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Abstract

When gender-related refugee claims was ratified in the Swedish asylum law the
31 of March this year (2006) it opened the door for women with this specific
refugee status to receive asylum in Sweden. The aim of this thesis has been to
investigate how these specific female refugees are represented and described in
the asylum process. The focus has been the construction of identity concerning
these women in the Officials discourse at the Immigration department. The
theoretical framework has been a critical discourse analysis regarding the exercise
of power and dominance connected to the construction of identity.

An understanding of the women with gender-related refugee claims as the
Others has been perceived through the Officials discourse. Female refugees which
have been exposed to persecution that occur in our part of the world (rape, wife
abuse, etc.) are treated differently and much more restrictive, compared to women
exposed to so called culture specific oppression (e.g. sex mutilation). Women with
culture specific gender-related refugee claims are thus given priorities in the
asylum process in Sweden.

Keywords: Women refugees, Gender-related refugee claim, Right of Asylum,
Identity Construction, Critical Discourse Analysis.

Antal tecken: 83 854
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1 Inledning

Trots allt våld riktat mot kvinnor världen över var det länge endast de traditionellt
manliga flyktskälen som förekom i nationella flyktinglagar liksom inom den
internationella flyktingrätten (jfr Goldberg, 1995; Wali, 1995). Genom en allt mer
högljudd kritik från feminister inom människorättsorganisationer samt
genusforskare har dock kvinnors särskilda skäl till flykt och behov av skydd
kommit att uppmärksammas både internationellt liksom inom den svenska
migrationspolitiken (se bla. SOU 2004:31, s: 12).

Genom ändringar i den svenska utlänningslagen 1997 uppmärksammades
kvinnors specifika skyddsbehov och de kvinnor som blivit utsatt för förföljelse på
grund av sitt kön kunde härigenom erhålla uppehållstillstånd i Sverige
(Utlänningslagen, 1989:529). I den SOU: Flyktingskap och könsrelaterad
förföljelse (SOU 2004:31), vilken offentliggjordes 2004, slogs vidare fast att
kvinnor som flyr könsrelaterad förföljelse skulle kunna erhålla flyktingstatus och
därigenom asyl och inte endast skydd under punkten: Skyddsbehövande i övrigt1.
Med denna offentliga utredning som grund överlämnade regeringen propositionen
Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning (prop.
2005/06:6) till riksdagen den 22 september 20052. Således ska kvinnor som
uppger könsrelaterad förföljelse som asylskäl kunna ges flyktingstatus. De
lagändringar som förslaget innebär förväntas träda i kraft samtidigt som den nya
utlänningslagen den 31 mars 2006 3(prop. 2005/06:6)

Denna uppsats avser inte fokusera på de lagar och politiska dokument som
skapar lagrummet för kvinnors möjlighet till asyl. I centrum placeras snarare de
identitetskonstruktioner av asylsökande kvinnor vilka skapar en grund för det
tolkningsutrymme inom vilket en asylansökan uppfattas som, i det här fallet,
könsrelaterad eller ej.

Då det är genom tjänstemännen och de olika förvaltningarna som medborgarna
möter politiken (Agevall, 1994: 7), har fokus således riktats mot tjänstemännens
representation dvs. framställning och beskrivning av flyktingkvinnan4. Förvisso är
det den svenska riksdagen som beslutar om de lagar som reglerar rätten till asyl
men Migrationsverket har genom sin position som implementerande organ
tolkningsföreträde då det gäller att avgöra vilka som skall erhålla
uppehållstillstånd i Sverige.

                                                  
1 Exempel på könsrelaterad förföljelse omnämns här som; diskriminerande lagar, könsstympning, barn samt
tvångsäktenskap, hedersmord, hustrumisshandel mm. samt våldtäkt (SOU 2004:31).
2 Propositionen omfattar även personer förföljda på grund av sexuell läggning (prop. 2005/06:6).
3 Under skrivandets gång har den 31 mars 2006 passerat och den nya utlänningslagen trätt ikraft (Nya
utlänningslagen 2006)
4 Representation används i denna undersökning som en term för det som sker, när en grupp saknar möjligheten
att själva beskriva och framställa sig, utan denna framställning sker genom andras bedömning och förståelse av
gruppen.
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Förvaltningen har en betydande makt genom sin position som fundament för
den politiska demokratin. Inom förvaltningen övergår politiken från ord till
handling samtidigt som det finns en ledande kunskap inom olika specifika
områden. Trots att förvaltningens uppgift enligt den demokratiska normen är att
implementera politiska beslut är det inte ovanligt att tjänstemän även deltar vid
politisk initiering, beslutsfattande och utvärdering (Agevall, 1994: 7; Lundquist,
1998: 25). Med tanke på tjänstemännens position inom den svenska demokratin är
det föga intressant vad politikerna beslutar, så länge vi inte vet hur tjänstemännen
sköter implementeringen och kan se vad detta får för konsekvenser. (Lindquist,
1998:15ff).

Således spelar tjänstemännen en central roll inom det svenska parlamentariska
systemet. Mötet mellan Migrationsverkets tjänstemän och de asylsökande
kvinnorna är på detta sätt politik och så torde i förlängningen även
representationen av dessa kvinnor vara. På detta sätt menar jag att tjänstemännens
konstruktion av de Andra är av stort intresse för en statsvetenskaplig
undersökning.

1.1 Syfte och avgränsningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnliga flyktingar med
könsrelaterade flyktskäl konstrueras som de Andra genom asylprocessen. Jag är
intresserad av den identitetskonstruktion av dessa kvinnor som skapas genom den
rådande diskursen bland tjänstemännen, ansvariga för asylhandläggningen av
dessa kvinnor. Det vill säga, asylhandläggare och beslutsfattare på
Migrationsverket. Det finns en uppenbar problematik när det gäller dessa frågor.
Genom rätten till skydd från könsrelaterad förföljelse ges kvinnor från andra
länder rätt till ett skydd från förföljelse som även i vissa avseenden drabbar
kvinnor inom Sverige. För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar
vägleda undersökningen: Vilka är Dessa kvinnor? Vilka anses ha rätt till skydd
från könsrelaterad förföljelse?

För att kunna besvara dessa frågor på ett tillfredställande sätt är även en
teoretisk diskussion av tjänstemännens position som konstruerare av stor relevans.
Detta då en sådan analys torde öka förståelsen av den konstruktionsprocess som
tjänstemännen kontrollerar.

Slutligen avser jag inte ta direkt ställning till tjänstemännens resonemang runt
kvinnors asylskäl och rätt till uppehållstillstånd. Dessa resonemang är endast
intressanta i de avseenden de kan ge en bild av identitetskonstruktionen av dessa
kvinnor.
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1.2 Disposition

I följande stycke: Metod redogörs kortfattat för den metod som kommer att
användas i undersökningen. I Tidigare forskning diskuteras vidare tidigare
forskning i förhållande till uppsatsens ämne medan en redogörelse för centrala
begrepp görs i stycket Begreppsdiskussion. I Könsrelaterad förföljelse följer
sedan en kort redogörelse av den könsrelaterade förföljelsens komponenter och
utvecklingen mot ett synliggörande av kvinnors specifika flyktorsaker. I kapitlet
Diskursanalys och intervjuer presenteras uppsatsens grundläggande
vetenskapsfilosofiska inriktning samt den teoretiska och metodologiska grunden;
diskursanalytisk teori samt intervjuarteknik. I Identitet som diskursiv konstruktion
följer ett teoretiskt resonemang runt identitetskonstruktioner och maktbegreppets
komplexitet. Här diskuteras även tjänstemännens maktposition och dess
mångfacetterade identitetskonstruktion. Kapitlet: De Andra innehåller slutligen
presentationen och analysen av tjänstemännens diskursiva representationer av de
asylsökande kvinnorna. Denna analys inleds i stycket Tjänstemannen som
konstruktör av ett resonemang runt tjänstemannen som konstruerare och vidare i
Yrkets roll i allmänhet av en genomgång och analys av tjänstemännens syn på sin
yrkesroll i stort. Detta för att söka ge en djupare förståelse av den
identitetskonstruktivistiska process som äger rum genom tjänstemännens
representation av de asylsökande kvinnorna, för vilken det redogörs i stycke:
Könsrelaterad förföljelse. Uppsatsen avslutas med Vem är hon? En slutdiskussion
där slutsatser presenteras och diskuteras. Här ges även förslag på vidare forskning.

1.3 Metod och material

Genom denna undersöknings inriktning mot en diskursiv identitetskonstruktion av
asylsökande kvinnor utgör kritisk diskursanalys en givande metodologi för
genomförandet av uppsatsen.

Vidare för att finna den diskurs där de asylsökande kvinnorna representeras
avser jag utföra intervjuer med de tjänstemän vilka är ansvariga för
asylhandläggningen av dessa kvinnor. Djupintervjuer eller öppna intervjuer, smo
de även kallas, bygger på en kvalitativ metodologi där fokus ligger på det
detaljerade innehållet i ett fåtal intervjuer (jfr Alvesson och Deetz: 2000). Genom
intervjupersonens möjlighet att så fritt som möjligt beskriva sin uppfattning av de
ämnen som ligger inom ramen för intervjuns syften, ökar de öppna frågorna
intervjuns tillförlitlighet (Gordon, 1974: 56f). En ytterligare fördel med de öppna
intervjuerna eller djupintervjuerna, är att frågorna specifika karaktär skapar en
möjlighet för forskaren att kunna tolka skapad mening (Lantz, 1993:18 och 33).
Då vidare diskursteorier just bygger på en uppfattning om att människor
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konstruerar det sociala genom talet, torde den öppna intervjun vara den
intervjumetod som bidrar med det mest gynnsamma materialet för en
diskursanalys (jfr Alvesson och Sköldberg, 1994: 283).

Med tanke på val av metodologi samt analysgrund avser jag inte kunna dra
några generella slutsatser av tjänstemännens konstruktion av de Andra dvs.
flyktingkvinnorna, utan snarare genom diskursanalys finna intressanta tendenser.

1.4 Tidigare forskning

Det har funnits en tendens inom politisk analys och demokratiteorier att skilja den
politiska makten från det som tar plats inom samhället i stort. På detta sätt har den
makt som producerats, utövats och upprätthållits, inom bla. förvaltningen liksom
inom det privata livet negligerats. När politiska frågor lämnat den statliga arenan
har makten således maskerats, debatten avtagit och problematiken försvunnit från
det offentliga medvetandet. Denna problematik är något som utgör en del av
fundamentet i Cruikshanks forskning The Will to Empower (1999).  Genom bland
annat den feministiska teorins slagord ”det privata är politiskt” har dock den
politiska makten kommit att synliggöras, även utanför den parlamentariska sfären
och gjort landvinningar inom en betydligt större del av samhället (jfr Cruikshank,
1999). Även förvaltningsforskningen, åtminstone inom den svenska
forskarvärlden, har kommit att uppmärksamma förvaltningens centrala del i vårt
politiska system. Den förvaltningsforskning jag tagit del av, som exempelvis
Lundquist (1998) och Agevall (1994) har trots sin bredd och analytiska
komplexitet inte låtit sina analyser röra sig runt identitetskonstellationer. Inte
heller har man låtit diskursteorier utgöra en grund för hanterandet av materialet.
På detta sätt har intressanta aspekter av förvaltningens komplexa maktposition och
del i identitetskonstruktioner och mentala föreställningar runt Vi och de Andra
gått obemärkt förbi.

Identitetsforskningen å andra sidan har inte låtit förvaltningen utgöra något
större underlag för analys och snarare fokuserat antingen som McIver (2003) på
större identitetskonstruktivistiska projekt, som nationalstatens behov av
konstruktioner runt Vi och Dom, eller som i van Dijks (1997) fall, genom
diskursanalys, på andra delar av samhällseliten så som politiker, media etc. och
således inte låtit en viktig del av den samhällspolitiska institutionen, där
medborgarna de facto möter politiken ingå i analysen (jfr Agevall, 1994).

