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Abstract 

The aim of this study is to discuss how public officials, who are implementing 
integration policies, describe and relate to “immigrant women”. The analysis is 
based on interviews with eight public officials. Drawing on perspectives from 
discourse theory, multiculturalism, western feminism and postcolonialism, the 
diskussion tries to place the interview statements within a theoretical debate 
concerning the concepts of culture/ethnicity and sex/gender. The picture of the 
“immigrant woman” seems to be somewhat revised. She is no longer merely 
uneducated, poor, religious and family centered. The “immigrant woman” is, 
however, someone who benefits from moving to Sweden in terms of 
genderrelations. Behind this image lies an understanding of “culture” as 
something rather static and well defined. The swedish “culture” is portrayed as 
less patriarchal and more progressive than “other cultures”. Moreover, the 
interviews points to a prevailing conception of the immigrant discourse as quite 
firmly regulated in terms of which opinions it allows. 
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1 Inledning 

1991 publicerades en artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift, där Wuokko Knocke 
belyser hur kvinnliga invandrare osynliggjorts av staten, i forskningen och på 
arbetsmarknaden. Hon pekar på hur invandrade kvinnor haft få eller inga kanaler 
till den offentliga debatten och närmast obefintlig representation i beslutsfattande 
organ. Istället, menar Knocke, har invandrade kvinnor konstruerats diskursivt som 
”problem”. De har framställts som tyngda av kulturellt specifika attribut och 
gjorts till ”invandrarkvinnor”. På de femton år som gått sedan Knockes artikel har 
denna framställning förändrats något. Framför allt inom forskningen har kvinnliga 
invandrare uppmärksammats på olika sätt. Teoretiskt har det skapats en ny 
förståelse för den underordning i det svenska samhället som karaktäriserar många 
invandrade kvinnors liv. Forskare har lyft fram hur klass, kön och ”ras”/etnicitet 
interagerar och kontextuellt skapar denna underordning. Diskursers centrala roll 
för upprätthållandet av ojämlikheter har också betonats. Kort sagt har bilden av 
”invandrarkvinnan” problematiserats. 

Utifrån ett sådant perspektiv är det intressant att belysa hur de 
myndighetsutövare, flyktingmottagare, integrationssekreterare och 
arbetsförmedlare som på olika sätt möter invandrade kvinnor i sitt arbete, talar om 
och reflekterar kring dessa kvinnor. Deras förhållningssätt torde få konsekvenser 
för de kvinnor de möter. Deras reflektioner förhåller sig till och påverkar 
sannolikt också samhälleliga diskurser kring invandrare och invandrade kvinnor, 
även om de i denna uppsats främst tolkas som enskilda berättelser. 

Uppsatsen utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och gör avstamp i 
diskursteori. Utifrån dessa grundläggande premisser betraktas språket, diskurser, 
som avgörande för hur vi uppfattar och tolkar världen. Detta innebär ett 
ifrågasättande av självklara sanningar och ”objektiv” kunskap. För den textanalys 
som görs är det diskursiva synsättet en nödvändig fond, trots att diskursteoretiska 
angreppssätt inte används explicit i analysen. Diskursteori bidrar med en 
förståelse för språk som konstituerande av sociala relationer, inte minst 
maktrelationer, utan vilken denna typ av textanalys skulle vara mer eller mindre 
poänglös. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att lyfta fram och resonera kring de bilder av 
invandrade kvinnor som förmedlas av myndighetsutövare inom 
integrationsinriktad myndighetsutövning. Syftet är vidare att utifrån ett 
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diskursteoretiskt grundperspektiv försöka sätta in myndighetsutövarnas 
reflektioner i en teoretisk debatt. Den frågeställning jag utgår ifrån är således: 

 
Hur kan myndighetsutövares reflektioner kring invandrade kvinnor förstås 

utifrån teoretiska diskussioner kring kön/genus och kultur/etnicitet?  

1.2 Disposition 

Detta inledande kapitel fortsätter med en metodologisk genomgång där de 
vetenskapsteoretiska utgångspunkterna och intervjumetoden preciseras. I det 
påföljande kapitlet ges en historisk och forskningsmässig bakgrund till uppsatsens 
huvudsakliga problemområde, hur invandrade kvinnor framställs diskursivt. 
Därefter följer ett teorikapitel. De teoretiska inriktningar som presenteras: liberal 
multikulturalism, Susan Moller Okins teori kring genuspräglade kulturer och 
postkolonialism/postkolonial feminism utgör den teoretiska diskussion som ligger 
till grund för analysen. Analysen består av två delar. I den första presenteras 
myndighetsutövarnas uttalanden tematiskt. Den andra delen består av en 
diskussion där dessa uttalanden knyts till de teoretiska utgångspunkterna. Därefter 
avrundas uppsatsen med avslutande kommentarer, där även slutsatser förtydligas. 
 

1.3 Metodologiska överväganden 

I uppsatsens teorikapitel återfinns perspektiv på kultur, kön och identitet som vilar 
på olika vetenskapsteoretiska premisser, både perspektiv som utgår från en mer 
essentialistisk syn och sådana som helt grundar sig i socialkonstruktivism. 
Tillsammans utgör dessa perspektiv en teoretisk debatt kring hur dessa begrepp 
bäst bör förstås. Varje perspektiv bidrar till en djupare förståelse av denna debatt 
och dess grundläggande skiljelinjer. Genom min egen utgångspunkt i diskursteori 
placerar jag mig redan från början i det socialkonstruktivistiska hörnet. Jag ser 
dock mer materiellt baserade perspektiv som en viktig tillgång när det gäller att 
försöka tolka och förstå de utsagor/texter som analysen vilar på. Diskursers 
betydelse för vår uppfattning av verkligheten är i uppsatsen ett centralt antagande. 
Detta innebär att redovisning av diskursbegrepp och diskursteori placeras i detta 
metodologiska avsnitt hellre än i teorikapitlet. 

1.3.1 Textanalys med diskursteori som fond 

Diskursteoretiska angreppssätt hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går 
genom språket; det är endast genom språket den fysiska världen får betydelse 



 

 4 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000:15). Språket sätter gränser för vårt sätt att 
tänka och handla och bidrar därigenom till att organisera den sociala verkligheten 
(Bergström & Boreus 2005:305f). På detta sätt kan diskurser även relateras till 
makt. Michel Foucault definierar diskurser som ”hela den praktik som 
frambringar en viss typ av yttranden”. Diskurser kan då beskrivas som 
regelsystem som tillåter och legitimerar vissa uttalande/kunskaper men inte andra. 
Diskursen pekar också ut vem som har rätt att uttala sig med auktoritet. Genom 
olika utestängningsmekanismer definierar diskursen vad som är etablerad 
kunskap, vad som är förbjudet och vad som inte är det, vad som anses som sjukt 
eller inte, vad som är tradition och inte och så vidare. Foucault tillmäter inte 
aktörerna något betydande handlingsutrymme. Istället framhålls 
subjektspositioner som bestäms av diskursen. Positionens möjligheter är 
begränsade vilket leder till ett begränsat handlingsutrymme (ibid:310).  

När det gäller diskursers förhållande till en extern sfär, en ”objektiv” 
verklighet, skiljer sig olika diskursteoretiska discipliner åt. Några angreppssätt, 
bland andra Foucault, gör en distinktion mellan diskurser och andra sociala 
praktiker. Andra teoretiker utvidgar diskursbegreppet så att det omfattar alla 
sociala praktiker. Det betyder att diskursen ses som materiell och att även 
infrastruktur, institutioner och ekonomi uppfattas som olika former av diskurs. 
Diskurser blir då fullständigt konstituerande av vår värld (Winther Jörgensen & 
Phillips 2000:26).  

Diskursanalyser följer inte någon specifik metodinriktning. Marianne Winther 
Jörgensen & Louise Phillips menar tvärtom att ett integrerat perspektiv är det mest 
givande, då styrkor från olika diskursanalytiska inriktningar tas tillvara och 
svagheter undviks (2000:131). Det diskursanalytiska perspektivets fokus på makt 
leder till fokus på vad diskursen definierar som fel, det vill säga vilka betydelser 
som utelämnas. En ”regelrätt” diskursanalys kräver därför en undersökning som 
tar hänsyn till och försöker förklara alla sådana maktdimensioner. Jag har valt att 
istället göra en textanalys och använda diskursteori som bakgrund. Textanalys 
betyder i detta fall att de texter som intervjuerna utgör tolkas och sätts in i ett 
sammanhang. Detta sammanhang utgörs här av den teoretiska diskussionen. 
Fokus ligger då på vad som faktiskt sägs, snarare än på vad som inte sägs. Syftet 
är således inte att försöka förstå diskursens alla maktaspekter utan istället att 
försöka tolka intervjupersonernas reflektioner och diskutera dem med grund i 
olika teorier kring kultur, kön och identitet.  

Diskursteori utgör emellertid min egen vetenskapsteoretiska grund och färgar 
min tolkning. Att inte göra anspråk på att kartlägga en hel diskurs är inte 
detsamma som att hävda att en sådan diskurs inte existerar. De utsagor som min 
analys bygger på förhåller sig med största sannolikhet på olika sätt till de rådande 
diskurserna kring kultur och kön, även om det faller utanför syftet med denna 
uppsats att försöka utforska dessa diskurser i sin helhet. 

