna" är en "kombination av gammaldags och ultramoderna 
element"3 skapade i integrationsprocessens dynamik. Det van 
Wetering skildrar påminner i viss mening om de förhållanden 
som tycks råda i Lilla Juga. 

Kulturell kontinuitet med traditionen bärs oftast upp av 
kvinnor och av kvinnliga nätverk, som i informella former 
upprätthåller social ordning och social kontroll. Kvinnorna 
intar en central ställning i hela släktskapsnätverket och deras 
inflytande över barnen är större än fädernas. De upprätthåller 
en i informell mening viktig maktposition. van Wetering reser 
frågan varför de surinamesiska kvinnorna inte omvandlar sin 
latenta maktposition till en mera öppen form.4 Hon pekar sam
tidigt på några betydelsefulla orsaker till att deras makt just är 



154 "Lilla Juga" 

diskret. Detta förhållande skapar nämligen förutsättningar för 
att de som kulturella "mellanhänder" förblir acceptabla för den 
sociala ordningen".s De utmanar till synes inte den ordning som 
de ingår i. 

De surinamesiska kvinnornas informella ledarskap inplace
rar sig mellan majoritetssamhällets och den egna etniska grup
pens värderingar och normer. I det konkreta fallet utövas 
ledarskapet också med stöd av religiösa vanor och institutioner. 
Genom att upprätthålla "traditionen" sörjer kvinnorna för soli
daritet, ömsesidigt stöd och ansvarstagande. Härigenom 
upprätthålls en etnisk sammanhållning på tvären av en fram
växande klassdifferentiering inom den egna subkulturen. 
Sammanhållningen gynnar de rikare, vilka både får en refe
rensgrupp som bekräftar deras framgång och tillgång till 
arbetskraft och kunder. Också de fattiga ser sig som gynnade, 
eftersom de säkras arbete och stöd från den egna etniska grup
pen.6 

I det fall som van Wetering diskuterar förefaller kvinnorna 
snarare att upprätthålla än att förändra den etniska, kulturella 
och sociala ordningen med dess traditionella normsystem. Men 
hon lyfter.också fram ett moment av samspel mellan kontinui
tet och förändring. Det är kring föreställningen om social fram
gång, möjlig och önskvärd, liksom kring de framväxande 
mellanskiktens värdesystem som förändringen äger rum. I en 
tid av kulturbrytning och social omvandling verkar kvinnornas 
informella ledarskap både som förmedlande, mellan tradition 
och modernitet, och sammanhållande av den egna sociala 
gruppen. 

Bland jugoslaviska invandrare i Lilla Juga finner man som 
sagt liknande förhållanden. Men till skillnad från de kvinnliga 
nätverkens i hög grad stabiliserande inverkan på den suriname
siska subkulturen, representerar Piki-sällskapets kvinnor ett 
gränsöverskridande utmaning. Deras identitetsarbete har inslag 
av såväl civilisationskritik som av etnisk och könsbunden 
medvetandeproduktion. Kampen om klädda och avklädda barn 
på dagis, liksom historierna om Emma och Fatima, illustrerar 
en kulturell process av motstånd och nyskapande. I den 
omedelbara, sociala och kulturella interaktionen människor 
emellan, i vardagens lokala värld, tar kampen om egna 
"sanningar" form. Till en kamp om eget liv, utifrån egna villkor. 
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Livsöden i Lilla Juga 

Mile och Dara och deras sociala krets, de "vanliga" invan
drarna, eftersträvar att bli lika de framgångsrika mellanskikten 
av invandrare. Samtidigt fasar de för hur denna förändring 
skall upplösa den etniska sammanhållningen och bana väg för 
den individualism som de relaterar till svensk kultur. Dara har 
förändrats i Sverige, blivit osäkrare och ännu mer beroende, av 
sin man och sin familj. Dessa skulle hon sannolikt stå mera 
avslappnad inför i Jugoslavien. Hennes inflytande över barnen 
har minskat parallellt med barnens "försvenskning". En osäker 
social tillhörighet och en försvagad etnisk inre integration och 
samhörighet har bidragit till Daras upplevelse av maktlöshet. 
Det samma gäller Mile. I den jakt på framgång som de är 
kritiska till, men själva deltar i, bidrar de samtidigt till en 
urholkning av invanda värderingar liksom beteendemönster 
och framväxten av nya livsformer och tänkesätt. Kulturbryt
ningens spänningar har skapat en ökad klassmedvetenhet för 
Miles del och en kvardröjande och förstärkt orientering mot 
familjen och traditionen för Daras del. 

Lilla Juga, som jugoslavisk "by", tenderar att splittras upp av 
en tilltagande klassdifferentiering. Olika kretsbildningar il
lustrerar den pågående intressepolariseringen på den lokala 
sociala scenen. Den offentliga gemenskapen, representerad 
genom invandrarföreningen och dess kollektivt uppburna 
etniska intressebevarande, har blivit mindre entydig. Spän
ningarna i familje- och föreningslivet hänger nära samman med 
den upplösning av gamla identiteter som integrationsprocessen 
medför. Det moderna livets invandrarskap ställer invandrarna 
mitt i en dynamik mellan tradition och förändring, inordning 
och nyordning. 

Dara koncentrerar sig på att bevaka sin familj och vårda sin 
dåliga hälsa. Hon håller sig utanför de lokala "striderna". Med 
en ökande grad av "privathet" och en strävan att bli framgångs
rik växer en ny social hållning och krav på "finare" livsstil och 
selektivt umgänge fram. Dara har hamnat i en konfliktsituation 
mellan å ena sidan en längtan efter gemenskap i den stora 
bondesläkten och å andra sidan aspirationer att bli en del av 
den framväxande mellanskikten. Hur denna konflikt ter sig ut 
framgår delvis av hennes övergripande rädsla för vad det nya 
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livet kommer att innebära. "Försvenskningen" hotar med att 
barnen skall "överge" sina föräldrar och att man skall bli ensam 
som gammal. Dara söker sig mot traditionen för trygghet. 

Marta frigör sina krafter främst som yrkeskvinna. Till följd 
av ett delvist eget val av isolering från andra kvinnor i sin egen 
etniska grupp blir hon ensam i sin kamp och yrkesframgång. 
Hon lever sitt eget liv utanför den sociala tillhörigheten och 
kontrollen. Till skillnad från Vidas totala avskildhet illustrerar 
Marta också motstånd och kamp mot diskriminering. Före
komsten och betydelsen av ett etniskt bredare solidaritets
sammanhang (polska flickor och frisörkollegor) kan trots sin 
tillfällighet bidra till både medvetandegörande och samhörig
het. Både Marta och Vida illustrerar, trots skilda erfarenheter, 
utanförskapets konsekvenser och sammanhållningens bety
delse. Bägge lever utanför den egna gruppens sociala kontroll, 
men även utanför dess stöd och förändringsmöjligheter. Martas 
sorg och hemlängtan vittnar om avskildhetens pris. In
dividualism innebär också ensamhet. Vidas totala isolering 
pekar på ett nära samband mellan marginalisering, passivitet 
och självförakt. 

Med Piki-sällskapet antyds hur solidaritet kvinnor emellan 
kan organiseras för kulturell förändring och frigörelse. Med en 
gemensam social grund utgör de en länk mellan olika kretsar 
och värdesystem, utifrån och utöver traditionen. De frågor de 
samlas kring, och de svar de ger, går utöver de etniska och 
samhälleliga villkor och institutioner som invandrare berörs av. 
Mariorna kämpar både mot den egna traditionens generations
och könshierarkier och mot den "ytliga nakenhetens" svenska 
kultur. De överskrider både könsgränser och sin egen etniska 
grupps gränser. De orienterar sig mot en bredare omvärld, som 
omfattar såväl andra invandrare som svenskar. 

Kvinnor, vardag och mikromakt 

Med Piki-sällskapets informella nätverk, identitets- och kultur
arbete i vardagen, uppmärksammas motståndspotentialen i 
invandrarnas lokala, omedelbara, värld. Inom feministisk 
forskning har just vardagsperspektivet ofta poängterats som 
betydelsefullt och här har ibland också Michel Foucault figure
rat som inspirationskälla. Abby Peterson har i en diskussion om 
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makt och könskamp hävdat att Foucaults maktanalys ligger 
nära feminismens politiska praktik. Den " ... är pluralistisk och 
förankrad i våra lokala och vardagliga erfarenheters mångfald"7 

och bidrar till en förståelse av den vardagliga mikronivåns stra
tegiska politiska betydelse. I det vardagliga finner vi 
"mikromakter" som utgör "den konkreta, föränderliga jordmå
nen för statens makt, de betingelser som gör att den kan fun
gera".s Men "mikromakten" har också att göra med vardagens 
solidaritetsformer och motståndskamp. 

I Foucaults maktförståelse finns det inte någon absolut 
åtskillnad mellan dominans, underkastelse och frigörelse -
eftersom makten inte kan lokaliseras till bestämda aktörer eller 
strukturer.9 Maktens former är utspridda och föränderliga. Inte 
heller motståndet uppstår ur någon enskild punkt eller sanning, 
med Abby Petersons hänvisning till Foucault. "I stället antyds 
en lokal och sammansatt kampstrategi där lokala strider 
undergräver normaliseringsprocessen, det vill säga den insti
tutionella makten, var den än opererar i skolor, fängelser, 
terapeutmottagningar, fabriker, hem eller rentav sovrum."10 

Motståndet återfinns kring "knutar, härdar av motstånd mer 
eller mindre utspridda i tid och rum ... (som) tänder känslor 
hos människor ... väcker handlingskraft".11 

Peterson ser den foucaultska förståelsen som särskilt 
betydelsefull i ett feministiskt perspektiv. Den utpekar kvin
nornas egen medverkan i existerande maktrelationer. Hur de 
själva förkroppsligar de maktrelationer de ingår i och härmed 
aldrig befinner sig utanför makten. "Mikromakt" för dominans 
och underkastelse har att göra med sätt att tala, visa gester, 
föra sig och beröra.12 I vardagslivets alla sociala interaktioner 
existerar maktrelationerna genom oss själva och omfattar både 
det som är innanför och utanför oss själva som subjekt. 

Maktens relatering till det inom oss själva kan bidra till en 
subjektivering av makten som i sista hand blir negativ, hävdar 
Peterson.13 Det vill säga att "vi ställs utan medel för frigörelse, 
utan möjligheter att bilda grupper med gemensam identitet och 
kollektivt syfte, utan makt att förändra vår historiska situa
tion" .14 Peterson hävdar att det foucaultska perspektivet måste 
omvandlas och överskridas "till att omfatta en förståelse av 
makt i dess positiva mening som makten att förändra sin his
toriska situation, som makten i att kvinnor går samman, något 
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som står i kontrast till och utmanar den traditionella uppfatt
ningen om makt som dominans. 111s Frigörelse och kollektiva 
motståndsformer skulle alltså kräva en "förflyttning" av fokus 
från det foucaultska subjektet till kollektivet. 

Här måste påpekas att Foucaults subjektanalys inbegriper 
en bred analys av "självets" uppkomst. Människan konstitueras, 
enligt Foucault, som ett moralisk subjekt i ett historiskt 
perspektiv och kan inte förstås utanför förändringen av 
samhälleliga maktrelationer. Foucaults diskussion bär fram 
mot självinsikt och motståndskamp. Makten i den omedelbara 
sociala interaktionen människor emellan uppmärksammar 
medvetandegörandets moment och betydelse. Tillägnandet av 
innebörd och etablerandet av kunskap ger begrepp som i de 
vardagliga relationerna bär upp och skapar former för olika 
reaktionsmönster. Biddy Martin har, bland andra, konstaterat 
att Foucault inte utesluter möjligheten av konkret politisk 
kamp och motstånd.16 Och att hos Foucault ges också en 
central förståelse av självinsikt och motståndsmöjligheter. 

Maktrelationer befästs med hjälp av bland annat språk. 
Definitionerna av till exempel sinnessjukdom och kriminalitet 
blir till etablerade "sanningar". Olika tider och samhälleliga 
förhållanden bär upp sina bestämda "sanningar". Dessa och 
deras innebörd är föränderliga och uttrycker alltid tillfälliga, 
historiska, konstruktioner. Det vill säga, de är inte naturgivna, 
neutrala och eviga. "Sanningarna" är en del i en 
"vetandepolitik" för social ordning och fungerar för detta syfte 
inte minst genom att mörklägga eller fördunkla sin egen grund
va111, sitt egentliga "raison d'etre". 

Martin påpekar att totala teorier, till exempel om kapitalism 
eller patriarkat, har en tendens att teckna lagbundenheter som 
kan fördunkla vår insikt om maktens form och förlama vår 
handlingsförmåga. Sådana totala teorier relaterar makt och 
kontroll till klart identifierbara styrande aktörer eller struktu
rer. Makten förstås som utifrånkommande och oberoende av 
oss själva och den vardagliga konkreta sociala interaktionen.18 

Med en sådan uppfattning av makt kan vi inte förstå vår egen 
delaktighet i ordningens vidmakthållande eller hur vi kan 
förändra den. Vi ställer oss utanför makten. Maktens för
ankring i det vardagliga och det lokala innebär en avmystifie
ring av makten. Med ett sådant sätt att förstå makt, till exem-
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pel så som den kommer till uttryck i kvinnoförtyck eller 
diskriminering av invandrare, lokaliseras maktutövande till de 
omedelbara former av konkreta strider som man kan känna 
igen och känna sig medverkande i. Detta igenkännande kan få 
en produktiv innebörd. Man kan komma i besittning av sig 
själv, som ett tänkande och handlande subjekt. Den nödvän
diga kampen över definitionerna kan då också inledas. 19 

Maktrelationer är föränderliga och uttrycker alltid en histo
risk komplexitet. Det handlar om ett socialt samspel mellan 
individ och samhälle. Anpassning och ordning är den ena 
aspekten medan "upplösningar" och framväxt av nya 
"moraliteter" är den andra.20 Medvetandegörandets moment är 
här centralt och sammanhänger med kunskap som makt över 
sig själv. Insikt är en grund för handling och "avsägelse av sig 
själv" kan vara den "negativa maktens" fundament. Kvinnorna i 
Piki-sällskapet söker, medan de genomskådar de former som 
leder till "avsägelse av sig själv", på ett reflekterade sätt att 
förstå sig själva och utveckla en medveten ömsesidighet som en 
reaktion på invandrarskap och integrationsprocessens 
tvångsmässigheter. Parallellt med den övergripande 
"disciplineringen" tycks det moderna samhällets integration 
medföra en uppluckring av traditionella lojaliteter och band. 
Den sociala individen, det mänskliga subjektet, ställs inför nya 
former, normer och möjligheter i det sociala samspelet. Inklu
sive nya åtskillnader mellan män och kvinnor, grupper av 
människor och människa från människa.21 

Invandrare och kvinnor hör till de ur maktsynpunkt margi
nella i samhället som ofta karakteriseras med en form av, som 
Dag Heede har uttryckt det i en diskussion om Foucault, 
"negativ berömmelse". Det är de marginaliserade grupperna 
som är i centrum för myndigheternas intresse. "De har makten 
helt in på livet."22 Dessa grupper är huvudkällan för myndighe
ternas "fall". Ärendena i arkiven fyller en viktig funktion. Ju 
mer underkastad en individ är, desto fler rapporter, register, 
vittnesbörd och journaler för "fallet" i fråga. Myndigheternas 
övervakning och kontroll sörjer för att vi andra snyggt skall 
hålla oss inom lagens ramar och utbredningen av en allmän och 
politiskt farlig civil olydnad förhindras.23 Invandrare som 
"problem" uttrycker en "negativ berömmelse" som framhäver 
var normalitetens gränser går.24 Detta undertrycker avvikelse 
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och leder ofta till självförtryck. Foucaults maktperspektiv är en 
förståelse som kan bana väg för att automatiken i allt detta kan 
upphävas, på en kritisk självförståelses grundval. Piki-sällska
pets praktik antyder vad detta i vardagen konkret skulle kunna 
betyda. 

"Sanning", medvetandegörande och indentitetsarbete 

Människor producerar i de vardagliga relationerna själva 
betingelserna för maktens utformning. Makten är inte ett ting 
eller ett objekt lokaliserat till någon som har makt. "Makten är 
inte, makt utövas"25, i ett socialt samspel i en historiskt specifik 
situation. 