Genom den postkoloniala teorin, skiftar fokus och de Andra placeras i
strålkastarljuset. Teoretiker som Fanon (1971) Hall (1999) och Said (1971) ser på
detta sätt hela västvärlden som den enhet, eller institution som konstruerat alla
andra befolkningar som de Andra. I denna forskning är identitetskonstruktionens
konsekvenser för de Andras självbild det centrala och dessa människors
förhållningssätt till sin egen identitet och till Västvärlden problematiseras.

I min undersökning är det Viets konstruktion av de Andra som är av intresse.
Istället för att fokusera på de Andras situation som de Andra, så som den
postkoloniala teoribildningen, så placeras konstruktören i centrum. Förvaltningen
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utgör vidare den centrala arenan inom vilken den diskursiva konstruktionen i
denna specifika kontext tar form. På detta sätt synliggörs förvaltningens position
inom den samhällselitistiska sfären. där den diskursiva konstruktionen av de
Andra äger rum. Något som avses synliggöra, i allmänhet förvaltningens och i
synnerhet migrationsverkets avgörande roll i etniska och genusbundna
identitetskonstruktioner.

1.5 Begreppsdiskussion

De Andra är det kanske mest centrala begreppet i denna uppsats. Med de Andra
avses de människor som genom olika identitetskonstruktioner anses skilja sig från
den egna gruppen, i det här fallet de individer och grupper som anses avvika från
det traditionella nationella svenska Viet5. Vidare utgör Maktbegreppet ett
komplext begrepp vilket förekommer kontinuerligt i denna uppsats och i en
överhängande majoritet av dessa fall används makt som synonymt med dominans.
Maktbegreppet och dess komplexitet diskuteras dock betydligt mer ingående i
stycke: 3.1 Makt; ett teoretiskt begrepp.

Även könsrelaterad förföljelse är ett centralt begrepp i denna undersökning.
Trots att den könsrelaterade förföljelsen till största del utgår ifrån föreställningar
och sociala konstruktioner av kön (se bla. Bexelius, 2001: 202), vilka inom den
akademiska världen har kommit att benämnas genus, har jag valt att använda mig
av detta begrepp och ej av begreppet genusrelaterad förföljelse. Anledningen till
detta är att det i politiska sammanhang, liksom inom den förvaltningspolitiska och
juridiska kontexten talas om könsrelaterad förföljelse snarare än genus. När
empirin är hämtad från det förvaltningspolitiska området föreföll det således mer
gynnsamt att använda det, i dessa sammanhang vedertagna begreppet kön. Vid det
övriga arbetet av undersökningen som exempelvis analysen förefaller det inte
finnas någon orsak att ändra detta begrepp och riskera att på detta sätt orsaka
begreppsförvirring. Således används könsrelaterad förföljelse konsekvent genom
undersökningen. Genus har dock fått utgöra den teoretiska benämningen av det
sociala könet i de fall detta förekommer genom de övriga delarna av uppsatsen.

Begreppet asylsökande kvinnor i denna kontext används för benämning av de
kvinnor som söker uppehållstillstånd i Sverige på grund av könsrelaterad
förföljelse. Självklart finns det kvinnor som söker asyl och uppehållstillstånd av
betydligt fler skäl än vad som samlats under begreppet könsrelaterade flyktingskäl.
Dessa kvinnor delar ofta de flyktorsaker som även uppges av män, flyktorsaker
vilka traditionellt sett klassats som asylgrundande.  Intressant är dock de skäl vilka
inte traditionellt ansetts som flyktskäl men som genom ett anläggande av ett
genusperspektiv på migrationspolitiken lyfts fram som alltjämt närvarande vid
kvinnors flykt. På grund av detta har jag valt att göra denna tydliga distinktion
mellan övriga asylsökande och kvinnliga asylsökande. Med detta menas dock inte

                                                  
5 Vi och de Andra liksom den teoretiska utformningen för identitetskonstruktioner diskuteras vidare i stycke
3.1.1 Identitet och dominans.
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att gruppen övriga asylsökande är en slags homogen grupp eller att gruppen
benämnd asylsökande kvinnor, är den enda grupp som inte har traditionella
flyktskäl, homosexuella är ett exempel på en annan sådan grupp. Jag har dock
ändå valt att använda mig av begreppet på detta sätt då det är just en grupp
bestående av endast kvinnor som avses6.

1.6 Könsrelaterad förföljelse

Många av dagens kvinnliga flyktingar har tvingats på flykt på grund av faktorer
hänförliga till deras kön, skäl vilka traditionellt sett inte ansetts vara
asylgrundande. Kvinnor flyr från exempelvis sexuella övergrepp och misshandel,
utförda av makar, nära anhöriga, okända män eller myndighetspersoner och
många plågas av skamkänslor och svåra trauman. Samtidigt fruktar de nya
övergrepp och i vissa fall döden vid ett återvändande till hemlandet. De riskerar
socialt uteslutande, att förskjutas av sina familjer eller straffas på grund av
familjens befläckade heder. Andra har flytt från grovt diskriminerade strukturer
eller tvingats fly på grund av att i tysthet eller i organiserade grupper kritiserat
förtryckande regimer såväl som patriarkala strukturer i hemmet liksom i det
offentliga livet. Kvinnorna flyr således förföljelse från privata såväl som statliga
aktörer och förföljelsen grundar sig i föreställningar om hur kvinnor skall vara
(Bexelius, 2001: 11).

Trots att en stor andel av de brott som begås mot kvinnor tar plats i det privata
har de mänskliga rättigheterna, inom vilka flyktingrätten regleras, mestadels
berört förföljelse och förtryck inom den offentliga sfären, utfärdad av statliga
aktörer. Så även fast de mänskliga rättigheternas syfte har varit att skydda likväl
kvinnor som män, har en antagen könsneutralitet inom den internationella rätten
åsidosatt och negligerat kvinnors särskilda behov och erfarenheter, medan mäns
behov kommit att normaliseras. (Crawley, 1999: 310; Peters och Wolpers, 1995:
2).

De traditionella mänskliga rättigheter har således inte i praktiken kunnat säkra
kvinnors rätt till skydd och säkerhet, något som lett till en påbörjad debatt
gällande asylrätten, internationellt liksom på svensk nivå. Exempelvis har ett antal
deklarationer och konventioner upprättats7. I dessa deklarationer fastslås explicit
att allt våld samt all diskriminering utfärdad mot kvinnor utgör kränkningar av de

                                                  
6 Könsrelaterad förföljelse kan förekomma även mot män, ett exempel på detta är hedersrelaterat våld. När jag i
detta samanhang talar om könsrelaterad förföljelse refererar jag dock till det samhälleliga och strukturella
maktutövande över kvinnor, vilket kommit att negligera kvinnors flyktorsaker i den internationella
flyktingrätten. Detta bygger även på en feministiskt ställningstagande att kvinnor ofta utsätts för våldshandlingar
och förtryck just på grund av de föreställningar som reglerar vilket kön som har rätt att utöva makt över det
andra.
7 Exempel på dessa konventioner är: Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor,
Konventionen om kvinnors politiska rättigheter, Konventionen om den gifta kvinnans nationalitet, Konventionen
om medgivande till äktenskap, minimiålder för äktenskap och registerring av äktenskap, Deklarationen om
avskaffandet av allt våld mot kvinnor, Deklaration och handlingsprogram från den fjärde internationella
kvinnokonferensen i Peking och slutdokument från uppföljningskonferensen Beijing +5, Women 2000 i juni 2000
(Bexelius, 2002: 15)
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grundläggande fri och rättigheterna, oavsett om kränkningarna utförs av privata
eller offentliga aktörer (Bexelius, 2001: 15ff).

Således står det fast att våld och diskriminering av kvinnor utgör
kränkningar av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Detta implicerar att
kvinnor har rätt till skydd oavsett var de befinner sig. Rätten till skydd av en
annan stat regleras dock av de enskilda staterna (jfr Bexelius, 2002; Appelqvist,
1999:9).
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2 Diskursanalys och intervjuer

2.1 Ett vetenskapsteoretiskt avstamp

Det har länge pågått en debatt inom samhällsvetenskapen om hur vetenskap skall
bedrivas. Det tvistas om huruvida kvalitativ eller kvantitativ forskning är det
ideala liksom om det är möjligt att tala om objektiv kunskap. Vidare diskuteras
huruvida forskningsresultat genererar förklaringar eller endast möjliga tolkningar
av samhällsfenomen (se bla Esaiasson et al, 2003).

Med avstamp i den kritiska teorins vetenskapssyn vill jag framhålla riskerna
med inställningen till forskning som något objektivt. Inom kritisk teori anses
ingen forskning eller vetenskap vara opolitisk och därigenom fri från ideologiska
och politiska idéer. Syftet med kritisk forskning är således att ifrågasätta den
institutionaliserade, heterosexuella, etnocentriska och mansdominerade politik
vilken skapar och reproducerar maktojämlikheter mellan olika grupper i
samhället. Dessa ojämlikheter har vidare normaliserats och därigenom skapat en
vetenskap vilken framstår som neutral och objektiv. Synliggörandet av denna
antagna, normativa objektivitet, ligger således i fokus inom kritisk teori. På detta
sätt söker denna typ av forskning blottlägga och ifrågasätta konventionella
sanningar och sociala strukturer vilka bidrar till att vissa saker tas för givna medan
andra anses felaktiga. Med denna vetenskapsteoretiska syn gör kritisk forskning
inget anspråk på att förmedla några universella och objektiva data om
verkligheten utan snarare presentera alternativa sanningar vilka avser att bidra till
en breddning av normgivande och maktproducerande diskurser inom vetenskapen
liksom på ett mer samhällsövergripande plan (jfr Alvesson och Deetz, 2000: 20;
Odhner 2004).

Syftet med denna uppsats är hemmahörande i en konstruktivistisk och
tolkningsinriktad syn på möjligheten att beskriva verkligheten. Med avsikt att
undersöka diskursiva representationer ses en tolkande diskursanalytisk metod vara
den med fördel mest gynnsamma. Detta då diskursanalys bidrar till förståelse av
social interaktion vilket är det centrala inom förståelsen av
identitetskonstruktioner och representationer8 (se van Dijk, 1997: 2). Vidare
innehar denna uppsats en kritisk ambition i sin avsikt att synliggöra de dolda
maktförhållanden som utgör fundamentet i vissa gruppers representation av
Andra.

                                                  
8 För teori rörande identitetskonstruktion se kapitel 3 Identitet som diskursiv konstruktion
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2.2 Diskursanalytisk teori

I diskursanalyser ligger språket ständigt i fokus. Genom att se bortom språket som
det talade ordet och även inkludera de sammanhang i vilka språket talas tar
diskursanalytiker således klivet förbi den ovan nämnda, allmänna användning av
begreppet diskurs. Genom utformande av teoretiska konceptualiseringar ges detta
begrepp mer specifik men samtidigt bredare innebörd och komponenter som; vem
använder språket liksom, när, var och hur inkluderas och sätts i fokus (van Dijk,
1997: 2). Diskursanalys kan grovt förenklat beskrivas som en förståelse av
världen som konstruerad genom diskurser, dvs. genom språket. Språket har dock
ingen innebörd så länge den behandlas fristående från det sammanhang inom
vilket det tagit form. Diskursanalyser är således analyser av text och språk
existerande i kontext (van Dijk, 1997: 3).  Foucault, en av förgrundsfigurerna
inom diskursteori menar att det är inom diskursen som språket regleras. Här
avgörs vad som är korrekt och accepterat, hur kunskap skapas och vidare hur
vetande och kunskap är strukturerat inom den sociala världen. Detta har vidare
avgörande konsekvenser för hur makt och maktutövning ser ut inom ett samhälle
(Sernehed & Johansson, 2001: 12).

