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Abstrakt 

 

I den här uppsatsen lyfts sex arbetskraftsinvandrande kvinnors historier om emigrationen till 

Sverige upp. Kvinnornas berättelser om etableringen, integrationsproblemen, inträdet på 

arbetsmarknaden samt vad flytten har betytt för dem analyseras med hjälp av 

socialpsykologiska teorier om identitet, marginalisering, ojämlikhet samt med hjälp av 

genusteorier. 

 

Av intervjuerna framgår att kvinnorna vare sig de kom från Norden eller södra Europa, aldrig 

såg sig själva som beroende aktörer i beslutet om att emigrera. För många kvinnor var flytten 

någonting de gjorde på grund av äventyrslust men också ett viktigt steg i utvecklandet av 

oberoendet, både ekonomiskt men också sett ur ett könsperspektiv. 

 

Många kvinnor hade under de första åren i Sverige ett Janusansikte, det vill säga att de både 

blickade framåt och bakåt eftersom de fortfarande hade bindningar till sina hemländer. Även 

om kvinnorna mestadels fick sköta integrationen själva, med olika svårigheter framförallt vad 

gäller inträdet på arbetsmarknaden och införskaffandet av kunskap om det nya språket, kände 

de en trygghet i det nya landet vid ankomsten. Nu, många år senare, eller med andra ord efter 

ett helt liv i Sverige, känner många av kvinnorna en sorts andrafiering där de av svenskar och 

av det svenska samhället betraktas som ”de andra”.  

 

Nyckelord: arbetskraftsinvandrare, kvinnor, utanförskap, ojämlikhet, genus, identitet. 
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1. Inledning 

I jämförelse med många av de svenska utvandrarna till Nordamerika, främst USA, under 

perioden 1850-1930, finns det inte mycket material nedskrivet om Sveriges "egna" 

invandrare,
1
 som kom hit efter andra världskriget och speciellt under 1950, 1960- och början 

på 1970-talet. 

 

För drygt ett år sedan skrev jag en uppsats om arbetskraftsinvandringen under 1960- och 

1970-talet till Sverige, där jag satte manliga arbetskraftsinvandrare (från Jugoslavien, 

Grekland och Finland) under lupp.
2
 Männens skildringar om ankomsten och 

integrationsprocessen in i det svenska samhället fick mig att fundera över om kvinnliga 

arbetskraftsinvandrare upplevde situationen på liknande sätt.  

 

Männen berättade att de lätt fick anställningar och att de kunde byta jobb när de ville. För 

många var anställningarna redan ordnade i förväg via deras hemländers ambassader, som 

rekryterade folk för arbete i Sverige. Männen hade också lätt för att vidareutbilda sig till olika 

yrken som efterfrågades på arbetsmarknaden, som t.ex. svetsare, busschaufför och 

lastbilschaufför. Få av männen gjorde någon klassresa dock. Någon stigmatisering upplevde 

männen sällan eftersom de oftast arbetade på segregerade arbetsplatser med invandrare som 

majoritet och där kunskapen om det svenska språket inte var av vikt för att utföra arbetet. En 

av männen avancerade via fackföreningen och kom så småningom att sitta med i 

kommunstyrelsen. De arbetskraftsinvandrande männen hade också hög status bland de 

svenska kvinnorna som såg dem som ett exotiskt inslag i den svenska kulturen. En av männen 

integrerades också genom ingifte med en svensk kvinna. 

 

Denna uppsats ska ses som ett led i att försöka förstå hur kvinnorna som kom till Sverige 

under 1960- och början på 1970-talet själva såg på emigrationen och på sitt inträde in i det 

svenska samhället. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Som invandrare definieras i denna uppsats arbetskraftsinvandrare. Jag är dock medveten om att begreppet 

invandrare är problematiskt eftersom det omfattar en mycket heterogen grupp.  
2
 Stojanovic Zezovic, Daniel, "Arbetskraftsinvandringen under lupp. Några arbetskraftsinvandrares skildringar 

kring ankomsten och integrationsprocessen in i det svenska samhället", Lund 2012. 
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1.1 Historisk bakgrund  

När man talar om invandring till Sverige brukar man börja år 1931, då Sverige blev ett land 

med nettoinvandring, dvs. att invandringen översteg utvandringen. Att många personer 

invandrade till Sverige under denna tidsperiod (1930-talet) berodde delvis på ett stort antal 

svenskar som återvände från USA. Då invandrade ungefär 3 900 personer/år till Sverige.
3
  

 

Under andra världskriget blev Sverige, som var neutralt, ett invandringsland för flyktingar 

från bl.a. Finland, Norge, Danmark och de baltiska staterna. Då kom runt 160 000 flyktingar 

hit och mer än häften av dem stannade kvar. Lättast hade danskar det att utvandra till Sverige 

eftersom Danmark och Sverige då hade en gemensam arbetsmarknad.
4
  

 

Efter andra världskriget drev Sverige i början en restriktiv invandringspolitik mot länder 

utanför Norden. Från och med hösten 1945 kom därför främst många danskar, norrmän och 

islänningar hit. Invandringen från Europa styrdes mycket av vilka länder Sverige hade slutit 

arbetskraftsavtal med. De första länder som Sverige slöt arbetskraftsavtal med i Europa var 

Ungern, Österrike och Italien.
5
 Efter ett tag avskaffades också viseringskravet, dvs. tillståndet 

om att vara i Sverige i högst tre månader innan det krävdes uppehållstillstånd. Under 1940-

talet invandrade ungefär 30 000 personer per år till Sverige.
6
  

 

Efterhand behövde inte heller andra nationaliteter ha visum för att komma till Sverige, t.ex. 

italienare år 1949, turkar och greker år 1952 respektive år 1953, västtyskar år 1954, portugiser 

år 1955, spanjorer år 1959 samt jugoslaver år 1964.
7
 I och med att Sverige år 1951 signerade 

Genèvekonventionen, kom under 1950 och 1960-talet en inström av flyktingar från bl.a. 

Jugoslavien, Tjeckoslovakien, Polen och Ungern. Under 1950-talet kom i genomsnitt 25 000 

personer årligen till Sverige.
8
 

 

Överenskommelsen om en gemensam nordisk arbetsmarknad år 1954, där kravet på pass, 

uppehålls- och arbetstillstånd från nordiska medborgare togs bort, innebar framförallt att ett 

                                                           
3
 Rooth, Jan-Olof, "Refugee Immigrants in Sweden, Educational Investments and Labour Market Integration", 

Lund 1999, s. 24. 
4
 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias, "Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria", Stockholm 2005, s. 

328. 
5
 Svanberg & Tydén, 2005, s. 328. 

6
 Waara, Joacim, "Svenska Arbetsgivareföreningen och arbetskraftsinvandringen 1945-1972", Göteborg 2012, s. 

38. 
7
 Svanberg & Tydén, 2005, s. 328. 