Om detta skriver Foucault att han "har försökt att synliggöra 
de återkommande former där makt påverkar och uttrycks i 
kunskap och där kunskap verkar på samma sätt på makt."26 

Makt och vetande innehåller varandra.27 "Kunskapens" eller 
"sanningens" förhållande till verkligheten har att göra med 
makt och omvänt. Sune Sunesson ger i en intressant kommen
tar till Foucault ett exempel. En patient får höra av en läkare 
att hennes huvudvärk är en bagatell som hon inte längre skall 
tänka på och ber läkaren om ursäkt för att hon störde honom. I 
detta möte utövas makt i form av läkarens sanningsproduktion. 
Och patienten ger läkaren makt att bestämma sanningen, det 
vill säga de maktmedel som riktas mot henne själv. Makt och 
kunskap hänger samman. Förutsättningar för maktutövning 
formas bland människor i relation till varandra. Man bidrar 
själv till maktutövningen.zs 

Mats Beronius har med hänvisning till Foucault kommente
rat att makten inte är ett "fixerbart objekt, något som kan 
bytas, som kan gå från hand till hand, något som man slåss om 
att få äga".29 Istället existerar den bara i och genom olika prak
tiker. Men då finns där "nödvändigtvis också motstånd, ty utan 
motstånd skulle ju makten inte ha någon att utöva makt 
över".30 

I kampen om "sanningen" kring klädda och avklädda barn på 
dagis synligör Mariorna samspelet mellan kunskap och makt. 
Härigenom förmedlar kvinnorna till varandra en insikt om hur 
det egentligen förhåller sig med sanningen. Det är insikten om 
makten, som, när den "läggs framför våra händer", är produk-
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tiv. Den kan då kan utgöra en förutsättning för förändring och 
frigörelse. "Vetandet" står i centrum för både inordning och 
nyordning. I relationssystem i sociala sammanhang erövras 
kunskap, utarbetas etik och, kan man kanske tillägga, "byggs" 
kultur. Allt, med Foucaults ord, på ett sätt som är " ... särskild i 
sin yttring hos var och en men universell genom den form den 
tar hos oss alla, och kollektiv också, genom de gemenskapens 
band den knyter mellan individema."31 

I tillgången till delad kunskap, den kollektiva identiteten och 
solidariteten handlar Piki-sällskapets kvinnor som gränsöver
skridare. Deras gränsöverskridande uttrycks som kollektiv 
handling och medvetandeproduktion för kulturellt nyskapande. 
Förtryckets former i invandrarkvinnomas sammanhang är att 
de utpekas som problem och karaktäriseras med "negativ 
berömmelse". Detta ledar ofta till ett undertryckande av den 
egna subjektiviteten. Det är inte lätt att ifrågasätta de 
"sanningar" om sig själv som grupp när de definerieras utifrån 
etablerade sociala och kulturella maktformer. Piki-sällskapets 
betydelse ligger i den kollektiva hållningen till faktiska eller 
konstruerade förståelser och självförståelser. Medvetetandegö
randet inbegriper att se sig själv i förhållande till både etnicitet 
och könskonflikter i det historiska livsrummet. Att ifrågasätta 
och genomskåda konstruerade "sanningar" är en form av 
kunskapsproduktion. Gruppen utvecklar en "reflekterande 
självbehärskning" och fungerar som ett kollektivt forum som 
arbetar med att "uppfinna sig själv". Detta medvetna identi
tetsarbete särskiljer sig ifrån att bara "finna sig själv".32 Det 
senare problematiseras genom Piki-sällskapets kritik av 
"individualism" och individualiseringsformer33 och deras kollek
tiva solidaritetsarbete. 

Mariorna, som kvinnor och invandrare, värnar om den egna 
kulturens och sammanhållningens betydelse. Men därför är de 
inte oreflekterade eller okritiska inför varken den egna eller 
den dominanta kulturens innebörd. De bearbetar sitt könsmäs
siga, klassmässiga och etniska underläge. Mariornas individu
ella kriser uttrycker en bearbetning av dessa underordnings
aspekter, för att de skall "kunna ställa sig till förfogande för sig 
själva",34 samtidigt som de skapar grunden för ett nytt innehåll i 
de gemenskapens band som knyter individerna samman.35 
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Spänningsfältet mellan frigörelse och anpassning bjuder på 
moraliska kriser. Inom detta fält sker å ena sidan ett sönderfall 
av traditionella och kollektivistiska värden, kopplade till det 
jugoslaviska bondesamhället. Å andra sidan utbreder sig indi
vidualistiska värden kopplade till urbaniseringsprocesser i 
Jugoslavien och till det svenska industriella samhällets livsvill
kor. De invandrade kvinnornas familjeorientering och kollekti
vistiska värdestruktur kolliderar med en "modern" individua
lism. Den kulturella överskridningen förbinds med kulturella 
värden i det egna kollektivet, och "kriser" i det sociala samspe
let och den "främmande" kulturen kommer att problematiseras. 

Maria och Mariorna för en kamp som syftar till att både 
upprätthålla "ordning" i det egna sociala invandrarkollektivet 
samtidigt som de förändrar, både sig själva och andra. Kollek
tiva kulturella värden behövs för sammanhållning. Samman
hållningen behövs i kampen mot invandrarskapets underord
ning.36 Det kulturella värdesystemet förändras gradvis i integra
tionsprocessen. Men denna förändring utvecklas också mot 
bakgrund av en kollektiv bearbetning av den egna traditionen. 
Detta gemensamt delade kulturella redskap, "kulturbagage" 
eller tradition, ligger till grund för nya integrationsstrategier. 
Sådana strategier som är orienterade mot egna behov och 
önskemål.37 

Ett lokalt mikrokosmos och vardagens påtagliga 
verklighet 

Inte minst och speciellt för invandrarkvinnor med tätt boende 
och social sammanhållning framstår närmiljöns och den lokala 
scenens betydelse som viktig. Sammanhållning, kollektivism 
och solidaritet genereras kring gemensamma erfarenheter av 
underordning. I detta sammanhang kan insikten i "en egen 
sanning" vara kulturellt nyskapande, samtidigt som den är nära 
kopplad till omedelbara erfarenheter i vardagen och de 
personliga relationerna. 

Vardagslivets och den lokala scenens betydelse har under 
senare tid ofta uppmärksammats. I vardagen möts de 
"uppifrån" och "nerifrån" kommande maktdimensionerna. 
Vardagsscenen är "koloniserad" av övergripande strukturer. 
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Lokala, "underifrån" kommande, maktstrukturer med sina 
vardagliga spelregler och ordningsmönster bidrar till disci
plinering och underordning.3s "Uppifrån" fungerande 
maktstrukturer, som kulturella rangordningar, könsmässig och 
etnisk diskriminering, har samma funktion. Kampen om klädda 
eller avklädda barn på dagis ingår i en bredare kulturell 
process av både "disciplinering" och motståndskamp. Vardagen 
är scenen också för delade erfarenheter, gemenskap och 
motstånd. 

I invandrarsammanhang, generellt sett, antar "motståndets" 
reaktioner olika former. Oftast färgas de av kulturell tradition. 
Man finner allt från defensiv inkapsling i traditionella 
kulturella värden eller världar till öppna former för förhand
ling, för kulturellt och socialt överskridande. Invandrarnas 
bosättningformer i de svenska storstadsförorterna vittnar om 
etnisk koncentration, om kvarhållandet av hemländernas 
bygemenskap, släkt- och grannskapssammanhang. Kvinnliga 
nätverk, kopplade till just släktskap, vänskaps- och grannrela
tioner, bär ofta upp dessa mikrovärldars gemenskap, och de 
utgör lokus för sociokulturella spänningar och förändringar. 
Kvinnorna är längst där "nere" (köns- och klassmässigt) och 
mest där "inne" (i hemmet, familjen och det lokala vardagsli
vet ). För invandrarkvinnorna är vardagen i den lokala miljön 
den dominerande livsscen där de betydelsefulla sociala relatio
nerna förankras och utvecklas. En förståelse av frigörelsepro
cessen i både individuell och kollektiv mening kan inte bortse 
från just dessa sammanhang och denna verklighet. I den lokala 
miljön, i vardagen, är det ofta kvinnorna som fungerar som 
kulturella förmedlare, när de knyter samman olika kulturer och 
sociala grupper med sina budskap. 

Navet i Lilla Jugas mikrokosmos utgörs av människor, 
nyckelpersoner, som håller olika kretsar och sociala gruppe
ringar samman. I ledande positioner finner man här fram
gångsrika företagare som säkrar arbete, en mindre intelligentia 
i viktiga offentliga positioner och ledande personer i informella 
nätverk. Främst i de sistnämnda, innehas nyckelposterna ofta 
av kvinnor. 

Att vara betydelsefull "bakom kulisserna", bakom den 
offentliga scenen, förefaller att vara en del av de jugoslaviska 
kvinnornas kulturarv. Samtal bland jugoslaver om den egna 
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kulturen präglas normalt av hänvisningar till krig och överlev
nad, styrka och heder, liksom kamp och ordning i en patriarkal 
samhällsordnings och historias tjänst. Men kvinnorna på 
Balkan har också en historia av kamp och motstånd mot un
derordning. Kvinnor bröt regler, formade nya led, höll fast 
solidariteten med den gamla föräldragruppen, även i strid mot 
den nya familj de blev ingifta i. Som flyttare mellan olika 
familjer har kvinnorna också lärt sig att bilda nya vänskapskon
takter och att hålla det sociala umgängets trådar samman. 

Under den moderna efterkrigs- och migranttiden har dessa 
historiska erfarenheter kommit kvinnorna till godo. Kvinnor, 
oftare än män förankrade i den informella sfären, har byggt 
upp det nya grannskapets sociala relationer. Kvinnornas inten
siva sociala kontakter har också blivit en viktig "motor" för det 
utbyte av hjälp och tjänster som har utvecklats i Lilla Jugas 
lokala grannskap. Det gäller även förmedling av åsikter, 
privata såväl som kulturella budskap, inom och, som vi har sett, · 
mellan olika kulturer. Djungeltelegrafen, som i jugoslaviska 
kretsar ofta tas upp som den hotfulla makten hos "radio 
Mileva", står här som ett exempel på kvinnornas kontroll av 
den sociala scenen. Detta sker genom skvaller och intriger, 
men även genom en reflekterande och medveten opinionsbild
ning. Dessa kvinnors tongivande betydelse i Lilla Jugas offent
liga mikrokosmos representerar ett viktigt inslag i kulturbryt
ningens spår och deras sociala position är intrikat. De är stra
tegiskt placerade mellan tre viktiga fält: de "vanliga" jobbarnas, 
de "framgångsrikas"39 och det svenska. Den sociala basen för 
kulturellt förmedling är komplex. 

För att med framgång vinna kraft som opinionsbildare i Lilla 
Juga krävs, som tidigare sagts, ett erkännande från den egna 
etniska gruppen. Inflytelserika kvinnliga nyckelpersoner är 
lokalt förankrade genom sitt erkända sociala och kulturella 
arbete och sitt goda rykte. De har skaffat sig "svensk" kulturell 
kompetens. De umgås utanför den egna etniska gruppen och 
omfattar både svenskar och andra utlänningar i sitt nätverk. De 
var eller är fortfarande aktiva i det svenska föreningslivet. De 
är "rebeller" som vågar tala högt och kritisera det som är värt 
kritik. De ifrågasätter och organiserar motstånd. De har varit 
drivkrafter både i organiseringen av "Kvinnoaktiv" - kvinnliga 
sektioner i invandrarföreningen - och av barn- och ungdomsak-
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tiviteter. Särskilt viktigt är att de med sin öppenhet har främjat 
sammanhållningen mellan olika sociala klasser och etniska 
schatteringar bland invandrade jugoslaver, som alla ställs inför 
invandrarskapets gemensamma kulturella underordnande och 
symboliska stigmatisering. 

De jugoslaviska kvinnor som jag intervjuade i Lilla Juga var 
mestadels i åldern 35-45 år. Det vill säga födda efter kriget. De 
härstammar huvudsakligen frän två områden: städer i västra 
Serbien och trakterna kring Belgrad och sydöstra Serbien samt 
trakterna kring Leskovac, varifrån de invandrade hade en 
genomgående mer agrar bakgrund än de förra. Från början 
utgick jag ifrån att migranter från dessa två geografiska 
områden skulle vara kulturellt olika. Jag förväntade en 
avsevärt större grad av "traditionalism" och patriarkalisk 
prägling bland kvinnor från södern jämfört med kvinnor med 
ursprung i västserbiens städer. När jag gjorde mitt fältarbete 
var dessa två grupper av migranter fortfarande delvis koncen
trerade kring olika bostadsområden i Lilla Juga och till olika 
positioner i den svenska sociala klassdifferentieringens hie
rarki. 

Driven av en inbiten förkärlek för jämförelser tänkte jag ta 
min analytiska utgångspunkt i en diskussion av etno-regionalt 
bestämda kretsbildningar. Detta skulle ske med utgångspunkt i 
det konventionella sociologiska motsatsparet "traditionell" 
respektive "modern". Robert Merton använde i en känd studie 
av mellanpersonlig påverkan i samband med informationsför
medling i ett lokalt samhälle beteckningarna "kosmopolister" 
och "lokalister" för att identifiera de personer som i olika 
avseenden var inflytelserika.40 Beteckningarna ifråga hänger 
samman med huruvida det informationsflöde som dessa perso
ner förmedlade var orienterat mot lokala eller vidare samhäl
leliga sociala sammanhang. Jag föreställde mig att jag skulle 
kunna dra paralleller till den roll ledande kvinnor i Lilla Jugas 
nätverk spelar med avseende på de kulturella "budskap" de 
förmedlar. 

Merton intresserade sig för kommunikationsmönster. Vem 
kommunicerar med vem och hur? Han urskiljde rätt så homo
gena, infödda, nätverk av "kosmopolister" och "lokalister" och 
med "portvakter" som filtrerar informationsflödet. En sådan 
tankemodell visade sig dock snarare blockera än befrämja en 
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förståelse av förhållandena i Lilla Juga. Här verkade nyckel
personernas roll snarare vara kulturellt "uppluckrande" och 
integrerande än uteslutande och avgränsande. 

Även om man också i Lilla Juga i viss mån kan tala om två 
olika orienteringar - av typen "kosmopolitisk" respektive 
"lokalistisk" - inom etniskt-regionalt profilerade nätverk, visade 
det sig under arbetets gång vara mera relevant att fokusera på 
dynamiken i den integration som sker på tvärs av alla katego
rier och sociala grupperingar. Avgörande tycks vara en gemen
sam erfarenhet av storstadsliv, ibland påtaglig redan före 
utvandringen. Individuella skillnader är betydande inom de 
olika "kretsarna". Jag övergav den ursprungliga tanken på en 
enkel kontrastiv jämförelse. Viktigare än sociala och kulturella 
skillnader framstod den väsentliga likheten i synen på kvinnor
nas ofta begränsade utbildningsmöjligheter, det tidiga gifter
målet, livet därefter, liksom när det gäller invandrarskapets 
villkor i allmänhet. 

Kvinnornas nätverk är "tvärförankrade" och inte kulturellt 
eller socialt sett klart avgränsade. De ledande kvinnornas 
orientering är varken uteslutande traditionell eller modem. 
Med den egna etniska lokala gruppen i fokus integreras invan
drarnas Lilla Juga med den svenska omvärlden i ett cirkule
rande "informationsflöde" kring kulturbrytningens alla både 
lokala och kosmopolitiska aspekter. De olika etniska och 
släktmässiga kretsarna, liksom olika personer i dessa, blandar 
dimensioner av traditionellt och modernt. De befinner sig i ett 
socialt och kulturellt samspel på den lokala arenan och detta 
samspel kommer till uttryck i vardagliga "strider" som ofta 
handlar om kulturella eller strukturella konflikter kring kön, 
generation och så vidare. Kampen är en kamp om "sanningen", 
nära förknippad med medvetandeproduktion och identitetsar
bete. 

I vardagens påtagliga verklighet återfinns förtrycket. 
Invandrarkvinnomas "kulturbagage" ger form och innehåll åt 
motståndskamp och kulturbygge. Arvet från Marias olika 
mödrar inviterar till både nya livsmöjligheter och kontroll av de 
egna livsvillkoren. Den självuppoffrande modem och den 
rebelliska Majka N ada har tillsammans uppfostrat en mängd 
barn som anpassat sig och förändrat. Majka Nadas arv visar att 
det moderna "upproret" också är en förlängning av en gammal 
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rebellisk tradition. Kvinnor, tradition och underordning, har 
ofta ensidigt relaterats till varandra på ett sätt som har skapat 
en syn på invandrarkvinnan som efterbliven, passiv och ett 
offer. I jugoslaviska kvinnors kulturella erfarenheter saknas 
inte kvinnoförtryck. Men ännu viktigare är ibland att uppmärk
samma den rebelliska traditionens erfarenheter av mot
ståndskamp och kulturell förmedling. 