2.2.1 Kritisk diskursanalys

Vad som skiljer kritisk diskursanalys (CDA)9 från övrig diskursanalys är främst
det kritiska inslaget och en inbyggd strävan att ifrågasätta, synliggöra och
förändra. På detta sätt gör CDA inte några anspråk på objektivitet. Snarare handlar
forskningen om att utöver observationer och förmedlingen av tolkning, ta ett
avgörande steg; och genom analyser av uttryck och reproduktion av
maktutövning, dominans och ojämlikhet i diskurser se forskningen som en
politisk och moralisk uppgift (jfr vanDijk, 1993)10.

Den kritiska diskursanalysens fokus på språk och maktojämlikheter avser
således öka medvetenheten om språkets nära koppling till maktstrukturer, och i
synnerhet hur språket bidrar till vissa människors dominans över andra. CDA har
på detta sätt, inneboende emancipatoriska inslag och en förhoppning om: […] the
capacity of human beings to change what human beings have created”
(Fairclough, 2001: 3).

                                                  
9 Jag har valt att använda mig av engelskans förkortning av Critical Discourse Analysis, då denna används
genomgående i litteraturen på området.
10 Självklart finns det en viss fara med denna typ av forskning, som med sina politiska och moraliska
ambitioner skulle kunna resultera i endast politiska pamfletter. Men så länge forskningen och dess
slutsatser grundar sig på vedertagen akademisk metodologi, samt kritiskt behandlande av källor torde inte
denna forskning vara mer inkorrekt och subjektiv än någon annan forskning bedriven inom den
samhällsvetenskapliga världen. Detta antagande grundar sig på ett vetenskapsfilosofiskt avstamp i den
kritiska teorin, där en grundstomme är att all forskning är politisk och subjektiv, även om detta i de flesta
fall inte uttalas explicit. Således torde denna typ av forskning kanske snarare vara mindre subjektiv i sin
tydlighet för ställningstagande och sin avsaknad på ambition för utförande av objektiv forskning.
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Maktrelationers relevans inom CDA är uppenbar. Fairclough, en av
frontfigurerna ser, genom sin marxistiska syn, makt som en ständigt pågående,
social kamp. Genom olika gruppers kamp om makt reproduceras, upprätthålls och
ibland även förändras den sociala och samhälleliga makten. Makten förekommer,
enligt Fairclough, antingen inom eller bakom diskursen11. Makt inom diskursen är
ett slags maktutövande; ansikte mot ansikte där deltagarna innehar ojämlika
positioner, medan makt bakom diskursen bygger på idén om att hela den sociala
ordningen är samansatt och hålls samman som en dold effekt av makt.

Makt inom diskursen är ytterst närvarande, bland annat i möten mellan en
representant för majoritetsbefolkningen och en person tillhörande exempelvis en
etnisk minoritet.  Representanten för majoritetsbefolkningen innehar i denna
situation makten och kan på detta sätt kontrollera diskursen. I dessa diskurser kan
exempelvis de Andras Annanhet slås fast och reproduceras (jfr Fairclough, 2001:
36ff). I makt bakom diskurs däremot, handlar det inte nödvändigtvis om några
direkta möten utan snarare om vem som har tillgång till diskursen, samt vem som
innehar makten att reproducera och upprätthålla begränsningen av tillgången,
samtidigt som andra exkluderas. Exkluderandet av människor från vissa diskurser
och de subjektpositioner som ett deltagande i diskurserna erbjuder bidrar till en
degradering av de exkluderades samhälleliga status (Fairclough, 2001: 53).

I min undersökning är det kanske mer den senare, makt bakom, som är
relevant. Frågan är dock om det i alla situationer är möjligt att göra denna strikta
uppdelning som Fairclough gör. Är det inte troligt att de maktpositioner som intas
vid de direkta mötena, exempelvis i mötet mellan en asylhandläggare eller
beslutsfattare och en asylsökande, även färgar representationen av de Andra i
strukturella sammanhang där exkluderande och tillgången till diskursen regleras.
Vidare torde förhållande vara de omvända; att de dolda maktaspekterna samt
tillgången till diskursen borde påverka de olika maktrelationer som tar form i de
direkta mötena. På grund av detta avser jag inte att göra några större distinktioner
i min analys, när det gäller huruvida konstruktionen av de Andra i första hand går
att härleda till den makt som existerar inom eller bakom diskursen. Vad jag
snarare betraktar som relevant är de olika sätt på vilka diskursen kontrolleras,
samt hur tillgången till densamma begränsas.

Det finns tre olika typer av kontroll och begränsning av tillgången till
diskursen som de mäktiga deltagarna i diskursen kan utöva i form av makt över de
Andra. Dessa är: kontroll över innehåll, kontroll över subjekt och kontroll över
relationer. I termer av kontroll över innehåll, är ämnen och dess relevans strikt
kontrollerade inom diskursen. När det gäller subjekt, berör detta de individer vilka
utgör subjekten inom diskursen och vidare har möjligheten att besitta de sociala
identiteter vilka innehar hög social status inom samhället. Slutligen, i termer av
kontroll över relationer, är dessa karaktäriserade av en exceptionell orientering
mot ett markerande av position och status. I dessa samanhang är makt och ett
socialt distanserande närvarande och ständigt inriktad på att reproducera dessa
utan avsikt att genomföra förändring (Fairclough, 2001: 54f).

                                                  
11 För en vidare diskussion om makt som teoretiskt begrepp, samt huruvida maktutövande är instrumentellt eller
inte, se stycke 3.1 Makt; ett teoretiskt begrepp
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De tre ovan nämnda typerna av kontroll över diskursen kan existera både i
konkreta och direkta sammanhang så som är gällande inom diskursen, samt i mer
strukturella och långtgående kontextuella situationer, så som makt bakom diskurs.
När man tänker på dessa i den andra utformningen, framgår det att den typen av
kontroll över diskurs har långtgående och generellt strukturella effekter. Inom
CDA anses diskurs vara en del av den sociala praktiken vilken bidrar till
reproduktionen av sociala strukturer. Genom detta synsätt är det möjligt att anta
att kontrollen över diskursen får direkta och långtgående konsekvenser för synen
på kunskap och tro; genom kontrollen av innehåll, för sociala relationer; genom
kontrollen över relationer, samt för sociala identiteter inom en institution eller ett
samhälle; genom kontrollen av tillgängliga subjektpositioner (Fairclough, 2001:
61f).

På det område inom vilket min undersökning tar plats är det tjänstemännen
som besitter kontrollen över diskursen. En medvetenhet om dessa tre typer av
kontroll vid genomförandet av min analys torde således ge en mer komplex bild
av den aktuella diskursen. Jag ställer mig dock kritisk till allmängiltigheten av
Faircloughs instrumentella syn på maktutövande och kontroll över diskursen.
Något som diskuteras vidare i kommande stycken där makt, dominans och
identitetskonstruktion behandlas.

2.3 Intervjumetodik

Som nämnts tidigare avses empirin i denna uppsats inhämtas genom intervjuer.
Användandet av intervjuer kräver sedermera en grundlig metodgenomgång liksom
ett resonemang runt problem och förtjänster med detta metodanvändande.

Trots att intervjuer är besvärliga att hantera, anses de av många kvalitativa
forskare som den mest gynnsamma metoden för att kunna göra sig en
föreställning om idéer, betydelser och uppfattningar hos en grupp människor.
Vissa forskare menar till och med att intervjuer skulle vara den enda vägen till att
finna dessa idéer och föreställningar. Andra är mer kritiska och det har uppstått
diskussioner om huruvida man med intervjuers hjälp kan överhuvudtaget finna
tillträde till undersökningspersonens erfarenheter, känslor och värderingar (se bla.
Alvesson och Deetz 2000: 216). Frågan är härmed om intervjuberättelserna
refererar till någonting existerande utanför intervjusituationen. Antingen till något
som äger rum i intervjupersonens huvud, eller till den övrigt existerande sociala
världen, eller om de endast speglar den komplexa sociala miljön vilken tar form
vid själva intervjutillfället. Skulle det sista vara fallet skulle intervjun endast vara
en spegling av alla de verbala normer och koder som är närvarande i en sådan
social situation. Alvesson och Deetz presenterar ett balanserande mellan två
positioner som lösningen på intervjuns problematik. Den första; den naiva
humanismen som utgår ifrån antagandet att det finns ett antal färdiga känslor och
uppfattningar som forskaren med bandspelarens hjälp kan fånga. Den andra; den
snäva hyperskepsisen, som villkorslöst förutsätter att människor är bundna till
språket och ständigt anpassar sig efter de normer som reglerar hur en person
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förväntas uttrycka sig i en viss situation (Alvesson och Deetz 2000: 216). Denna
balansgång faller väl samman med diskursteorins syn på språk och således även
med denna undersöknings användande av intervjuer. Diskursanalysens
grundföreställning är att människor konstruerar och rekonstruerar sin förståelse av
omvärlden genom språket (jfr vanDijk, 1997). Således skulle det som
diskursteoretiker vara ytterst ogynnsamt att endast följa den naiva humanismen
och utföra intervjuer med uppfattningen att de intervjuade oberoende av
sammanhanget endast presenterar en färdig föreställning om verkligheten.
Samtidigt svarar inte heller hyperskepsisen för någon allt igenom gynnsam
förståelse av intervjusituationer. Detta då diskursanalysen, vid sidan om en
uppfattning om språket som socialkonstruktivistiskt, även intresserar sig för de
större strukturella och kontextuella sammanhangen där språket förekommer.
Genom att således se intervjusituationen dels som ett uttryck för strukturellt
bundna föreställningar, dels som en del i den kontextuella konstruktionen av
språket, torde intervjuer kunna ge rika indikationer på hur den intervjuade
personen kan känna, uppleva, reflektera och informera om vad som händer i
organisationen, familjen etc.

Allt intervjumaterial kräver vidare omsorgsfull granskning. För att kunna dra
slutsatsen att en specifikt intervjudata visar på intressanta drag i verkligheten
behövs noggrant övervägande. Vidare måste det finnas goda skäl till att just en
speciell intervjuberättelse skall betraktas som ett trovärdigt vittnesmål angående
den sociala verkligheten. Det går dock inte att bortse ifrån att olika
intervjuuttalanden är kontextberoende dvs. att de görs i en specifik social
situation. Inte heller går det att bortse ifrån språkets metaforiska och
prestationsinriktade aspekter (Alvesson och Deetz, 2000: 216f). Diskursanalytiska
intervjuer har dock sällan för avsikt att uttala sig om någon verklighet existerande
bortom intervjusituation. För diskursanalytiker däremot är det just genom språket
som vår förståelse av verkligheten konstrueras. Vad som därigenom intresserar
diskursanalytikern är den konstruktion av den sociala världen som sker genom
just talet. På detta sätt är det som sägs, vem som säger det, hur det sägs och
eventuella variationer av vad som sägs det intressanta. Därigenom blir själva
samtalet eller intervjun, del av kontexten för utsagan (jfr Alvesson och
Sköldberg,1994: 282f).

2.3.1 Intervjusituationen, ett samspel

Oavsett om avsikten med en intervj är att finna diskursiva konstruktioner eller en
bakomliggande veklighet, är det viktigt för forskaren att vara medveten om de
faktorer som påverkar intervjun och informanten. Intervjuaren måste tänka
igenom dessa problem och söka reducera åtminstone de mest uppenbara av dem,
inte minst vid kritisk forskning (Alvesson och Deetz, 2000: 217). Det är även
viktigt att vara medveten om den instrumentella relation, mellan intervjuaren och
informanten, som karaktäriserar intervjusituationen. Mötet mellan de båda är
professionell och har därigenom inget egenvärde i sig. Intervjun är således
uppgiftsorienterad och i mötet mellan intervjuaren och dess respondent finns
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ingen ömsesidighet, det handlar inte om ett givande och tagande. Syftet och
innehållet med intervjun skapar vidare olika förväntningar, intervjuare och
informant emellan. Till skillnad från den privata sociala relationen är det vad som
uppnås genom mötet som är det väsentliga, och inte den mänskliga varelsens
behov av kontakt. En relation väcker dock alltid känslor hos dem som deltar, så
även hos intervjuaren. Den professionella intervjuaren måste vara medveten om
de egna reaktionerna och sträva mot att dessa inte skall styra samspelet mellan
henne och informanten (Lantz, 1993: 115).