Jag väljer att följa Norman Faircloughs diskursdefinition. Han använder 
termen på två sätt. Dels använder han diskurs i en abstrakt mening, i betydelsen 
”diskurs är språkbruk som social praktik”, och dels i bestämd form (en diskurs 
som går att skilja från andra diskurser). Fairclough skiljer också mellan diskursiva 
och andra sociala praktiker. Diskurs reserveras här för tal, text och andra uttryck 
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såsom gester eller mode.  Fairclough betonar att diskurser står i ett dialektiskt 
förhållande till andra sociala praktiker. Diskurser formas av sociala strukturer, 
likväl som de hjälper till att forma dessa strukturer (Fairclough 1992: 138 ff). I det 
följande är det alltså i denna bemärkelse jag använder mig av diskursbegreppet.  

1.3.2 Om tolkning, validitet och generaliserbarhet  

Min analys är oundvikligen ett resultat av mina tolkningar av vad som sagts under 
intervjuerna. Tolkningen är färgad av mina teoretiska utgångspunkter och min 
positionering i en socialkonstruktivistisk kunskapsteori. Med utgångspunkt i 
diskursteori ser jag sanning som konstituerad genom diskurser och nära 
sammanbunden med makt. Jag vill mena att både sanning och valid kunskap 
existerar, men inte i någon objektiv universell form, utan som kontextualiserade 
företeelser. Winther Jörgensen & Phillips framhåller att enligt det 
socialkonstruktivistiska perspektivet är all kunskap representationer av världen 
bland andra möjliga representationer. Forskaren intar alltid en position i 
förhållande till undersökningsområdet och den positionen bestämmer delvis vad 
hon kan se och vad hon framlägger som resultat. Det finns emellertid alltid andra 
positioner varifrån verkligheten skulle se annorlunda ut. (2000:29).  

En fråga som ständigt ställs kring intervjuundersökningar är om resultaten är 
generaliserbara; huruvida urvalet är representativt för populationen i stort. Fokus 
på generaliserbarhet är dock missvisande när det gäller intervjuforskning och 
skulle kunna betraktas som ett kvardröjande positivistiskt ideal (Petersson 
2003:42 f). De föreställningar man möter i intervjuerna är ur ett konstruktivistiskt 
synsätt att betrakta som representativa endast för just de intervjupersonerna, på 
den aktuella tiden och platsen och i den form de uppfattas av intervjuaren.  

Med utgångspunkt i diskursteori är det dock rimligt att tänka sig att dessa 
myndighetsutövares reflektioner inte är att betrakta som helt fristående från 
samhälleliga diskurser, utan snarare på olika sätt är produkter inom dessa 
diskurser. 

1.3.3 Intervjuerna 

Det material som används för diskussionen består av intervjuer med anställda på 
myndigheter som på olika sätt möter invandrade kvinnor i sitt arbete.  
Sammanlagt har åtta intervjuer gjorts med flyktingsamordnare, 
integrationssektreterare och arbetsförmedlare i Skåneregionen. Intervjupersonerna 
valdes ut på grund av sina arbetspositioner och förblir anonyma i texten. 
Majoriteten av de intervjuade är kvinnor, något som snarast kommer av att 
kvinnor, enligt min förståelse, är överrepresenterade inom de myndigheter jag 
besökt. Jag har använt mig av en relativt löst strukturerad intervjuguide som 
förutom vissa specifika frågor består av en lista med ämnen jag avsett ta upp. 
Steinar Kvale (1996) påpekar att det i utformandet av intervjuguiden är en fördel 
om forskaren tänker utifrån både en tematisk och en dynamisk dimension. 
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Intervjuguiden bör vara tematisk i hänseende att intervjufrågorna ska anknyta till 
de aktuella teoretiska begreppen, och dynamisk, då frågorna bör öppna upp för en 
situation där samtalet hålls flytande på ett så naturligt och spontant sätt som 
möjligt (Kvale 1996: 121f). Dessa aspekter har jag försökt ta hänsyn till både i 
utformandet av intervjuguiden och under själva intervjuerna.  

Min ambition var att under intervjuerna hålla en relativt låg profil och istället 
så långt som möjligt låta intervjupersonen komma till tals. Samtalen kom därför 
att behandla aningen olika aspekter av temat, beroende på vad 
myndighetsutövaren i fråga tyckte det var viktigt att ta upp. Min egen inverkan 
har jag försökt begränsa till följdfrågor samt att leda in samtalen på nya ämnen.  

Samtliga intervjuer har gjorts på respektive handläggares arbetsplats, 
ljudupptagits och sedan skrivits ut. Eftersom det inte är själva språkbruket jag har 
haft för avsikt att undersöka har jag, för att göra rättvisa åt intervjupersonerna, 
låtit dem komma till tals i utskrifterna på det sätt jag har haft anledning att tro att 
de själva skulle vilja uttrycka sig i skrift, dock utan att ändra deras formuleringar 
(Kvale 1996: 156). Under utskrifterna har jag därför redigerat intervjuerna något 
och tagit bort vissa upprepningar för att göra texten mer förståelig för läsaren.  

Centralt i intervjuundersökningar är att förhålla sig till den inverkan man som 
intervjuare har på intervjupersonen. Intervjuarens självpresentation och personliga 
engagemang är faktorer som påverkar intervjusituationen (Denscombe 
2002:138ff). En viss intervjuareffekt kommer alltid att finnas, oavsett hur mycket 
man anstränger sig för att inte påverka utfallet. Svaren på ställda intervjufrågor 
varierar med all sannolikhet beroende på hur intervjuaren uppfattas, till exempel 
om han/hon anses representera ett utifrån- eller inifrånperspektiv (Petersson & 
Robertson 2003:48). Jag har försökt ta hänsyn till intervjuareffekten genom att 
under samtalen förhålla mig så neutral som möjligt och så långt som möjligt 
klargöra intervjuns förutsättningar och mina intentioner. 
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2 Bakgrund  

2.1 Invandrade kvinnor i arbetslivet 

Under efterkrigstidens industriella expansion var Sverige i stort behov av extra 
arbetskraft. Lösningen var att rekrytera arbetare utanför Sveriges gränser. Det 
uttryck som vanligtvis användes var ”importerad arbetskraft”. Den arbetskraft 
som efterfrågades var emellertid manlig. Denna instrumentella syn på människor 
uttrycktes i den politiska terminologin ända in på 1960-talet. När termen 
”invandrare” introducerades på 60-talet var det med de bästa intentioner att betona 
att de som hade invandrat legalt kunde stanna och slå sig ner för gott. Vad som 
inte beaktades var begreppets anonymiserande underton. Generellt sett var det 
manlig arbetskraft som efterfrågades, men genom invandrarbegreppets 
könsneutralitet verkade invandrare varken vara kvinnor eller män; de reducerades 
helt till sin funktion på arbetsmarknaden (Knocke 1991:474 f ).  

Att anonymisera kvinnliga invandrare har enligt Wuokko Knocke varit ännu 
lättare. De förblev under en lång tid i stort sett osynliga i offentliga och politiska 
debatter såväl som inom regeringsutredningar om invandring. Endast i 
förbigående nämndes att också kvinnor rekryterades och framgångsrikt anställdes. 
(Knocke 1991:474 f).  

Mellan 1945 och 1955 var majoriteten av alla nyinflyttade kvinnor. Trots att 
det saknas en samlad bild av invandrarkvinnornas arbete under dessa decennier 
finns det uppgifter som vittnar om både ett aktivt arbetskraftsdeltagande och ett 
sysselsättningsmönster som skilde sig från såväl svenska kvinnor som 
invandrarmän. De allra flesta av dessa kvinnor var ogifta och i arbetsför ålder 
vilket innebär att de var beroende av sitt eget arbete för att försörja sig. Under 
1950-talet kom en allt större del av de invandrade kvinnorna att sysselsättas inom 
textil- och livsmedelsindustrin medan svenska kvinnor sökte sig till kontorsarbete 
och arbete inom handeln. Invandrarkvinnor arbetade dessutom betydligt mer än 
svenska kvinnor (de los Reyes 2004:194 f). Trots det höga deltagande i det 
svenska arbetslivet betraktades invandrade kvinnor initialt bara som beroende 
familjemedlemmar, kvarlämnade i hemlandet och senare som mäns passiva 
efterföljare. Detta förblev den dominerande bilden trots att statistik redan 1969 
visade kvinnornas höga deltagande i heltidsförvärvsarbete. I bästa fall fanns 
kvinnor med i objektifierad form i statistiken men de framträdde aldrig som 
individer som på egna initiativ deltog i migrationsprocessen (Knocke 1991:474 f).  