8
 Waara, 2012, s. 38. 
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stort antal finländare invandrade hit under 1960- och 1970-talen, då det var lågkonjunktur och 

ekonomisk kris i Finland.
9
 I skiftet mellan 1960- och 1970-talet kom ungefär 40 000 

finländare årligen till Sverige. Den största anledningen var att lönerna ofta var dubbelt så höga 

här än i Finland.
10

 Den största delen av dessa finländare återvände emellertid hem efter ett tag 

och under åren 1972-1973 översteg utvandringen invandringen av finländare i Sverige.
11

  

 

Då den svenska industrin stod inför ett akut behov av arbetskraft, avskaffades kravet på 

arbetstillstånd fram till 1967, rätten till bosättningstillstånd infördes
12

 och Sverige började 

upprätta informations- och rekryteringskontor i utvandringsländer, med vilka de tecknade 

bilaterala arbetskraftsavtal,
13

 till exempel Jugoslavien och Turkiet.
14

  

 

År 1967 ändrades den liberala inställningen till rekrytering av arbetskraft på grund av 

konjunkturnedgång. Utomnordiska invandrare var nu tvungna att ha ordnat arbete, bostad och 

arbetstillstånd före avfärden till Sverige.
15

 För att komma till Sverige var de också i behov av 

ett arbetserbjudande, vilket krävdes för att på uppehållstillstånd och arbetstillstånd.
16

 Den 

svenska tillverkningsindustrin hade gått tillbaka och arbetskraftsbehovet också.
17

  

 

Fram till 1970-talet styrde således arbetsmarknadsvillkoren i Sverige ursprungsländernas 

invandring. År 1965 kom inte mindre än 50 000 personer till Sverige
18

 och under hela 1960- 

och 1970-talet kom minst 40 000 personer årligen hit.
19

 Den svenska ekonomin expanderade 

och trots att kvinnor hade gjort inträde på arbetsmarknaden var det inhemska 

arbetskraftsutbudet otillräckligt för att undvika flaskhalsar i produktionen.
20

 Mellan åren 

1965-1971 invandrade 34 000 personer från Jugoslavien och åren 1965-1966 respektive 1970-

1971 kom som mest 3000 greker årligen hit.
21

 De flesta invandrare som kom till Sverige blev 

                                                           
9
 http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/arbetskraftsinvandring/historiskt/.  

10
 Hannelius, Ulla, "Drömlandet. Historien om Sverige/Finland och sju finska kvinnor i Borlänge", Borlänge 

2009, s. 24. 
11

 Waara, 2012, s. 39. 
12

 Svanberg & Tydén, 2005, s. 330. 
13

 Frank, Dennis, "Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen: en studie av invandringspolitiken i Sverige 

och rekryteringen av utländska arbetare",  Växjö 2005, s. 122-123. 
14

 Svanberg & Tydén, 2005, s. 330. 
15

 Johansson, Jesper, "Så här gör vi inte i Sverige. Vi brukar göra så här. Retorik och praktik i LO:s 

invandringspolitik 1845-1981", Göteborg 2008, s. 171. 
16

 Waara, 2012, s. 38. 
17

 http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/arbetskraftsinvandring/historiskt/. 
18

 Svanberg & Tydén, 2005, s. 333. 
19

 Waara, 2012, s. 38. 
20

 Essén, Anna, "Svensk invandring och arbetsmarknaden. Återblick och nuläge", Stockholm 2002, s. 4. 
21

 Waara, 2012, s. 41. 
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arbetare. Till exempel var år 1969 ungefär 90 procent av invandrarna som kom från Finland 

och Jugoslavien arbetare och 75 procent av alla invandrare var industriarbetare.
22

 De företag 

som framförallt sökte arbetskraft var SKF, Kockums, ASEA och VOLVO.
23

 Även industrier 

som Gummifabriken och Husqvarna rekryterade arbetskraftsinvandrare.
24

 

 

1.1.2 Invandringsstopp 

Under 1970-talet kom arbetskraftsinvandringen i princip att upphöra även om en del 

arbetskraftsinvandrare fortsatte att komma till Sverige.
25

 Då fanns det mer än en halv miljon 

invandrare i Sverige. Landsorganisationen (LO) och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) 

arbetade för att begränsa den oreglerade arbetskraftsinvandringen.
26

  

 

Ett stopp för företagen att rekrytera arbetskraft utanför Norden infördes år 1972. Arbetare från 

Norden fortsatte dock att söka sig till Sverige, fast i mindre utsträckning. Dessa kom främst 

från Finland.
27

 Nu fick dock de svenska företagen inte värva finländska arbetare utan detta 

blev arbetsförmedlingens uppgift.
28

 

 

Återutvandringen av arbetskraftsinvandrare från 1960- och 1970-talet har varit omfattande 

framförallt från länderna Finland, Grekland och Jugoslavien.
29

 Som exempel kan nämnas att 

av dem som invandrade till Sverige år 1968, hade mer än en tredjedel återutvandrat efter fem 

år och efter femton år nästan hälften.
30

 Fram till år 1972 hade över en miljon av Jugoslaviens 

totala arbetsstyrka på nio miljoner arbetat utomlands i västländer, inte minst i Sverige och i 

Västtyskland. Av dessa återvände endast 300 000 till Jugoslavien.
31

  

 

                                                           
22

 Frank, 2005, s. 13. 
23

 Svanberg & Tydén, 2005, s. 339. 
24

 Frank, 2005, s. 167 och 169. 
25

 Svanberg & Tydén, 2005, s. 337. 
26

 Frank, 2005, s. 13. 
27

 Frank, 2005, s. 87. 
28

 Waara, 2012, s. 123. 
29

 Holmér, Gunnel, "Kosta glasbruk - en etnisk smältdegel? Arbete och arbetskraftsinvandring 1943-1973", 

Växjö 2009, s. 21. 
30

 Waara, 2012, s. 38. 
31

 Resic, Sanimir, "En historia om Balkan. Jugoslavien uppgång och fall", Lund 2006, s. 246. 
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Efter 1970-talet ändrade invandringen karaktär med avseende på ursprungsland men även vad 

gäller motiv bakom invandringen. Invandringen till Sverige kom istället att domineras av 

flykting- och anhöriginvandring.
32

  

 

1.1.3 Kvinnor eller invandrare? 

Hemmafruepoken som nådde sin höjdpunkt i Sverige under 1950-talet upplöstes under 1960-

talet.
33

 Nu kom husmorskontraktet (enförsörjarmodellen) att övergå till ett genuskontrakt 

eftersom kvinnorna började få en dubbelroll genom att de både behövdes som husmödrar och 

som arbetskraft.
34

 Nu kom allt fler kvinnor ut i arbetslivet men vägen in var svår. Särskilda 

kvinnolöner fanns kvar i LO:s avtal ända fram till år 1965 trots att man redan vid LO-

kongressen år 1909 hade tagit ett principbeslut för likalön.
35

 Därefter övergick diskussionen 

till att olika arbeten krävde olika löner. Inom LO/SAF-området avskaffades kvinnolönerna år 

1960, förbud mot kvinnligt nattarbete togs bort år 1962 och år 1971 infördes 

särbeskattningen.
36

 Man försökte också ändra det könsbundna yrkesvalet genom 

ifrågasättandet av de traditionella könsrollerna.
37

  

 

Att kvinnor kom ut på arbetsmarknaden skapade också andra behov, till exempel behovet av 

deltidsarbete och utbyggd daghemsservice.
38

 Först på 1960-talet diskuterades daghemsfrågan 

med fokus på att barntillsynen inte var en kvinnofråga utan också en samhällsfråga, liksom en 

arbetsmarknadsfråga.
39

 

 

I och med att kvinnorna från och med början på 1960-talet, av LO-kongressen började ses 

som en viktig arbetskraftsreserv ur ett ekonomiskt rationalistiskt perspektiv, började det 

vedertagna sociologiska ordet ”könsroll” att dominera tänkandet i ”kvinnofrågor”.
40

 Nu vände 

debatten om dubbelarbetande kvinnors ”problem med tvätten och inköpen och mannen som 

                                                           
32

 Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring (eller som det i denna uppsats benämns, dvs. 

kedjeimmigration) är när en person flyttar till Sverige på grund av att han/hon har en anhörig som har 

uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare. Det gäller ofta make, maka, sambo eller barn under 18 

år. Även adoptivbarn ingår i denna kategori av invandring. 

http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/arbetskraftsinvandring/historiskt/. 
33