Att intervjuare och informant påverkar varandra har kommit att kallas
intervjuareffekt. Detta innebär bland annat att informanten påverkas av de frågor
intervjuaren ställer, samt hur frågorna ställs. Informantens svar kan således
komma att formas av vad denna tror att intervjuaren vill höra (jfr Lantz, 1993:
100, 107). I detta samanhang är det högst relevant att intervjuaren är medveten om
sina egna subjektiva föreställningar och reaktioner på mötet, så att dessa kommer
att styra relationen så lite som möjligt. Intervjun kan dock omöjligt stå som ett
fristående instrument i sökandet efter fakta. Dess frågor etc. kommer alltid styras
av det syfte som forskaren subjektivt valt för sin undersökning (jfr Gordon, 1974:
19).

Självcensur och försiktighet hos informanten är en annan faktor som bör tas i
akt. Detta förekommer ofta när det gäller frågor som har med organisations- och
yrkesgruppstillhörighet att göra, samt i frågor som anspelar på politisk korrekthet.
Något som är uppenbart relevant för mina intervjuer med Migrationsverkets
tjänstemän. Respondenterna bör således inte ses som direkta sanningssägare utan
som politiskt medvetna aktörer. Men också sådana aktörer kan ge potentiellt
informativa redogörelser (Alvesson och Deetz, 2000: 217).

Det kan vara svårt att komma åt den information man verkligen vill ha genom
en intervju. Ett sätt att komma runt detta är att borra. Detta innebär att forskaren
under forskningsprocessen lär sig mer och mer om objektet för fallstudien så att
det med denna lärdom blir lättare att gå över de normer och skript som annars styr
intervjuuttalandena. Borrning är på detta sätt en väg som leder forskaren mot ett
djupare tillträde i forskningsområdet. Genom att hänvisa till erfarenheter från
andra grupper och organisationer och till redan publicerad forskning och teorier
normaliseras sättet att angripa vissa frågor. Det finns självklart en risk att man
påverkar respondenten till att säga vissa saker, men detta måste vägas mot risken
med att allt för öppna frågor leder till osäkerhet och reproducering av officiella
och politiskt korrekta berättelser.

Ett annat och kanske mer generellt problem vid användning av intervjuer är
den mängd olika identiteter som kan konstitueras i en sådan social situation som
intervjun utgör. En intervjuperson kan beroende på hur denna tillfrågas, vilka
värdeord som används, om kön och etnicitet förekommer etc. agera utifrån en rad
olika subjektpositioner och alltså återge högst skiljaktiga intervjuberättelser
(Alvesson och Deetz, 2000: 219f).
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2.3.2 Utformning av intervjuer

Det är mycket som måste tas i akt vid utformandet av intervjufrågor samt vid
genomförandet av intervjun, något som tydligt framgår av den metodologiska
genomgången av intervjuer i föregående stycken.

Valet av informanter för denna undersökning har skett utifrån det
grundläggande kriteriet att de alla innehar en avgörande position vid asylärenden.
Genom ett brev till Informationsansvarig på Migrationsverket i Malmö
förmedlades kontakten med de tre tjänstemän på asylenheten vilka utgjort den
grupp av tjänstemän som kommit att intervjuas. I denna grupp återfinns
asylhandläggare liksom beslutsfattare, befattningar vilka båda innehar ansvar för
asylhandläggningen. Det har inte gjorts någon särskiljning av dessa befattningar
vid intervjutillfällena och görs inte heller vid behandlandet av intervjuerna genom
analys etc. Anledningen till denna avvägning är först och främst att urvalet skett
slumpmässigt utifrån ovan nämnda grunder. Avvägningen vilar vidare på att de
olika befattningarna båda är i kontakt med de asylsökande kvinnorna12 och
framför allt behandlar deras rätt till uppehållstillstånd på samma grunder, samt
deltar i besluten utifrån samma regelverk och utifrån kvinnornas berättelser.
Således anses deras yrkesbefattning i detta fall inte vara en avgörande faktor för
eventuella skillnader i deras representationer av dessa kvinnor.

Då uppsatsens huvudsakliga syfte är identitetsskapande och konstruktionen av
de Andra så har jag valt att behandla tjänstemännen som ett Vi, både utifrån
yrkestillhörighet liksom utifrån kön. Självklart finns det skäl att anta att kvinnliga
och manliga tjänstemän förhåller sig olika till de asylsökande kvinnorna och
således konstruerar deras Annanhet utifrån, till viss del skilda kriterier. Som
representanter för tjänstemännaViet, liksom för ett större svenskt nationsbundet
Vi, finns det dock i denna undersökning ingen anledning att låta informanternas
könstillhörighet utgöra en del av analysgrunden. På detta sätt riskerar självklart en
del av det komplexa och mångfacetterade identitetskonstellationer som utgör en
individs identitetskonstruktion falla i skymundan. För att kunna göra
konstruktionen av de asylsökande kvinnorna som de Andra, överhuvudtaget
hanterbar har dock dessa avväganden gjorts. Dels för att kunna ge en överskådlig
bild av representationen, dels för att kunna rymma min analys inom det för denna
uppsats avsatta utrymme.

Som redan nämnts i föregående stycke och som framgår av detta resonemang
är intervjusituationens skapande av identitetskonstellationer av intresse för min
undersökning. Denna undersökning är dock inte tillräcklig i sin omfattning för att
kunna ge några indikatorer på en förståelse av denna komplexitet.

                                                  
12 Av vikt kan vara att nämna att det i vissa fall förekommer att varken handläggare eller beslutsfattare har direkt
kontakt med den sökande. I dessa fall förmedlas kontakten endast genom ett offentligt ombud. Det offentliga
ombudet är den asylsökandes juridiska ombud vilken har till uppgift att tillsammans med den sökande utforma
och lägga fram asylansökan för Migrationsverkets tjänstemän (se bl a. Migrationsverket 2005). Detta är dock
inte så vanligt förekommande att det skapar några problem för en undersökning av detta slag. Således ser jag
ingen anledning att låta detta faktum påverka uppsatsens utformning. Intressant skulle dock vara att i en annan
undersökning problematisera detta och se huruvida detta skulle kunna ha någon inverkan på asylansökningar etc.
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För att slutligen kunna skapa ett så objektivt intervjuunderlag som möjligt, och
således undvika att frågor enbart styrs av mina subjektiva idéer om vad som anses
relevant, har jag vid utformandet av de öppna frågorna i stor utsträckning använt
mig av de olika kriterier för könsrelaterad förföljelse vilka finns presenterade i
Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse (SOU 2004:31). Genom att låta dessa
kriterier utgöra en grund för en öppen diskussion runt dessas relevans, problem
och möjligheter etc. har en tydlig bild av hur tjänstemännen representation dessa
kvinnor skapats. Genom att använda mig av SOU’n har jag även så kallat, kunnat
borra mig in i problemområdet13. En hänvisning till denna redan publicerade
undersökning, dess slutsatser och teoretiska angreppssätt har även bidragit till att
angripandet av dessa frågor i intervjusituationen kommit att normaliseras. De
genom den offentliga utredningens redan nedtecknade kriterier för könsrelaterad
förföljelse förde mig vidare längre in i forskningsprocessen och har
förhoppningsvis kunnat medverka till att intervjusituationen tagit ett steg bakom
konventionella sanningar.

Trots intervjuutformningens intention att ta ett steg bakom det konventionella
och ge en klar bild av deras sätt att tala om dessa kvinnor är det ändå möjligt att
intervjusvaren kommit att färgas av en vilja att vara organisationen trogen, och
framstå som politiskt korrekt. Detta riskerar självklart att ge missvisande svar. Ett
kritiskt diskursivt teoretiskt angreppssätt som det som avses användas i denna
undersökning torde dock kunna leda förbi detta. Anledningen till detta antagande
är det faktum att en diskursanalys avser att se bortom språket och inte endast
analyseras det som sägs utan även det som inte sägs, dvs. det som sägs mellan
raderna, samt vad vissa ord och uttalanden egentligen har för betydelse i det
kontextuella sammanhang de uttalas, liksom i relationen till större strukturella
företeelser.

                                                  
13 Se tidigare stycke för information om borrning.
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3 Identitet som diskursiv konstruktion

En konstruktivistisk syn på identitet bygger på uppfattningen att våra identiteter
konstrueras. Således finns där inga medfödda och essentiella identiteter utan
människans identitet skapas och omskapas i tid och rum genom interaktion med
sin omgivning och de människor som finns runtomkring. Vilka vi är – individuell
identitet - och med vilka vi känner samhörighet – kollektiv identitet - är hårt
knutet till hur vi definierar och skapar innebörd åt den värld, i vilken vi befinner
oss. Vi identifierar oss tidigt med vår närmaste omgivning, så som familj och
grannskap men så småningom börjar vi identifiera oss med ett antal olika
gemenskaper. En individs identitet är vidare multipel och identiteter som genus,
etnicitet och klass placerar samma individ i olika kollektiva gemenskaper (se bla.
Brah, 1996; Yuval – Davis, 1997). En förståelse av olika identiteters komplexa
interaktion är således central vid studiet av identitet.

Identitetskonstruktion anses vidare, av många identitetsforskare vara
diskursiv och äger således rum inom olika diskurser, där vår existens och vårt
förhållande till andra människor ges mening I diskursen återfinns dock inte endast
utryckandet av identitet, här skapas även dominansförhållanden mellan olika
identiteter (se bla. vanDijk; Sernehed & Johansson, 2001; Petersson & Clark,
2003; Laclau, Yuval-Davis, 1997).

3.1 Makt: Ett teoretiskt begrepp

Genom resonemangen i föregående kapitel står det klart att makt är ett centralt
och närvarande begrepp inom kritiskt diskursanalys. Även vid analyser av
identitetskonstruktion är maktbegreppet ytterst närvarande, oavsett om detta
förekommer explicit eller ej. Detta då en konstruktivistisk syn på identitet rör sig
runt resonemang om vem som har möjligheten/makten att konstruera sin och
andras identitet (se bla. Fanon 1971; Laclau, 1996; Said, 1971; vanDijk 1993). Ett
teoretiskt resonemang runt makt och olika definitioner av begreppet är således av
högsta relevans för mitt teoretiska resonemang och vidare för möjligheterna att
kunna genomföra en givande och mångfacetterad analys.

Maktbegreppet är ett begrepp som ofta används oproblematiskt och i ett stort
antal kontexter, för att benämna relationella sammanhang mellan och inom olika
grupper. Vid teoretiska analyser är det vidare inte ovanligt att makt och dominans
används synonymt. Således anses makt endast vara en situation där någon eller
några utövar sin makt över andra. Makt utövas i detta samanhang alltid över
någon. Detta maktutövande är även oftast av instrumentell karaktär, dvs. jag
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utövar min makt över dig medvetet och beräknande14 (jfr Stewart 2001:12). Ett
sådant användande riskerar att avsevärt begränsa de teoretiska och analytiska
förtjänster som existerar vid ett användande av makt. Exempelvis är det svårt att
se möjliga emancipatoriska element i olika maktrelationer15 (Stewart, 2001: 35).
Ett undantag till detta är Faircloughs och den diskursanalytiska riktningens syn
och användande av maktbegreppet, för vilket det redogörs i föregående kapitel.
Dominans och makt används förvisso i detta sammanhang synonymt, samtidigt
som maktutövandet anses instrumentellt och beräknande, men trots detta utgör
förhoppningen om en möjlig emancipation av förtryckta grupper ett fundament
inom denna vetenskapsriktning (se Fairclough, 2001)16.