Del 111 

Rebellen i det fördolda 

Du är förlorad om du inte kan inordna dig i en solidaritet. 
Peter Weiss 





8 
Rebellen i det fördolda 
Den kvinnliga subkulturen som kulturellt arv 

De jugoslaviska invandrarkvinnornas kulturella bakgrund är en 
variationsrik mosaik som sammanflätar historiska erfarenheter 
av underordning och motstånd. På det symboliska planet intar 
"tradition" en framträdande ställning, också som en tradition av 
permanent "revolt". Denna tradition är verksam i nuet, i den 
både informella och offentliga motståndskampen, som kvin
norna bedriver mot den rådande samhälleliga könsordningen. 

I Jugoslavien i dag finns formella kvinno-organisationer. 
Dessa har, fram till slutet av 80-talet och den ideologiska, poli
tiska och sociala krisen som hotar landets existens, ställt krav 
på jämlikhet mellan könen i den socialistiska revolutionens 
anda. Närmast i en programmatisk form. Den kritik som 
särskilt under 80-talet formulerats från feministiskt håll i Jugo
slavien hävdar att många av krigets och revolutionens 
jämlikhetsideal och löften har urholkats i den övervägande 
patriarkala form för socialism som har praktiserats. Om denna 
kritik tas på allvar har kvinnorna en lång väg framför sig i 
kampen för jämställdhet.i 

Dunja Rihtman Augustin har i en recension av Slavenka 
Drakulic-Ilic's bok "Feminismens dödssynder"2 tecknat 
bakgrunden till både uppkomsten av och karaktären hos den 
feministiska kritiken: 
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Det nya sättet att se på kvinnofrågan, eller rättare sagt kvinnans posi
tion i Jugoslavien, uppkom på 70-talet, framfört av en grupp unga 
personer (inte bara kvinnor). Det nådde offentligheten inom ramen 
för det kroatiska sociologförbundets aktiviteter kring temat 'Kvinnan 
och samhället'. I begynnelsen möttes det nya synsättet och gruppen 
som framförde det av ett starkt fördömande. När denna grupp påvi
sade att de programmatiska krav som yrkar på kvinnans fullständiga 
jämlikhet bara blivit tomma ord och inte realiserats så som avsetts, 
blev den anklagad för att motsätta sig den socialistiska samhällsord
ningen och systemet. Gruppen kritiserades för att i Jugoslavien införa 
främmande påverkan, ideer från de för tillfället intensiva kvin
norörelserna i väst, vars program inte ansågs tillämpbara i det jugo
slaviska samhället.... 3 

Utveckligen i Jugoslavien har under olika tidsperioder påver
kats av flera olika feministiska strömningar. Kvinnokampens 
vänsterrörelse, kopplad till det kommunistiska partiet, förde 
redan före andra världskriget en polemik mot den borgerliga 
tolkningen av feminismen. Under andra världskrigets folkbe
frielsekamp kämpade man för det som föreföll vara den defini
tiva befrielsen av kvinnan. I den väpnade kampen förvärvade 
kvinnor förvisso en betydande jämlikhet, men realiseringen av 
jämlikhetsmålen kom därefter att bli högst bristfällig. "Kvinnan 
blev fri från instängdheten i hemmet, men inte från hushållsar
betet. Hon fick rätt till utbildning och arbete, men inte tid och 
möjligheter att engagera sig i styrande och självstyrande grup
per eller inta ledande befattningar i samhället."4 

I vår tid tas åter frågan om kvinnans frigörelse upp. Kvin
nornas kvardröjande underordning ger fortfarande upphov till 
konflikter och motståndskamp. Rihtman Augustin har själv 
försökt klargöra den betydelse som de jugoslaviska kvinnornas 
historiska erfarenheter har. Kampen för ett eget socialt 
utrymme försiggick mest i det fördolda, i informella vardagliga 
sammanhang. Det förefaller som om kvinnor liknande Majka 
Nada alltid har figurerat som förebilder för något annat. De 
har varit grunden för en levande, kvinnlig, subkultur, som har 
utvecklat livsformer och förhållningssätt vid sidan av den 
formella kulturens påbud. 
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Kvinnan, familjen, samhället 

Relationerna mellan könen är generellt sett förbundna med 
historiskt och sociokulturellt skilda förhållanden i hushålls- och 
familjestrukturen. Under olika historiska perioder och i olika 
kulturer har relationerna mellan könen varierat, trots den i 
flesta fall samtidiga kvinnliga underordningen. Rosaldo och 
Lamphere,5 bland många andra, har konstaterat att trots den 
kvinnliga underordningens universalitet så är den könsmässiga 
assymetrin en kulturell produkt som är tillgänglig för förändring. 

Jugoslavernas familjestruktur, köns- och generationsrelatio
ner varierar med den etniska mångfalden och har en historisk 
dimension av förändring. I Jugoslavien har mycket skrivits om 
detta. Det numera klassiska arbetet är Vera Erlich's Family in 
Transition från 1966. Erlich diskuterar ingående den sydsla
viska storfamiljen Zadruga och orsakerna till, liksom 
konsekvenserna av dess sönderfall kring sekelskiftet.6 Fa
miljezadrugan är förenklat sagt ett boende- och släktkollektiv, 
bestående av flera kärnfamiljer besläktade på den manliga 
sidan. I den omfattande litteraturen om Zadruga har man 
bland annat påpekat dess både demokratiska organisations
form och patriarkala karaktär. 

Erlich studerar relationerna i den jugoslaviska familjen och 
de förändringar som så dramatiskt inträffat mellan två krig, då 
hela komplexet av traditionella attityder, normer och seder 
hastigt började sönderfalla.7 Den etniska variationen samman
fattar hon i tre "modeller" eller övergripande "typer" av famil
jestruktur. Med hjälp av denna typologisering lyckades hon att 
å ena sidan förtydliga väsentliga likheter mellan olika folk
grupper, särskilt avseende relationerna mellan könen och 
generationerna. Å andra sidan bidrog hon också till att synlig
göra skillnader i familjemönster och därmed begripliggöra 
förändringsprocessen. 

Utgångspunkten för analysen av den jugoslaviska familjens 
förändring är den ''patriarkala typen" av familjestruktur som vid 
tiden för undersökningen (slutet av 1930-talet) starkast beva
rats i de södra regionerna och avskilda bergstrakter. Sedan 
slutet av 1800-talet har sönderfallet av denna äldre typ av 
familjestruktur försiggått, främst i Kroatien och Serbien. 
Denna förändring har resulterat i utvecklingen av en ny famil-
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jetyp som Erlich kallar "övergångstypen". Den gamla patriarkala 
familjen har skakats i grunden, utan att nya familjeformer och 
normer ännu hunnit befästas. Detta uttrycks i våldsamma 
konflikter och uppgörelser mellan släktingar, kön och genera
tioner. Endast i de dalmatinska kustregionerna har en ny 
"ordning", den "stabiliserade typen", etablerats. Här är familje
bilden med avseende på en mängd egenskaper motsatt den 
traditionella och patriarkala. 

Erlich bygger sin familjetypologi på en diskussion av en rad 
aspekter som rör omvandlingen av den traditionella sydslaviska 
storfamiljens organisation, struktur och värderingar. Gemen
samt är ett kvardröjande av kvinnans sociala osjälvständighet 
och osäkerhet. Erlich markerar att kvinnornas osäkerhet har 
förstärkts av sönderfallet av storfamiljens hierarki, symboler 
och normer. I ZadJUga symboliserades kvinnans underkastelse 
genom att hon kysste mannens hand. Sådana symboler för un
derordnande har upphävts, men kvinnans underordning har 
fortsatt i nya former. Samtidigt har hennes sårbarhet ökat när 
gamla former för socialt skydd genom släkt och traditionella 
normer vittrat bort.s 

På 70-talet bidrog Bette Denich med nya dimensioner till 
diskussionen om kön och makt på Balkan.9 Hon diskuterar 
olika grader av "patricentriska tendenser" i relationerna mellan 
könen inom olika områden på Balkan. Patricentrism betecknar 
en social samhörighet som är kopplad till gemensamt boende 
och försörjning organiserad av besläktade män.10 Hushållen 
som sociala enheter är på Balkan knutna till männen och deras 
genom födslorätt grundade arv och kontroll. Försörjning och 
arbetsfördelning mellan könen sammanhänger med den patri
centriska tendensens karaktär. Denich förklarar skillnader i 
"anpassning" och "funktionell integration", till exempel anpass
ning till speciella ekologiska förutsättningar (boskapsskötare, 
jordbrukare) och speciell integration i förhållande till det 
offentliga politiska "statssystemet" (för bergs- och herdefolk). 
Häri ligger grundläggande skillnader i utvecklingen av patri
centriska tendenser. 

Isolerade grupper av boskapsskötare i bergstrakterna, exem
pelvis montenegriner, har till skillnad från jordbrukarna 
utvecklat en formell struktur baserad på släktskapsrelationer 
på den manliga sidan. Kvinnornas underordning i dessa 
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samhällen innebär en rigid kontroll och begränsning av deras 
individuella frihet, eftersom kvinnan som ingift tillhör en annan 
släktgrupp och därmed utgör ett potentiellt hot mot det 
manliga kollektivet. I jordbrukssamhällena, till exempel 
Serbien, finner Denich inga speciella regler som leder till en 
skarp åtskillnad mellan patrilaterala och matrilaterala släk
tingar (på faderns respektive moderns sida). Släktskapsrelatio
nerna är bilaterala. Detta betyder att kvinnorna inte utgör ett 
"främmande" hot i samma utsträckning. De grundläggande 
relationerna mellan makarna kan snarare betecknas med 
partnerskap, baserat på samarbete mellan männens och kvin
nornas släkter. Partnerskap betyder parallella sfärer av infly
tande mellan makarna. För kvinnorna i den privata och för 
männen i den offentliga sfären.11 

Denich har med sitt bidrag illustrerat betydelsen av olika 
samband mellan könsstruktur, försörjningsvillkor och omgi
vande samhälle. Hennes analys pekar på den variation i makt
fördelning mellan könen och skillnader i kvinnans sociala ställ
ning som kan kopplas till olika försörjningsformer. 

Medan både Denich och Erlich lyfter fram betydelsen av 
kulturella variationer och nyanserar förståelsen av kvinnans 
underordning, förblir de likväl något schematiska. Detta kan ge 
till följd att partnerskapsförhållanden idealiseras och kontroll
förhållanden uppfattas som alltför absoluta. I bägge fallen 
förklaras kvinnornas sociala utrymme med hjälp av männens 
organisationsformer. Deras egna "röster" faller för det mesta, 
men inte alltid, i skymundan. I verkligheten har det alltid 
funnits rebelliska kvinnor som också måste synliggöras. 

Norm och Verklighet 

Serbien är hos Denich ett område med "partnerskap" där kvin
nornas sociala utrymme har varit relativt sett öppnare. Men 
partnerskapets Serbien har också figurerat som ett slagfält för 
könen, speciellt vid Zadntgas begynnande sönderfall i slutet av 
förra seklet och i samband med ekonomiska kriser.12 Erlich 
påvisar just för Serbiens del en kvinnlig motståndskamp. Med 
hjälp av enskilda kvinnors "röster" illustrerar Erlich olika indi
viduella reaktioner på kvinnans svåra förhållanden. Dessa 
kvinnors klagan, som eko från en orolig tid, visar att kvinnorna 
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pendlade mellan uppgivenhet inför kvinnans lott och motstånd 
för frigörelse.13 Men medan det rebelliska bara antyds hos 
Erlich har det blivit föremål för ett nyväckt intresse och syste
matisk analys bland dagens jugoslaviska forskare. En ny histo
rieskildring kring förhållandena i det gamla Zadruga har ställt 
kvinnornas motstånd i fokus. 

Det är speciellt den tidigare nämnda Dunja Rihtinan 
Augustin som i sin bok från 1984, Det traditionella tänkandets 
struktur,14 har fångat en undanskymd dimension av den kvinn
liga livsvärlden på den traditionella jugoslaviska landsbygden. 
Rihtman Augustin så att säga "avslöjar" det traditionella livets 
sammansatta innehåll. Tvärs igenom de kulturella variatio
nerna och bortom den formella patriarkala ordningen finns en 
informell vardag, kvinnornas subkulturella värld, obeaktad i 
vetenskapliga sammanhang och hemlighållen av kvinnorna 
själva. Denna "andra" ordning uttrycker det traditionella 
"arvets" motsättningsfyllda innebörd och de olika betydelserna 
sammanhänger med en åtskillnad mellan norm och handling. 

Kulturerna skiljer sig, enligt Rihtman Augustin, inte bara i 
människornas levnadssätt, självuppfattning och beteende utan 
även i det avstånd som existerar mellan människornas uppfatt
ning om vad som bör göras (den kulturella normen) och hur 
man faktiskt beter sig. Det är denna, det mänskliga livets 
motsägelsefullhet som är utgångspunkten i Rihtman Augustins 
analys. Föreställningar, till exempel om storfamiljens förträfflig
het och gemenskap, kontrasterar oftast mot verkligheten, så som 
den framträder med exempelvis polarisering av manligt och 
kvinnligt, kollektivt och individuellt, sammanhållning och 
konflikt och så vidare. Det traditionella arvet omfattar både 
"det ideella och det verkliga eller vardagliga". Både norm och 
handling måste omfattas för en konkret förståelse av konkreta 
förhållanden.15 Kvinnans situation i Zadruga kan till exempel 
inte helt förstås om man till den kulturella normen om kvinn
ligt underordnande inte också lägger till den verklighet där 
motstånd och en kvinnlig subkulturs dolda makt framträder. 
Traditionen inrymmer både ett kulturellt arv av underordning 
och en uppsättning exemplariska erfarenheter för förändring 
och frigörelse.16 

Kvinnornas ömsesidiga solidaritet stärktes till följd av 
förtryck och nedvärdering. Ju mera makt kvinnorna uppvisade i 
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vardagen, desto mera kom de kulturella "föreskrifterna" att 
insistera på deras okunnighet, brist på beslutsamhet och 
nödvändiga underordning. Aven om de i det yttre följde den 
"föreskrivna" ordningen kom de i det fördolda att fortsatt utöva 
kontrollen över betydande aktioner och aktiviteter.17 Som en 
slags permanent revolt verkade den kvinnliga subkulturen 
"indirekt" i vardagen som den ideella kulturens hemliga 
bakgård. Den offentliga manliga ordningen saboterades stän
digt med en egen parallell, kvinnlig och inofficiell ordning. 

När Rihtman Augustin talar om kvinnliga subkulturer exem
plifierar hon främst med förhållanden i Kroatien. I källmateri
alet som hon redovisar går hon tillbaka till sekelskiftet, till 
förra seklet och ännu längre tillbaka i tiden till tider för 
folkomflyttningar. I citeringarnas ursprungliga dialektala språk 
kan man se etniska skillnader och exempel på hur serbiska 
kolonister, flyktingar undan det dåtida turkiska herraväldet i 
Serbien, talar om sina liv. Utöver den kroatiska etniska mång
faldens verklighet hänvisar hon också till generella och över
gripande sydslaviska förhållanden. 

De kvinnliga subkulturernas förutsättningar växlar i olika 
regioner beroende på kultur liksom offentlig, ekonomisk och 
politisk struktur.18 Men det gemensamma som ger den kvinn
liga subkulturen en generell karaktär är i korthet att den bärs 
upp av den betydelsefulla position och makt som utan undan
tag kännetecknar husmorsrollen i Zadruga och den dolda 
inbördes sammanhållning kvinnorna emellan som möjliggör 
detta inflytande.19 Husmodern leder hushållsarbetet och orga
niserar de kvinnliga sysslorna. Dessutom förfogar hon över till
gångar ofta utanför den patriarkala ordningens kontroll. I 
denna mtning står hon som en historisk och symbolisk förebild 
för kvinnor än idag.20 

Påvisandet av den kvinnliga subkulturen, det vill säga de 
dolda inbördes relationerna kvinnor emellan, och deras makt, 
är Richtman Augustins originella bidrag. Hon konstaterar 
förekomsten av en inre sammanhållning och ömsesidig solidari
tet mellan kvinnorna inom den kollektiva storfamiljen, vilket 
kontrasterar mot den vanliga uppfattningen om kvinnors 
inbördes strider och brist på sammanhållning. Denna subkul
turs framträdande drag hänger nära samman med följande 
förhållanden.21 
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För det första deltar kvinnor och män jämlikt i arbetsför
delningen. Trots att kvinnligt och manligt arbete inte har 
samma anseende är det inte bara jämnt fördelat med avseende 
på bördan utan innebär också för kvinnornas del en stor delak
tighet i de "gemensamma" uppgifterna. 

För det andra, att trots att den formella lagen förespråkar 
arvsrätt på den manliga sidan, respekterar traditionen en 
informell lag, enligt vilken även den kvinnliga sidan kan ärva. 
Det innebär normalt arv från mor till dotter. Det rör sig i regel 
om jordlotter. 