 Waara, 2012, s. 97. 
34

 http://www.alltomjamstalldhet.se/historia. 
35

 Hirdman, Yvonne, "Med kluven tunga", Stockholm 1998, s. 20. 
36

 Waara, 2012, s. 97. 
37

 Hirdman, 1998, s. 224. 
38

 Enligt forskaren i ekonomisk historia, Joacim Waara, tog det lång tid innan daghemsservicen var fullt 

utvecklad i Sverige. År 1935 fanns det 2500 daghemsplatser för att uppgå till drygt 20 000 platser år 1965 (2012, 

s. 97).  
39

 Hirdman, 1998, s. 253. 
40

 Hirdman, 1998, s. 159. 

http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/flykting/
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/anhoriginvandring/
http://www.alltomjamstalldhet.se/historia/
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inte ville diska” till en skarpare och en mer feministisk analys, där man diskuterade vikten av 

kvinnors ekonomiska och sociala oberoende och likställdhet.
41

 När det uppstod 

arbetskraftsbrist i Sverige kom också frågan om kvinnor eller invandrare att dominera inom 

LO. I en enkät som gjordes av LO framkom till exempel att drygt en tredjedel av LO-

medlemmarna var negativa till invandrare och det framkom negativa åsikter som att  

”utlänningarna" (vilka 1950 främst var finnar) var "svårare att organisera", "dåliga 

arbetskamrater", "vill ha favör", "tar våra bostäder", "drar ner löner".
42

 

 

1.2 Problemområde, syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att, genom analys av intervjuer med sex kvinnliga 

arbetskraftsinvandrare, analys av tidigare forskning samt analys av några utvalda teorier, nå 

en fördjupad kunskap och förståelse om arbetskraftsinvandringen till Sverige på 1960- och 

början på 1970-talet, ur ett genusperspektiv, det vill säga att se på kvinnors specifika 

erfarenheter av migration och integration i det nya landet. 

 

Följande frågor kommer att behandlas i uppsatsen: 

1) Vilka motiv hade kvinnorna för att flytta och i vilken mån var de självständiga aktörer 

i det beslutet? 

2) Hur upplevde kvinnorna den första tiden i Sverige och hur tog de sig in på 

arbetsmarknaden? 

3) Vilka hinder upplevde kvinnorna för integrationen in i samhället och på 

arbetsmarknaden? 

4) Hur har deras identitetskonstruktion, som kvinna och som invandrare, förändrats över 

tid? 

5)  Vilka upplevelser fanns av ökad rasism och erfarenheter av ändrade maktrelationer 

mellan könen? 

 

1.3 Avgränsning 

Jag har i denna uppsats valt att avgränsa mig till att analysera hur sex kvinnliga 

arbetskraftsinvandrare från tre olika länder i Europa; Jugoslavien, Grekland och Finland, som 

kom till Sverige under perioden 1965-1973, upplevde mottagandet och integrationen, 

utvecklingen av sin könsidentitet samt hur de ser på sin framtid idag. Två kvinnor kommer 

                                                           
41

 Hirdman, 1998, s. 159-160. 
42

 Hirdman, 1998, s. 191-192. 
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från Finland, två från f.d. Jugoslavien (Serbien och Makedonien) och två från Grekland.  Då 

den etniska spridningen speglade olika erfarenheter av migration beslöt jag mig för att sex 

intervjuer var ett lagom urval för ett arbete på den här nivån. Intervjuerna genomfördes i mars 

månad, våren 2013.  

 

I denna uppsats har jag också lyft upp en del om hur invandrarpolitiken ändrades under åren 

då arbetskraftsinvandrarna kom till Sverige men valt att inte mer ingående beskriva vilken 

betydelse olika aktörer som fackföreningar, LO och SAF hade för integrationen, då detta är ett 

område som det finns mycket forskning om. 

 

 

2. Metod, källmaterial och källkritik 

Att välja metod är att skaffa sig de verktyg som man bäst kan införskaffa sig data med för att 

få svar på sina frågor. I undersökningen använder jag mig av den kvalitativa metoden 

eftersom denna metod bäst passar in på mitt syfte och på mina frågeställningar. 

 

Jag har valt att använda intervju som metod eftersom jag anser att jag via denna metod 

kommer de arbetskraftsinvandrande kvinnornas olika tankar och åsikter om mitt valda ämne 

nära, samt utvecklar djupare kunskaper. Enligt historikern Alessandro Portelli i The 

peculiarities of Oral History (1981) är subjektivitet viktigt för muntliga berättelser eftersom 

en persons egen berättelse kan ses som ett faktum och en sanning för den som berättar den.  

 

The credibility of oral sources is a different credibility [---] The diversity of oral 

history consist in the fact that ´untrue´ statements are still psychological ´true´, and 

that these previous ´errors´ sometimes reveal more than factually accurate 

accounts.
43

          

 

Intervjuerna med kvinnorna från Jugoslavien genomfördes på serbiska eftersom 

intervjupersonerna ville detta. Jag gick med på detta för att en intervju på deras hemspråk 

skapade en trygghet i intervjusituationen men också för att jag själv behärskar detta språk. Här 

handlade det således inte om att kvinnorna inte behärskade det svenska språket. 

 

                                                           
43

 Portelli, Allesandro, ”The Peculiarities of Oral history”, Oxford 1981, s. 100. 
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Intervjuerna har genomförts med hjälp av en tematisk intervjuguide
44

 som var konstruerad 

dels för att fånga de arbetskraftsinvandrande kvinnornas minnen men också för att fånga 

samspelet mellan gårdagen och nutiden i deras liv. Inför skapandet av min intervjuguide 

planerade jag och förberedde mig genom att läsa in mig på tidigare forskning om 

arbetskraftinvandringen till Sverige. De teman som jag valt har hjälpt mig att ställa öppna och 

enkla frågor kring vilka kvinnorna själva har kunnat reflektera, för att på så sätt kunna ge mig 

komplexa och innehållsrika svar med många intressanta skeenden och åsikter. 

 

Det finns flera fördelar med att använda sig av denna typ av intervju (tematisk intervju). 

Några fördelar är: 

 

Enable the interviewee to answer questions within their own frame of reference. [...] 

This allows the meaning that individuals attribute to events and relationships to be 

understood on their own terms. Second, it thereby provides a greater understanding 

of the subject´s point of view.
45

 

 

Intervjuguiden var uppbyggd kring några enkla teman som till exempel flyttmotiv, 

upplevelsen av integrationen in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden, förändringar 

av identiteten (könsidentiteten och den etniska identiteten) samt temat om deras nuvarande 

situation och deras framtidssyn. Intervjuguiden har mest fungerat som en "minneslista" för 

mig under intervjuerna. I övrigt har jag låtit mina intervjupersoner styra vad de ansett vara 

viktigt att ta upp samt så har jag givit utrymme för fria funderingar och synpunkter.  

 

Två intervjuer med samma person kan aldrig generera samma intervjusvar och det är det som 

karakteriserar muntlig historia. Muntliga källor ska betraktas som subjektiva eftersom 

innehållet i muntliga källor i högsta grad beror på hur intervjupersonen tolkar frågorna 

han/hon besvarar, stimulansen till att berätta, dialogen och det personliga förhållningssättet till 

intervjuaren och pålitligheten att kunna öppna sig och berätta sin historia. För att 

intervjusituationen ska bli lyckad, menar Portelli att det krävs att intervjuaren accepterar den 

intervjuade och låter honom/henne berätta det han/hon vill berätta, snarare än att intervjuaren 

försöker få intervjupersonen att säga det han/hon vill höra.
46

 Portelli skriver: 

 

                                                           
44

 Se bilaga 1. 
45

 May, Tim, "Social research: issues, methods and process", Buckingham 1997, s. 112. 
46

 Portelli, 1981, s. 103. 
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Communication always works both ways, the interviewee is always - though perhaps 

quietly - studying the interviewer as well as being studied.
47

 

 

 

Mitt källmaterial baserar sig på de uppgifter som de sex arbetskraftsinvandrande kvinnorna 

anförtrott i mina intervjuer med dem och uppgår till 42 sidor transkriberat material. 