Invandrarstatusens betydelse på en könsuppdelad arbetsmarknad är varken 
oproblematisk eller entydig. Även om invandrade män och kvinnor kom att 
sysselsättas inom yrkesområden som redan var kodade som manliga eller 
kvinnliga, finns det exempel på att könsarbetsdelningen kunde överskridas när 
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arbetskraftsbristen krävde det. Flera undersökningar tyder på att det med 
invandrarstatusen följde en ”flexiblare” syn på könsarbetsdelningen på 
arbetsplatsen (de los Reyes 2004:195). Ur ett genushistoriskt perspektiv har det på 
olika sätt diskuterats hur 1960-talets uppkomst av det nya kvinnoidealet med 
lönearbetet som norm påverkades av invandringen och av en etniskt sammansatt 
arbetsstyrka. I 1970-talets jämställdhetsdebatt är invandrade kvinnor inte längre 
osynliga men däremot annorlunda och avvikande. Invandrarkvinnors 
genusidentitet underordnas deras etniska tillhörighet (de los Reyes 2004:197 ff). 

2.2 Den ”vanliga” invandrarkvinnan 

Under 60- och 70-talen var forskning kring invandrare till stor del styrd och 
kontrollerad av makthavare och myndigheter. Med utgångspunkt i vad som 
betraktades som ”invandrarproblem” frågade man efter och stödde policy-
orienterad forskning för att ta reda på hur man skulle komma till rätta med dessa 
problem. Policys och institutionella praktiker legitimerades i ökande grad med 
vetenskapliga argument, utan närmare reflektion över de kulturellt och socialt 
givna premisser som låg bakom de bilder som skapades. Som regel har sådan 
forskning porträtterat invandrare och minoriteter som belastade med 
utbildningsmässiga, psykologiska och kulturella begränsningar medan 
forskningen har bortsett från mekanismer i det mottagande systemet som skapar 
underordning. Integration verkade syfta till en ”normaliserande” process och 
kulturell likformighet, där invandrarbefolkningars kultur uppfattas i termer av 
”avvikelse” eller stämplas som ”sociala problem” (Knocke 1991:472). 

I svensk offentlig politik har tydliga bilder av ”invandrarkvinnan” presenterats 
i termer av kulturella problem. Denna retorik innehåller undertoner som förmedlar 
en bild av invandrarkvinnor som hjälplösa och sårbara, tyngda av sina föråldrade 
traditioner och kulturella arv, kontrollerade av förtryckande män, begränsade av 
sina stora familjer, sin livsstil och sina värderingar (ibid). 

Ylva Brune visar hur mediabilden av ”invandrarkvinnan” på 70-talet går att 
relatera till figurer som gång på gång reproduceras i nutida händelser. 
Invandrarkvinnor framställdes som ett kollektiv vars framträdande egenskap var 
isolering. Den ”typiska” invandrarkvinnan porträtterades som okunnig och 
psykiskt instabil, men tillskrevs inga andra egenskaper som socialt subjekt. 
Invandrarkvinnan blev en negation av goda demokratiska värden som 
självständighet, jämlikhet och informerat samhällsdeltagande (Brune 2002:150). 

Mohammad Fazlazhemi menar att mediebilden av muslimer i Sverige är 
kluven men ytterst genusbunden. Å ena sidan finns bilden av den muslimske 
missanpassade patriarken eller den unge gängmedlemmen som begår olika typer 
av brott. Å andra sidan finns bilden av den viljelösa och förtryckta muslimska 
kvinnan i slöja som saknar möjlighet att skapa ett eget liv och förmåga att tänka 
och reflektera (Fazlhashemi 2001:154-157). 

 Brune pekar också på att bilden av ”den typiska invandrarkvinnan” inte är 
representativ för dåtidens invandrarkvinnor (Brune 2002:153). Tidningsläsare på 
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70-talet fick knappast intrycket av att ”invandrarkvinnor” befann sig i arbetslivet, 
annat än i ströjobb med disk och städning. Journalistiken vid denna tid borde för 
att ge en rättvisande bild ha handlat om kvinnor i industrin. ”Invandrarkvinnors” 
relation till arbetslivet beskrivs däremot med utgångspunkt i kommunala eller 
välgörenhetsbaserade projekt som syftar till att anpassa kvinnorna till det 
”högeffektiva” och ”högindustrialiserade” samhället via systugesammankomster 
och tvättstugeträning (Brune 2002:154 f).  

Brune menar att media som kontrast också framställde en ”otypisk” 
invandrarkvinna. En modern och välutbildad kvinna förstärker bilden av den 
vanliga invandrarkvinnan som en passiv och okunnig fånge i religion och 
kulturmönster. Brune menar att denna typ av kontrastering intressant nog verkar 
vara ett mönster i dagstidningstexter om invandrade kvinnor ännu i slutet av 1990-
talet (ibid). Trots att invandringen har ökat både i omfattning och i mångfald 
betraktas invandrade kvinnor fortfarande som en särskild grupp på 
arbetsmarknaden. Uppgifter om yrke, löner, arbetstider och sysselsättning tyder på 
att invandrarstatusen ofta medför en plats längst ner i arbetshierarkin. 
Koncentrationen till låglöneyrken vittnar om bristande rörlighet och svårigheter 
till avancemang. Att välutbildade kvinnor har arbetsuppgifter under deras 
kompetens är ytterligare ett problem. Denna komplexa problembild har dock 
fortfarande i den offentliga diskursen kommit att reduceras till frågor om 
”kulturella särdrag” (Johansson & Molina 2002:275). 

Förutfattade meningar om invandrarkvinnornas kulturella olikhet präglar även 
retoriken om jämställdhet. Könsdiskriminering av invandrade kvinnor diskuteras 
sällan i relation till svenska arbetsplatser eller till en svensk offentlighet. Däremot 
betraktas kvinnorna som offer för manligt förtryck inom den egna gruppen där det 
hänvisas till kulturen. Således skildrar debatten om kvinnoförtrycket i Sverige två 
separata kategorier, nämligen kvinnoförtryck och ”invandrarkvinnoförtryck”, och 
invandrarkvinnors frigörelse skildras främst som en frigörelseprocess från en 
föråldrad kvinnoroll (ibid). 

2.3 Hårt reglerade diskurser 

Fredrik Hertzberg menar att det finns en vitt spridd föreställning om att diskursen 
kring etnicitet och invandring är hårdare reglerad än andra diskurser. Han menar 
vidare att denna föreställning är överdriven. Sådana åsikter och tolkningar som 
antas vara förbjudna återkommer gång på gång, legitimerade av att man vill ”lyfta 
på locket”. Han pekar på hur tjänstemän i de flesta fall är mycket medvetna om 
risken att bli utpekade som de som diskriminerar, oavsett vilka personliga 
värderingar man har och hur deras sätt att arbeta ser ut. Detta, menar Hertzberg, 
har lett till att tjänstemännen han intervjuat intagit en tvekande hållning till att 
uttala sig fritt kring invandrare. Vid sidan av denna försiktighet pekar Hertzberg 
på att föreställningen om dessa diskurser som hårdare reglerade än andra i många 
fall också leder till en reflexiv hållning till de egna ståndpunkterna och sättet att 
resonera. Allmänt gäller därför, enligt Hertzberg, att försiktigheten kan vara såväl 
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reflexiv som strategisk. Han menar också att det genom berättelser om specifika 
fall är möjligt att uttrycka värderingar eller åsikter indirekt, och att detta ofta är ett 
uttryck för föreställningen om var taket går i den etnicitetspolitiska diskursen 
(Hertzberg 2002:207-234). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Olika teoretiska resonemang kring kön, kultur och identitet är inte alltid helt lätta 
att förena. En skarp skiljelinje går mellan teorier som bygger på den 
modernistiska förståelsen av den materiella världen som stående utanför vår 
tolkning av den och de postkoloniala perspektiven som tar sin utgångspunkt i 
diskurser som konstituerande av sanning. Att de trots allt ryms inom samma 
uppsats är dels för att visa på den stora teoretiska spännvidd som karaktäriserar 
dessa forskningsfält, dels för att de erbjuder olika förståelse och tolkning av 
uppsatsens centrala begrepp.  
 

3.1 Multikulturalism 

Multikulturalism som idé har vuxit som en bred rörelse, både inom politisk 
filosofi och i den verkliga politiken. Kärnan är argumenterandet för särskilda 
grupprättigheter för olika minoritetsgrupper. Man hävdar att den traditionella 
medborgarskapsmodellen, där medborgarskap innebär lika rättigheter för hela 
befolkningen, i själva verket bygger på tanken om en homogen befolkning. Will 
Kymlicka (2002:327 f) menar att dessa rättigheter utgår från en tanke om den 
”normala” medborgaren som en frisk, heterosexuell, vit man. På detta sätt 
ignoreras det faktum att samhället i själva verket karaktäriseras av en 
grundläggande diversitet och kulturell pluralism och att många grupper, till 
exempel kvinnor, svarta, ursprungsbefolkningar, etniska och religiösa minoriteter 
och homosexuella trots gemensamma medborgerliga rättigheter fortfarande 
känner sig marginaliserade eller stigmatiserade.  

Numera rymmer det multikulturalistiska fältet många olika stråk, där vissa 
teoretiker placerar sig mer åt det kulturrelativistiska hållet. Detta gäller till 
exempel Bikhu Parekh (2000) som argumenterar för en multikulturalism där 
samhällets grundläggande värden bör fastslås genom dialog mellan olika grupper.  