Till skillnad från Fairclough och andra maktteoretiker, finns det teoretiker som
ser, på makt och dominans som två skilda företeelser. Dominans gör i dessa
teorier sig gällande när en person eller en grupp har makt över någon annan
person eller grupp, medan makt är när en person eller en grupp har makt till att
påverka sin situation och sin omgivning (Stewart, 2001: 11ff). Applicerat på olika
analysområden skiftar självklart närvaron och relevansen av dessa två
maktdimensioner, liksom huruvida de båda smälter samman. Oavsett om
maktsituationen i en undersökning i första hand skulle röra sig runt endast en av
dessa två, anser jag det ytterst relevant att ha en komplex bild av makt i
bakhuvudet vid analysen av ett material där maktrelationer är närvarande. Annars
torde risken vara stor att vissa dimensioner av problemet negligeras och faller i
skymundan.

Denna uppsats kommer röra sig runt makt som dominans, eller som makt
över17. Detta motiveras genom det faktum att fokus ligger på tjänstemännen, vilka
genom sin statligt och juridiskt subventionerade maktposition innehar makten
över representationen av de Andra. Deras makt eller dominansposition har både
ren materiell karaktär, dvs. genom sin makt att avgöra om den asylsökande skall
få stanna och vidare mental karaktär genom sin position som en del i den svenska
eliten, där tankemässiga föreställningar, som exempelvis främlingsfientlighet, om
de Andra produceras (jfr vanDijk, 1993)18.

Tjänstemännens identitetskonstruktioner samt dominansposition är dock
vida mer komplex, liksom huruvida detta dominansförhållande utgörs av ett
instrumentellt maktutövande eller ej. Detta diskuteras och utvecklas därför i
kommande stycken.

                                                  
14 För exempel på en instrumentell syn på makt, se stycke: 2.2.1 Kritisk diskursanalys.
15 Ett resonemang runt möjligheten till emancipation är av högsta relevans i denna uppsats, då kritisk teori
liksom kritisk diskursanalys vilket utgör den metodologiska grunden i denna uppsats, bygger på möjligheten att
förändra rådande ojämlikheter och frigöra grupper från förtryck etc. (se exempelvis Fairclough, 2002: 3)
16 Se även stycke: 2.2.1 Kritisk diskusanalys.
17 I de fall makt förekommer genom de resterande delarna av uppsatsen kommer detta att beteckna makt över,
dvs. dominans.
18 Detta kommer att diskuteras vidare då tjänstemännens maktposition problematiseras ytterligare.
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3.1.1 Identitet och dominans

Vid konstruktionen av de Andra är det en grupp som besitter makten att definiera
en annan grupp som just annorlunda. Den egna gruppens identitet är vidare
fundamentalt beroende av dem som konstrueras som de Andra (Mciver, 2003: 45)
Främlingen är således nödvändig vid identitetskonstruktionen och utgör vägen till
förståelsen av Självet/Viet. Elementärt för en grupps enhetliga identifiering är
således den Andres existens (jfr Mciver 2003:44f) Den Andres existens möjliggör
därför den konstruktion där Viets tolkningsföreträde av de Andra står oinskränkt.

Dominansförhållandet mellan Vi och de Andra är dock av en mer komplex
karaktär än att alla Vi-identiteter innehar makten över konstruktionen av sina de
Andra. Till denna problematik hör det faktum att västvärlden har tagit makten
över förståelsen av världen och låtit sina värden och sin syn på exempelvis
kunskap stå som normen för en global världsbild (jfr Fanon, 1971). Således
tvingas alla grupper och kollektiva identiteter relatera till den norm av
västerländsk, vit, heterosexuell, medelklassman som är rådande i dagens
postkoloniala världsordning (jfr Fanon 1971; Brah, 1996; Yuval-Davis, 1997).

Genom att göra anspråk på universalismen har den västerländska människan
lyckats placera sig själv som norm för mänskligheten. Alla icke-västerländska
konstrueras därigenom som de Andra och tvingas vidare förhålla sig till denna
Annanhet i sin egen identitetskonstruktion. Den svartes liksom muslimens realitet
utgörs således av att vara konstruerad svart eller muslim; en Annan, i förhållande
till den vite. Dessa Andra förstärker i sin tur den europeiska identiteten. Denna
hegemoni; rådande både inom och utanför Europa och Västvärlden, har placerat
den europeiska identiteten som överlägsen i förhållande till alla icke-europeiska
identiteter. En hegemoni som vidare har lett till idén om européernas
överlägsenhet över den Andres efterblivenhet och ofta bortser från möjligheten till
den Andres mer självständiga tänkande och skilda synpunkter (jfr Said, 1971: 71).

3.2 Tjänstemännen: en komplex position

Tjänstemännen på Migrationsverket ska förhålla sig till sitt yrkes moraliska
uppgift, att upprätthålla och tillgodose de mänskliga rättigheter som finns
nedskrivna i flyktingrätten (se bla. Genèvekonventionen), samtidigt som de ofta
har en snäv budget och ständigt förändrade politiska direktiv att följa (jfr
Lundquist, 1998: 18).

På senare år har något som kommit att kallas ekonomism gjort sig allt mer
gällande på den västerländska liksom den svenska förvaltningspolitiska arenan.
En ideologi hämtad från den privata sektorn som sätter kostnadseffektivitet och
produktivitet i första rummet och ofta bidrar till en negligering av demokratiska
värden (Lundquist, 1998: 145ff.). I och med detta riskerar de mänskliga
rättigheterna falla i skymundan för rådande kostnadseffektivitet och människors
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behov av skydd bortprioriteras till fördel för ekonomiska besparingar.
Migrationspolitiken och Migrationsverkets direktiv påverkas vidare av ytterligare
faktorer. Exempelvis är situationen i omvärlden och den internationella
migrationspolitiken ytterst relevant. I denna kontext finns det en uppfattning om
att den stat som har den mest generösa migrationspolitiken kommer dra till sig
flest antal flyktingar. Således är det viktigt för en stat att inte bevilja allt för
många uppehållstillstånd, utan snarare med en restriktiv hållning signalera: Hit är
det ingen idé att ni kommer, för ni kommer ändå att vara tvungna att vända om
(jfr. Brochmann och Hammar, 1999: 17). Det migrationspolitiska samarbetet inom
EU har gjort detta allt mer gällande, genom bla. Schengenavtalet och
Dublinkonventionen. Det har även skett en förskjutning av föreställningarna runt
konsekvenserna av och orsakerna till flyktingrätten och staternas
migrationspolitik. Fokus har således flyttats från individens rätt till skydd, till
statens behov av säkerhet. Den asylsökande ses här som en fara för den nationella
säkerheten, liksom för ekonomin och den sociala välfärden. På detta sätt utmålas
den asylsökande som illegal, någon som med oärligt uppsåt antingen avser att
utnyttja den västerländska välfärden eller använda dessa länder som bas för
utvecklingen av terroristverksamhet (se bla. Huysmans, 2000). Dessa
föreställningar runt de asylsökande liksom den internationella migrationspolitiken
och ekonomismens influenser inom förvaltningen torde alla vara saker som
påverkar tjänstemännens syn på sina arbetsuppgifter samt förväntningarna på
desamma.

Makten, dvs. dominansutrymmet hos Migrationsverkets tjänstemän framstår
således som ytterst komplex.. Trots sin anställning inom förvaltningen tillhör de i
sin roll som medborgare, det svenska samhällets kollektiva gemenskap. Genom
sin position som statlig aktör innehar de en implementerande makt, vilken
tilldelats dem genom det parlamentariska system vi lever (jfr Agevall, 1994;
Lundquist,1998). Deras position inom samhällseliten vid sidan av politiker,
akademiker, utbildningsväsendet och media, ger dem makten att medverka i
konstruktionen av de diskurser där mentala föreställningar om de Andra skapas
och reproduceras. Dessa diskurser får sedan ett kraftigt gehör hos den resterande
delen av samhället. De vanliga människorna blir således passiva deltagare i de
många olika diskurser som skapas och styrs av eliten (van Dijk, 1993:18ff). Som
politikens ansikte utåt, tillhör Migrationsverkets tjänstemän således eliten,
samtidigt som de som enskilda, privata individer tillhör just den stora massan
medborgare. Därigenom torde de passivt ta del av alla de diskurser som
produceras av andra grupper inom eliten. Tjänstemännens diskursiva
identitetskonstruktioner samt föreställningar om de Andra borde därför bygga på
ett antal olika diskurser, vilka vissa de är med och formar, medan andra de endast
upprätthåller genom passivt deltagande. I denna uppsats är det dock
tjänstemannen som konstruktör, en del av eliten som står i fokus.
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4 De Andra

4.1 Tjänstemannen som konstruktör

Inom identitetskonstruktivistisk teori finns en implicit förståelse av konstrueraren
som en del av Viet. Ett Vi som konstruerar de Andra som annorlunda för att kunna
svara på frågan: Vilka är Vi? Är då alla inom Viet konstruerare? Möjligt torde
vara att alla Vi har en potentiell möjlighet att ta del i konstruktionen men detta är
sannolikt beroende av vilka gruppkonstellationer Viet avser. Är det hela det
svenska nationella Viet som avses är det troligt att vissa delar av Viet, ges
tolkningsföreträde gällande identitetskonstruktioner och representationen av
Andra (se bla. vanDijk, 1993). Således torde maktförhållanden existera också
inom gruppen även om exempelvis den svenska nationalidentiteten som kollektiv
har makten över identitetskonstruktionen av bland andra flyktingar och
asylsökande.

Precis som det slås fast i tidigare stycken, angående tjänstemännen och dess
makt är att dessa tillhör eliten. Att det vidare är Migrationsverkets tjänstemän som
har makten över diskursen när det gäller handläggandet av asylansökningar är inte
särskilt svårt att se. Det är de som innehar tolkningsföreträdet och det är de som
utifrån det svenska regelverket och som representanter för det svenska samhället
innehar kontrollen över vilka som skall kategoriseras som skyddsbehövande (se
bla. Utrikesdepartementet: Myndigheter och Migrationsverket, 2006).19 Denna
position ger även dessa tjänstemän en makt att representera de asylsökande, i det
här fallet kvinnorna, och kategorisera dem utefter diskursiva föreställningar. När
kategoriseringar vidare sätter makt i operation (jfr Cruikshank, 1999:56) är det
uppenbart att tjänstemännens dominansutrymme i denna situation står oinskränkt.

Elitens makt eller dominans har genom olika teorier till stor del kommit att
behandlas som ett instrumentellt maktinstrument. Genom medvetna handlingar
anses konstruktören i dessa teorier säkerställa makten genom reproduktionen av
rasistiska föreställningar om de Andra (se bla. van Dijk, 1993: 22; Azar, 2001:69).
Genom att ständigt placera de Andra bland de Andra, försäkrar sig konstrueraren
om att makten ständigt befinner sig på dennes sida av gränsen. Vidare skulle ett
stigmatiserande av den Andre vara ett sätt att slå vakt om existerande privilegier.
Genom att placera dem i “skillnadens register” ges ett ideologiskt alibi åt den
rådande inkomstfördelningen och politiska maktfördelningen. Det är dock inte
bara ekonomiska tillgångar som anses riskera att gå förlorade om de Andra tillåts
träda in på den egna arenan. Det är även själva identitetens värde och “prakt” som

                                                  
19 Självklart har även politiska makthavare till stor del makt över diskursen när det gäller den asylpolitiska
diskursen, samt konstruktionen av de asylsökande. Då denna undersökning främst intresserar sig för
tjänstemännen som diskursiva konstruktörer utelämnas här politikernas dominansutrymme.
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sätts i gungning. En symboliskt sanktionerad identitet erbjuder status och
anseende, ära och respekt men endast på villkoren att den inte är generell, att
denna inte finns tillgänglig för alla samt att det just råder en slags “utvaldhetens
dimension” över den samma (Azar, 2001: 70).