 

2.1 Muntliga källor och källkritik  

Även om man brukar säga att muntliga källor i akademisk utövning "är det som historikern 

tillför den kontexten, genom att tillföra frågeställningar, analysmodeller, teorier, kunskap om 

det förflutna och källkritik"
48

 så måste man som forskare fundera över den källkritik som 

finns mot muntliga källor. En källkritik är att muntliga källor är mest trovärdiga desto mer 

samtida de är. Även om kvinnorna är förstahandskällor så kan tidsperspektivet påverka det 

som de minns. Portelli menar att intervjuer bör ses som ett fragment av det som 

intervjupersoner minns. Någon person kan berätta en händelse som pågick under lång tid i 

hans/hennes liv med några ord och någon annan kan berätta om en kort händelse men 

minnesvärd händelse i all evighet. Allt beror på vilken distans eller vilket perspektiv 

intervjupersonen har till händelsen han/hon beskriver.
49

 

 

Ju längre tiden går är det också möjligt att intervjupersoner glömmer bort viktiga händelser 

eller skapar en förvrängd minnesbild. Personerna som berättar är enligt Portelli inte längre 

samma personer som de som deltog i händelserna i en förgången tid. Det handlar inte bara om 

att de blivit äldre utan också om att deras personliga, subjektiva medvetenhet har förändrats, 

liksom den sociala kontext de lever i. Intervjupersonen kan också berätta sin egen berättelse 

ur en kollektiv tradition, det vill säga hur just den gruppen som umgicks med honom/henne 

under den tid händelsen pågick, såg på händelsen. Detta är något som man som intervjuare 

måste vara medveten om, skriver Portelli, och tillägger:  

 

However, informants are usually quite capable of reconstructing their past attitudes 

even when they no longer coincide with present ones .
50

 

 

 

 

                                                           
47

 Portelli, 1981, s. 103. 
48

 Hansson, Lars & Thor, Malin [red], "Muntlig historia", Lund 2006, s. 21 och 29. 
49

 Portelli, 1981, s. 99. 
50

 Portelli, 1981, s. 102. 
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2.2 Urval och dokumentationsstrategier 

Mitt urval är inte en modell av hela populationen kvinnliga arbetskraftsinvandrare i Sverige. 

Digniteten av denna undersökning ligger istället i försöket att ge en djupare belysning av 

några arbetskraftsinvandrande kvinnors möten med ett nytt land, med alla dess nyanser, samt 

deras situation idag.  

 

Då mitt material är baserat på ett strategiskt urval och snöbollsmetoden kan jag självfallet inte 

säga något om representativiteten i mitt material. Strategiskt urval betyder i detta 

sammanhang att jag har vänt mig till invandrarföreningar för att hitta arbetskraftsinvandrande 

kvinnor. Här har invandrarföreningarna utgjort en gate-keeper
51

 genom att de öppnat vägar för 

mig att finna dessa personer. Snöbollsmetoden innebär att en intervjuperson rekommenderar 

en annan person att intervjua.
52

 

 

Intervjuerna tog mellan 30 och 60 minuter per person att genomföra och spelades in med 

ljudupptagare. Alla mina intervjupersoner accepterade att bli inspelade. Ljudupptagaren 

användes dels för att anteckningar under intervjuerna hade varit störande för 

intervjupersonerna men också för att de hade kunnat leda till att man missar minspel och 

graden av emfas i intervjusvaren.
53

  

 

Översättning från "liv" till text är alltid svår. Det är viktigt att citaten hämtade från 

intervjuerna presenteras på så sätt att läsaren får en närhet till de intervjuade, genom deras 

egna uttryckssätt. Jag har därför gjort en väldigt lätt bearbetning av språket. 

 

2.3 Etiska riktlinjer 

Det finns tre etiska riktlinjer som en forskare bör följa. Dessa är informerat samtycke, 

konfidentialitet (anonymitet) samt konsekvenser.
54

 Med informerat samtycke menas att 

intervjuaren, innan intervjun börjar, informerar om undersökningens syfte samt vad 

intervjumaterialet kommer att användas till. Intervjupersonen informeras också om att 

han/hon när som helst kan avbryta sin medverkan
55

 samt att hans/hennes deltagande är 

                                                           
51

 Trost, Jan, "Kvalitativa intervjuer", Lund 2010, s. 140. 
52

 Trost, 2010, s 138 och 141. 
53

 Trost, 2010, s. 74. 
54

 Kvale, Steinar, "Den kvalitativa forskningsintervjun", Lund 1997, s. 107. 
55

 Trost, 2010, s. 125. 
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frivilligt.
56

 Samtliga kvinnor i mitt material gav sitt samtycke via en underskrift.  

Konfidentialitet (anonymitet) betyder att ingen förutom forskaren skall kunna få reda på vem 

som sagt eller gjort vad.
57

 För att skydda mina intervjupersoners identitet har jag därför 

avidentifierat intervjupersonerna och använt pseudonymer [fingerade namn] i uppsatsen. 

Konsekvenser innebär att forskaren uppmärksammar följderna av en intervjuundersökning, 

det vill säga funderar över vad det innebär för intervjupersonerna att deras berättelser kommer 

på pränt. Vad jag kan utläsa från intervjupersonerna har det enbart lett till positiva 

konsekvenser eftersom de varit affirmativt inställda till att andra människor ska få läsa om 

deras liv och på så sätt få en bättre förståelse för vad de gick igenom. 

 

Empati i intervjusituationen är viktigt för att uppnå en subjekt - subjektrelation i intervjuerna. 

Detta betyder inte att man skall vara jämställd, utan att man ska acceptera att intervjupersonen 

är expert på sig själv och sin situation.
58

 Trots att jag själv har ursprung i ett annat land och 

har en viss förförståelse för hur det var att vara arbetskraftsinvandrare, då mina mor- och 

farföräldrar är förstagenerationens arbetskraftsinvandrare i Sverige, har jag hela tiden varit 

medveten om att inte identifiera mig för mycket med mina intervjupersoner och därmed 

förlora mitt granskande perspektiv på den kunskap som jag har fått.  

 

2.4 Intervjusituationen 

För att intervjupersonerna skulle känna sig säkra i intervjusituationen, genomfördes 

intervjuerna antingen hemma hos dem eller på en neutral plats, i detta fall ett stadsbibliotek. 

Intervjuerna genomfördes under perioden 14-27 mars år 2013. 

 

Det var lätt för mig att bli accepterad av de arbetskraftsinvandrande kvinnorna. Jag upplevde 

dem alla som unika personer med unika upplevelser och betonade hur viktiga och centrala 

deras intervjuer var för mitt uppsatsarbete. Kvinnorna tyckte att det var mycket intressant att 

en ung man intresserade sig just för kvinnors situation. För att få tillit och god kontakt med 

mina intervjupersoner, öppnade jag mig också för dem och berättade att jag var så kallad 

tredjegenerationens arbetskraftsinvandrare. Detta småpratande bröt isen.  

                                                           
56

 Denscombe, Martyn, "Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna", Lund 2011, s. 197. 
57

 Trost, 2010, s. 61-62. 
58

 Trost, 2010, s. 91-93. 
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Intervjuerna ledde aldrig till några problem av karaktären att intervjupersonerna berättade om 

händelser och ting som de antog att jag som invandrare eller som "en av deras egna" kände 

till, eftersom jag alltid var noggrann med att ställa följdfrågor på det jag inte förstod. 