Denna uppsats utgår dock från vad Kymlicka (2002:339) kallar för liberal 
multikulturalism. Dessa teorier utgår från en liberalistisk måttstock och där tanken 
att kulturella minoriteter tilldelas särskilda grupprättigheter ses som fullt 
kompatibel med liberala principer om frihet och jämlikhet. Uppsatsens fokus 
ligger emellertid inte på rättighetsargumenten per se, utan istället på de 
underliggande resonemang kring kultur och identitet som förs fram av liberala 
multikulturalister.  
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3.1.1 Kultur, individuella valmöjligheter och identitet  

Samhälleliga kulturer förser enligt Kymlicka sina medlemmar med meningsfulla 
sätt att leva. De involverar delade värderingar och minnen, gemensamma sociala 
institutioner och praktiker. Dessa kulturer tenderar att vara territoriellt 
koncentrerade och baseras på ett gemensamt språk (1995:76). Den liberala 
uppfattningen av frihet involverar friheten att välja mellan olika möjligheter. 
Kymlicka menar att människor gör val angående olika sociala praktiker baserat på 
deras uppfattning om värdet av dessa praktiker, det vill säga vilken mening deras 
kultur tillskriver dem. Förståelse av kulturella sammanhang är därför en 
förutsättning för att göra kloka val kring hur man vill leva. Vår kultur förser oss 
alltså inte bara med valmöjligheter, utan också med de glasögon genom vilka vi 
identifierar upplevelser som värdefulla (ibid:83). Enligt Joseph Raz (1994:176 f) 
är frihet beroende av valmöjligheter och valmöjligheter definieras genom sociala 
regler. Dessa regler kan inte existera utan en kultur. De bygger på delade 
meningar och gemensamma praktiker. Kunskap om hur reglerna fungerar kan bara 
nås genom socialisering in i en kultur. Därför är tillgång till den egna kulturen en 
förutsättning för att förstå de valmöjligheter som ger livet mening.  

Människors välmående är starkt kopplat till den egna kulturen (Raz 1994:133 
f). Ens kultur bestämmer gränserna för det föreställningsbara. Den utgörs av 
mönster av gemensamma övertygelser om vad som är passande och inte, och om 
vad som är värt och vad som inte är värt att värdera. Individuellt välmående är 
beroende av huruvida man kan uppnå mål och relationer som värderas högt. 
Kulturen erbjuder ramarna för strävanden mot sådana relationer och mål. 
Medlemskap i en kultur påverkar därför i stor utsträckning ens förmåga att ingå 
sådana strävanden. Därav följer att kulturers välstånd är viktigt för dess 
medlemmars välmående. Om kulturen förföljs eller diskrimineras mot, kommer 
de valmöjligheter och möjligheter som står till buds för dess medlemmar att 
minska, bli mindre attraktiva, och medlemmarnas strävanden får mindre 
sannolikhet att lyckas. Raz menar också att en gemensam kultur är en 
förutsättning för nära och djupa personliga relationer. En situation där barn skiljs 
från föräldrarnas kultur underminerar inte bara samhällets stabilitet utan också 
människors möjligheter att upprätthålla långsiktiga intima relationer (ibid). 

Medlemskap i en kultur erbjuder ett starkt fokus för den egna identiteten. 
Kulturen ger oss ett ”ankare” för självidentifikation. För att förstå en person 
behöver vi förstå inte bara vad han är utan också hur han kom att bli som han är. 
På detta sätt utgör, eller bidrar, kulturen till ens identitet (ibid). Människors känsla 
av identitet är sammanbunden med känslan av tillhörighet till grupper. Individers 
självrespekt påverkas av den respekt och det erkännande som visas deras 
kulturella grupp (Taylor 1994).  
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3.2 Genuspräglade kulturer 

Mot multikulturalismens idéer har det framförts invändningar, bland annat från 
liberalt feministiskt håll. Susan Moller Okin (2002) är en av dem som starkast 
uttalat sådan kritik. Hon menar att det finns en inneboende spänning mellan 
multikulturalism och feminism. De flesta kulturer är, enligt Okin, fulla av 
handlingsmönster och ideologier som rör relationerna mellan könen, och där det 
råder klara skillnader i makt mellan kvinnor och män. Att tilldela sådana kulturer 
grupprättigheter som möjliggör upprätthållandet av sådana handlingsmönster 
skulle inte erbjuda dessa kvinnor ett friare liv utan snarare hindra kvinnorna inom 
gruppen från att leva ett värdigt och fritt liv i samma utsträckning som männen.  

Okin menar att genus och kultur är sammankopplade på åtminstone två 
centrala sätt (Okin 2002:17). För det första har de flesta kulturer den personliga, 
sexuella och reproduktiva sfären som ett starkt fokus för kulturella seder och bruk. 
Hemmet utgör kärnan för de flesta samtida kulturer. Det är där mycket av den 
egna kulturen praktiseras, bevaras och förs vidare till de yngre. En mycket större 
del av kvinnors liv än av mäns inriktas på att upprätthålla dessa sidor. 
Grupprättigheter som syftar till att bevara sådana kulturella mönster får därför 
mycket större inverkan på kvinnors liv än på mäns. Fördelningen av makt och 
ansvar i hemmet får också konsekvenser för vilka som har möjlighet att påverka 
vilka intressen som förs fram i de mer offentliga delarna av det kulturella livet där 
regler för både den privata och den offentliga sfären skapas. Okin menar att ju mer 
en kultur betonar kvinnors roll i den privata sfären desto svårare är det för kvinnor 
att uppnå jämställdhet i någondera av sfärerna. 

Den andra viktiga kopplingen mellan genus och kultur som görs är mäns 
kontroll över kvinnors kroppar och sexualitet. Okin menar att de flesta kulturer 
har sådan manlig kontroll som primärt mål (ibid:18). Hon menar att många av 
världens kulturer och traditioner, också de som praktiseras i före detta erövrade 
eller koloniserade nationalstater, är patriarkala. De har välutvecklade 
socialiseringsmönster, ritualer, giftermålstraditioner och andra kulturella seder 
som syftar till att ställa kvinnors sexualitet och reproduktiva förmåga under mäns 
kontroll. Många sådana seder gör det omöjligt för kvinnor att välja ett liv 
oberoende av män, att leva i celibat, leva som lesbisk eller välja att inte föda barn 
(ibid:20). Sådana mönster återfinns enligt Okin i nästan alla världens kulturer. 
Vissa kulturer, framför allt men inte enbart västerländska liberala kulturer, har 
dock fjärmat sig mer än andra från sociala patriarkala praktiker. Okin menar att 
västländernas kulturer fortfarande utövar könsdiskriminering i många former men 
att kvinnor juridiskt sett är garanterade i huvudsak samma friheter och möjligheter 
som männen. Kvinnor i västliga liberala kulturer får inte lära sig att känna att de 
är mindre värda än män, de får inte lära sig att deras lott är att vara i hemmet och 
att deras sexualitet bara har ett värde i äktenskapet, till männens tjänst och i 
reproduktivt syfte (ibid:22 f).  

Okin framhåller att utifrån dessa resonemang kring kopplingar mellan genus 
och kultur är det svårt att förena multikulturalism med en feministisk ståndpunkt. 
Hon menar att även i många kulturer där kvinnors grundläggande medborgerliga 
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fri- och rättigheter är formellt uppfyllda är könsdiskrimineringen minst lika stark, 
fast ofta långt mera dold. I många kulturer genomdrivs en sträng kontroll av 
kvinnorna inom den privata sfären genom fäder eller symboliska fäder som ofta 
agerar i samspel med kulturens äldre kvinnor. Kulturellt godkända seder som 
förtrycker kvinnor kan på så sätt förbli dolda i privatsfären (ibid:28). 

 Diskrimineringen inom hemmet begränsar inte bara kvinnornas och flickornas 
valmöjligheter, utan hotar också deras välbefinnande och rentav deras liv. Okin 
menar att det krävs mer för att uppnå självrespekt och välmående än tillhörighet 
till en livskraftig kultur. För att man ska kunna ifrågasätta sina nedärvda sociala 
roller är det inte nog att ens kultur skyddas. Minst lika viktigt är att ens plats inom 
kulturen och de roller den tilldelar oss och pressar oss att spela synliggörs och 
uppmärksammas. Könsdiskriminering har enligt Okin, vare sig den är mild eller 
grov, ofta mycket djupa kulturella rötter (ibid:29). 

3.3 Postkolonialism och antirasistisk feminism 

Postkolonialismen har växt fram som en del av postmodernismens och 
poststrukturalismens kritik av den västerländska synen på vetenskap som objektiv 
och sanning som absolut. Genom att problematisera begrepp som kultur, etnicitet 
och identitet försöker postkoloniala teoribildningar dekonstruera sådana ”absoluta 
sanningar”. Det postkoloniala forskningsfältet delar många gemensamma frågor 
och debatter med feministiska teoribildningar. Många feministiska teoretiker är 
också starkt influerade av postkoloniala perspektiv och bygger vidare på dessa 
genom att visa på hur framställningar av kvinnlighet många gånger är starkt 
eurocentriska. Postkolonial feminism vill också lyfta fram hur markörerna kön 
och etnicitet är intimt sammankopplade i samhälleliga maktrelationer. 