För det tredje ägnar sig kvinnor åt handel och ansvarar till 
största delen för framställningen eller införskaffandet av kläder 
och skor, för sitt eget eller för kärnfamiljens bruk. Det är 
främst genom handel som de kommer i besittning av egna 
medel och förvärvar en ekonomisk och social kompetens. 

För det fjärde har den kvinnliga kompetensen en vidare 
social betydelse. Solidariteten både mellan kvinnor i Zadruga 
och mellan olika Zadrugor liksom inom kvinnornas egna släkt
grupper har byggts upp på basis av kvinnornas inbördes hjälp. 
Genom gåvor till egna släktingar eller byte med andra kvinnor 
inom gemenskapen. Det handlar exempelvis om att den kvinna 
som är ansvarig för köket ger extra smör till den kvinna som är 
ansvarig för framställningen av linne som gengäldar henne med 
extra tyg för klädbruk. Sådana handlingar betecknades av den 
formella Zadrugan som stöldbrott. Samtidigt har detta utbyte 
och denna kvinno-"stöld" stärkt kvinnornas inbördes relationer 
och solidaritet i det fördolda. 

För det femte existerar kring dessa och liknande kvinnliga 
förehavanden en typ av information som endast cirkulerar i 
den kvinnliga kretsen. 

För det sjätte har den formella ordningen, som föreskriver 
mannens beslutande makt, inte kunnat motsätta sig kvinnornas 
inblandning i beslutsfattandet. Det rör sig både om enskilda 
kvinnors inflytande och om kvinnors påverkan på sina egna 
män. 

För det sjunde har kvinnornas jämbördiga arbetsengage
mang och tillgång till egna medel lett till deras självständiga 
deltagande på marknaden och i handeln. De har härigenom 
introducerat moderna varor och vanor. 
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Sammanfattningsvis karaktäriserar Rihtman Augustin den 
kvinnliga subkulturen som: 

Grupper av kvinnor som förenas av gemensamma intressen så att de 
uppträder kollektivt inom en eller flera familjer eller zadrugor utan 
att ha någon varaktig eller formell samhällelig innebörd. Dessa grup
peringar är latenta och föränderliga ... Eftersom kvinnor i den ideella 
kulturen saknar makt och inflytande använder de sig av indirekta vä
gar för att realisera sitt inflytande ... De kommer i sitt yttre beteende 
att bära upp den ideella, normativa, ordningen, medan de i det för
dolda kommer att manipulera betydelsefulla handlingar och aktivite
ter.22 

Kvinnliga subkulturer växer fram som en reaktion mot under
ordning och förtryck. Detta förtryck har historiskt ibland 
förstärkts när subkulturens inflytande blivit offentligt och 
öppet. Den symboliska underkastelsen, att till det yttre inte 
utmana den manliga överheten, har ibland i det fördolda 
skapat större utrymme för kvinnors makt. Den tradition som de 
jugoslaviska kvinnorna har fostrats till har denna innebörd och 
bär också upp den kvinnliga subkulturens väsen än idag.23 

Gemenskapens arv 

Den jugoslaviska kvinnan har inte bara ett arv av underordning 
och revolt utan också av kollektivism som en grundläggande 
sociokulturell norm. Familjens och familjesammanhållningens 
betydelse står över de individuella intressenas. Betraktad ur ett 
kulturperspektiv som placerar individen i centrum kan detta 
arv misstolkas och ses som ett uttryck för förtryck av individen 
eller avsaknad av subjektivitet. 

Hur detta missförstånd kan gestalta sig har Erlich illustrerat 
i mötet mellan jugoslaviska och västallierade soldater i Italien 
under andra världskriget.24 Unga jugoslaviska pojkar förvånade 
engelsmännen genom att vara likgiltiga inför en del vardagliga 
problem, till exempel inför valet av mat eller inför frågan om 
vem som skall betala notan. Detta parallellt med deras glöd 
inför den kollektiva kampen, politik och liknande frågor. 
Gemenskapen kring "saken" karaktäriserade jugoslavernas sätt 
att uppträda som ett kollektiv. Erlich konstaterar att risken för 
att denna kollektivistiska orientering tolkas som avsaknad av 
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kulturellt utrymme för individuella önskemål är stor. Detta 
utrymme finns där, menar Erlich, men i en annan form än 
under "moderna" förhållanden. Individen relaterar sig till 
kollektivet i sina önskemål och kollektivet värnar om de indivi
duella preferenserna. 

Erlich exemplifierar med hur äktenskapsfrågan löses och vad 
de ungas "passivitet" egentligen betyder. De ungas blygsel inför 
valet av äktenskapspartner, som i formell mening anses vara en 
familjefråga, gör att de inte själva vågar ta upp frågan. De 
brukar då se till att "någon annan för deras talan".2s I ett 
illustrerande fall vänder sig den förälskade mannen till en ung, 
besläktad, kvinna och antyder vem som är hans käraste. Den 
unga kvinnan "lovade säga det till farmor som genom farfar 
sedan kommer att ordna saken så som det passar sig 11.26 Häri
genom visas att individen inte är ställd inför familjens beslut, 
utan snarare söker kollektivets stöd för och deltagande i sitt 
val. De äldres bevisliga auktoritet i beslutsrätten skall inte tas 
för given, utan snarare bör förstås som en symbolisk represen
tation av en godtagen formell ordning. De äldre bygger inte 
upp sin auktoritet och sitt ledarskap på tvång och våld, utan på 
traditionellt anseende. Om anseendet rubbas och respekten 
faller så ifrågasätts också ledarskapet.27 Speciellt i valet av 
äktenskapspartner har det visat sig att både unga män och 
framförallt kvinnor kunnat driva igenom sin vilja och motsätta 
sig familjens beslut om det varit i strid med deras egna önske
mål. 

"Brudrov", där kvinnorna flytt från föräldrahemmet vilket 
planerats i samråd med en blivande make, har varit vanliga. 
"Till synes tysta unga flickor, lägst i rang i Zadrugan, kunde om 
de förälskade sig i en man som inte kunde godtas, trotsa far 
och mor och hela Zadrugan ... Oftare än män handlade kvin
norna mot sina föräldrars och Zadrugans uttryckliga vilja."28 
Riktiga tvångsrov har också förekommit, men de flesta 
"brudrov" följde på föregående avtal mellan de unga. Erlich 
uppger att närmare en tredjedel av giftermålen i Bosnien före 
andra världskriget föregicks av eller startades med ett 
"brudrov" .29 

Det traditionella familjekollektivet har också haft vissa 
fördelar för kvinnornas del.30 Kvinnor har exempelvis kunnat 
kompensera sin underordning som kön med en omfattande 
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hjälp i ett kollektivt organiserat arbete och samarbete kvinnor 
emellan. I samtalen med kvinnorna på 40-talet uppmärksam
mar Erlich en sorg över svunna tider. Efter Zadrugas sönderfall 
kom den materiella nöden, husmoderns slit, mindre mat och 
dyrt köpta varor. Respektlösheten tilltog och konkurrensen er
satte ömsesidigheten. "Tidigare har kvinnor varit friska, sina 
många födslar till trots. Numera knäcks de av arbete och abor
ter. De unga har fördärvats ... Flickorna har ständig huvudvärk 
och kvinnorna blir gamla i förtid."31 

Om samhörigheten kvinnor emellan i Zadruga låter Erlich 
en ung fru berätta i en folksång. I sången tilltalar kvinnan sin 
mor som hon är på väg att besöka. Hon berättar hur förbere
delserna för hennes besök försiggår, hur andra kvinnor i 
Zadruga gör i ordning gåvor, bakar kakor, klär och dekorerar 
henne med smycken och bär hennes väskor genom byn medan 
de kollektivt följer henne en bit på vägen. Den unga kvinnan 
ber i sången sin mor att även gifta bort den yngre system till en 
stor familj som präglas av kärlek och hjälpsamhet.32 

Olivera Buric har uppmärksammat en kontinuitet mellan 
den traditionella familjezadrugan och den moderna familjen 
när det gäller kulturella värderingar.33 De värden som fortfa
rande i hög grad gäller är kollektivism, solidaritet och demo
krati. Buric konstaterar: "Kollektivism i den gamla Zadrugan 
betydde en human organisering av familjelivet kring värden 
som ömsesidig hjälp, jämlikhet och gemenskap. Barn, gamla 
och svaga blev skyddade. Man fördelade tillgångar efter behov 
och en speciell typ av demokrati rådde."34 Demokratins princip 
utgjorde kärnan i Zadrugas inre organisation.35 Trots att dessa 
demokratiska principer, jämlikt deltagande, var kopplade till 
de gifta manliga medlemmarna i kollektivet, var det inte ovan
ligt med kvinnliga medlemmars deltagande i beslutsprocessen. 
Kvinnor som Zadrugas överhuvud var inte bara undantag, 
åtminstone inte i Kroatien.36 

Enligt Buric har omvandligen av kollektivismen ägt rum 
parallellt med familjens omvandling. Den stora familjens 
sönderfall åtföljdes av en förskjutning från ägande- och boen
degemenskap till gemenskap med släktingar, både nära och 
avlägsna. I förändringen inträffar under modem tid också en 
förskjutning av släktskapets betydelse. "Även om vissa former 
för släktrelationer underhåller vikten av släktskap bara på den 



182 "Lilla Juga" 

manliga sidan, så håller släktskapets kvinnliga sida på att öka i 
betydelse. Speciellt i städerna men även i byarna."37 Könsrela
tionerna har också omvandlats.38 

Enligt Zaga Golubovic levde på 70-talet mer än hälften av 
Jugoslaviens befolkning på landet, utan att ha varit med om 
radikala förändringar, vare sig det gäller produktion eller 
levnadssätt.39 I denna landsbygdstyp av hushåll i Serbien före
kommer oftast den "utvidgade tlergenerationsfamiljen".40 Där 
är den "demokratiska typen" av auktoritetstruktur enligt 
Golubovic utbredd. Denna typ av familjerelationer omfattar en 
jämn fördelning av ansvar och beslutsfattande mellan könen. 

Golubovic påpekar att man inte riktigt kan förklara hur 
dessa människor, i det socialistiska samhällets periferi och med 
traditionell försörjning och arbetsdelning, kunnat utveckla 
denna till synes moderna form av könsstruktur. Hon för fram 
en tes att dagens demokratiska relationer mellan könen 
snarare återspeglar en kontinuitet med Zadrugatraditionen än 
en förändring i riktning mot den moderna familjen.41 I de 
områden där Zadrugatraditionen var stark var också det 
kollektiva beslutsfattandet utvecklat. Men i föreställningen om 
traditionell arbetsfördelning i hushåll och beslutsstruktur 
förväxlas normen med vardagens verklighet. 

Gemenskapens arv är en realitet med förgreningar långt in i 
samtiden. Kollektivismens betydelse försummas ofta i kritiken 
av köns- och generationsrangordningar. Med den individualism 
som växer fram i spåren av olika moderniseringstendenser 
tenderar detta kulturarv att slängas ut som barnet med 
badvattnet. 

Etnocentrism som missförståelse 

Utan historisk dimension och en medvetenhet om kulturarvets 
betydelse är risken för etnocentriskt betraktelse stor. För att ta 
ett för kvinnokampen inte oviktigt exempel så kan en ensidig 
uppfattning om innebörden av kvinnors lönearbete förstås som 
att kvinnors lönearbete omedelbart är ett led i deras emancipa
tion och i familjens nödvändiga modernisering. Men lönearbe
tets villkor och konsekvenser är något som inte helt eller ens 
korrekt kan förstås på ett sådant enkelt sätt. Kvinnornas 
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egentliga motiv för förvärvsarbete spelar här istället en avgö
rande roll för en riktig förståelse.42 

I en undersökning som nämnda Golubovic lett i Serbien 
svarade de flesta landsbygdskvinnorna att de tagit lönearbete 
på grund av "materiella behov". Hon drar slutsatsen, mot 
bakgrund av att majoriteten kvinnor i Jugoslavien hamnar i 
yrken med de lägsta kvalifikationskraven, att de har valt arbe
tet på grund av tvång.43 På frågan när en kvinna bör lönearbeta 
svarar de flesta såväl på landsbygden som i städerna att det bör 
hon när hon har en bestämd yrkesutbildning. Kvinnorna har 
själva en klar och bestämd inställning till innebörden av för
värvsarbete.44 Golubovic hävdar att kvinnornas uppfattning om 
frigörelse innebär att den inte uppnås genom förvärvsarbete 
med låg ersättning och slitsam karaktär. Tar man inte i beak
tande arbetsvillkor och materiellt tvång finns risken att man 
"missförstår" och "påskyndar" en moderniseringsprocess utan 
att veta vilka dess fördelar är.45 

Under senare tid har det i ett flertal sammanhang hävdats 
att jugoslaviska kvinnor är starkt intresserade av att för
värvsarbeta.46 Bland annat har Margareta Matovic presenterat 
resultat från en intervjuundersökning om jugoslaviska invan
drarkvinnor i Sverige, som också har kommenterats av Mattias 
Tyden. Av denna undersökning kan man få det intrycket att 
jugoslaviska kvinnor föredrar lönearbete oavsett vad de skall 
arbeta med.47 Argumentet ser ut så här: 

Förvärvsarbete är för dessa kvinnor av oerhörd betydelse, och även 
ett slitsamt lågstatusyrke kan ge dem stolthet, självmedvetenhet och 
styrka. Arbetet ger dem en identitet vid sidan av deras ofta tunga an
svar för hemmets och familjens sfär.48 

Med hänvisning till Matovic noterar Karen Davies och 
Johanna Esseveld att "sydeuropeiska kvinnor betraktar det ofta 
som ett nöje att gå till arbetet".49 Dessa två kvinnliga sociologer 
ser tiden på arbetet som kvinnornas "egen tid". "Den befriar 
dem från en form av patriarkalisk kontroll som de annars lever 
under även om de i stället hamnar under en annan form av 
kontroll på Fabriken."5o Davies och Esseveld konkluderar att 
kvinnorna vill ha lönearbete inte bara på grund av ekonomiska 
skäl, utan av behov av viktiga kontakter, daglig glädje och för 
att komma utanför hemmets trånga väggar.51 
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Hos Matovic framstår det som om jugoslaviska invan
drarkvinnor bär ett kvardröjande kulturellt ok genom att fort
farande axla arvet efter den traditionella storfamiljens inställ
ning till kvinnor som barnaföderskor och arbetskraft.52 Hon 
hävdar att "Inom detta system lämnar kvinnorna aldrig under 
sin livstid familjesfären då de automatisk överförs från faderns 
maktsfär till den äkta mannens."53 Hon relaterar Zadrugas 
patriarkala kontrollsystem till den moderna jugoslaviska fa
miljen, till de invandrade jugoslaviska kvinnorna i Sverige och 
deras syn på arbete med att säga: "Något tillspetsat kan frågan 
ställas om kvinnornas effektiva arbetstid upplevs av dem som 
fritid och att den verkliga arbetsdagen väntar dem hemma med 
ansvar för barn, matlagning, städning, bak och tvätt."54 

Allt detta är en schablonartad bild av förhållanderna. Det är 
riktigt att kvinnorna bär på en tung börda i hemmets arbets
delning. Men också männen deltar i betydande utsträckning i 
hushållsarbetet. Hemsfären är snarast en samlingsplats för 
vänner och släktingar, där en viktig del av familjens angelägen
heter bärs upp av kvinnliga nätverk i förlängningen av ett 
hushållscentrerat kvinnligt kontrollsystem.ss Kontakterna kvin
nor emellan är ett informations- och hjälpnätverk som har vuxit 
fram som en kvinnlig sociala arena. Invandrarkvinnorna är 
varken uppgivna eller passiva, något som ibland har antytts.56 

När frågan om arbete togs upp med kvinnor i Lilla Juga 
svarade de: "Det är klart att arbetet är viktigt, men det är inte 
något nöje i sig. Det är inte alltid lika 'roligt' att gå till jobbet. 
Det beror på vad man jobbar med och vem man jobbar med." 
Invandrarkvinnorna, som ofta koncentreras till de sämsta 
jobben med små chanser till förbättring eller förändring av 
arbetsrutinerna, blir inte uppgivna utan förbannade. De är of
tast klart medvetna om att det är svårt att kämpa för för
bättringar genom facket, vars ointresse för invandrarkvinnor 
Knocke kunnat påvisa.s7 

Med hänsyn tagen till de villkor som de flesta invan
drarkvinnor arbetar under i dag, på den könsrnässigt och 
etniskt segregerade arbetsmarknadenss, förefaller det rimligt 
att många invandrarkvinnor ser på lönearbete snarare som ett 
nödvändigt ont än som en befrielse. Man har inte har råd att 
inte arbeta. Samtidigt har lönearbetet, även som lågt värderat 
arbete, blivit en inträdesbiljett till medlemskap i ett samhälle 
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där människans fulla värdighet definieras i termer av att ha 
eller inte ha arbete. Avsaknad av lönearbete, arbetslöshet, 
definieras som utslagning och misslyckande, vilket förödmjukar 
individen. Trots att det finns fog i att påpeka arbetets betydelse 
för umgänge och sociala relationer, kan det vara lika angeläget 
att för många invandrarkvinnors del se lönearbetet som främst 
ett nödvändigt ont. 