 

Innan intervjuerna genomfördes hade jag också läst på om intervjuteknik och var därför också 

noggrann med att jag som intervjuare skulle undvika att "påstå eller föreslå, utan fråga" 

eftersom påståenden hade kunnat leda till att intervjupersonerna skulle hålla med mig även 

om de inte var av samma uppfattning.
59

  

 

2.5 Analysverktyg 

Bearbetning, analys och tolkning av datamaterial av intervjuer är ofta avhängiga av den 

enskildes personliga tycke och smak.
60

 Det är dock viktigt att som forskare redovisa hur man 

analyserat sitt material för att läsaren ska kunna ta ställning till det "empiriska underlagets 

beskaffenhet".
61

 

 

Min bearbetning av intervjuerna har skett i flera steg och för att kunna urskilja mönster i mitt 

material har jag läst mitt material åtskilliga gånger. Bearbetningen och analysen har varit 

tidskrävande eftersom det krävts tid att tankemässigt kunna arbeta mig in i materialet. 

 

Jag har analyserat intervjuerna efter frågeställningar och teman i min intervjuguide, därefter 

har jag analyserat intervjuerna efter likheter och skillnader, individuella egenskaper och jag 

analyserade också intervjuerna med åtanken att finna rariteter, vad gäller nyckelord. För att 

göra materialet hanterbart skapade jag hela tiden rubriker i analysdelen. Många citat hamnade 

under flera rubriker i början men efterhand utkristalliserades det viktigaste som jag ville lyfta 

fram i denna uppsats. Genom att analysera mitt material på olika sätt åtskilliga gånger, eller 

om man så vill, med olika glasögon, har rubriker till denna uppsats utkristalliserats efterhand. 

 

 

 

 

                                                           
59

 Trost, 2010, s. 105. 
60

 Trost, 2010, s. 149. 
61

 Ehn, Billy, "Livet som intervjukonstruktion" i Tigerstedt, Christoffer & Roos, J.P & Vilkko, Anni [red] 

"Självbiografi, kultur, liv, levnadshistoriska studier inom human- och samhällsvetenskap", Stockholm 2012, s. 

205. 
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3. Tidigare forskning  

Migrationsforskningen om arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige på 1960- och 1970-

talet var ett forskningsområde med stor dignitet på 1980-talet och början på 1990-talet. 

Forskarna var då främst intresserade av att undersöka hur flytten till och situationen i det nya 

landet hade påverkat arbetskraftsinvandrarna, som då befann sig mitt i den omvälvande 

situationen, som kan inträffa då man flyttar till ett annat land.  

 

Migrationsforskningen på 1980-talet behandlade länge kvinnor som obetydliga och 

betydelselösa aktörer. Oftast framställdes kvinnor som medföljare till sina makar, utan att ha 

delaktighet i beslutet att emigrera. De var så kallade beroende aktörer.
62

  

 

Nationalekonomerna Jan Ekberg och Björn Gustafsson skriver i boken Invandrare på 

arbetsmarknaden (1995) att beslutet att flytta till ett nytt land ofta är ett stort beslut som gör 

att de som vill utvandra måste väga uppoffringar mot förväntade fördelar. Besluten fattades på 

den tiden ofta, menar forskarna, på ofullständig information som oftast kom från tidigare 

invandrare. Besluten var dessutom många gånger familjebeslut, eftersom de övriga 

familjemedlemmarna kom senare, dvs. som så kallade kedjeimmigranter.
63

 Besluten fattades 

också enligt Ekberg och Gustafsson genom att väga relativt välkända nackdelar i hemlandet 

mot ofullständigt förväntade fördelar i landet man utvandrade till. Möjligheterna till att få 

arbete i det nya landet var centrala vid beslutssituationen. Invandrarna kunde ha ändamålet att 

bara stanna en kortare period i det nya landet eller att stanna för evigt. Ekberg och Gustafsson 

kommer vidare fram till att de som flyttade till Sverige oftast var unga människor.
64

 

Författarna uppger också att invandrarna som kom från södra Europa och Finland, främst på 

1960-talet, hade betydligt lägre levnadsstandard i sina hemländer jämfört med Sverige.
65

 

 

Journalisten Stefan Larsson skriver i boken Vi kom för en tid - stannade hela livet: 

Arbetskraftsinvandrare i Göteborg berättar (2011) att kvinnor och män sökte olika frihet 

genom migrationen. Männen sökte en frihet genom att få möjlighet att bryta traditioner (t.ex. 

vad gäller val av arbete) av att inte gå i sina fäders fotspår
66

 medan friheten för kvinnorna mer 

                                                           
62

 Gustavsson, Camilla, "Av egen kraft. Invandrade kvinnors berättelser om inträdet i det svenska", Stockholm  

2006, s. 21. 
63

 Ekberg, Jan & Gustafsson, Björn, "Invandrare på arbetsmarknaden", Kristianstad 1995, s. 15 och 16. 
64

 Ekberg & Gustafsson, 1995, s. 16. 
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 Ekberg & Gustafsson, 1995, s. 29. 
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 Larsson, Stefan, "Vi kom för en tid - stannade hela livet: Arbetskraftsinvandrare i Göteborg berättar", 

Göteborg 2011, s. 14. 



14 
 

handlade om en frigörelse från den patriarkaliska familjestrukturen i sitt hemland och om 

kvinnors rättigheter. Därför blev den inre resan ibland längre för kvinnorna än den yttre,
67

 

konstaterar Larsson. Enligt intervjuerna i boken var de flesta som kom till Sverige, oavsett om 

det framförallt handlade om arbete eller äventyr, ”jordnära vagabonder”, som visste att de inte 

kunde kräva för mycket äventyr i ett avancerat industriellt samhälle, där det var viktigt att 

kavla upp ärmarna och kämpa.
68

 De tog industrijobb och då de ofta hamnade på segregerade 

arbetsplatser, där till och med förmännen talade deras modersmål, hann de aldrig utveckla det 

svenska språket.  

 

Sociologen Aleksandra Ålund, vars forskningsgrupp främst var jugoslaviska 

arbetskraftsinvandrare och som koncentrerade sig på etnicitetens betydelse, skriver i boken 

Skyddsmurar (1985) att många arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige, planerade att 

stanna några år, tjäna ihop pengar och sedan återvända. Detta bidrog till att många av dem 

levde i "tillfällighetens permanens", med bindningar till de båda länderna. Detta drabbade 

främst förstagenerationen arbetskraftsinvandrare. Enligt Ålund befann de sig bokstavligen på 

väg mellan dessa olika länder. Ålund beskriver också att det i invandrarkretsarna växte upp 

olika "invandrarkulturer”. I dessa kulturer var det främst familj, släkt och vänner som stod för 

den sociala kontinuiteten.
69

 Ett utmärkande drag för arbetskraftsinvandrarna var just att deras 

familjer var centrum i deras liv. Ålund skriver också att då många arbetskraftsinvandrare var i 

ett underläge gentemot omvärlden i invandringsländer, utvecklade många av dem 

skyddsmurar, dvs. kulturella barriärer mot "utgrupper" (i detta fallet svenskarna). Avsikten 

med skyddsmurarna var dels ett sätt att bevara den etniska identiteten men också att fungera 

som protest och försvar mot diskriminering och rasism.
70

 Trots att många av 

arbetskraftsinvandrarna hade investerat i mark och hus i hemlandet, återvände få eftersom de 

enligt Ålund vande sig vid livet i Sverige, med bättre materiell standard, tryggare 

arbetsförhållanden och politisk frihet. De flesta började att bygga upp sin och sina barns 

framtid i det nya landet.
71
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70

 Ålund, 1985, s. 14. 
71

 Ålund, 1985, s. 23-27. 