3.3.1 Det diskursiva skapandet av ”dom Andra” 

Utgångspunkten för postkoloniala teorier är den systematiska problematiseringen 
av kulturella, språkliga, historiska och psykologiska gränsdragningar som skapas i 
och med den västerländska koloniseringen av världen (Molina & de los Reyes 
2002:310). Kolonialismen präglar världen inte bara ekonomiskt utan även i 
skapandet av kulturella identiteter såväl i västvärldens ”mångkulturella” 
samhällen som i de före detta koloniserade staterna (Eriksson et al 2005:14). 
Postkolonialismen betonar i enlighet med sitt arv efter poststrukturalismen 
språkets betydelse för skapandet av identiteter, institutioner och politik (Eriksson 
et al 2005:17). Genom språk, diskurser, ges mening åt den materiella världen och 
åt sociala relationer. Diskurser måste dock betraktas ur ett maktperspektiv. 
Makten cirkulerar inom diskurser genom att skapa ”sanningar” som vi tar för 
självklara eller naturgivna och gör till våra egna (ibid:19). Edward Saids tankar 
om orientalism kan ses som startpunkten för den postkoloniala debatten. Said 
visar på hur ”Orienten” skapats som det absoluta ”Andra” i västerländska 
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diskurser. Orientalismen fungerar som en kunskapsregim som etablerar en 
sanning genom att ge stöd och uppmuntran åt vissa typer av uttalanden och 
samtidigt hindra och motarbeta sådana som motsäger diskursens normer. Said 
visar hur öst och väst kom att konstrueras som varandras motpoler, där öst blev 
västs negativa spegelbild. Öst attribuerades med sensualism, irrationalitet, 
bakåtsträvande, despotism och kvinnlighet, medan väst konstruerades i termer av 
rationalitet, progressivitet, demokrati och manlighet. Dessa tankemönster präglar 
enligt det postkoloniala perspektivet fortfarande västerländska diskurser (ibid:20 
f). 

3.3.2 Kulturella identiteter 

Postkolonialismen kritiserar multikulturalismens syn på kulturella identiteter som 
essentiella, ”autentiska”. Stuart Hall menar att med ett sådant synsätt definieras 
kulturell identitet som en enhetlig kultur med tydliga gränser, där människor med 
en gemensam historia och traditioner delar ett sorts kollektivt autentiskt jag.  
Enligt en sådan definition förses vår kulturella identitet med fasta, oföränderliga 
och kontinuerliga referensramar och meningssystem, trots vår egentliga historias 
skiftande öden och konflikter (Hall 2005:231 f). 

 Hall lyfter istället fram ett andra, mer konstruktivistiskt sätt att se på 
kulturella identiteter. Snarare än att identifiera identiteter eller kulturer som 
essentiella och färdiga borde vi föreställa oss dem som en process där identiteter 
hela tiden produceras och konstitueras i framställningsögonblicket. Ett sådant 
synsätt tar hänsyn till att kulturella identiteter är historiskt betingade och därför 
genomgår ständiga förändringar (Hall 2005:233). Kulturella identiteter kan därför 
ses som en positionering snarare än en essens, och kan då inte heller åberopas 
med grund i någon oproblematisk, transcendent ”ursprungsrätt” (ibid:234). 

3.3.3 ”Tredjevärlden-kvinnan” och den hegemoniska kvinnligheten 

Postkolonial teori syftar till att kritiskt granska och dekonstruera idén om ”dom 
Andra” vilket har haft stor relevans för genusvetenskapen. Många feministiska 
teoretiker använder postkoloniala teorier för att göra kopplingar mellan kön/genus 
och ras/etnicitet.  

Under 80-talet riktades skarp kritik mot den västerländska hegemonin inom 
den feministiska diskursen. Denna hegemoni innebar att maktrelationer mellan 
kvinnor med olika etniska bakgrunder och erfarenheter osynliggjordes bakom en 
retorik om universell kvinnlighet och globalt systerskap (de los Reyes et al 
2002:21). Chandra Talpade Mohanty lyfter fram hur den västerländska 
feminismens bilder av kvinnor i tredje världen präglats av koloniala stereotyper. 
Enligt Mohanty har kvinnor i tredje världen framställts som en homogen grupp 
med identiska intressen och önskemål, oavsett klass eller etnisk tillhörighet. En 
genomsnittlig ”tredjevärldenkvinna” har konstruerats och skildrats som sexuellt 
förtryckt, fattig, outbildad, religiös, familjeorienterad och gjord till offer. Mohanty 
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menar att denna tredjevärldenkvinna speglar en implicit självförståelse av 
västerländska kvinnor som moderna, välutbildade, med kontroll över sina egna 
kroppar och sin sexualitet och fri att fatta egna beslut. Västerländsk feminism 
implicerar enligt Mohanty en uppfattning av genus eller könsförtryck som kan 
appliceras universellt och tvärkulturellt (Mohanty 2005:198). 

Västerländsk kvinnorörelse har framgångsrikt lyft fram hur kön skapas socialt. 
I Simone de Beauvoirs anda har man visat hur ”femininitet” formas; att vara 
kvinna är att bli gjord till Kvinna. Man har också framgångsrikt visat hur genus 
konstrueras som binära poler: förnuft-känsla, kultur-natur, stark-svag och så 
vidare. Däremot har det inte varit lika självklart för en västerländsk feminism och 
kvinnorörelse dominerad av vita kvinnor att ställa frågorna om hur kvinnlighetens 
”universella attraktionskraft” skapas i termer av ”ras”/etnicitet likaväl som kön. 
(Matthis 2001:50 f). 

Den teoretiska distinktionen mellan biologiskt och socialt kön innebar viktiga 
framsteg för feministisk teori. När uppmärksamheten vändes från det biologiska 
till det socialt konstruerade könet gjordes dock socialt och kulturellt bestämda 
uttryck av kvinnlighet till universella modeller (de los Reyes 2004:192). 
Feminismen konstruerades därför utifrån en uppfattning om ”kvinnlighet” som 
homogen och konfliktfri. Ett sådant förhållningssätt gör att maktdimensionen 
mellan kvinnor ignoreras. Berättelser och definitioner som konstruerar kvinnlighet 
utifrån svenskfödda, vita, heterosexuella, medelklasskvinnor medför att andra 
kvinnors erfarenheter marginaliseras eller negligeras. På detta sätt har svensk 
feminism genom att definiera ”invandrarkvinnor” utanför det svenska 
kvinnokollektivet bidragit till att skapa och vidmakthålla bilden av ”den andra 
kvinnan” (de los Reyes et al 2002:12 f). 

Postkoloniala och antirasistiska feministiska forskare har också insisterat på 
vikten av att ifrågasätta framställningar av kulturer och etniciteter. Floya Anthias 
och Nira Yuval-Davis menar att kvinnor som aktörer och genus som symbol och 
metafor är grundläggande för diskurser om etnisk och nationell tillhörighet. De 
hävdar också att konstruktionen av etnisk tillhörighet grundar sig på en specifik 
föreställning om genusrelationer, sexualitet och familjeformer. Genus är en av de 
mest utnyttjade markörerna för gränsdragning mellan olika etniska grupper 
(Anthias & Yuval-Davis 1996:113 f). 

3.3.4 Intersektionalitet 

Klassificeringssystem kan användas för att skilja ut och kategorisera människor 
och på så sätt legitimera deras uteslutning från tillgång till ekonomiska och 
symboliska resurser (Molina & de los Reyes 2002:295 f). Därför måste en 
meningsfull analys problematisera hur kön och etnicitet konstitueras som 
meningsfulla markörer för social ojämlikhet. Begreppet intersektionalitet fångar 
in de komplexa maktrelationer som är i verkan när skillnader mellan grupper och 
individer konstrueras. Idéer om intersektionalitet tar sin utgångspunkt i de 
komplexa och diversifierade interaktionerna mellan de bärande principerna 
kön/genus, klass, ”ras”/etnicitet och sexualitet.  Sociala relationer av under- och 
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överordning samt exploatering och förtryck lokaliseras genom en rad system eller 
regimer som interagerar, förstärker och försvagar och (åter)skapar varandra. 
Patricia Hill Collins kallar detta “the matrix of domination” (1991:225 f). 
Intersektionalitetsperspektivet synliggör hur dessa olika positioner organiserar 
varandra. Det finns inga sociala positioner (eller identiteter) som inte konstrueras 
utifrån klass, kön och ras/etniska ojämlikheter. Ojämlikhetens materiella bas är 
given utifrån de olika positioner som människor har i var och en av dessa 
maktstrukturer, och dessa strukturer är föränderliga över tid och rum. Beroende på 
kontexten kan samma individ vara förtryckare och samtidigt tillhöra en förtryckt 
grupp. Ett exempel är enligt Hill Collins hur vita kvinnor är underordnade på 
grund av sitt kön men samtidigt privilegierade på grund av sin etnicitet (ibid). 
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4 Analys 

Analysens första del koncentreras kring de intervjuade myndighetsutövarnas 
uttalanden. Utifrån den teoretiska diskussionen indelas dessa uttalanden och 
reflektioner tematiskt i resonemang kring kultur, kulturer och genusmönster samt 
diskurser om invandrare. Analysens andra del består av en diskussion där dessa 
uttalanden kopplas till teorierna.  