Utgör detta resonemang grunden för förståelsen av konstruktionen av de
Andra är det uppenbart att ett medvetet bevarande av utsidan är högst elementärt
för bevarandet och upprätthållandet av insidan. Den instrumentella förståelsen av
makt finns även närvarande i Faircloughs kritiska diskursteori där tillgången till
diskursen bevakas medvetet av de, vilka innehar makten över densamma.

Frågan är dock om dominansutövande och identitetskonstruktioner är så svart-
vita? Det faktum att västvärlden innehar makten dvs. dominansen att sätta normen
för vad som är normalt och universellt, vilka värden som skall gälla etc. behöver
kanske inte innebära att medlemmarna av den västerländska identiteten är
medvetna om sin dominansposition. Kanske kan diskursen kontrolleras även om
den/de som kontrollerar denna inte är medveten om sin kontroll och maktposition.

4.2  Tjänstemännen och de asylsökande

För att kunna få en bild av tjänstemännens syn på sitt arbete har jag valt att inleda
detta stycke där intervjuerna presenteras och problematiseras med ett antal frågor
runt just yrkesrollen. På detta sätt är det lättare att i förlängningen söka förstå de
identitetskonstruktioner som äger rum vid tjänstemännens representation av de
Andra, dvs. flyktingkvinnorna.

4.2.1 Yrkets roll i allmänhet

Alltså, som beslutsfattare har man ungefär samma roll som många andra personer på andra
myndigheter som bland annat beslutar om socialbidrag, vårdnad om barn, skattemyndigheten.
Själva besluten ligger i den gengrenen så att säga. Det är ingenting som avviker från det
normala. Man kan lätt få bilden av det i massmedia men beslut som man tar, tas ju varje dag i
olika myndigheter och har stor inverkan på människor, deras liv och öden: Ska de få
utbildning, ska de inte få utbildning, ska dom få stanna i Sverige, ska de inte få stanna i
Sverige […] En beslutsfattare på skattemyndigheten eller någon annan på länsstyrelsen, tar
beslut som påverkar svenskar, jag tar beslut som påverkar personer som kommer utifrån
(Informant 1)

Detta svar ger en av informanterna på frågan: Vad yrket har för uppgift i det
Svenska samhället. Detta uttalande tyder på en vilja att neutralisera sin
yrkesposition och framställa beslut om uppehållstillstånd likvärdiga med andra
svenska myndighets beslut. Självklart är även beslut såsom omhändertagande av
barn är av känslig karaktär, men att jämföra Migrationsverkets arbetsuppgifter
med andra myndigheter förefaller ändå till viss del smått bagatelliserande, inte
minst när rätten till utbildning jämförs med rätten att få stanna i Sverige och
därigenom erhålla skydd från förföljelse. På detta sätt förfaller informanten
antingen sakna insikt i den ytterst komplexa dominanssituation denna besitter på
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grund av sin yrkesroll, eller så färgas svaret endast av en vilja att avdramatisera
denna och framställa den egna yrkeskåren i bättre dager.

De två övriga informanterna talar om sin yrkesuppgift som en uppgift att
besluta vem som har skäl nog att få stanna i Sverige, samtidigt som en av dessa
två även understryker yrkets karaktär i egenskap av en mötesplats mellan
människor:

[S]å mötet med människor är ju det primära för mig, att träffa människor med olika bakgrund,
olika kulturer. Och sen huvuduppgiften, det är ju att se; är det här en människa som flytt från
ett land? Ska den här personen ha flyktingstatus i Sverige? […] Men det är ju alltså, varför
man arbetar här, det är ju för att det är ett intressant möte med en annan människa (Informant
3).

Även denna informant tycks sakna insikt, eller en vilja att belysa den
maktposition denne besitter vid sina möten med dessa människor och således om
den ojämlika situation som dessa möten innebär. Det är svårt att se att även de
människor som tvingas till dessa möten, för att få sina asylskäl prövade, skulle se
dessa sammanträden som intressanta. Även detta uttalande skulle kunna röra sig
runt en vilja att naturalisera det arbete som informanten utför. Sett ur ett kritiskt
diskursanalytiskt perspektiv behålls på detta sätt även kontrollen över diskursen
då de maktprocesser som tar plats vid dessa situationer negligeras och
avdramatiseras.

Genom intervjuerna framkommer en förekomst av att de tjänstemän som
handlägger och beslutar om uppehållstillstånd inte möter den individ vilket
beslutet berör. På frågan om det är ett problem att de inte alltid har kontakt med
den asylsökande svarar en av informanterna:

Inte ett primärt problem, däremot skulle problemet vara att man inte har erfarenhet av att
möta de här personerna. Jag tror det är den största grejen, att man inte har erfarenhet och har
mött dem och sett dem och träffat dem och pratat med dem så att man vet vilken typ av
människor [de är] (Informant 1)

Detta uttalande tyder på en syn på de asylsökande som en homogen grupp av de
där, vilka man kan ta beslut om bara man har erfarenhet av att möta en del av de
där människorna. En tydlig indikator på att informanten uppfattar de asylsökande
som en grupp av de Andra, om vilka man kan ha en erfarenhetsmässig uppfattning
vilken leder till korrekta beslut20.

Vem eller vilka det är som innehar subjektpositionerna i denna diskurs är svårt
att bortse ifrån. Medan tjänstemännen genom sina statliga direktiv avgör vem som
har rätt att stanna kan de asylsökande i det här fallet kvinnorna, endast förlita sig
till att dessa beslut tas på så korrekta och rättssäkra grunder som möjligt.
Tjänstemännen innehar även makten att naturalisera dominansförhållandet och
avdramatisera sina arbetsuppgifter. Exempelvis genom att definiera dessa som
likartade med andra förvaltningars uppgifter, liksom tala om mötena med de
asylsökande som intressanta möten med andra människor, medan de asylsökande
kvinnorna och deras berättelser är fullkomligt beroende av och utlämnade till
tjänstemännens tolkningar. Genom tolkningsföreträdet innehar tjänstemännen

                                                  
20 Detta uttalande berör dock inte endast kvinnor utan asylsökande i allmänhet.
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även den diskursiva kontrollen, där föreställningar om de asylsökande skapas och
reproduceras.

Som tidigare nämnts behandlas dominans och makt oftast i den teoretiska
litteraturen som ett instrumentellt utövande av makt. Frågan är dock om denna typ
av makt, alltid utövas medvetet. Detta resonemang leder in på frågan huruvida det
är aktör eller struktur som är det avgörande för dominansförhållanden. Är synen
strikt instrumentell torde aktörer vara det enda som existerar vid maktutövanden
(jfr Stewart, 2001). Talas det däremot om dominansförhållanden existerande inom
olika strukturer, torde aktörer kunna utföra dominansaktioner utan att vara
medveten om att deras handlande just producerar och reproducerar en viss
maktordning. Då strukturella konstruktioner är ytterst närvarande vid kritisk
diskursanalys borde strukturen i detta samanhang ges en relevant betydelse även
om detta inte behöver innebära att de enskilda individerna som aktörer inte spelar
någon som helst roll. Troligast är kanske att det rör sig om någonting mitt
emellan. Det är svårt att avgöra om de diskursiva konstruktionerna och
dominanssituationerna skapas genom tjänstemännens medvetna agerande eller ej.
Det förefaller dock vara så att de intervjuade tjänstemännen saknar en insikt i den
komplexa maktsituation som deras yrkeskår faktiskt besitter, där sociala strukturer
skapas och upprätthålls, i det här fallet genom konstruktionen av Vi och de Andra.
En konstruktion ur vilken etnisk diskriminering liksom rasistiska och
främlingsfientliga åsikter riskerar att växa sig starka. Troligt är således att
strukturella föreställningar och mönster till stor del styr det maktutövande som
äger rum vid tjänstemännens handläggningsbord och i betydligt lägre grad de
enskilda aktörernas medvetna dominansutövande. Oavsett om makten utövas
medvetet eller ej har tjänstemännens dominansutrymme ett avgörande utrymme
vid representationen och konstruktionen av de asylsökande kvinnornas identitet.

4.2.2 Könsrelaterad förföljelse

Det finns en konsensus bland informanterna gällande behovet av att placera den
könsrelaterade förföljelsen inom flyktingdefinitionen, för att på detta sätt
synliggöra problematiken och lyfta frågan. Bland annat säger en informant: ”[V]i
kan få ganska otäcka konsekvenser av de här könsrelaterade frågorna […] Jag
tycker de hör hemma under flyktingkonventionen (Informant 1)”.

Vad anses då av informanterna vara könsrelaterad förföljelse? Även här är
svaren relativt likartade. Vid sidan om enskilda uttalanden om hedersproblematik
och tvångsäktenskap nämns könsstympning spontant vid samtliga intervjuer. När
könsstympning vidare omnämns som ett ”klockrent” exempel på könsrelaterad
förföljelse (Informant1), liksom är frekvent återkommande genom diskussionerna
runt kvinnornas asylskäl, står det relativt klart att en kvinna vilken riskerar
könsstympning är den könsrelaterade förföljelsens praktexempel på en kvinna i
behov av skydd.

När könsstympning ytterligare diskuteras, senare under intervjuerna omnämner
en informant detta som ”det enkla” (Informant 1) en annan informant är av
likartad uppfattning och säger: ”Könsstympning tycker jag inte är något problem
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[…] det är ett så stort ingrepp i den enskildes liv […]” (Informant 2).
Könsstympning är uppenbart den förföljelsegrund som utifrån ett genusperspektiv
anses vara det minst problematiska i handläggningsavseende, som de asylsökande
kvinnorna kan ha utsatts för. Förvisso finns en viss problematik i att avgöra
huruvida kvinnan verkligen riskerar att utsättas för detta. Kan hon dock bara
uppvisa att hon kommer från rätt region eller land, där detta enligt
Migrationsverkets bedömning äger rum ”Då kommer man ju i ett helt annat läge”
(Informant 3). En informant lämnar till och med sitt resonemang på området barn
o c h  t v å n g s ä k t e n s k a p  för att falla över på klarheten i
könsstympningsproblematiken (Informant 3).

Hedersmord är även det en könsrelaterad förföljelsegrund som spontant
behandlas med få restriktioner. Vid vidare diskussion står det dock klart att det
existerar en uppfattning om att detta bidrar med en betydligt större problematik än
könsstympningen. Hedersvåldet uppfattas som väldigt svårdefinierat. Något som
bidrar till att bedömningen av asylskäl av dessa slag förefaller vara väldigt svåra
att hantera. ”[D]et är otroligt svårt att definiera. Vad är det egentligen? Vad är
hedersbegreppet? Vad är heder för en person, vad är heder för en annan? Vad är
hedersrelaterat våld för en person, vad är det för en annan” (Informant 3) En annan
informant säger vidare:

Hedersmord utan tvekan. Hedersmord, misshandel, är utan tvekan sådant som platsar […]
Sen är det också viktigt här, att man har klart för sig, vad menar man med hedersbegreppet
och hedersmord. Vi har många killar som åberopar idag, att de har gjort en tjej gravid i Iran
eller Syrien och de kommer hit för att åberopa hedersbegreppet. För att en flickas föräldrar är
sura på dom, är det hedersbegrepp eller en sedvanlig pappa som är av naturliga skäl blivit
sur? […] Hedersmord, ja. I dess egentliga mening, ja. Utan tvekan (Informant 1).

Hedersmord och hedersvåld i dess egentliga mening är således tveklöst en
anledning för kvinnorna att stanna, men vad är då den egentliga innebörden av
detta begrepp:

[…] Men vad är egentliga meningen av det så att säga? Det kan vara två familjer som bråkar,
det kan vara en kvinna som är ovän med sina föräldrar, Ja. Men… Är det här hedersrelaterat
eller inte, det kan vara tonårsrevolt, i familjen. Alltså var går gränsen så att säga (Informant
1)?