Den gemensamma upplevelsen av invandrarskapets under
läge är en grund för närmande mellan kvinnor och män och har 
en central betydelse för hur relationerna i invandrarfamiljerna 
förändras.59 Man kan även också tala om kvinnor som vill fly 
från diskrimineringen i arbetslivet till den privata sfären. 
Invandrarskapet skapar nya förutsättningar för närmande 
mellan makarna som kamrater i ett gemensamt underläge. 
Makarnas gemensamma upplevda missförhållanden på arbetet 
och i samhället kan stärka dem som kamrater och härigenom 
understryka uppkomsten av en solidaritet där man kan söka 
nya vägar och kämpa med och inte mot varandra. 

Etnocentriska begränsningar uppkommer när man söker 
förklaringar endast utifrån sin egen, speciella, kultur. Det 
historiska arvet gör att jugoslaviska kvinnor ser sig själva som 
en del av familje- och släktkollektivet. Dessutom inser de vad 
förvärvsarbete kan ha för pris. Men även om individuella 
intressen inte är de mest framträdande, så innebär det inte att 
de saknar egna önskningar och egna initiativ. 

Bristen på en kulturellt sett "passande" individuell själv
känsla föranledde ett katastroflarm i en Stockholmsförort. 
Några psykologer slog larm till invandrarbyrån om att assyriska 
barn saknar jag-känsla. De talar i termer av "vi" och inte om 
"jag". Psykologerna ansåg att dessa stackars problembarn 
genast skulle tränas upp till bättre jag-uppfattning för att 
kunna hänga med i det svenska skolsystemet. På invandrarby
rån fick psykologerna veta att det inte var så farligt som det lät. 
Den assyriska kulturen inbegriper stark kollektivkänsla. 

Det är inte så alarmerande att jugoslaviska invandrarkvinnor 
snarare tänker i termer av "vi" än "jag". Denna "familistiska" 
orientering mot kollektiva värden står i konflikt med den 
moderna individualismen, men betyder inte att de individer 
som bär upp kollektivismen är relativt sett mer kuvade eller 
förtryckta. 
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De historiska erfarenheterna är avgörande. I västvärlden har 
den industriella revolutionen bland annat inneburit ett 
sönderfall av sociala band och en framväxande individualism i 
livshållning och värdeorientering. Bland kvinnor från sydeu
ropa och tredje världen har de stora familjerna och landsbyg
dens sociala struktur fortfarande en levande förankring. De bär 
på en kollektivism som lätt kan missförstås på ett etnocentriskt 
sätt.6() 

Hos Matovic ges det intrycket att när kvinnor utvandrar 
passerar de gränsen till paradiset. 

De har kommit från en miljö där en kvinna alltid skall lyda, aldrig 
göra invändningar, aldrig klaga, aldrig ha en egen åsikt och naturligt
vis aldrig ställa krav. Inom ( den jugoslaviska) familjesfären fanns in
byggd en slags livegenskap där hon mer eller mindre jämställdes med 
ett barn livet ut, aldrig fick göra något utan att be om lov ... "61 Invan
drar-Sverige ger utrymme för frigörelse. "I jämförelse med denna 
miljö och bakgrund kan den svenska arbetsplatsen framstå som nå
gon slags befrielse. Där har hemmets personkontroll upphört, kvin
nan har fått en självständig uppgift att utföra. Arbetet ökar hennes 
egenvärde och självförtroende. Det är inte bara att hon får lön utan 
hon får också ett erkännande för en utförd arbetsprestation. Hon 
förväntas ge omdömen, ta initiativ och bestämma om sig själv i för
hållande till omgivningen och arbetskamraterna. Hon har möjlighet 
att tala utan att bli nedtystad eller avbruten. Inga diskriminerande 
tilltal att hon ingenting förstår. .. Hon har till och med möjligheter att 
klaga på det som inte är bra, och kontakta facket som hon får hjälp 
av. Hon uppmanas att kämpa för sina rättigheter och att ställa krav.62 

Matovic's slutsatser tycks, i sin förlängning, medverka till en 
etnocentrisk syn på invandrarkvinnor. Sådana tendenser har 
runt omkring i världen kommit att kritiseras, både inom femi
nistisk forskning och migrationsforskning. I kritiken påpekas 
bland annat risken med att västvärldens mellanskiktskvinnor 
talar för alla andra kvinnor.63 Har man inte invandrarkvinnor
nas egen sammansatta kultur-historia i fokus, kan följden bli 
att den självmedvetna svenska kvinnan kontrasteras mot den 
stackars jugoslaviska kvinnan som endast framstår som tradi
tionens passiva offer för ett patriarkalt kontrollsystemet. 



9 
Integration genom egen röst 

I slutet av 80-talet har vi kunnat bevittna ett ökat intresse för 
invandrarkvinnomas situation. I forskning och bland myndighe
ter har man i allt större utsträckning kommit att uppmärk
samma de olika problem som möter invandrarkvinnan och en 
rad organiserade sammankomster om och med invandrarkvin
nor har hållits. Det har till exempel handlat om invandrarkvin
nomas sviktande hälsa.1 Utbildning och fortbildning, liksom ett 
aktivare intresse från fackligt håll, har diskuterats som lämpliga 
stödåtgärder inför risken av invandrarkvinnors utslagning från 
arbetsmarknaden i samband med tekniska förändringar inom 
olika produktionsprocesser.2 

Invandrarkvinnomas särskilda problem är en realitet. Samti
digt innehåller debatten om invandrarkvinnomas "problem" 
ideologiska undertoner, som i sina konsekvenser inte odelat 
gynnar invandrarkvinnorna själva. De håller på att successivt 
invaggas i - socialiseras till - en negativ självbild som utsatta 
och hjälpbehövande; hotade av sin underordnade ställning på 
arbetsmarknaden, sina föråldrade traditioner, sitt kulturella 
arv, sina män och stora familjer, liksom av sina levnadssvanor 
och värderingar. Problemideologierna blir, om de blir domi
nanta, till hinder för kvinnorna att klart se sig själva, sina resur
ser och faktiska möjligheter. 

Inte minst forskningen har oavsiktligt kommit att bidra till 
sådana problemideologier. Bilder av mångsidig underordning 
på basis av klassmässig, könsmässig och etnisk tillhörighet, 
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underkastelse under kvinnoödet och så vidare, har kommit att 
bli en dominant del av förståelsen av invandrarkvinnans situa
tion.3 Trots goda intentioner att klargöra förtryck har fokuse
ringen på "problem" oavsiktligt bidragit till att fånga invan
drarkvinnan i en ensidig självförståelse. Först under senare tid, 
och i konflikt med ovanstående synsätt, har perspektiv som 
handlar om motstånd, egna resurser och revolt, börjat 
uppmärksammas i Sverige.4 

Det är framförallt de svarta kvinnorna i USA och England 
som med en kritik av den vita feminismens etnocentrism och 
osynliggörande av etniska medsystrar har bidragit till ett nytän
kande. Numera talar man om rasmässig och etnisk underord
ning som särskilda dimensioner av kvinnors underordning som 
socialt kön. Svarta kvinnor och invandrarkvinnor är längst nere 
och mest förtryckta. Men en ständig fokusering på underord
ningsaspekter och jämförelser med infödda och vita kvinnor 
har blivit till en ensidig skildring. Negativa eländesbeskriv
ningar, där de själva framstått som offer för "kulturen", 
"strukturen" eller "ödet" kan också bidra till att passivisera de 
svarta och de invandrade. 

Också i Skandinavien har det handlande, skapande och 
protesterande bland invandrarkvinnor osynliggjorts. Historiska 
erfarenheter av motstånd och revolt spelar en roll här och nu, 
liksom bland svarta kvinnor i England.5 Om vi fortsätter att 
bortse från ett resursperspektiv, är risken stor att invan
drarkvinnor definierar sig själva så som omvärlden definierar 
dem. 

Någon systematisk diskussion i frågan om etnocentrismen i 
synen på invandrare och invandrarkvinnor har inte bedrivits i 
Skandinavien. Men de ofta heta debatterna bland feminister i 
England och USA är relevanta. Inte bara när det gäller frågan 
om osynliggörandet av invandrarkvinnor i skandinavisk femi
nistisk debatt. Utan också och framförallt när det gäller en 
generell kritik av den assimilatoriska hållningen i majoritets
samhällets kulturella dominans. 

I USA har Sandra Harding nyligen, i en kritik av osynliggö
rande av kulturella olikheter, konstaterat att svarta kvinnor har 
börjat att prata i egen sak om eget liv.6 Gloria Hull med flera 
har uttryckt en kärnfull utgångspunkt för en kritik i titeln på sin 
bok: "All the Women Are White, All the Blacks Are Men, But 
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Some of Us Are Brave".7 Även i England har man tagit upp 
kritik av den vita feminismen och "skrämmande konsekvenser" 
av etnocentrism och osynliggörande av invandrarkvinnornas 
egna historiska erfarenheter.8 Hazel Carby har påpekat att för 
att närma kvinnor till varandra och för att kämpa för ge
mensamma intressen krävs det att vita kvinnor gör upp med 
rasismen hos sig själva.9 Michele Barrett och Mary Mclntosh 
har, i en uppmärksammad självkritik, instämt i att vita femi
nister kommit att reproducera, snarare än utmana, domine
rande rasistiska ideologier, genom att kvarhålla stereotypa 
bilder om de svarta och osynliggöra deras speciella verklighet 
och röstrn. Den "andra mening" byggd på de svarta kvinnornas 
egna historiska erfarenheter, har utvecklats i skuggan av rasis
men. Barrett och Mclntosh menar att de svarta kvinnornas 
kritik måste ses mot bakgrund av att den vita kvinnligheten, 
historiskt och ideologiskt, har konstruerats i opposition till 
svart sexualitet och kvinnlighet. Här står "europeiskt" och 
"civilisation" mot "icke-europeiskt" och "primitivt". 

Det krävs ett perspektivbyte i synen på invandrarkvinnor 
och en mera nyanserad syn på integrationsprocessen för att en 
etnocentrisk förståelse skall kunna motverkas. Invandrarnas 
integrationsstrategier är olika.11 De omfattar hela skalan från 
kulturell isolering till kulturell assimilation.12 Invandrare är 
aktiva kulturskapare. Genom utveckling av egna organisa
tionsformer i samhället, i den lokala miljön där invandrare bor 
och arbetar, skapar etniska minoriteter en egen nisch av of
fentligt liv. Denna "etniska offentlighet" representerar ett svar 
på en underordnad position i invandringssamhället och utan
förskap i storsamhällets offentliga liv. Den etniska offentlighe
ten är en kulturell resurs för vidareutveckling av egna 
kulturella erfarenheter. Istället för att vara passiva offer fram
träder invandrare som kulturskapare och aktörer som utifrån 
sin egen historia skapar sina egna livsformer. 13 

Integration genom inordning ... 

Integrationsprocessen står under påverkan av allt från 
kulturpluralistiska invandrarpolitiska visioner och mål till en 
övervägande i praxis krävd anpassning till invandringssamhället 
och dess kulturella normkomplex. I Skandinavien inryms hela 
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spektrat av variationer vad beträffar invandrarpolitiska ideolo
gier och Sverige har kanske kommit längst när det gäller att 
formalisera en kulturpluralistisk målsättning för sin in
vandrarpolitik. 

Trots de skilda integrationsstrategier som olika etniska 
rninoritetsgrupper har utvecklat delar många invandrare en 
liknande erfarenhet. Den västerländska kulturens dominans 
bygger på den styrka som ligger i dess ekonomiska resurser.14 

Eller, som Rita Liljeström har uttryckt det: 

I dag sprider ett vitt förgrenat kommunikationsnät västerländsk 
marknadskultur. I debatten kring utvecklingsländers problem är det 
underförstått att 'modernisering' är liktydigt med 'förvästligande'. In
vandrare står inför konflikten att å ena sidan slå vakt om sin etniska 
identitet, och å andra sidan att 'kvalificera sig' i skola och på arbets
marknaden enligt det kollektiva tolkningsmönster som betyder att 
'modernisera sig' för att få tillträde till den expansiva skandinaviska 
marknadskulturen.15 

Liljeströrn menar att denna kollektiva kultur eller modell för 
livsföring i kraft av sin makt utformar normen där "det annor
lunda blir deformerat och hotande".16 I denna anda har invan
drarkvinnornas särart förståtts som beklagliga eftersläpningar, 
tillhörande lägre stående kulturer som bör ändras och anpassas 
till det moderna. lnvandrarkvinnor och deras familjer betraktas 
som problem. De är annorlunda, avvikande och kulturellt 
efterblivna. Men invandrarkvinnornas historiska erfarenheter 
och situation på invandringssarnhällets botten präglas inte bara 
av kön och klass, utan framförallt av etnisk underordning. De 
bör få höra sin egen röst i den moderna historieskrivningen. I 
det "osynliggjorda" finns en potential, och först en nyanserad 
förståelse av en komplex verklighet kan synliggöra den socio
kulturella dynamiken och möjligheternas mångfald. 

Jean Bethke Elshtain17 har hävdat att i den feministiska 
världsbilden klyvs världen i en uppsättning motsatspar som har 
en tendens att formuleras för enkelt. De slutsatser som slås fast 
etableras för universellt. Natur ställs mot kultur som kvinnligt 
mot manligt, förtryckt och maktlöst mot förtryckare och 
mäktigt. Kulturen identifieras genom sitt "sex-gender systern" 
och alla sådana kända har varit manligt dominerade och dikte
rat sociala roller, ändamål och normer. Begränsat liksom 
bestraffat och nedvärderat kvinnor och uppmuntrat, belönat 
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och värderat män. I en universell kultur, patriarkalisk till sin 
karaktär, möter vi en universellt förstådd uppsättning 
premisser som tillsammans bygger upp en enkel förtrycksmo
dell. 

Denna intellektuella verksamhet riskerar att gå rundgång. 
Istället för att bidra till upphävandet av de rådande förhållan
dena bidrar den snarare till ett bekräftande vidmakthållande. 
Offret är ett offer också i kraft av sin egen självbild, liksom 
slaven varit slav under sin egen internaliserade bild av hur 
världen är och måste vara beskaffad. Elshtain påpekar att 
kvinnan inte är någon enhetlig politisk kategori utan att hon 
karaktäriseras av många olika aspekter på sin identitet. 
Härmed präglas också hennes existens av skilda intressen, erfa
renheter och lojaliteter. I denna sammansatthet ligger ett 
utrymme för förändring. 

En kritisk hållning till olika hinder för jämlikhet samt en 
solidaritet mellan invandrade och infödda är nödvändig. I 
invandrarnas kulturkonflikt uttrycks ofta en kritik av det 
moderna genom en medvetandeproduktion som baserar sig på 
den egna kulturens fördelar. Behovet av ett nytt perspektiv på 
invandrarkvinnor, där deras kulturella bakgrund och livsform 
snarare är en källa till politiskt och kulturellt motstånd än till 
förtyck och underordning, är uppenbar. 18 Som bärare av unika 
sociala och kulturella historiska erfarenheter är invandrarkvin
nor också kulturskapare. Det är dessa kulturbyggaraspekter 
som bör uppmärksammas i en alternativ förståelse av invan
drarkvinnor och integrationsprocess . 

... eller integration genom kulturellt utbyte 

Speciellt i Sverige, ett föregångsland i Norden avseende offici
ell invandrarpolitik, är betydelsen av kulturellt utbyte centralt 
för vidareutveckling av en demokratisk kulturpluralism. Men 
också här, speciellt när det gäller invandrarkvinnor, är verklig
hetens praxis präglad av "påverkan" snarare än av "samverkan". 
Invandrare saknas i samhällets institutioner och i det offentligt 
organiserade livet. Också i vardagslivet möter vi brist på 
kontakt, avskildhet och segregation. Kulturutbytet är asymme
trisk. Det finns till exempel ett stort intresse för kunskap om 
invandrarkvinnor, men var finns det organiserade intresset för 



192 "Lilla Juga" 

att lära sig något av invandrarkvinnor? En ömsesidig berikande 
kulturkunskap måste bygga på ett parallellt intresse för varan
dras mänskliga och kulturella kvaliteer. 