4.1 Myndighetsutövares reflektioner 

4.1.1 Kultur 

Det finns hos alla de intervjuade myndighetsutövarna resonemang kring kultur. 
Ibland präglas detta resonemang av reflexivitet kring vad det verkligen innebär att 
vara ”svensk” eller vara ”kurd”, men för det mesta problematiseras inte 
kulturbegreppet. Istället finns det en tendens att tala om kulturer som fasta och 
tydligt avgränsade från varandra.  

 
”Dom här värderingsövningarna går ut på att få insikt i sin egen kultur och lära känna sin egen 

kultur. Och utifrån sin egen kultur då… öka förståelsen för andra kulturer.” 

 (Myndighetsutövare 1) 

 
Flera av intervjupersonerna uttrycker också tankar om kultur som grundläggande 
för den egna identiteten. ”Den egna kulturen” ses som en nödvändig grund att stå 
på för att kunna ta del av ”andra kulturer”. Kunskap om den egna kulturen ses av 
denna myndighetsutövare som en förutsättning för att kunna leva gott och 
integreras i den nya kulturen. I intervjuerna lyfts fram att man blir ”halv” utan en 
ordentlig förankring i sin ursprungskultur och att man ”försvinner som människa” 
om man tvingas ge upp sin egen kultur för att ”bli svensk”. 

Det finns också resonemang som bygger på att människor från andra kulturer 
tillför kulturspecifika perspektiv. En myndighetsutövare beklagar att det inte finns 
fler beslöjade kvinnor på arbetsplatsen och menar att de skulle behöva någon som 
kan tillföra ”det perspektivet”. 

Kultur verkar också vara något som till viss del är opåverkat av vilka 
erfarenheter man har och i vilken kontext man lever. En myndighetsutövare talar 
om ett projekt som syftar till att ge extra stöd till skolsvaga ungdomar och 
samtidigt skapa möten mellan ungdomar från olika ”kulturer”: 
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”Projektet som jag arbetar med… jag är då ute i skolorna och utbildar mentorer. Det behöver inte 
vara svenska elever, utan det kan vara invandrarelever också… väletablerade med dom svenska 
traditionerna och språket och… då får man gärna delta i det också. Och då ser jag ju gärna att dom 
kanske får en svensk elev.”  

(Myndighetsutövare 1) 

 
Trots att detta handlar om invandrarelever som antagligen har växt upp i Sverige 
ser myndighetsutövaren hellre att de matchas ihop med en ”svensk” elev för att 
syftet med projektet bäst ska uppnås. Kultur betraktas som något man bär med sig 
som en definitiv och oföränderlig del. Väletablerade invandrarungdomar förutsätts 
vara mer olika ”svenska” elever än andra invandrarungdomar.  

Knutet till denna syn på kulturer som relativt enhetliga och avgränsade 
fenomen verkar det också finnas en föreställning om avstånd mellan kulturer. Till 
viss del sammanfaller dessa avstånd med geografiska avstånd, men det verkar 
också finnas en tydlig indelning i mer eller mindre västerländska ”kulturer”. 
Människor från arabländer och från afrikanska länder antas ha svårare att ta del av 
det ”svenska” än människor från ”kulturer” som förutsätts vara mer lika den 
svenska. 

 
”Jag tror att… det är nog lättare för kvinnor som kommer ifrån… Västeuropa… att anpassa sig. 
Även ifrån Ryssland, dom länderna, än både kvinnor och män ifrån arabländerna och Afrika.” 

(Myndighetsutövare 4) 

 
En annan myndighetsutövare uttrycker tankar om att kulturella avstånd är direkt 
knutna till det koloniala systemet. Han menar att de som migrerat mellan länder 
som tidigare var sammanknutna genom koloniala band inte betraktas som 
invandrare på samma sätt som människor som immigrerar till Sverige eftersom 
dessa kulturer har tagit intryck av sina kolonialherrar och därför ligger mycket 
närmare ”den västerländska kulturen”. 

4.1.2 Kulturer och genusmönster 

Det finns tendenser att resonera kring olika kulturer i termer av genus. Kulturer, 
inte minst den ”svenska”, definieras implicit genom dess genussystem, det vill 
säga hur relationerna mellan män och kvinnor ser ut, och hur aspekter av livet 
som rör fortplantning och familj är ordnade. I dessa resonemang kontrasteras ofta 
”ursprungskulturer” mot ”den svenska” kulturen. Kvinnors roll i 
ursprungskulturer lyfts i vissa fall fram som begränsad till omhändertagande av 
familj och hem. En myndighetsutövare menar att det är därför invandrade kvinnor 
är överrepresenterade inom vård- och omsorgsyrken; de söker jobb inom områden 
som de har erfarenhet av. 

”Vårt” samhälle beskrivs istället av flera myndighetsutövare som jämställt. 
Framför allt lyfts det fram att kvinnor har andra rättigheter och möjligheter i 
Sverige än i ”hemländerna”. Andra kulturer beskrivs som ”traditionella” vad 
gäller kvinnliga och manliga roller, och framställs då implicit som styrda av 
patriarkala sociala mönster. 



 

 20 

Det berättas också av flera intervjupersoner hur flytten till Sverige är en 
ögonöppnare för vissa kvinnor. I Sverige kan de leva ett mer självständigt liv, de 
får möjlighet att studera och att förvärvsarbeta. Det svenska samhället förser dem 
också med nya perspektiv vilket gör att de kan ta steget från sin traditionella 
begränsade kvinnoroll och från den mer patriarkala ordning de är vana vid. I flera 
intervjuer beskrivs de invandrade männen som det främsta hindret för denna 
process. Majoriteten av myndighetsutövarna talar om den statusförlust som 
invandrade män lider av när de kommer till Sverige och hur detta påverkar 
självkänslan negativt. Männen får i myndighetsutövarnas berättelser stå som 
upprätthållare av kulturmönster som är långt mer patriarkala än ”den svenska 
kulturen”.  

 
I några fall har jag sett att kvinnor har… upptäckt sig själva på något sätt… att dom upptäcker att 
här finns det en möjlighet, och då tar dom dom här möjligheterna och studerar och… ja, förändrar 
sina liv radikalt. Och jag har träffat kvinnor som har väldigt svårt att göra det eftersom männen har 
bromsat dom och inte velat att dom ska göra allt det här. 

 (Myndighetsutövare 7)
  

På detta sätt beskrivs det av flertalet myndighetsutövare hur kvinnor tjänar på 
flytten till Sverige, medan männen förlorar. 

 
För det är snarare så att det är männen som råkar illa ut. Just för att männen i hemlandet har haft 
den här… positionen som familjeförsörjare. Det är han som har dom flesta relationerna utåt och 
såhär. Här kommer kvinnorna och… och så småningom så blir dom oftast väldigt självständiga 
här. Man går och läser svenska och man träffar andra och… dom lyfts, medan mannen…  

(Myndighetsutövare 2) 

 
På flertalet sätt beskrivs således hur den svenska kulturen är mindre patriarkal än 
invandrares kulturer och hur detta innebär svårigheter för männen men 
möjligheter för kvinnorna att leva ett fritt och självständigt liv – något de av flera 
myndighetsutövare förutsätts ha hindrats från tidigare. 

Alla de intervjuade myndighetsutövarna framhåller att det inte går att tala om 
”invandrarkvinnor” som en grupp. Det pekas på att det kommer kvinnor från 
många olika länder med många olika erfarenheter och bakgrunder, att gruppen 
”invandrarkvinnor” rymmer allt från analfabeter till kärnfysiker och att det därför 
är omöjligt att generalisera kring dem. Vid närmare diskussioner framträder dock 
en bild av ”invandrarkvinnor” som förenade av åtminstone en faktor. De 
skillnader som betonas handlar just om nationalitet, utbildningsgrad och i viss 
mån att de kommer från olika ”kulturer”. De är dock förenade av sin bakgrund i 
”kulturer” som ses som mer patriarkala än den svenska. De ovan nämnda 
reflektionerna kring kulturers genusprägling blir här centrala. Trots sina vitt skilda 
erfarenheter och förutsättningar är invandrarkvinnor begränsade av sådana 
patriarkala genusmönster: 

 
Om jag får beskriva gruppen som jag som jag jobbar med där på måndagar, för det är en väldigt 
bra sammansättning. Det är fem olika nationaliteter, dels det tycker jag är underbart. Ungefär 
samma ålder, ja, för det är ju barnafödande ålder, men otroligt olika förutsättningar. Vi har två 
analfabeter och vi har ett par mycket välutbildade. Och den gruppen är fantastisk tillsammans. 
Dom fungerar så väl tillsammans, de är alla isolerade kvinnor, på grund av mycket barnafödande, 
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men med helt olika förutsättningar, från olika länder, olika kulturer, och fungerar, som en grupp, 
fantastiskt. 