Att man fallit offer för en annan persons sedvanliga surhet, eller endast är ovän
med sina föräldrar är uppenbarligen inte skäl nog att anses som skyddsbehövande
i Sverige. Ett användande av begrepp som sur, eller tonårsrevolt i dessa
sammanhang förefaller smått trivialiserande. Kanske avser informanten, genom
ett användande av dessa och liknande begrepp avdramatisera en oerhört känslig
och svårhanterlig problematik och således även neutralisera det tolkningsföreträde
som informanten besitter i dessa situationer. Informanten är subjektet som avgör
huruvida den sökandes oro och rädsla för hedersvåld är välgrundad, liksom om
berättelsen överhuvudtaget har en sanningsgrund. En annan informant säger
exempelvis:

[D]et känns väldigt hemskt att sitta och säga att man tror att de ljuger, men ibland verkar
berättelsen, när de säger att det är så här strängt; jag fick aldrig lov att gå ut utan, det va alltid
någon som vakade över mig […]Men samtidigt kan hon åberopa att hon haft en hemlig
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sexuell relation med någon. Då känns det inte som att de stämmer och de har inte kunnat då
förklara hur hon har kunnat träffa personen i grannbyn, inte någon rimlig förklaring […]
[e]ller inte någon förklaring över huvudtaget, utan hon bara säger: jag råkade stöta på honom
och så gick vi in i en skogsdunge. Och vi träffades där en tio femton gånger och sen blev jag
gravid och nu tänker dom döda mig. Hur kunde du vara ensam ute vid det här tillfället? Nej
det vet jag inte. Nehej. Men du har precis innan suttit och berättat att du aldrig fick gå ut
själv. Då hänger inte berättelsen ihop om man säger så. Tyvärr. Det krävs ju trots allt att de
kan göra sannolikt att det har hänt eftersom sådana här saker är väldigt svåra att bevisa och då
ska man kunna komma med en berättelse som åtminstone kan verka, alltså att det här skulle
kunna ha hänt (Informant 2)

Uppfattningen att de sökande ljuger kan förutom informantens åsikt om
berättelsers bristfällighet, mycket väl grunda sig i det allmänna klimatet inom
västvärlden, där de asylsökandes behov av skydd kommit att ifrågasättas och
deras berättelser kommit att behandlas, snarare som beräknande och farliga lögner
än reella vittnesmål om förföljelsen i hemlandet.

Vid diskussionen om barnäktenskap och tvångsäktenskap svarar informant 2
kortfattat att detta är något som kvinnor och barn bör få skydd ifrån. En annan
informant problematiserar dock det hela genom att diskutera vad som är seder och
vad som är tvång. Det finns således enligt informanten ett behov av att skilja på
vad De betraktar som sed och vad Vi anser här, när det gäller dessa äktenskap
vilka ingåtts med barn eller utan båda parters medgivande. I detta fall är det
således de kulturrelativistiska glasögonen som ska på:

Alltså med vems ögon tittar vi?[…] Många betraktar… alltså, jag säger inte att det är bra,
men jag säger att många kvinnor har den seden i den världen de lever i så att säga. Det
definieras som tvångsäktenskap och de säger det här är min sed (Informant 1).

Det framkommer inga frågetecken runt huruvida dessa saker faktiskt förekommer,
utan endast huruvida äktenskapen ingåtts på grund av folkliga seder. Vad som
vidare står oklart är informantens inställning till huruvida de företeelser betraktade
som sed i den sökandes hemland inte kan utgöra en anledning till skydd. En fråga
informanten inte ställer sig är varför det finns kvinnor och barn som uppger detta
som skäl vid sina asylansökningar. Om de på grund av sina seder inte lider av att
befinna sig i tvångsäktenskap torde sannolikheten att de skulle fly från dessa vara i
det närmaste obefintlig, förutsatt förstås att de inte på falska grunder uppger dessa
skäl endast för att ha en möjlighet att få stanna i Sverige.

Samma informant som talade om seder vid tvångs- och barnäktenskap
efterfrågar även ett kompletterande av begreppet diskriminerande lagar med
sedvänjor. Detta då diskriminerande lagar är ett så pass ”fluffigt” begrepp:

Iran och dom här… huckle…varianten, så att säga, är det en diskriminerande lag, eller inte.
Skulle man använda den typen av uttryck så skulle man nog gärna vilja ha stöd att använda.
För att annars, är det en person, en kvinna som kommer från Iran som… bär det här… Och är
hon då flykting på grund av det? Är det en diskriminerande lag så att säga (informant 1)?

Är detta konstiga, som informanten knappt vågar tala om, det vill säga att bära
slöja, en diskriminerande lag, då är ju ”i princip alla kvinnor från Iran flyktingar”,
fortsätter diskussionen. Även en annan av informanterna ser möjligheten till alla
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kvinnors rätt att söka asyl som ett stort problem, trots att denne inte ser några
problem med begreppet diskriminerande lagar:

Det är ju rätt uppenbart, det finns det ju i vissa länder. Där man säger, alltså som det fanns i
Sverige tidigare; att kvinnor har inte samma rättigheter. Kvinnor har tex. inte då rätt att lämna
landet utan sin mans eller sin fars tillåtelse. Men samtidigt skulle ju det då innebära att alla
kvinnor från det landet skulle ha flyktinggrund (Informant 2)

Detta att alla kvinnor från ett visst land skulle kunna ha rätt till skydd i Sverige
uppfattas som något uppenbart problematiskt. Att det har funnits tillfällen då
individer från vissa regioner och länder, oavsett kön, fått uppehållstillstånd i
Sverige bara på grund av den allmänna situationen, är inget som bidrar till en
uppfattning om att kanske kvinnor från vissa områden skulle kunna vara i behov
av samma skydd. Liksom diskriminerade lagar öppnar hustrumisshandel upp för
en problematik där alla kvinnor som uppger att de blivit misshandlade i sitt
äktenskap skulle kunna ha rätt att stanna i Sverige. Något som förvisso, enligt
informant 1 anses ”okej”, samtidigt som denne i samma andetag understryker
behovet av att inse vidden av sådana beslut.

Denna problematik har vidare en ytterligare dimension: ”det kan ju hända här
också” (Informant 3). Informanten fortsätter: ”Det viktiga är att veta vad som
behövs för att betrakta det som det ena eller det andra” (Informant 3). Det är svårt
att veta vad informanten menar med behovet av att skilja det ena från det andra.
Men troligt är att det är skillnaden mellan den typ av misshandel som svenska
kvinnor utsätts för av sina män och den som äger rum i de utländska hemmen.
Informanten talar således om ett behov av riktlinjer för bedömningen: ”Man talar
om att det skall vara livsavgörande, alltså det skall ju vara svårigheter va […] att
man riskerar någonting verkligt allvarligt” (Informant 3). En av de andra
informanterna talar vidare om behovet av att se till myndigheternas agerande;
huruvida kvinnorna kan få skydd av staten, och därför på detta sätt komma undan
sin misshandlade make:

För i annat fall skulle det ju vara många fall som svenskar skulle kunna räknas som
flyktingar…(skämtsamt) om man säger så. Tyvärr! (Allvarsamt). Men det finns ju tillfällen
där kvinnan inte kan gå till myndigheter själv […] och där skulle jag nog helt klart kunna
säga att de…(otydligt mummel) (Informant 2).

Går det således att finna riktlinjer och mönster som skiljer sig från det som äger
rum i Sverige gällande hustrumisshandel och som inte endast är ett uttryck för
”kriminell verksamhet” (Informant 1) torde således kvinnor som misshandlas av
sina makar kunna finna en fristad i Sverige. Liksom när det gäller
hustrumisshandel har informanterna svårt att förhålla sig till våldtäkt som en
möjlig könsrelaterad förföljelsegrund. Liksom hustrumisshandel omtalas våldtäkt
av informant 1 som kriminell verksamhet och urskiljer således dessa fenomen från
den övriga könsrelaterade förföljelsen. En annan informant lägger här däremot stor
vikt vid myndigheters agerande i kvinnans hemland (Informant 2). Att vissa
asylsökande kvinnor utsatts för våldtäkt råder det dock ingen tvivel om:

Det är många kvinnor som har utsatts eller säger sig ha utsatts, i vissa fall är man ju helt
övertygade också att det har hänt alltså. Man kan se alltså, följdverkningar efter krig, alltså, vi
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har ju Jugoslavien och människor som har varit iväg, alltså, det är ju väl beskrivet av flera
kvinnor. […] men visst det förekommer ju, (lågmält), det förekommer ju i Sverige också.
Man kan gå ut på gatan, det kan hända. Det är ju så att, det måste ju också, det är ju
fruktansvärt att det har hänt, men man måste ju också ha en koppling till är det här tillräckligt
för att få stanna i Sverige. Att du är jugoslav och har utsatts för en våldtäkt, kommer hit och
söker asyl, ska du få stanna pga. det? Det är ju också det att man vill ha någon helhet, alltså…
förföljelse biten, alltså, vad är anledningen till att just denna kvinna har utsatts för våldtäkt.
Då kopplar man det här. Det kan ju vara kopplat till att hennes man har haft en hög position,
politiskt aktiv, hon har utsatts, alltså man ser, ser där är, där är någon röd tråd i det här.
Barnen kanske också har råkat illa ut, men det är ju liksom, det gäller ju att få fram det här,
vad handlar det här om (Informant 3).

Liksom hustrumisshandel förekommer våldtäkt även i Sverige. Vad som dock är
viktigt enligt ovanstående citat är att det går att fastställa varför just kvinnan i
fråga blivit utsatt. Den svenska kvinnan kan förvisso ge sig ut på gatan och vips så
har hon fallit offer för en slumpmässig våldtäkt, men detta förefaller av
informanten uppfattas som något annat än det sexualiserade våld som den
asylsökande kvinnan kan ha blivit utsatt för. Troligt förefaller således att den form
av våldtäkt som svenska kvinnor utsätts för på grund av männens spontana infall
skiljer sig avsevärt från det beräknade, sexualiserade och uppehållsberättigande
våld som vissa utländska kvinnor utsätts för.  En liknande syn på våldtäkt går
dock stick i stäv med Förenta Nationernas arbete för att synliggöra det strukturella
våldet mot kvinnor, vilka 1992 kom att definiera all typ av våldtäkt som en form
av tortyr och därigenom underströk vikten av att inte avfärda denna typ av våld
som slumpmässiga handlingar (Bexelius, 2001: 15ff). Tydligt är dock
informantens behov av att särskilja det svenska sexualiserade våldet från de andra
våldtäkterna.

När det kommer till kategoriseringen av de asylsökande kvinnorna uppger
samtliga informanter att det inte sker någon kategorisering vid besluts och
handläggningsprocessen.

Ja under processen så har vi väl inte så mycket… kategorier egentligen, det beror ju väldigt
mycket på hur mycket det är de åberopar. Det är ju oftast inte exakt alltid vad de åberopar
som gör att vi delar in dom i olika, under handläggningen, utan det är ju oftast hur mycket det
är som har framkommit innan och om vi är i behov av mer utredning och sådana saker. Det är
så vanligt vis vi delar upp dom (Informant 2).