Invandrarkvinnor är i ett underläge vad beträffar kulturut
byte. Det undergräver deras självrespekt. Kvinnorörelsens krav 
på ökad jämställdhet har burit frukt både i det offentliga livet 
och i vardagstänkandet, men invandrarkvinnorna har hamnat 
på efterkälken. De släpar efter på den könssegregerade 
arbetsmarknaden. De saknas i "offentligheten". De befinner sig 
i arbets- och kulturlivets periferi och har närmast osynliggjorts i 
svensk kvinnoforskning. 

Erfarenheter av sammanhållning och samarbete som 
invandrarkvinnor från olika kulturer bär pål9 är en dold resurs, 
obeaktad i verkligheten och obenämnd i den offentliga debat
ten. Dessa erfarenheter har i efterhand påtvingats västvärldens 
historieförståelse,20 där västvärldens familjenormer och former 
för separation mellan offentligt och privat tas för "naturgivna" 
och "överlägsna".21 Denna historietolknings etnocentrism 
"missar" också samtida vardagsverklighetens och den privata 
sfärens betydelse. De icke västerländska ländernas och kultu
rernas utveckling och potential .bör framhävas i ljuset av dess 
egen historia. 

De jugoslaviska invandrarkvinnorna med sitt arv från en 
kvinnlig subkulturs sammanhållning, med ursprung i erfarenhe
ter av förtryck och motstånd, har en betydelse än i dag. Invan
dringen och lönearbetet har skapat nya möjligheter för kvin
nors ekonomiska oberoende. Men till följd av det kvinnliga 
arbetets kvardröjande underordning i den samhälleliga arbets
delningen, vilket speciellt drabbar invandrarkvinnor, är obero
endet inte något som automatiskt inträffar. Invandrarkvin
norna är beroende av den sammanhållning och det bistånd som 
de ger till varandra i kvinnliga nätverk. I dessa ingår väninnor, 
släktingar och grannar och numera även arbetskamrater. Den 
kulturella uteslutningen från majoritetssamhällets privata sfär 
tvingar invandrarkvinnorna att falla tillbaka på varandra för 
hjälp och stöd. Med denna hjälp får de tips och hjälp till bättre 
arbeten och bostäder. De hjälps åt vid sjukdom och med barn
passning. De bygger fungerande nät av social kontroll, där de 
bevakar sina barns förehavanden i en ofta fientlig värld och 
sina mäns tendenser att på olika sätt reagera på förlusten av 
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socialt anseende. Till följd av levande värderingar utifrån erfa
renheter och sociala relationer i ett landsbygdssamhälle, har 
informella sociala nätverk bland invandrarkvinnor i högre grad 
bevarats och utvecklats än bland invandringssamhällets kvin
nor. Denna socio-kulturella bakgrund är en historisk tillgång 
och resurs för att möta många av de kriser som familjens och 
de sociala nätverkens sönderfall skapat i det moderna 
samhället. 

Vardagsrummet som resurs 

Att vara invandrarkvinna förstås normalt som att bära på en 
kulturell belastning. "Kvinnan från Medelhavsländer får i 
Sverige veta hur undertryckt hon är, hur låst i oacceptabla 
traditioner", som Rita Liljeström har uttryckt det.22 Kulturellt 
specifika särdrag utslätas och bilden av en generell manlig 
dominans och kvinnlig underordning frammannas.23 

Men könet är inte bara biologiskt givet utan också en social 
kategori vars betydelse varierar historiskt och i olika kulturer.24 

Förenklat uttryckt var det svårare att vara kvinna förr i tiden. 
Utrymmet för frihet var mindre både i politisk och ekonomisk 
mening. Kontrollen från både familj, män och släkt liksom 
samhälle var större. Graden av frihet och kontroll, liksom kvin
nornas samltälleliga position, har historiskt skiftat i olika kultu
rer, trots en generell tendens till kvinnlig underordning. Bland 
invandrare varierar "kulturbagaget". Man bör därför ta hänsyn 
till olika utvandringssamhällens specifika historiska och 
kulturella förhållanden. 

Rangordningar mellan män och kvinnor är socialt bestämda, 
men också påverkade av de sociala villkorens förändring. I 
Jugoslavien var det i regel männen som hade huvudansvaret för 
familjen som försörjare med egen inkomst. Hustrun var främst 
husmor. Hennes obetalda arbete eller eventuella inkomster 
från gårdsarbete eller förvärvsarbete ansågs i regel som bidrag 
eller hjälp i förhållande till mannens. Vid invandringen ändra
des denna situation. Bland flertalet invandrarfamiljer arbetar 
både mannen och hustrun utanför hemmet. Vad migrationen 
uppenbarligen har resulterat i, i spåren av ändrade sociala vill
kor, är en förskjutning från en i det traditionella bondesam
hället grundad och föreskriven ordning för relationer mellan 



194 "Lilla Juga" 

könen, mot en i nya arbets- och livserfarenheter förankrad 
ordning. Traditionellt föreskrivna normer för kvinnors sociala 
och kulturella underordning har hamnat i konflikt med 
vardagslivets verklighet. Här håller en ny ideologi om jämlikhet 
mellan könen på att växa fram. Den formella normen kollide
rar med det levande livets informella verklighet. Än så länge är 
vardagen konflikternas scen, där både det gamla och fram
växande existerar parallellt. Spänningsfältet mellan det före
skrivna och det levda inrymmer bland invandrade jugoslaver 
alla variationer. Trots dessa är den generella tendensen viktig. 
De socialisationsmönster som traditionellt har verkat för en syn 
på kvinnor som underordnade män i hushållet håller på att an
frätas av erfarenheterna i invandringsländerna. Män och kvin
nor står ofta som jämlika familjeförsörjare och förenade i sitt 
invandrarskap. 

Detta har skapat förutsättningar för ett närmande mellan 
män och kvinnor. Hushållssfären och den offentliga sfären har 
förts närmare varandra. Män och kvinnor har tenderat att 
träda in tillsammans i nya former av samarbete kring frågor 
både innanför och utanför hushållets värld. Invandrarmannens 
traditionellt starka betydelse och sociala anseende i offentlig
heten har försvagats. Före detta bonden, arbetaren, tjänste
mannen och så vidare har blivit "invandrare", "svartskalle", en 
andra gradens medborgare. Oftare än kvinnor är han utsatt för 
rasistiska påhopp och oftare än kvinnor har han förlorat sin 
sociala position. Männen är fortfarande oftare än kvinnor 
synliga på kafeer och i invandrarföreningar. Men invandrar
föreningarna, än så länge den främsta scenen för invandrarnas 
offentliga liv, utgör en i förhållande till storsamhället perifert 
förlagd institution. Männens utrymme har förkrympts i relation 
till utvandringslandets förhållanden.zs 

Samtidigt har kvinnorna vunnit en del nya friheter och 
möjligheter. Förvärvsarbete gör dem potentiellt mer ekono
miskt oberoende. Kvinnornas traditionella erfarenheter i den 
privata sfären har fått en betydelse som sträcker sig utöver 
kvinnornas egna kretsar och nätverk. De samlar numera inte 
bara sin familj och släkt omkring sig, utan bygger även nya 
viktiga sociala nätverk i sina lokala grannskap. Betydelsen av 
dessa har blivit alltmer framträdande i Stockholmsförorternas 
invandrargrannskap; inför den kollektiva osäkerhet som 
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skapats av fientliga attityder i samhället och det gemensamma 
sociokulturella underläget. 

Genom kvinnornas samlande roll i familjen, släktskaps-, 
vänskaps- och kamratkretsen, har vardagsrummets sociala 
funktion vuxit till en ny form av offentlighet. Vardagsrummet 
är en mötesplats inom och mellan olika hushåll där gamla och 
nya livsformer förs samman. Familje- och släktband blandas 
med vänskap, kamratskap och partnerskap.26 Kvinnornas och 
männens sociala världar förs närmare varandra i tid och rum. I 
det gemensamma sociala rummet etableras en planerings- och 
förhandlingsplattform, där barnens framtid diskuteras, affärer 
görs och kulturellt medvetande produceras. 

Genom egen röst 

I vardagen skapas en grund för identitet, sammanhållning och 
självkänsla. För att detta skall kunna få en politisk bärkraft i 
vidare mening krävs det att kvinnor och män inte stannar i 
"vardagsrummet" utan "höjer sina röster". Det gäller att bli 
hörd också ute i samhället med dess organiserade invandrar
och allmänpolitiska liv. I Skandinavien talar man genom 
"institutionerna". Institutionerna är offentliga och offentlighet 
är makt. För att kliva ur utanförskapets vanmakt måste invan
drare genom sina egna institutioner fortsätta att utveckla sin 
egen offentlighet. 

En kulturpluralistisk samhällshållning lämnar utrymme för 
invandrarna att verka genom sina egna institutioner. Intresset 
för invandrarföreningar som förhandlingspart har ökat kring 
frågor som har med kultur, politik och framförallt socialpolitik 
att göra. Både andragenerationens och invandrarkvinnornas 
"problem" har i högre grad än tidigare börjat delegeras till 
invandrarföreningar för konsultationer och samverkande 
åtgärder. Detta aktualiserar, såväl från invandrarpolitisk syn
punkt som från ett kvinnoperspektiv, betydelsen av aktivt 
deltagande i, en medveten hållning till, och gemensam kritisk 
diskussion om föreningsarbete. 

Kvinnorna måste skapa sig en starkare plattform i förenings
livet, varifrån de själva kan föra sin talan också ute i samhället. 
En viktig social träning bör rimligen ta fäste i den mest näralig
gande formen av offentligt liv, nämligen invandrarföreningen. 
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Genom en mera aktiv, kollektiv, anslutning kan den trygghet 
och sammanhållning som kvinnorna utvecklat i sina informella 
kretsar i större grad överföras till invandrarföreningar och 
offentligt samhällsliv. 

Invandrares organisering på basis av egna specifika erfaren
heter kan leda till ett deltagande i vidare sociala sammanhang, 
i sociala rörelser, både etablerade som fackföreningsrörelser 
och nya som miljörörelse och antirasistiska folkrörelser.27 
Samverkan i bredare offentliga sammanhang är en politisk 
resurs och viktig form för kommunikation, där åsikts- och 
opinionsbildning skapas. Om invandrarkvinnor fortsatt be
traktas och ser sig själva som offer, som utanförstående, 
kommer de även att fråntas möjligheter till deltagande - att 
med sina röster och på egna villkor förändra sin historiska 
situation. 

De nya mångkulturella samhällena generarar nya former för 
sociala rörelser, ofta symboliserande motstånd mot sociokul
turella åtskillnader, förtyck och utanförskap. Bland invandrare 
handlar deltagande i sociala rörelse i ökande grad om kampen 
mot rasism. När kulturella åtskillnader fokuseras och det 
"främmande" förbinds med "traditionellt", "primitivt" och 
"ociviliserat", bäddas det för intolerans, krav för disciplinering 
av "avvikande", avvisning av oanpassningsbara, kulturell selek
tion av "lämpliga" flyktingar och i förlängningen för en kulturell 
apartheid som samlevnadsform. En "egen röst" i det gemen
sama samtalet blir då särskilt viktig. 

Medan "Festung Europa" rustar upp med nya gränsregle
rande projekt, tycks det på det mänskliga "gatuplanet" utveck
las gränsöverskridningar, dialoger inleds och vänskapsband 
knyts. Särskilt ungdomar går samman, sammansvetsade av 
dagens samhällsvillkor och verklighetsformer. I spetsen för 
antirasistiska rörelser går unga invandrarflickor sida vid sida 
med pojkar, liksom svenskar går sida vid sida med invandrare. 
Här finns uppenbarligen en social kraft att uppmärksamma. 
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Kulturbyggare 
Om tradition och modernitet i invandrarskapet 

När jag först bekantade mig med Lilla Juga konfronterades jag 
med en social förändring som berörde en hel rad etniska och 
sociala undergrupperingar av invandrare. Bland dessa schatte
ringar utmärkte sig en grupp kvinnor med centrala positioner 
som kulturella mellanhänder. De var klart förankrade i den 
lokala miljön, dess sociala förändringsprocesser och gruppbild
ningar. Samtidigt representerade de också någonting nytt. 

Benägen att tänka i termer av kulturell bakgrund och 
socioekonomisk historia började jag att fundera över hur inte
grationsprocessen berör olika slags invandrare. Hur gör sig 
egentligen invandrarnas landsbygds- eller stadsbakgrund med 
tillhörande kulturella skillnader gällande här och nu? Under 
arbetets gång visade det sig att enkla kategoriseringar snarare 
dolde och snedvred en riktig förståelse än klargjorde invandra
rens dynamiska förhållningsätt till både det förflutna och det 
närvarande. Förpassad till en snäv sociologisk kategorisering 
kom kreativt och levande kulturbygge att förstås på ett otill
fredsställande sätt. Ett alltför endimensionellt värderande i 
termer av modernitet kontra tradition, så typisk för en konven
tionell uppfattning om invandrares integration i det "civiliserat
moderna" med ett kulturellt arv av "primitivt-traditionellt" slag, 
visade sig leda till en form av etnocentrisk förståelse av in
vandrarskap, integration och kulturbygge. 
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Människor i Lilla Juga var inte och är inte "antingen bönder 
eller stadsbor". Varken i social eller kulturell mening. "Bönder" 
visar sig vara indragna i en "kulturell" resa som påbörjats redan 
i hemlandet och stadsbor har ofta starka sociala och kulturella 
förankringar på landsbygden. De kvinnliga nätverkens tvär
förankrade sociokulturella position och kulturbrytande medve
tandeproduktion gjorde behovet av en annan förklaringsform 
än en endimensionellt komparativ helt enkelt akut. I de kvinn
liga nätverkens intensiva mikrovärld förmedlas erfarenheter 
och kunskap, klagomål och hjälpsamhet, på en sociokulturell 
scen med ett komplext mönster av "tradition" och "modernitet". 
I det informella, det vardagliga, såväl i mindre former av socialt 
umgänge som i mer offentliga församlingar, formas nya kollek
tiva förhållningssätt. Detta kan betraktas som ett uttryck för 
samspel mellan olika inflytanden till ett kulturellt nyskapande. 

Kvinnornas reaktioner hade en utgångspunkt i erfarenheter 
av kränkning som de i egenskap av invandrare delade gemen
samt. Detta igenkända och medvetet benämnda, grundar en 
social bas för medvetet och nyanserat motstånd. Det vardagliga 
samtalet kretsade öppet kring livssätt och livshållning. Vad är 
rätt? Vad är fel? Hur skall man förhålla sig? Vilket liv bjuds 
och hur skall man leva det? Kulturmötet föranledde en bryt
ning mellan "det egna" och "det svenska". Kunskapsmässigt 
handlade det om ett begripliggörande av vanligtvis dolda 
förhållanden inom den egna etniska gruppen. Socialt och 
kulturellt nedärvda "sanningar" och "självklarheter" kom att 
ifrågasättas. Men också motsvarande förhållanden i samhället i 
stort, det svenska, kom att hållas på kritisk och reflekterande 
distans. 

I vardagen praktiseras makten att definiera "normaliteten" 
och här gestaltas också "kampen om sanningen". Det är i detta 
perspektiv som en kritisk hållning till vad som är "primitivt" och 
"traditionellt", liksom "civiliserat" och "modernt", spelar en 
central roll. Genom vardaglig "kamp om sanningen" har i Lilla 
Juga en i invandrarskapet mera generellt förankrad 
motståndsform vuxit fram till försvar för den egna kulturen. 
Denna har ofta i värdsamhällets ögon givits skulden för 
"kulturkollisioner" och har fått tåla beteckningar som "primitiv" 
och "eftersläpande". 
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Genom motstånd och medvetandegörande utvecklas en 
uttalad solidaritet mellan invandrarkvinnor. Medvetenheten 
och solidariteten är definitivt "modern" i sin fokusering kring 
invandrarens aktuella dilemman i diskrimineringens skugga. 
Den egna kulturen, "traditionen", används för att hävda ett 
existensberättigande och en livsform. Begränsningen i ett snävt 
betraktat relationspar om traditionellt-modernt är uppenbar 
när det gäller att förstå integrationens dynamik och kultur
bygge. 

Jugoslaviska kvinnor i Lilla Juga har sammanflätat motstri
diga värden till ett motstånd mot såväl traditionella som 
moderna bojor. Liksom det alltid har funnits element av köns
mässigt och klassbundet förtryck i den moderna världen har det 
alltid funnits element av rebelliskhet i den traditionella. De 
jugoslaviska kvinnorna för arvet av motståndskamp in i det 
moderna och anknyter till den förflutna tidens rebeller. 

Människan - migranten - stadsbonden 

Verkligheten problematiserar enkla tankefigurer om traditio
nellt kontra modernt, vilket blev allt mer uppenbart när jag 
successivt var tvungen att noggrannare reflektera över integra
tionens djupare kulturella aspekter, nya livssätt och livshåll
ningar. Mycket av förhandstron om distinkta "sociala kretsar" 
med skilda integrationsmönster, blev nödvändig att ifrågasätta. 
Och ändå har åtskillnaden mellan traditionellt och modernt 
någonting att göra med en acceptabel förståelse. Men bara 
indirekt och förmedlat. 