(Myndighetsutövare 1)
  

Denna föreställning om hur ”andra kulturer” och flytten till Sverige innebär helt 
olika upplevelser för män och för kvinnor genomsyrar också arbetet i 
kvinnogrupper respektive mansgrupper. Frågor som tas upp i kvinnogrupperna 
kretsar kring sex och samlevnad och syftar till att upplysa och utbilda invandrade 
kvinnor om reproduktiv hälsa. I mansgrupperna handlar samtalen istället om hur 
man som invandrarman lär sig att leva i det svenska, mer jämställda, samhället. 

I samma anda talas i positiva ordalag om när invandrade kvinnor frångår vad 
man skulle kunna kalla traditionella kvinnoroller och istället agerar mer ”frigjort”. 
Attribut som är tydliga markörer av kvinnornas religion, i detta fall slöja och lång 
klädedräkt, beskrivs implicit som begränsande och frihetshindrande: 

 
Sedan kan jag också berätta en liten lustig episod som också visar hur viktigt det är. Den här 
kvinnogruppen jag har, vi har lite pausgympa. Och där är det en del beslöjade kvinnor, och när vi 
då har pausgympa så dras jalusierna ner, och så slänger dom av sig slöjan och av med kläderna. 
Det är en liten bit, men väl så viktig, menar jag. Det är så underbart att se. 

(Myndighetsutövare 1) 

 
Det uttrycks också tankar om att kvinnor från olika ”kulturer” kan skapa band just 
på grund av att de är kvinnor. Till exempel framhålls det att det är väldigt viktigt 
för invandrade kvinnor som har en hotbild i familjen får träffa kvinnliga poliser 
och kvinnliga föreläsare från familjerätten och kvinnojouren. Utsatta 
invandrarkvinnor, menar denna myndighetsutövare, får ett helt annat förtroende 
och vågar ställa andra frågor än om det hade varit manliga poliser. En annan 
myndighetsutövare beskriver hur moderskap kan vara det som gör att man förstår 
varandra. Genom moderskapet kan kvinnor från olika ”kulturer” identifiera sig 
med varandra och förstå varandras problem. Implicit i detta resonemang ligger en 
föreställning om att föräldraskap innebär andra känslor och upplevelser för män 
än för kvinnor, och att dessa upplevelser och känslor är något universellt 
kvinnligt. 

4.1.3 Diskurser om invandrare 

De intervjuade myndighetsutövarna uttalar sig inte i ett värderingsmässigt 
vakuum utan förhåller sig hela tiden till allmänna bilder, diskurser kring 
invandrare, invandrarkvinnor, arbetsgivare och så vidare. I vissa fall gör de det 
medvetet, många av dem vill avliva myter kring invandrarkvinnor och ändra den 
”allmänna” bilden. Det handlar ofta om att framhålla att bilden av 
invandrarkvinnor som lågutbildade, offer för patriarkala kulturmönster, kort sagt 
bilden av ”den vanliga” invandrarkvinnan, inte stämmer in på många av de 
invandrade kvinnor man möter i arbetet. En myndighetsutövare betonar hur 
muslimska kvinnor tvärtemot vad ”man tror” egentligen är väldigt öppna och 
frispråkiga när det kommer till frågor om sexualitet. En annan myndighetsutövare 
vänder sig direkt mot vad hon menar är schablonbilden av invandrarkvinnor som 



 

 22 

lågutbildade flerbarnsmödrar och vill istället betona att de invandrade kvinnor hon 
möter är unga, högutbildade och väldigt drivna: 
 
Men man kan dela in… flykting, muslimsk kvinna och sjal, lågutbildad och analfabet, det är 
liksom det man helst vill ha det till. Men det är inte alls så. Och det kan vara precis lika… alltså, 
dom finns ju, men dom är mycket ovanliga. Mycket ovanliga. 

(Myndighetsutövare 3)  

 
Flera av de intervjuade myndighetsutövarna förhåller sig också till diskurser kring 
invandrare mer omedvetet, vilket uttrycks dels genom försiktighet när det kommer 
till vad som är tillåtet att säga, dels genom reflexivitet kring uttalanden som kan 
uppfattas som generaliserande. Detta är väldigt tydligt när det kommer till 
diskursen som skapas i skärningspunkten mellan invandrare och arbetsgivare. 
Flera av intervjupersonerna uttrycker osäkerhet när det gäller att uttala sig kring 
diskriminering på arbetsmarknaden. Det finns en tydlig oro över att uppfattas som 
diskriminerande. 

Många av intervjupersonerna uttrycker också frustration över de allmänna 
bilderna av invandrare som gör det svårt för invandrare att hitta bostad, få tillträde 
till arbetsmarknaden och leva på samma villkor som ”svenskar”.  I intervjuerna 
lyser det igenom ett stort engagemang i de personer man möter i arbetet och flera 
uttrycker hur givande det är när man lyckas få till en lösning som passar i just det 
enskilda fallet. Det uttrycks vidare en vilja att se bortom schablonbilder av olika 
kulturer och försöka se individerna i de enskilda fallen. 

4.2 Diskussion 

Den syn på ”kultur” som förs fram i många av intervjuerna verkar i stort 
överensstämma med den liberala multikulturalismens kulturuppfattning. Särskilt 
går det att se starka kopplingar till multikulturalistiska teorier i resonemangen 
kring kulturers vikt för individens välmående och möjligheter att fatta kloka 
beslut. Människors identitet kopplas i intervjuerna till trygghet i den ”egna 
kulturen”, något som uppnås när man har kunskap om sin kultur. En sådan 
förståelse av kultur rymmer implicit essentialistiska drag. Kultur blir något fast 
och avgränsat, som man kan lära känna och nå kunskap om. I intervjuerna 
framställs kultur på flera ställen som något oföränderligt och oberoende av 
kontext; den ”egna kulturen” förändras inte i och med flytten till Sverige utan 
förutsätts vara något som lever kvar och som individer kan förankra sig i 
samtidigt som de tar del av den ”svenska kulturen”.  Ur ett multikulturalistiskt 
perspektiv är en sådan förståelse av kultur det önskvärda. Den tar hänsyn till att 
människor har olika värdegrunder och erfarenheter, och betonar tillhörandeskapets 
vikt för den egna identiteten och för individernas möjligheter att leva välmående 
liv.  

På ett sätt skiljer sig dock de beskrivningar av kultur som framkommer i 
intervjuerna från den multikulturalistiska uppfattningen. Liberal multikulturalism 
förutsätter att individer oavsett sin roll inom kulturen blir mer välmående om 
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deras kultur upprätthålls och respekteras. Dessa teorier tar inte hänsyn till någon 
genusdimension. Myndighetsutövarnas reflektioner kring kultur visar istället en 
stor reflexivitet just när det kommer till kulturers genusrelationer. I deras 
resonemang är genusmönster centrala för hur avgränsningar mellan olika kulturer 
görs och i föreställningar om olika kulturella avstånd. De kopplingar som Okin 
gör mellan genus och kultur kan skönjas även i intervjuerna. Framförallt är det 
tanken om den reproduktiva sfären som centralt fokus för många 
”ursprungskulturer” som går att urskilja i intervjuuttalandena. Också det 
resonemang Okin för kring mäns kontroll över kvinnors kroppar och sexualitet 
framträder implicit i intervjuutalanden, när synliga kulturella och religiösa 
markörer såsom slöja och långklädedräkt framställs som hindrande och 
begränsande. I enlighet med Okins teoretiska perspektiv verkar också kort sagt 
alla kulturer betraktas som mer patriarkala än den ”västerländska”.  

Dessa resonemang kring genusordningar är inte värdeneutrala. Tvärtom åtföljs 
de av tydliga tankar om att kvinnorna vinner på flytten till Sverige, medan 
männen förlorar. Invandrade kvinnor får helt nya möjligheter att leva ett ”fritt” 
och självständigt liv, något de i flera intervjuer implicit antas ha saknat tidigare. 
Det är också detta som verkar vara den osynliga gemensamma nämnaren för 
”invandrarkvinnor”. Samtidigt som gruppens heterogenitet vad det gäller 
nationalitet och utbildningsgrad framhävs verkar det finnas en implicit 
föreställning om att flytten till Sverige i alla händelser innebär en flytt till en 
mindre patriarkal kultur. Denna föreställning lyser också igenom när det i positiva 
termer berättas om situationer där kvinnor frångått mer ”traditionella” roller och 
istället agerat mer ”svenskt”. I det liberala feministiska perspektiv som Okin 
företräder betonas att minoritetskulturer som har manlig kontroll över kvinnor 
som centralt mål helst bör assimileras till en mindre patriarkal majoritetskultur. 
Drag av sådana resonemang återfinns i flera av intervjuuttalandena, åtminstone 
vad det gäller genusmönstren. Det talas om att det är lättare att arbeta med en 
invandrarfamilj om man ”lyckas” med kvinnan först, det vill säga får henne att 
lämna sina barn på dagis och förvärvsarbeta om dagarna. Då hon blir 
familjeförsörjare ändras maktbalansen i familjen och de ”traditionella” 
könsrollerna kan lättare frångås.  