Trots uppgiften att det inte finns några direkta kategorier förefaller det tydligt att
kategoriseringen sker just efter vilka kvinnor som har klara och tydliga skäl att
stanna, samt vilka som uppfattas som tvivelaktiga och i behov av mer utredning.
Med tanke på informanternas uppfattning om vissa könsrelaterade
förföljelsegrunder som ytterst problematiska medan andra förefaller vara lättare
att förhålla sig till är det inte svårt att tänka att en ung kvinna från vissa delar i
Afrika vilken uppger könsstympning som skäl skulle hamna i kategorin ”glasklar”
medan en misshandlad eller våldtagen kvinna skulle vara tvungen att framvisa
betydligt fler bevis för att erhålla ett uppehållstillstånd.
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5 Vem är hon? En slutdiskussion

Många av de resonemang som uppstått vid intervjutillfällena och som vidare
återgetts och diskuteras i analysdelen, torde självklart vara färgade av
tjänstemännens yrkesroller och verksamhetens normer. Liksom nämns i tidigare
kapitel är det därför inte osannolikt att ekonomiska och politiska restriktioner
färgat informanternas sätt att tänka runt de asylsökande kvinnorna och inte endast
de diskursiva föreställningarna om de Andra. Således är det omöjligt att avgöra
om vissa restriktiva förhållningssätt till vissa könsrelaterade förföljelsegrunder är
ett resultat av identitetskonstruktionen av de asylsökande kvinnorna eller ett
förhållningssätt till Migrationsverkets ramverk. Trots detta går det att finna en hel
del intressanta tendenser gällande beskrivningen av de Andra. Kanske kan det
vara så, att en övrig restriktiv hållning, trots en grund i politiska och ekonomiska
direktiv påverkar identitetskonstruktionen av dessa asylsökande kvinnor.

Så vem är då denna kvinna? Den asylsökande kvinnan kan ha blivit utsatta för
en mängd olika typer av könsrelaterad förföljelse och informanterna är ense om
ett behov av att tillskriva dessa flyktskäl flyktingstatus och därigenom synliggöra
problematiken. Således är det tydligt att de kvinnor som har flytt på grund av
könsrelaterad förföljelse genom den rådande diskursen konstrueras som
flyktingar. Vad som dock anses problematiskt är att avgöra vilka som verkligen
flytt från sådana omständigheter samt vilka berättelser som verkligen stämmer.
Det är vidare svårt att avgöra huruvida de uppgivna skälen verkligen är skäl nog:
Kanske den åberopade hedersproblematiken inte alls är någon hedersproblematik,
kanske den bortgifta kvinnan inte alls har blivit bortgift under tvång eller den
iranska kvinnan, tvingad att bära slöja, inte alls är ett offer för en diskriminerande
lag utan snarare för en sedvänja.

Det finns en tydlig vilja att åtskilja vissa av förföljelsegrunderna från de
andra, ett sätt är att åberopa närvaron av just sedvänjor. Det är dock svårt att se
varför seder är relevanta i vissa sammanhang medan de vid andra tillfällen som
exempelvis könsstympning, vilket i allra högsta grad utövas på grund av socialt
nedärvda sedvänjor inte ens omnämns (se bla. Kvinnlig könsstympning, 2005).
Men kanske informanten har en uppfattning om att de här kvinnorna inte har
något problem att befinna sig i tvångsmässiga familjekonstellationer eller att leva
under betvingande klädkoder. Kanske är det en del av deras natur. Kanske är det
detta som till viss del skiljer Oss från Dem; Deras benägenhet att foga sig i
förlegade seder och bruk, detta dock endast så länge konsekvenserna av dessa
seder inte innebär fysiska ingrepp såsom könsstympning.

Ett annat sätt, är att skilja på de övergrepp som endast de Andra utsätts för
och de övergrepp som även inträffar i vårt samhälle. Vissa berättelser från
kvinnorna uppfattas på detta sätt som tvivelaktiga och svårhanterliga medan andra
är uppenbart lättare att förhålla sig till. De kvinnor som utsatts för övergrepp som



32

äger rum även i vår del av världen förefaller således behandlas med en betydligt
större restriktivitet än de som utsatts för mer så kallat kulturspecifikt förtryck.
Exempelvis uppfattas hustrumisshandel och våldtäkt som ytters problematiskt och
diskuteras med skepsis, medan kvinnor utsatta för könsstympning och
hedersproblematik anses ha en klarare förföljelsegrund.

Ett sätt att trots allt hantera denna problematik, är att särskilja de våldtäkter
förekommande i Vårt samhälle, från de existerande i Deras. Här ges även de
statliga myndigheterna en avgörande roll. Är övergreppet, dvs. våldtäkten eller
misshandeln liksom i den svenska kontexten, registrerat av staten som illegalt och
kvinnan därigenom fritt kan anmäla övergreppet i sitt hemland, anses denna inte
ha någon relevant flyktgrund. Frågan är dock om detta verkligen kan utgöra en
måttstock för kvinnors reella behov av skydd. Ett exempel på detta är det stora
antalet kvinnor i Sverige, vilka inte kan undkomma fortsatta övergrepp och
trakasserier trots svenska myndigheters vetskap om brotten. Det faktum att det
råder avsevärda brister inom det svenska rättsväsendet och de svenska
myndigheterna är dock inget som diskuteras (se bla. Amnesty 2004)21. Snarare
förutsätts att de asylsökande kvinnornas legitima asylskäl i grunden skiljer sig
från övergreppen mot svenska kvinnor.

Detta förhållningssätt är kanske inte så överraskande. Framförallt inte om
grunden för konstruktionen av de Andra anses vara att de är något som vi inte är.
Genom att rikta strålkastarljuset mot det förtryck som de Andra kvinnorna blir
utsatta för kan västvärlden flytta fokusen från det strukturella förtryck som äger
rum även här. Genom den feministiska postkoloniala kritiken av västvärlden (se
bland annat Berg 1998; Talpade Mohanty, 1999) har det således synliggjorts att vi
genom vårt behandlande av de Andra som annorlunda lyckats framställa vårt
jämställdhetsprojekt som glasklart och otvivelaktigt. Samtidigt har de Andra fyllt
sin funktion: Att uppvisa exempel på allt det som är annorlunda, allt det som inte
är Vi.

Det faktum att det inte går att finna en tydlig stereotyp i tjänstemännens
konstruktion av de asylsökande kvinnorna är därför kanske inte det viktiga.
Genom att däremot tydligt fastställa att Dessa inte är som Vi har det nationella
och jämställda Viets kollektiva identitet säkrats samtidigt som kontrollen av och
tillgången till diskursen därigenom står oinskränkt.

Således finns en uppenbar fara, att endast de kvinnor som kan uppvisa
kulturspecifika övergrepp, skilda från de som äger rum inom de svenska
gränserna, kommer erbjudas skydd från sina förföljare. Därigenom riskerar ett
stort antal kvinnor vilka enligt lagen skulle kunna ges skydd på samma grunder,
förnekas detta på grund av att deras flyktskäl riskerar att sätta hela det svenska
jämställdhetsprojektet i gungning och därigenom också den svenska identiteten.

                                                  
21 I Amnestys rapport presenteras bland annat statistik vilken visar att 95 av 100 anmälda våldtäktsfall läggs ned
i Sverige utan förundersökning med motivationen att brott inte kan styrkas. Även för lång tid mellan brottet och
polisanmälan, samt förövarens uppgift om offrets samtycke till samlag är anledningar till de nedlagda
brottsmålen.  Även ett stort antal anmälda misshandels och kvinnofridsbrott; 40 procent, läggs ned, även om
trenden inte är lika stark vid dessa brott som vid misshandel. Det stora problemet för de misshandlade kvinnorna
är dock att myndigheternas agerande för att skydda dessa kvinnor inte är tillräckliga, varken skyddad identitet
eller besöksförbud resulterar i regel till att förföljelsen och brotten i avtar. Detta faktum uppges däremot leda till
en inställning hos kvinnorna att de står ensamma i sina  att kvinnorna allt mer sällan anmäler
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Trots att tjänstemännen förefaller omedvetna om sin maktposition är det
uppenbart att de genom intervjuerna presenterar en bild av de asylsökande
kvinnorna som de Andra. På detta sätt är de delaktiga, både i ett skapande liksom i
ett upprätthållande av den diskurs där dessa kvinnors Annanhet konstrueras. En
Annanhet vilken borde ha uppenbara konsekvenser för asylsökande kvinnors
möjlighet till skydd i Sverige. Trots att dominansen således inte förefaller behöva
utövas instrumentellt står det klart att tjänstemännen innehar tillgången och
besitter kontrollen över diskursen: Kontrollen över innehåll genom sitt
tolkningsföreträde över vad som anses relevant i de sökandes berättelser etc.
Kontrollen över subjektet genom sin position som de med tolkningsföreträdet och
slutligen, kontrollen över relationer genom sin makt att kategorisera och placera
de asylsökande kvinnorna; antingen bland de med rätt till asyl eller bland de
vilkas flyktskäl inte anses vara nog eller vars berättelser förefaller tvivelaktiga.

Även fast tjänstemännens maktutövande synes ta plats snarare på en strukturell
och invand basis än på en medveten aktörsmässig grund, torde en undersökning
av detta slag med den kritiska diskursteorin som analytisk grund, vara ytterst
relevant. Inte minst för att skapa en förståelse och belysa de diskurser vilka
reglerar och upprätthåller de maktojämlikheter vilka vi oftast tar för givna.
Kanske är det just detta som den kritiska diskursanalysen i undersökningar av
detta slag kan bidra med. Genom att synliggöra den dominans vilken dessa
samhällspositioner faktiskt innehar och således kunna så ett frö av ifrågasättande
och därigenom slutligen resultera i en omvälvning och utjämning av dessa
ojämnlikheter.

Denna begränsade undersökning har slutligen uppmärksammat en tenderande,
djuplodande problematik, gällande föreställningar runt Vi och Dem samt
uppfattningen om kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter. Med de
slutsatser som dragits i denna undersökning vill jag därför framhålla faran i att
anta att en inkludering av könsrelaterade flyktskäl i flyktingrätten och en ökad
medvetenhet om de asylsökande kvinnornas flyktskäl i sig löser problematiken.
Problemet ligger i minst lika stor utsträckning i mottagarlandets syn på Vi och
Dem liksom på en tolkning av vad som anses som legitima skäl till flykt och
vidare synen på staters ansvar och förmåga att beskydda sina medborgare. Något
som påverkas av strukturella genusförhållanden i den svenska staten (jfr Anker
och Lufkin, 2003). Således är en mer omfattande undersökning vilken fokuserar
just på det svenska samhällets föreställningar runt genus samt etnicitet, av yttersta
relevans. Först och främst, för att synliggöra nuvarande föreställningar runt de
Andra och Deras genusförhållanden, vidare för att uppmärksamma risken att vissa
kvinnor, vilka söker asyl ifrån en typ av könsrelaterad förföljelse som inte
stämmer överens med vår syn på Vi och Dem, riskerar att inte erbjudas det skydd
som de genom lag har rätt till.
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Bilaga: 1

Intervjuunderlag

Dessa frågor har inte följts ordagrant, utan frågorna har legat som grund för
intervjusamtalen.

Inledande frågor

- Vad ingår i ditt yrke?
- Vad anser du att yrket har för uppgift inom det svenska samhället?
- Vad tänker du på när jag säger könsrelaterad förföljelse?
- Finns det några skäl som skulle kunna framkomma vid en asylansökan som du

kan se skulle kunna ge en kvinna uppehållstillstånd på könsrelaterad grund, enligt
punkten: skyddsbehövande i övrigt?

- Hur kategoriserar man de kvinnor som uppger könsrelaterade flyktskäl?
- Vad anser du om behovet av könsrelaterad förföljelse som asylgrund ?

Diskussion om tolkningar och kategoriseringar utefter de könsrelaterade
förföljelsekategorier som finns nedtecknade i Flyktingskap och könsrelaterad
förföljelse (SOU 2004:31).

(sid 121)
- Diskriminerande lagar mm.
- Könsstympning
- Barnäktenskap och tvångsäktenskap
- Hedersmord
- Hustrumisshandel mm.

(sid 65)
- Våldtäkt

Finns det några svårigheter vid bedömningen av dessa fall som inte finns
närvarande vid övriga ansökningar.