Beteckningarna "kosmopolister" och "lokalister" har föran
krats i den sociologiska traditionen genom Robert Mertons 
arbete. I samband med studier av opinionsspridning och social 
påverkan talar Merton om skillnader i kommunikationsbe
teende mellan inflytelserika personer som representerar dessa 
två olika sociala typer.1 Det handlar om både relationernas 
kvantitet och kvalitet. Lokalisten utmärks mera av personliga 
relationer och hur många den känner, medan kosmopolisten 
identifieras efter vad den vet och vilken sorts folk den känner. 
För lokalisten gäller följaktligen inte så mycket vad den vet 
utan vem den känner.2 Merton hävdar att "bägge typerna är 
inflytelserika personer som är effektiva så gott som exklusivt 
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inom det lokala samhället".3 Det som skiljer dem åt är att 
medan lokalister huvudsakligen karakteriseras av orientering 
"inåt" mot det lokala samhället och dess problem är kosmo
polister orienterade "utåt" mot omvärlden och känner sig som 
integrerade i storsamhället. 

Mertons kosmopolister har ett visst intresse av det lokala 
samhället och måste därför där upprätthålla ett minimum av 
relationer för att kunna utöva inflytande. Jugosveden som 
kosmopolist i denna mening både bor i och lever med Lilla 
Juga. Medan kosmopolisten snarast orienterar sig mot den 
"Stora traditionen", som omfattar nationella, jugoslaviska, 
svenska eller invandrarsvenska frågor, samlas lokalisten kring 
intressen kopplade till den "Lilla traditionen", den lokala byn i 
Jugoslavien och Lilla Juga i Sverige.4 

I Lilla Juga handlar det mestadels om "hon" istället för "han", 
som hos Merton. Berörda kvinnor i Lilla Juga är i egenskap av 
inflytelserika personer och "kosmopolister" utåtriktade både 
när det gäller hållningen till omvärlden och den betydelse man 
ger åt yttre förhållanden för Lilla Jugas framtid. I likhet med 
Mertons "lokalister" baserar dessa "kosmopolistiska" kvinnor 
sina relationer på personliga band. Samtidigt bygger deras 
anseende och betydelse både på hur många de känner, vem de 
känner och vad de vet eller vad de är kända för att veta. De är 
så att säga lokalistiska kosmopolister. De är öppna för traditio
nella kulturella värden, som de ofta konfronterar med omvärl
dens kulturella värden. Inte bara kontrastivt, utan främst som 
utgångspunkt för kulturell vidareutveckling och kanske till och 
med korsbefruktning. Jugoslaviska invandrare i stott uppfattas 
som deras samlade intressesfär, men den främsta scenen, deras 
livsskådeplats och aktionsområde, är Lilla Jugas lokala miljö. 

Lokalister i Lilla Juga omfattar de med starka band till det 
"traditionella" livet, både i den jugoslaviska hembygden som i 
Lilla Juga. Kosmopolister är stadsorienterade både i relation 
till Jugoslavien och vad avser levnadssätt i Sverige. Bägge kate
gorierna inrymmer utvandrare födda på landsbygd såväl som i 
stad, blandade på tvärs av sin ursprungliga socio-etniska 
bakgrund. Bindningen till en enkel åtskillnad mellan tradition 
och modernitet är som redan påpekats mycket problematisk. 

Verkligheten gör som sagt motstånd mot enkla sociologiska 
förhandsförståelser. Vad som är viktigt i åtskillnaden mellan 
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lokalister och kosmopolister har att göra med den kulturella 
innebörden av stads- kontra landsbygdsorientering när det 
gäller konkreta frågor. Landsbygdsutvandrare förändras och 
orienterar sig i ökande grad mot de lokala mellanskiktens 
uppåtgående sociala mobilitet som en kulturell referensram 
och framtidshorisont. Förändringen innebär en påtaglig am
bivalens. Samtidigt som man strävar efter att bli som de bety
delsefulla "framgångsrika", kritiseras dessa för "försvenskning". 
Själva förskansar man sig inte så sällan genom att hålla den 
"traditionella" familjen med dess värden samman. Både bland 
lokalister och kosmopolister kan man se en renässans, ett 
nyvaknat intresse, för den egna kulturen och traditionen. Skill
naden dem emellan består i det att kosmopolisterna har en 
dynamisk snarare än statisk hållning till det "kulturella baga
get". Utifrån existerande resurser, värden, förhållningssätt och 
livsformer, utvecklas strategier i ett kultursamspel för livet här 
och nu som invandrare. Den dynamiska hållningen innebär på 
ett sätt en viss "makt över traditionen", jämfört med det fall när 
traditionen snarast är kvardröjande och defensiv.s 

Lokalister och kosmopolister i Lilla Juga förefaller befinna 
sig i ett internt kulturellt samspel baserat på en mängd dyna
miska processer kopplade till gemensamt delade upplevelser av 
invandrarskap, internt samarbete och gemensam kulturbryt
ning sinsemellan och gentemot det omgivande samhället. Bland 
annat har en "intern etnisk arbetsmarknad" i viss mån etable
rats. Detta samarbete centreras kring några företagare med 
skiftande sociokulturell bakgrund och orientering. Aktivite
terna bärs upp av en social förankring i ett känsligt samspel 
mellan "anpassning och frigörelse". Detta begreppspar kan 
kanske bättre än lokalister och kosmopolister fånga tradition 
och modernitet i invandrarskapet. 

"Anpassning" och "frigörelse" kan relateras till "jugosvederi" 
som kulturbygge. "Anpassning" till behovet av att integreras 
"inåt" och bejaka samhörighet med den egna etniska gruppen. 
"Frigörelse" till strävan mot ett kollektivt överskridande i 
förhållande till olika typer av underordning. Traditionellt såväl 
som modernt. 

"Anpassning" och "frigörelse" kan också nära relateras till 
Lilla Jugas kvinnliga nyckelpersoner. De bygger sitt legitima 
ledarskap på både den egna och den nya kulturen.6 Den 
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kulturella förankringen i "det egna" framhävs samtidigt som 
konstruktivt och nyanserat nytänkande tar stort utrymme. 
Invandrarskap som ett dynamiskt kulturarbete bygger på en 
mångsidig kulturkompetens, vilket också visar sig av den bety
delse som detta ledarskap får i kraft av den roll man spelar 
utanför invandrarnas egna kretsar. Förutsättningen för en 
mobilisering av en kollektiv förändringssträvan ligger i för
ankringen i den egna kulturen.7 Och det legitima ledarskap 
förutsätter en öppen hållning till "den andra" kulturen. Det 
handlar om tradition och modernitet - inte tradition mot 
modernitet. 

För en förståelse av den komplexa och motsättningsfulla 
integrationsprocessen visade sig begreppen "kosmopolister" 
och "lokalister" som inte helt tillräckliga. Den åtskillnad som de 
pekar på kan inte fånga dynamiken av anpassning och frigö
relse, kulturellt försvar, uppbrott och nyordning så som de 
gestaltade sig i Lilla Juga. Det handlar snarare om kulturbryt
ning än kulturskillnader och om nyckelpersoner i ett socialt 
scenario snarare än om opinionsbildare med fixa orienteringar. 
Kulturförmedlingen växer fram i ett myller av påverkan, 
förskjutningar och övergångar. Det ena glider in i det andra, 
tradition i modernitet och omvänt. Migrantens kulturella odysse 
är en rörelse av anpassning och frigörelse under påverkan av 
social organisering, och i ett socialt scenario där nyckelpersoner 
spelar en central roll som kulturförmedlare. 

I de kulturella gränsmarkerna 

Trots individuella skillnader i socio-kulturell mening har 
"nyckelpersonerna" i Lilla Jugas kvinnliga nätverk en övergri
pande likhet som varande "medlemmar i två världar". De är 
migranter som genomgår en förändring och som samtidigt bär 
på både den gamla och nya världen.s De har redan lämnat 
Jugoslaviens hembyar, passerat hemländernas städer och nu 
blivit en del av Sverige. Det är också mot bakgrund av gemen
samt invandrarskap och delade erfarenheter av kulturbrytning 
som nyckelpersonernas betydelse kan förstås. Men för att vara 
"nyckelperson", betydelsefull aktör och förmedlare inom ramen 
för sin "sociala krets", sitt nätverk och sin väninnegrupp, krävs 
ytterligare egenskaper. 
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Det är här som det blir viktigt att titta närmare på kvinnliga 
nätverk som socialt scenario, där bestämda "sociala roller" 
spelas i ett samspel som i sin förlängning får både en kultur
förmedlande och kulturöverskridande betydelse. Upprätthål
lande av en "social roll" som "nyckelperson" kräver i korthet ett 
aktivt samspel av sammanhållning, anpassning och förändring. 
Den polsk-amerikanska sociologen Florian Znaniecki har 
konstaterat att vi kring varje social roll finner ett socialt 
sammanhang inom vilket individen spelar sin roll med stöd av 
en uppsättning andra aktörer i kollektivt samarbete.9 Den soci
ala rollen blir till inom ramen för helheten av en "krets". Det 
vill säga, det kan inte finnas någon Hamlet utan drottningen, 
kungen, Ofelia med flera, som Znaniecki påpekar.10 

Det som kännetecknar ledande nyckelpersoner är att de är 
"sociala personer" i Florian Znanieckis mening. Individer, som i 
sina sociala roller uppför sig i överenstämmelse med stäm
ningar och strömningar i sin sociala krets. Häri ligger 
"anpassningens" moment. En "social krets" implicerar ett 
mindre eller större sammanhang av gemensamma band, bestå
ende av värdekomplex som · alla deltagare uppskattar, 
vidmakthåller och förstärker. Upprätthållandet utförs av 
kretsens åskådare och deltagare med deras inbördes 
reaktioner, positiva såväl som negativa. Kretsens medlemmar 
binds samman av dynamiska relationer. Socialt ledande perso
ner är förankrade innovatörer, kreativa individer, som i samar
bete med sin krets formar en social roll som mindre binds till 
individen än till det gemensamma kollektivets karaktär. I detta 
gemensamma sociala arbetes dynamik skapas förutsättningar 
för förändring och för nya sociala roller med nya innehåll och 
nya normativa funktioner. För att en person skall kunna inta en 
ledande ställning i sin krets och för att kretsen kollektivt skall 
kunna utveckla ovanstående dynamiska egenskaper krävs att 
de delar en gemensam kulturell bas av gemensamma normativa 
förhållningsätt.11 

Detta synsätt ger en utgångspunkt för förståelse av de 
kvinnliga nätverkens betydelse. Det kulturella identitetsarbetet 
och medvetandeproduktionen äger rum i samspelet mellan 
anpassning och frigörelse. Det är de vardagliga erfarenheterna 
som i kulturmötet och kulturbrytningen bestämmer medvetan
deproduktionen och den kulturella "kampen om sanningen". 
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Den sociala och kulturella förankringen i den egna jugosvenska 
lokala världen är en förutsättning för en gränsöverskridande in
tegration som samspel mellan internt och externt integrations
arbete. Följdaktligen är vi tillbaka vid jugosvederiet som ett 
kulturellt öppet och integrerande kulturarbete. Jugosvederiets 
komplex kan förstås som en förändringsprocess som åter
speglar en kraftmätning mellan olika åsikter, tolkningar och 
världsbilder, liksom ideologier och livsformer. Lilla Juga som 
integrationens sociala rum representerar en social och kulturell 
scen fylld av strider inom och mellan olika "fält".12 Och ur dessa 
strider framväxer en förändring av föreställningar och livsfor
mer. Det "kulturella bagaget" av symboler och värden anpassas 
och relateras till invandrarskapets villkor och kommer att bära 
på "ny mening".13 Invandrarnas historiska erfarenheter, organi
sations- och samarbetsformer, ger verktyg till hands som i 
anpassad form används i integrationsprocessen.14 

I denna mening utgör kulturen inte mål i sig. Jugosveder tar 
till "sin kultur", inte för att förskansas i jugoslaviskhet i sig. En 
gemensam kultur, en intern och ömsesidig begriplighet, är en 
förutsättning för en kollektiv bearbetning av invandrarskapets 
villkor och migranternas möte med en verklighet som består i 
brott, uppbrott och nyordning. Genom detta kulturarbete 
skapar och förändrar människor sig själva och sina ömsesidiga 
relationer. 

Sociala och kulturella förändringar är framburna av ett flöde 
av meningar och budskap som cirkulerar inom och mellan olika 
kulturella grupper. Kvinnor i Lilla Juga är budbärare och 
mellanhänder i de kulturella gränsmarkerna. I dessa konflikt
laddade gränsposteringar möts, sammansmälts och korsbefruk
tas motstridiga kulturella förhållningssätt. Det är därför, för att 
avslutningsvis citera Robert E. Park, "i den marginella män
niskans medvetande som civilisationsprocessen synligt pågår 
och där den bäst kan studeras11 .1s 



Noter 

Inledning 
1 Se vidare Ålund 1984. 
2 Alla citat frän Peter Weiss kommer frän Birgit Munkhammars artikel "Hemma 

och hemlös i tvä städer", (DN, 7 dec. 1988). Min förhoppning är att med hänvis
ning till Munkhammars artikel understryka betydelsen av den indignation som 
hon uttrycker inför den officiella svenska hlillningen till invandraren Peter Weiss' 
verk. Den ambivalenta och snäla hlillning som i relation till Weiss kvarlätenskap 
uppvisats frän svenskt häll föranleder Munkbammar att uttrycka en upprördhet: 
"Men det finns i denna expeditiva oklanderlighet och detta genuina ointresse 
nägot som inte kan verka annat än skrämmande." Den likgiltighet inför och den 
förvisning av ett verk " ... som den omistliga del av svensk kultur det faktisk är", lig
ger i linje med vad ocksä jag här vill pätala - den i Sverige kvardröjande kränk
ningen av invandrare. Denna, och mot bakgrund av Weiss betydelse, uppenbara 
kränkning, mäste omvandlas till erkännande och en förstäelse av kul
turbrytningens tillgängar och betydelse i vär tid. Det är ocksä detta som denna 
bok handlar om. 

Kapitel 1 
1 Jämför ocksä Similä (1987: 14), som i en undersökning av Jugoslaviska ungdomar 

i Stockholm uppger att 52 procent av de med pägäende utbildning ägnar sig ät 3-
ärig gymnasieutbildning eller högskolestudier, utan egentliga skillnader mellan 
könen. 

2 Jämför Ehn (1975). 
3 Jämför Ålund (1978). 
4 Ålund (1985). 
5 Jämför Hannerz (1974), Björklund (1982), Ålund (1985). 
6 Schierup och Ålund (1987). 
7 Ibid. 
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8 Det som också utmärker jugoslaverna, enligt utsagor från svenska tjänstemän i 
lokala förvaltningar, är hur okända de är i "Lilla Ju gas" svenska arbetsförmed
lingen, som jugoslaverna förefaller att i hög grad sköta internt. 

9 Se exempelvis Seltzer (1976), Schierup (1987). 
10 Ålund (1985),Schierup och Ålund (1987). 
11 Se vidare Schierup and Ålund (1987 in passim). 

Kapitel 2 
Jämför Hammel (1968). 

2 Jämför Ålund och Barjaktarovic (1977). 
3 Jämför Ahrne (1981) och Rundblad och Ålund (1988). 
4 Jämför Hammel (1967 och 1968). 
5 Släktskap har följaktligen både en biologisk och en social innebörd. Jämför 

Hammel (1968). 
6 Jämför Hammel (1967). 
7 Andric (1971). 
8 Westin (1987: 73). 
9 Ibid: 10. 
10 Jämför Bergman och Swedin (1986) och Ehn (1981). 
11 Jämför Brune (1981) som i en tidningsartikel påtalar invandrarnas underordning 

och de svenska institutionernas "orubbliga svenskhet". 
12 Westin (1987: 37-38). 
13 Ibid: 41. 
14 lbid: 39. 
15 Jämför Gordon (1970, m.m.). 

Kapitel 3 
Jämför Ålund (1985) och Schierup och Ålund (1987). 

2 Jämför Hannerz (1982) och Schierup och Ålund (1987). 
3 Lazarevic (1988). 
4 Mies van Niekerk (1987: 66) diskuterar i en artikel skillnader mellan pojkar och 

flickor avseende samspelet mellan könsidentitet och etnicitet bland turkiska och 
surinamesiska ungdomar i Holland. 