15 
 

I boken Lilla Juga (1991) undersöker Ålund arbetskraftsinvandrande kvinnors erfarenheter, 

rädslor och drömmar i en stockholmsförort som hon väljer att kalla "Lilla Juga".
72

 Första 

vågen av dessa jugoslaver eller ”jugosvederi” (juggesvennar) som Ålund kallar dem, var män; 

som både kom från landsbygd och städer. Männens fruar emigrerade till Sverige efteråt. Som 

grupp var jugoslaverna i Lilla Juga splittrade med hänsyn på etnisk tillhörighet, 

klasstillhörighet, olika slags kulturella men också individuella erfarenheter. När de nu kom att 

bo på samma ställe och oftast arbeta på samma fabrik, som låg i närheten av deras 

bostadsområde, skapades en gemenskap dessa jugoslaver emellan. De var alla invandrare, 

talade samma språk (serbokroatiska) och gentemot det svenska samhället var de i 

utanförskap.
73

 Ålund ägnar i denna bok mycket fokus på de kvinnliga sociala nätverkens 

betydelse och deras framväxt. Hon konstaterar bland annat att de subkulturer som kvinnorna 

kom att utveckla på arbetsplatserna och deras väninnegemenskap hade stor betydelse för 

inordning och nyordning i en kulturell kontinuitet med traditioner.
74

 

 

Pedagogerna Baysan-Bennerstam, som inriktade sig på att undersöka turkiska 

arbetskraftsinvandrare från landsbygden, skriver i sin bok Kulturell förståelse (1990) att 

arbetskraftsinvandringen främst skedde som en kedjeimmigration. Enligt forskarna blev 

arbetskraftsinvandrarna främst synliga som annorlunda, d.v.s. som människor med en 

främmande och emellanåt svårförståelig kultur när de kom i kontakt med det övriga 

samhället.
75

 Svenskarnas brist på kunskap om invandrarnas hemländer, kultur och livsmönster 

ledde till att det ibland uppkom etnocentriska uppfattningar. Turkarna, liksom jugoslaverna 

som Ålund skriver om, hade planer på att återvända till sitt hemland, skriver Baysan-

Bennerstam, men stannade ändå kvar i Sverige. Enligt forskarna var överlevnadsstrategin för 

detta val att, glorifiera sina hemländer, kultur och livsmönster, dess normer och värderingar, 

på grund av hemlängtan.
76

 De första åren i Sverige handlade mycket om tankar och planer på 

att återvända, men efter några år i Sverige blev planerna viljesvagare och turkarna sköt hela 

tiden fram på tiden för återutvandring. När de åkte på semester till sitt hemland, så kände de 

sig främmande där, vilket enligt Baysan-Bennerstam kan ses som ett tecken på assimilering i 

Sverige.
77
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Forskarna undersökte också turkarnas bostads- och levnadsförhållanden, vilket de menar 

kunde appliceras på alla arbetskraftsinvandrare oavsett hemland. Enligt dem bodde många 

invandrarfamiljer trångt, jämfört med hur de hade bott i sina hemländer.
78

 Livet i Sverige 

handlade mycket om att spara pengar för att kunna återvända. De hushöll därför med 

pengarna på ett annat sätt än svenskarna t.ex. genom storkok och genom att storsyskon 

passade barnen, istället för att nyttja daghem.
79

 Väldigt lite pengar lades ned på nöjen och 

möbler. Rymliga och bra bilar däremot var viktiga för arbetskraftsinvandrarna. De användes 

till åka ner till hemländerna på semestrarna.
80

 Många familjer skickade dessutom pengar hem 

till kvarvarande släktingar i hemländerna och/eller investerade i hus i sina hemländer som en 

säkerhet för när ålderdom kom och då de kunde återvända. Att skicka pengar till släktingar i 

hemländerna var mest aktuellt för arbetskraftsinvandrarna de första åren i Sverige. Efter det 

att familjerna hunnit bo i Sverige ett tag, användes merparten av de intjänade pengarna för 

livet i Sverige.
81

 

 

Sociologen Wuokko Knocke bryter i sin bok Invandrade kvinnor i lönearbete och fack  

(1986) "den tredubbla strukturella underordningen" dvs. det tredubbla förtrycket ur klass,- 

kön och minoritetsperspektiv eller de stereotyper och den reduktionistiska synen på  

invandrarkvinnor genom att ge en variationsrik bild bestående av starka och resursrika 

kvinnor. Knockes intervjuunderlag består av 111 kvinnor från Finland, Jugoslavien, Grekland 

och Chile. Enligt Knocke är könsstrukturerna i hemländerna, innan ankomsten till Sverige, 

viktiga för förståelsen av kvinnornas sätt att se på kön i ett samhälleligt och kulturellt 

perspektiv. Enligt Knocke var finska kvinnor formellt likaberättigade när de emigrerade till 

Sverige. De fick till exempel tidigt rösträtt, redan år 1906 och de jämställdes med männen i 

äktenskapsbalken från år 1929. Jämställdheten för finska kvinnor i arbetslivet kom dock sent. 

Det var till exempel först år 1962 som Finland anslöt sig till "Internationella 

arbetarorganisationens konvention" (ILO-konventionen) om lika lön för män och kvinnor.
82

 

Vidare var det också vanligt att "kvinnorna utförde det praktiska arbetet medan männen [...] 

(utförde) de ledande arbetsuppgifterna".
83

 De jugoslaviska kvinnorna som efter andra 

världskriget hade fått laglig jämlikhet med männen politiskt, socialt och ekonomiskt, löd 

fortfarande under "zadruga", det vill säga den traditionella familjeklanens mönster, med en 

                                                           
78

 Baysan & Bennerstam, 1990, s. 41. 
79

 Baysan & Bennerstam, 1990, s. 42. 
80

 Baysan & Bennerstam, 1990, s. 43-45. 
81

 Baysan & Bennerstam, 1990, s. 46-47. 
82

 Knocke, Wuokko, "Invandrade kvinnor i lönearbete och fack", Stockholm 1986, s. 41. 
83

 Översatt citat hämtat från Kavonius, 1975, s. 59 i Knocke, 1986, s. 42. 



17 
 

patriarkal ordning där manskön och ålder angav positionen inom familjen.
84

 I Jugoslavien 

fanns en segmentering av arbetsmarknaden i en kvinnlig och en manlig del samt en 

hänvisning för kvinnor till yrkesområden med "dålig social värdering" och därmed också en 

"förklädd diskriminering".
85

 Historikern Sanimir Resic skriver i sin bok En historia om 

Balkan: Jugoslaviens uppgång och fall (2006) att år 1970 var t.ex. cirka 35 procent av 

kvinnorna i Jugoslavien i lönearbete och jobbade då främst inom den sociala och offentliga 

sektorn samt inom service och handel.
86

  

 

Även i Grekland rådde enligt Knocke den förhärskade uppfattningen att mannen var 

överlägsen kvinnan.
87

 Först 1983 togs t.ex. hemgiften bort och då fick kvinnorna lika rätt att 

bestämma i familjeförhållanden och över barnens uppfostran. Här rådde det liksom i de 

jugoslaviska familjerna, stark familjesammanhållning. Under samma årtionde var enbart 30 

procent av kvinnorna i Grekland i lönearbete och kvinnornas ofördelaktiga ställning på 

arbetsmarknaden speglades också av att arbetslösheten var större bland dem.
88

  

 