Postkolonialismens betoning på det diskursiva skapandet av ”dom Andra” 
lyfter fram ett annat sätt att se på myndighetsutövarnas uttalanden. Genom en 
essentialistisk förståelse av kulturer, där de betraktas som statiska och avgränsade 
från varandra, kan ”sanningar” om andra upprätthållas; sanningar som också kan 
legitimera maktförhållanden mellan olika kulturer. I beskrivelser av 
”kulturmöten” finns tydliga drag av ”vi”- och ”dom”- konstruktioner. Den 
”svenska kulturen” står som ena parten i dessa möten och människor med en rad 
nationaliteter och bakgrunder blir till ”andra kulturer”.  Själva grundresonemanget 
bakom tanken med kulturmöten förutsätter mer eller mindre essentiella, 
”autentiska” kulturella identiteter. Ett sådant identitetsbegrepp ifrågasätts inom 
postkolonialismen. Istället betonas hur kulturella identiteter är beroende av 
historisk kontext och därför hela tiden förändras. 

På samma sätt framförs det av postkolonial feminism kritik mot den 
västerländska feministiska diskursen som utgår från föreställningar om en 
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universell kvinnlighet. Betoningen på kvinnorna som de stora vinnarna på flytten 
till det förutsatt mindre patriarkala Sverige som framkommer på flera ställen i 
intervjuerna skulle ur ett postkolonialt perspektiv kunna betraktas som en 
feministisk diskurs som utgår från den hegemoniska kvinnligheten, det vill säga 
den ”västerländska” kvinnligheten. Jämställdhetssträvanden inom andra 
”kulturer” och utifrån andra erfarenheter negligeras på detta sätt.  

Också de intervjuuttalanden som antyder att kvinnor skapar band och förstår 
varandra just för att de är kvinnor/mödrar kan ifrågasättas utifrån postkolonial 
feminism. Genom att framställa kvinnlighet som konfliktfri ignoreras 
maktdimensionen mellan kvinnor med olika etnicitet. 

De intervjuade myndighetsutövarna förhåller sig alla till bilden av den 
”vanliga” invandrarkvinnan. I de flesta fall görs detta genom uttalade ambitioner 
att revidera bilden. Det framhävs att invandrarkvinnor i många fall är unga, 
högutbildade, drivna och vana vid en hög materiell levnadsstandard. Vidare 
betonas den mångfald av nationaliteter som präglar gruppen ”invandrarkvinnor”. 
Bilden av invandrarkvinnan framträder därför i intervjuerna som långt mer 
nyanserad och mångfasetterad än schablonbilden av invandrarkvinnor som 
lågutbildade, fattiga mångbarnsmödrar. Samtidigt verkar ”invandrarkvinnor” ha 
en sak gemensamt. Oavsett utbildningsgrad eller tidigare erfarenheter verkar 
”invandrarkvinnor” komma från ”kulturer” som är mer patriarkala än den 
”svenska”, eller ”västerländska”. En invandrarkvinna är med andra ord inte en 
kvinna från Danmark eller USA, det är inte dessa kvinnor som åsyftas när det 
talas om att kvinnor får bättre möjligheter att leva självständiga liv i Sverige än i 
sitt hemland. ”Invandrarkvinnor” är de kvinnor som antas komma till en ”kultur” 
med ett helt annat, mer jämställt, genussystem än deras ”ursprungskulturer”. 
Sådana resonemang lyser igenom på många ställen i intervjuerna, inte minst när 
det berättas om att det i kvinnogrupper för invandrade kvinnor är viktigt att ta upp 
frågor kring sex och samlevnad, medan samtalen i mansgrupperna istället kretsar 
kring värderingsfrågor. Idéer om intersektionalitet betonar att det inte finns några 
sociala identiteter som konstrueras helt utan variablerna klass, kön och etnicitet. 
Dessa maktstrukturer/diskurser interagerar och förstärker eller försvagar varandra. 
Framställningar av ”invandrarkvinnor” verkar fortfarande föra med sig en hel rad 
implicita föreställningar om dessa kvinnors position i var och en av dessa 
maktstrukturer. I intervjuerna är det framför allt dimensionerna kön och etnicitet 
som fokuseras. En förståelse av ”andra kulturer” som patriarkala och traditionella 
vad det gäller genusrelationer möjliggör en självförståelse av den ”svenska 
kulturen” som jämställd, progressiv och human.  

Samtidigt förhåller sig de intervjuade myndighetsutövarna tydligt till en 
föreställning om på vilket sätt diskursen kring invandrare, inte minst 
”invandrarkvinnor” är reglerad. Det finns en påtaglig ovilja att säga saker som kan 
uppfattas som bekräftelser på bilden av den ”vanliga” invandrarkvinnan, vilken 
beskrivs som diskriminerande. Det uttrycks också implicit en föreställning om att 
diskursen kring invandrare är relativt hårt reglerad; det markeras att man inte vill 
tala i generella termer eller uttrycka sig på sätt som kan missuppfattas. Trots detta 
förstärks de diskursiva bilderna av invandrade kvinnor snarare än förändras 
genom många av intervjuuttalandena.    
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5 Slutsatser och avslutande kommentarer 

Syftet med uppsatsen har varit att tolka myndighetsutövares reflektioner kring 
invandrade kvinnor och att, genom att sätta in dem i ett teoretiskt sammanhang, 
försöka peka på vilka implicita föreställningar dessa reflektioner rymmer. Bland 
de intervjuade myndighetsutövarna verkar det finnas ganska tydliga avgränsningar 
för vilka som är ”invandrarkvinnor”. Invandrarkvinnor är de kvinnor som, oavsett 
utbildningsgrad och tidigare erfarenheter, förutsätts komma från en ”kultur” som 
betraktas som mer patriarkal än den ”svenska”. Bakom sådana resonemang ligger 
ofta en mer eller mindre essentialistisk förståelse av kulturer och kulturella 
identiteter, något som även multikulturalistiska teorier bygger på. Också 
resonemang kring kulturella identiteters vikt för det individuella välmåendet 
stämmer till synes i stora drag med den syn som förs fram av multikulturalister. I 
intervjuerna verkar dock dessa resonemang vara något kluvna. Å ena sidan 
betonas att invandrare måste ”få ha kvar sin ursprungskultur”. Å andra sida 
förutsätts invandrade kvinnor tjäna på att genusrelationerna inom dessa 
”ursprungskulturer” förändras och blir mer ”svenska”. ”Andra kulturer” 
karaktäriseras i intervjuerna av patriarkala och traditionella genusmönster. 

Postkoloniala perspektiv lyfter fram hur sådana negativt laddade diskursiva 
skapelser av ”dom Andra” möjliggör implicita positiva självbilder. I detta fall ger 
bilder av ”andra kulturer” utrymme för en självförståelse av den ”svenska 
kulturen” som kvinnovänlig, progressiv och jämställd. 

Bilden av ”invandrarkvinnan” verkar således, utifrån de intervjuer som gjorts 
för denna uppsats, kunna revideras något. Bilden rymmer numera en mångfald av 
kvinnor, från olika nationaliteter och med olika utbildningsmässiga och religiösa 
bakgrunder. Dock verkar ”invandrarkvinnor” fortfarande betraktas som 
begränsade av patriarkala kulturmönster och i behov av frigörelse och ökad 
självständighet. I detta avseende har bilden av den ”vanliga” invandrarkvinnan 
förändrats relativt lite. Hon beskrivs fortfarande inte helt och hållet som ett aktivt 
subjekt. Det förhållningssätt många invandrade kvinnor möter tillskriver dem ur 
detta perspektiv alltid en viss passivitet, baserad på deras kön och deras ”kultur”. 

Det skulle vara intressant att vidare utforska vilka effekter detta 
förhållningssätt har, både för de kvinnor som karaktäriseras som 
”invandrarkvinnor” och för de myndighetsutövare som framhåller den svenska 
”kulturen” som mindre patriarkal än många andra ”kulturer”. En sådan analys 
skulle med nödvändighet behöva ta hänsyn till de maktdimensioner som denna 
uppsats berör men inte undersöker vidare. Utifrån denna uppsats 
vetenskapsteoretiska utgångspunkter skulle en sådan vidare analys också kräva 
större fokus på diskursers betydelse för och inverkan på kulturella identiteter och 
på hur dessa skapas genom kontrasteringar. 
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I de intervjuer som gjorts har det lyst igenom ett stort engagemang i de frågor 
som tagits upp och framför allt i de invandrade personer som man möter i arbetet. 
Många av de intervjuade myndighetsutövarna har också pekat på bilden av 
”invandrarkvinnor” som felaktig och aktivt försökt att förändra den. Att många 
myndighetsutövarna trots detta reflekterar i ordalag som snarare bekräftar än 
ändrar de diskursiva bilderna av ”invandrarkvinnor” kan kanske betraktas som en 
indikation på hur diskurser genomsyrar vårt sätt att uppfatta och tolka världen.  
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