5 Ibid. 
6 Mies van Niekerk (1987: 66-69). 
7 Ibid. 
8 Ibid: 70. 
9 Detta betyder att familjens könshierarkier förs ut i samhället och leder till pre

stigemässigt underordnat kvinnligt arbete. Detta får till följd att männen flyttar 
från "kvinnligt arbete" eller kvinnodominerade arbetsplatser på grund av det 
lägre anseende som följer med det "kvinnliga" arbetet. 

10 Rita Liljeström (1986: 8). 
l1 Ibid. 
12 Vad beträffar föreställningen om vad som är en "riktig kvinna" är denna ganska 

diffus. Trots kritik av svenska kvinnor och familjer förhåller sig de flickor som jag 
talat med, i sina funderingar, kritiska till sina mödrars slit och är benägna att se 
på "mannen i köket" mera som en partner och mindre som en "gäst"; det senare 
vanligen mödrarnas mening. Utan ett systematiskt studium av de ungas hållning 
till "riktiga-kvinnan-modellen" kan jag här bara redovisa mina intryck från samtal 
med ett fåtal unga invandrare. I dessa samtal föreföll det bland annat som om 
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den holländska situationen om pojkarnas "traditionalisering" har vissa paralleller i 
Sverige. Liksom unga jugoslaver brukar även greker och turkar tycka att invan
drarflickorna i Sverige "försvenskats" och därför föredrar de att gifta sig med 
"importerade" unga landsmaninnor. Bland jugoslaverna har de flesta unga män 
som jag träffat på i Lilla Juga gift sig med flickor bosatta i hemlandet. Även några 
flickor från Lilla Juga fastnade för en landsman på semestern och stannade i 
Jugoslavien. Från detta fåtal är det svårt att dra några slutsatser. Men det ser ut 
som om ungdomar, särskilt flickorna, inte kommer att få det lätt vid val av part
ner och i det äktenskapliga samlivet. I sin pågående undersökning över skilsmäs
sor i Norden pekar Tarja Leiniö (1988) på en utveckling i denna riktning. 

13 Jämför Haavio-Mannila (1981) som konstaterar att kvinnorna har lägre utbild
ning än män. Deras genomsnitt ligger omkring grundskolenivå. 
"Mödragenerationen" har passerats av de unga jugoslaviska invandrarflickorna 
som enligt Simelä (1987) inte skiljer sig frän pojkarna. 

Kapitel 4 
Jämför Schierup och Ålund (1987). 

2 Magnusson (1986). 
3 45 % serber, 20 kroater 15 % bosnier, 11 % makedonier, 8 % slovener, 1 % 

montenegriner, enligt Magnusson (1986). 
4 Jämför Stockholms läns landsting (1981). 
5 Jämför Magnusson (1986), Similä (1987), Lange (1987). 
6 Lange (1987). 
7 Similä (1987). 
8 Lange (1987: 13). Jämför även Similä (1987). 
9 Lange (1987: 17). 
10 Morokvafa: och Kuzmanovic (1986). 
11 Ibid: 123. 
12 Ibid: 144. 
13 Ibid: 141. 
14 Ibid: 145. 
15 Ålund (1985). 
16 Jämför Halpern (1975), Ålund (1978), m fl. 
17 Billy Ehn (1975). 
18 Jämför Erlich (1964). 
19 Jämför Denich (1974). 
20 Bakgrunden till dessa relationer ser Denich i bl a försörjningsformerna (serbiska 

lantbrukare kontra montenegrinska boskapsskötare,) och i det socialt och poli
tiskt öppnare och centralare Serbien kontra en montenegrisk mera sluten och 
perifer ställning i relation till statens politiska, administrativa och det kulturella 
centrum. Denich hävdar att dessa "socio-kulturella" bakgrundsfaktorer skapade 
förutsättningar för en mera jämlik relation mellan könen i Serbien och ett 
"parallellt partnerskap" mellan makar. Från mitt arbete med serbiska kvinnor och 
ett fåtal montenegrinska kvinnor från Lilla Juga, förefaller distinktioner serber
montenegriner i Denichs anda stämma. 

21 Jämför även Knocke (1986,m.m.) och Leiniö (1980, 1984.) för en mera ingående 
diskussion om vad som kan inträffa när "invandrare möter facket" - för att para
frasera ett av Knockes tidigare arbete. Leiniö har i flertal sammanhang tagit upp 
och päpekat liknande missförhållanden som de som Mile talar om, dvs skillnader 
mellan svenskar och invandrare i frägan om uppätgäende social mobilitet. 

22 Jugoslaviska kvinnors sviktande hälsa har jämsides med grekiska kvinnors upp
märksammats i en rapport frän Stockholms läns landsting (1985). I Lilla Juga har 
jag träffat ett 10-tal kvinnor med hälsoproblem och med liknande erfarenheter 
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som Daras, som jag därför bedömer som en illustration av en ganska typisk 
invandrar-sjukdoms-historia. 

23 Mile Andric (1971) antecknade en mängd kärnfulla iakttagelser i en rad uppsat
ser som numera, efter hans död, blir svårtillgängliga. Denna oerhört fina och 
känsliga människa och forskare dog alltför tidigt ifrån oss. I migrantkretsar pas
serade hans död obemärkt och risken finns att hans författarskap, med stor rike
dom i den tidiga invandringens dokumentation, också faller i glömska. 

24 Jämför Piore (1979), Ålund (1985), Sennett och Cobb (1973) m.fl. 
25 Jämför Gans (1962), Sennett & Cobb (1973). 
26 Jämför Piore (1979), Ålund (1985), Schierup och Ålund (1987). 
27 Det har framförts att jugoslaviska kvinnor, särskilt i Sverige, är mindre benägna 

att återvända, än sina landsmaninnor i Tyskland och Frankrike. Jämför Mirjana 
Morokvasic (1979: 109,m.m.) som vid flera tillfällen framfört denna mening. Själv 
är jag kluven i denna fråga inte minst på grund av att jag ofta mött en inställning 
till att kvinnor oftare än män, och särskilt i medelåldern och uppåt, längtar efter 
ännu levande släktingar i Jugoslavien. I en jämförande undersökning bland jugo
slaviska invandrare i Skandinavien har vi (Schierup och Ålund 1987) inte heller 
funnit ett generellt stöd för uppfattningen att kvinnor, oftare än män, vill stanna 
här. 

Kapitel 5 
1 Jämför Brox (1972). 

Kapitel 6 
Jämför D. Rihtman Augustin (1984) 

2 Jämför Schierup (1988). 
3 Jämför Ålund (1985), Schierup och Ålund (1987). 
4 Jämför Ålund (1985), Schierup och Ålund (1987), Schierup (1987), Simelä 

(1987), Cernjul-Mänsson (1988), m.fl. 
5 Jämför Hessle (1988: 3). I en artikel i Social forskning målar Sven Hessle upp en 

skrämmande bild av familjer i kris. Familjerna splittras i Sverige och barnen i 
problemfamiljerna placeras på fosterhem och institutioner. över hälften av stu
derade barn förefaller stanna i samhällsvård. Det som gör denna skildring så in
tressant för det här sammanhanget är att 42% av fosterbarn har åtminstone en 
förälder som invandrare. Enligt Hessle är dessa barn "långt fler än vad man kan 
förvänta sig utifrån befolkningsunderlaget i den stad där fosterhemsplaceringarna 
genomfördes. I en särskild analys visas hur dessa barn är på väg att förlora 
kontakten med sitt etniskt-kulturella ursprung." 

6 Cernjul-Månsson (1988: 6). 

Kapitel 7 
1 van Wetering (1987). 
2 lbid: 94. 
3 lbid: 94. 
4 lbid: 99. 
5 lbid: 100. 
6 lbid: 100. 



7 Jämför Peterson (1987: 69). 
8 Foucault (1984: 199), i Peterson (1987: 67). 
9 Ibid. 
10 Foucault (1977: 211-214), frän Peterson (1987: 67). 
11 Sammandrag, Peterson, Ibid. 
12 Peterson (1987: 67). 
13 Peterson (1987: 68). 
14 Ibid. 
15 Ibid: 69. 
16 Martin (1982: 12). 
17 lbid: 13 
l8 Ibid: 5 
19 lbid: 17. 
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20 För en analys av utveckling frän självdisciplinering till disciplinering, socialt sam
spel mellan självomsorg och anpassning se vidare i Foucaults etikdiskussion 
(Foucault 1987). Där reses bland annat frågan om huruvida det i antiken bildades 
mönster som utkast till en framtida moral. 

2l Ibid. 
22 Heede, Information, 20 april (1989: 6). 
23 lbid. 
24 Ibid: Som Heede uttryckte det: "Man kan faktisk fä et fingerpeg om det moderne 

samfunds magtekonomi ved blot att kigge pä, hvem der er genstand (objekt) for 
denne 'negative berömmelse'. 

25 Beronius (1987: 63). 
26 Foucault (1980: 51-52), i Sunesson, (1987: 76). 
27 Jämför Beronius (1987: 55). 
28 Sunesson (1987). 
29 Beronius (1987: 64). 
30 Ibid. 
31 Foucault (1987: 89). 
32 Jämför Heede (1989: 6). 
33 En väsentlig aspekt av denna utveckling är exempelvis innebörden av individu

aliserings former av vär tid. I linje med Foucault hävdar Heede i att individen i 
dag utgör ett slagfällt och att "självet" är intimt knutet till maktrelationer. I det 
perspektivet blir också individualiseringen en samanbunden produkt av en rad 
maktspel. I förlängningen betyder detta, hävdar Heede att "man kan faktisk säga, 
att ju mer individualiserat en individ är i dag destä mera är den underställd 
maktrelationer". (lbid). 

34 Jämför Foucault (1987: 88). 
35 Jämför Foucault (1987: 89). 
36 Jämför Ålund (1985). 
37 Jämför Schierup och Ålund (1987). 
38 Jämför Dahlström (1987), som i sin argumentation anknyter till Foucault, Ha

bermas och Sartre. Se även Ahme (1981). 
39 Egna företagare, betydelsefulla yrkesutövare som läkare, tjänstemän m m, lokala 

formella ledarskapet, centrala ledarskapet som jugoslaviska riksförbundet och 
andra viktiga Stockholmskontakter. 

40 Merton (1963). 

Kapitel 8 
Jämför Rada lvekovic, Slavenka Drakulic-Ilic, Lydia Sklevicky, Vjeran Katunaric, 
Zarana Papic, m.fl flitiga skriverier i både artikelform i t.ex. tidskriften Zena, dvs 
Kvinna, Dometi, m.m. och i bokform. 
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2 Drakulic-Ilic (1984), 
3 RithmanAugu~tin (1985: 113-114). 
4 lbid. 
5 Rosaldo and Lamphere (1974: 13). 
6 Jämför även Ålund (1978). 
7 Erlich (1966: 3). 
8 lbid: 422. 
9 Denich (1974). 
lO lbid: 246ff. 
11 lbid: 259. 
12 Erlich (1966: 227-287). 
13 lbid. 
14 Översättning från bokens serbokroatiska titel. Finns ej på svenska. 
15 Rihtman Augu~tin (1984: 13). 
16 lbid: 184-88. 
17 lbid: 172. 
18 Man kunde också som Denich (1974) tala om skillnader som hänger samman 

med styrkan i det manliga kollektivet, den varierande karaktären av relationerna 
mellan könen och förutsättningarna för utveckling av kvinnans sociala utrymme. 

19 Rithman Augu~tin (1984: 170-71 ). 
20 lbid. 
21 lbid 171-172. 
22 lbid: 172. 
23 lbid. 
24 Erlich 1964: 37-38. 
25 lbid: 39. 
26 lbid: 39. 
27 Erlich 1964, Rihtman Augu~tin 1984 m.fl. 
28 Erlich (1964: 42). 
29 lbid. 
30 lbid: 41-45. 
31 lbid: 45. 
32 lbid: 44. 
33 Buric (1973: 90-97). 
34 lbid: 90. 
35 lbid: 96. 
36 lbid: 96. 
37 lbid: 94. 
38 Jämför First Dilic (1973). 
39 Golubovic (1973: 29). 
40 Storfamilj fast inte av zadrugas omfattning. 
41 Golubovic (1973: 33). 
42 lbid: 33. 
43 lbid.33. 
44 lbid: 33. 
45 lbid: 33-34. 
46 Matovic (1986), Davies och Esseveld (1988), Tyden (1988). 
47 Tyden (1988: 4). 
48 lbid. 
49 Davies och Esseveld (1988: 99), Gämför Matovic (1986: 92)). 
50 lbid. 
51 lbid: 107. 
52 Matovic (1986). 
53 lbid: 92. 
54 lbid: 92. 
55 Jämför Schierup och Ålund (1987). 
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56 Jämför Matovic (1986: 94-97), som säger att jugoslaviska invandrarkvinnor ka
raktäriseras av sitt "förbluffande !äga intresse för löneförbättringar, som ingenting 
kan förändra i sitt liv ... med ]ungt defaitistiskt konstaterande att ingenting kan 
göras", och som hävdar att de " .. inte riktigt förstår innebörden av egen och fri 
vilja". 

57 Jämför Knocke (1986). 
58 Jämför Leiniö (1986), Ålund (1985). 
59 Jämför Schierup och Ålund (1987). 
60 Nicholson (1986), Harding (1986), Lavender (1986), m.fl. 
61 Matovic (1986: 102). 
62 Matovic, (1986: 102-103). 
63 Jämför Harding (1986). 

Kapitel 9 
1 Jämför Regionplanekontoret, Stockholms läns landstings rapporter (1985). 
2 Jämför DEIFO (rapport Nr 9/87), Knocke (1986). 
3 Jämför Kosack (1976), Morokv~ic (1983), också mitt eget tidigare bidrag på 

området mm. 
4 Av migrationsforskare med invandrarbakgrund; jämför Ålund (1984), T. Skut-

nabb-Kangas and P. Leporanta Morley (1986), Knocke (1986). 
5 Jämför Carby (1982). 
6 Harding (1986: 178). 
7 Huii m fl (1982). 
8 Jämför Caroline Ramazanoglu (1985: 83). 
9 Carby (1982: 232). 
10 Barrett and Mclntosh (1985). 
11 Jämför Ålund .(1985). 
12 Schierup och Ålund (1987). 
13 Se också Schierup (1987). 
14 Liljeström (1979: 47-53). 
15 Ibid: 53. 
16 Ibid: 47. 
17 Ord och Bild, nr 4-5 (1986), som diskuterad i Karlsson (1989). 
18 Jämför Carby (1982). 
19 Jämför exempelvis Rihtman Augu!tin (1984) och Nicholson (1986). 
20 Nicholson 1986: 205. 
2l Ibid. 
22 Liljeström (1979: 12). 
23 Se också Barrett (1982: 21). 
24 Jämför exempelvis Rosaldo and Lamphere 1974, Barrett (1982) m fl. 
25 Jämför Ålund (1985). 
26 Jämför Lavender (1986) för en omfattande litteraturgenomgång och redovisning 

av liknande erfarenheter bland "ethnic women" i USA 
27 Schierup och Ålund (1987). I denna jämförande undersökning bland jugoslaver i 

Sverige och Danmark diskuterar vi hur invandrarnas organisering och uppbygg
nad av en egen "etnisk offentlighet" får en avgörande betydelse för integrations
processens karaktär. 
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Kapitel 10 
1 Merton (1963: 154). 
2 lbid. 
3 lbid: 157. 
4 Schierup och Ålund (1987). 
5 Jag vill ocksä hänvisa läsaren till andra texter där vi vidareutvecklat traditionens 

innebörd i invandrarsammanhang (Schierup och Ålund 1987, Schierup (1987). 
6 Jämför Schierup och Ålund (1987: 231). 
7 lbid: 226: "In the immigrant communities such people (lokalt ledarskap) ... repre

sent a local educated elite, deeply embedded in the immigrant communities and 
their social networks, at the same time as they command a wider cultural frame of 
reference and a political culture which can be activated through the mobilisation 
of the whole community in relation to a common problem. While they might 
often challenge tradition by showing new ways, they simultaneously acknowledge 
the integrity, rituals and specific culturally defined interests of the group, which 
form the basis of their own authority." 

8 Jämför Galtung (1971). 
9 Znaniecki (1965: 203). 
10 lbid. 
11 I sin framställning om Znaniecki påpekar Coser (1977: 525): "When Znaniecki 

talks about social person and social role, about social relations and social groups, 
he means that all such notions make sense only if they ultimately rest on a cul
tural basis, on shared knowledge, norms, and values." 

12 Jämför Bourdieu( 1977). 
13 Schierup och Ålund (1987: 230). "We have argued that traditional forms of be

haviour and interaction ... carry new messages ... As transformed symbols and prac
tice adapted to a new content, they represent a psychological and social pro
tection, anchored in the common cultural identity and social network of cultural 
confrontations. Hence, "traditional" social networks have become the basis for 
new social strategies and forms of organisation." 

14 Jämför Swidler (1986). 
15 Park (1928: 881). 
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