Knocke nämner också att kvinnorna skiljde sig åt i flyttningsmotiven. Medan de finska 

kvinnorna främst nämner äventyrslystnad, lusten att hitta bättre arbete och att de bara kom 

tillfälligt, uppger jugoslaviskorna, då många av dem var gifta innan emigrationen att de följde 

sina män, ibland efter männens ensidiga beslut eller också efter gemensamma 

ställningstaganden men att kvinnornas egna motiv: utsikten till eget lönearbete alltid fanns 

där. Grekinnorna kom oftast hit för att gifta sig med en grekisk man som redan bodde och 

arbetade i Sverige.
89

 Det var vanligt just för de grekiska kvinnorna att lämna kvar barnen i 

Grekland hos släktingar, för att arbeta ett tag i Sverige.
90

 

 

Ytterligare ett konstaterande som Knocke gör är att arbetskraftsinvandrande kvinnor inte alltid 

kom ut på arbetsmarknaden direkt och detta berodde dels på deras väntan på arbetstillstånd 

eller barnafödsel.
91

 Många av kvinnorna såg sina arbetsplatser som en social arena där de 

kunde samtala med varandra även om samtalens mängd varierade, främst för dem som 
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arbetade på ackord, för att de ville nå rimlig förtjänst.
92

 Dessa sociala umgängen, med det 

närmaste arbetsgänget under arbetstid eller under raster, gjorde att de jugoslaviska och de 

grekiska kvinnorna skapade ett "informellt arbetarkollektiv" och en egen frizon undan 

männens kontroll. Finska kvinnor däremot tolkade inte sin grupptillhörighet på 

arbetsplatserna via det sociala umgänget, utan genom arbetet. De ansåg sig istället tillhöra det 

formella arbetarkollektivet, vilket enligt Knocke kan ha att göra med att finska kvinnor längre 

haft en tradition av lönearbete och därmed också ett större arbetarmedvetande än t.ex. 

jugoslaviskorna och grekinnorna.
93

 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter  

Det som tas upp i tidigare forskning och mina teoretiska resonemang som presenteras nedan, 

inbegriper strukturella och kulturella förhållanden samt socialpsykologiska analyser för att ge 

en heltäckande bild av de arbetskraftsinvandrande kvinnornas situation. De angriper också på 

ett eller annat sätt frågor som rör arbetskraftsinvandrande kvinnors identitetsutveckling och 

nya villkor som uppstår i och med migrationen. Genom att sätta dessa teorier i relation till 

kvinnornas berättelser får man en ökad förståelse för deras handlingar. 

 

4.1 Identitet 

Identitet är ett svårdefinierat begrepp som ofta används oklart och opreciserat. Jacobson (i 

Ramström) skriver att identitetsbildningen kan ses som  

 

en process som utvecklar förmågan att bevara förmågan att bevara hela den 

psykiska organisationen - trots ökande strukturbildning, differentiering och 

komplexitet - som en synnerligen individualiserad men ändå koherent enhet som på 

varje stadium i den mänskliga utvecklingen uppvisar riktning och kontinuitet.
94

 

 

Till slut ska det mångfacetterade identitetsarbetet leda till att individer blir infogade i ett 

socialt sammanhang som ”både bekräftar att individen är [...] och bekräftar vem individen är i 

förhållande till andra.
95
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Sociologen Bertil Nelhans skriver i antologin Flerkulturell kompetens (1980) med 

utgångspunkt i antropologerna Gordon och Grosins undersökning av identitetsupplevelsen hos 

judar i Stockholm,
96

 att individer kan ha dubbel identitet som både kan vara positiv och 

negativ beroende på hur en individ klarar av situationen. Nelhans skriver: 

 

Hon [människan] ser sig själv från två håll, speglar sig i två olika speglar, får en 

dubbel medvetenhet.
97

 

 

Nelhans hävdar att dubbel identitet kan förstås på två sätt. Antingen genom 

personlighetstypen "den flexible" som ser sin situation med dubbel identitet som något 

positivt, befordrande och vidgande eller genom personlighetstypen "den auktoritäre", där 

dubbel identitet inte ses som något positivt och där reaktionerna oftast blir överdrivet 

chauvinistiska eller leder till förnekande av sin minoritetstillhörighet.
98

 

 

4.2 Marginalisering och stigma 

Sociologen Norbert Elias beskriver i boken Etablerade och outsiders (2010), konflikt och 

maktkamp mellan de ”etablerade”, de gamla familjerna, och de nyinflyttade, så kallade 

”outsiders” i ett vanligt bostadsområde i en engelsk industristad, när arbetare från London 

flyttade dit och försökte anpassa sig till stadsdelen. Studien visar på att i figurationer mellan 

två grupper; etablerade och outsiders, så kan den ena gruppen som är väletablerad och som 

innehar maktpositioner, stigmatisera den andra gruppen som inte är etablerad som grupp. Den 

etablerade gruppens maktställning menade Elias hade sin grund i de etablerades större 

kapacitet för sammanhållning men också för att de kunde hantera den sociala 

kontrollmekanismen. De etablerade kände sig utsatta för ett trippelangrepp - mot sin 

gruppkarisma, mot sina gruppnormer och mot sina monopoliserade maktresurser och uteslöt 

därför outsiders.
99

 Medlemmarna av outsidergruppen sågs som oförmögna att följa dessa 

normer.
100

 Denna stigmatisering gjorde att de etablerade invånarna kunde bevara sin 

gruppidentitet och hävda sin överlägsenhet gentemot outsidergruppen.
101

 Trots att de flesta 

inom outsidergruppen inte förstod varför de som tillhörde gruppen etablerade, såg ner på dem 
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och stigmatiserade dem, kom de efter ett tag att acceptera att de tillhörde en sämre sort 

människor.
102

 Härifrån drog Elias tesen att förmågan till sammanhållning är fundamentet för 

en grupps maktställning. Enligt Elias fungerar moralisk stigmatisering som en allmänt 

förekommande maktteknik i alla konflikter där det finns en etablerad och dominerande grupp 

och en underordnad, dominerad grupp, t.ex. mellan ett lands etniska befolkning (i detta fall 

engelsmän) och nyinflyttade (engelsmän från andra orter), mellan kvinnor och män osv.
103

 

 

4.4 Ojämlikhet och diskriminering 

Enligt statsvetarna Kristina Boréus och Ulf Mörkenstam
104

 utsätts invandrare för subtila 

former av ojämlikhet i arbetslivet. Dessa syns i ojämlikheten i befattningar och löner. 

Könsmärkning av arbetsuppgifter och sorteringsmekanismen svensk/invandrare syns ofta på 

arbetsmarknaden. Detta skapar otrygghet för att bryta normen "som invandrare bland 

svenskar, eller som kvinna i en mansdominerad arbetsplats".
105

 Otryggheten i sin tur 

konserverar könsarbetsdelningen. Alla dessa förhållanden hänger samman och förstärker 

varandra, menar forskarna. Mycket av ojämlikheten bygger på att lönekriterierna missgynnar 

invandrare och då framförallt lönekriteriet "den allmänna kompetensen", där en viktig del är 

kommunikationsförmågan.
106

 Det handlar om "hur svenska talat lika väl som ett modersmål 

tenderar att bli kulturellt kapital och premieras i form av lön eller bidrar till en styrning mot 

vissa befattningar". Även lönekriterierna kreativitet/idérikedom, initiativförmåga samt 

intresset att utveckla sig själv och verksamheten är till invandrarnas nackdel, menar forskarna,  

eftersom invandrare kanske känner otrygghet och/eller är rädda för att framstå som kritiska 

mot arbetsgivaren.
107

 Forskarna menar att när man gör en analys utifrån subtila och 

vardagsnära former av ojämlikhet (diskriminering) tillsammans med det övergripande 

mönstret av lön och arbetsuppgifter, kan man diskutera ojämlikhet som ett strukturellt 

förtryck. De beskriver detta genom metaforen "fågelburen". De skriver: 

 

Om vi studerar en fågel i bur och bara tittar på en spjäla i taget, förstår vi inte 

varför fågeln inte kan flyga sin väg.  [...] Studerar vi däremot alla spjälor på samma 

gång kan vi förstå hur de tillsammans hindrar fågelns rörelsefrihet.
108
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4.3 Genus  

Genus och kön är inga naturgivna eller oföränderliga kategorier som i sig skulle kunna 

förklara ojämlikhet och utanförskap. Genus och kön skapas i social kontext och inordnas i en 

hierarkisk struktur utifrån olika mekanismer som skapar skillnader, kategoriserar och 

utsorterar.
109

 

 

Inom genusforskning används ofta begreppet könsmaktsordning, myntat av historikern och 

professorn i kvinnohistoria, Yvonne Hirdman, som syftar på en teoribildning vars hypotes är 

att män är överordnade kvinnor som grupp. Enligt Hirdman grundar sig genussystemet på två 

principer: dikotomi (isärhållande
110

 av män och kvinnor) och hierarki
111

 (där det ena könet ses 

som överordnat och det andra som underordnat, ojämn maktordning). 

 

Den amerikanske historikern Joan Wallach Scott, som specialiserat sig på genushistoria, lyfter 

i boken Gender and politics of history (1998) fram att genus uppstår och skapas genom 

genuskonstruktioner i relationen mellan kön, där män och kvinnor tillskriver de olika könen 

skillnader och genom att signifiera relationers maktbefogenheter.
112

 Enligt Scott sker 

genusanalysen på fyra nivåer; inom kulturella, normativa, institutionella och subjektiva 

identiteter. Inom det kulturella området skapas genus genom religiösa och vetenskapliga 

idéer, inom det normativa området genom samhällets och lagstiftningens tankar om män och 

kvinnors roller, inom det institutionella området genom institutioner och organisationer, som 

till exempel arbetsmarknad och praxis och inom det subjektiva området genom de roller de 

tilldelas i sina privatliv. Enligt Scott verkar inte dessa områden oberoende av varandra utan de 

samverkar och påverkar varandra i bildandet av genus.
113
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5. Presentation av intervjupersonerna 

Ingria, från Finland, 59 år gammal idag, arbetar deltid och är sjukpensionär resten av tiden, 

kom ensam till Sverige år 1973. Hon kom hit som 19-åring och var utbildad 

kostymsömmerska i Finland. Ingria emigrerade för att hon var nyfiken och ville uppleva 

något nytt. Hon stannade kvar när hon hade bildat familj och börjat arbeta. Hon jobbade ett 

kort tag på Felix i Eslöv och därefter arbetade hon på Öresundsvarvet i Landskrona, ända tills 

dess att varvet lades ner. 

 

Liisa, från Finland, 64 år och pensionär idag, kom till Sverige år 1973 med sin man. Hon kom 

hit som 25-åring. I Finland hade hon fast jobb. Hon emigrerade först till Danmark år 1966, där 

hon och hennes familj bodde i sju år. Därefter fick Liisas man anställning i Sverige och de 

flyttade till Landskrona. Liisa har arbetat inom vården och tagit hand om handikappade och 

utvecklingsstörda. Hon arbetade också ett tag på hotell Öresund i Landskrona. 

 

Suzana, från (Jugoslavien) Serbien, 62 år och pensionär idag, kom till Sverige år 1971. Hon 

kom som 20-åring. I Serbien bodde Suzana med sin man och sina två barn i en lägenhet i 

centrala Belgrad. Suzana emigrerade hit med barnen efter det att hennes man redan några 

månader tidigare hade fått arbete på Gummifabriken i Helsingborg. Suzana arbetade inte vid 

tillfället innan emigrationen. I Sverige arbetade hon dels som ackordsarbetare på Järnkonst, 

där man tillverkade lampor och även som städerska på Öresundsvarvet i Landskrona.  

 

Jelena, från (Jugoslavien) Makedonien, 69 år och pensionär idag, kom till Sverige år 1968. 

När hon emigrerade till Sverige var hon 24 år gammal. I Makedonien bodde hon med sin man 

och sina två barn i en liten serbisk by utanför huvudstaden Skopje. Hon kom hit med barnen 

efter det att mannen två år tidigare hade kommit till Sverige för att arbeta. Innan Jelena kom 

till Sverige arbetade hon på en restaurang. I Sverige tillbringade hon merparten av sitt 

arbetsliv på en gummifabrik i Helsingborg, där hon som kontrollör fick sortera stövlar. Hon 

arbetade dessutom ett år på Findus i Helsingborg. 

 

Corinne, från Grekland, 60 år och pensionär idag, kom till Sverige år 1971. I Grekland bodde 

hon i en liten by i norra Grekland, nära staden Thessaloniki, där hennes familj odlade tobak. 

Corinne var sömmerska i Grekland och sydde skor. Hon var 19 år gammal när hon kom hit. 

Corinne emigrerade hit efter att hon gift sig med en grekisk man som redan varit bosatt i 
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Sverige sedan år 1966. Hon kom till Sverige på grund av kärleken. Hon har arbetat på 

Gummifabriken i Helsingborg men även som städerska på olika ställen i Helsingborg. 

 

Alexandra, från Grekland, 68 år och pensionär idag, kom till Sverige år 1965. Alexandra kom 

också från en liten by i norra Grekland, nära staden Thessaloniki. I hennes by odlades 

framförallt tobak och vete. Hon var 20 år gammal vid ankomsten och kom hit tillsammans 

med sin man. Alexandras man kom till Sverige fem månader innan henne. Alexandra och 

hennes man kom hit för att de hade hört att det var lätt att få jobb och för att de ville tjäna 

ihop pengar. I Sverige arbetade Alexandra på Höganäsbolaget, där man som anställd fick 

utföra tunga lyft. 

 

 

6. Resan mot friheten  

6.1 Olika flyttmotiv - beroende på det land kvinnorna emigrerat från 

Skälen till migration är mångfacetterade och komplexa. Det kan handla om att förbättra sin 

sociala status, att finna utvecklingsmöjligheter, kunna uppnå högre studier osv. Att de 

arbetskraftsinvandrande kvinnorna som jag intervjuat var obetydliga och betydelselösa 

aktörer, oftast medföljare till sina makar och utan att ha delaktighet i beslutet att emigrera är 

ingenting som jag har kunnat få reda på av mina intervjupersoner som främsta skälet till 

migrationen. De var, i motsats till det som framkom av 1980-talets forskning kring migration, 

i högsta grad självständiga aktörer. De tog som Knocke skriver gemensamma 

ställningstaganden om flytten med sina män samt så hade de egna motiv som t.ex. utsikten till 

ett lönearbete. Liksom Knocke skriver går av mina intervjusvar att utläsa att finländskorna 

främst emigrerade till Sverige på grund av äventyrslust. Finländskan Ingria berättar:  

 

Jag köpte en enkelbiljett. Jag hade inte mer pengar. Friskt vågat, hälften vunnet 

hahaha. (Ingria) 

 

När Ingria hade beslutat sig för att flytta var hennes bror den enda som visste om detta. När 

hennes mamma fick reda på det var hon inte alls positiv och enligt Ingria har hon aldrig 

förlåtit henne för detta. 

 

En gång har hon sagt till mig när jag åkte från Finland hit tillbaka från semestern,  

det var tidigt på morgonen, så skickade hon alla änglarna med mig. En gång har 

hon sagt det, under fyrtio år. (Ingria) 
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Ingria menar också att ytterligare bidragande orsaker till flytten var att det var svårt att få jobb 

i Finland och att det var låga löner inom hennes yrkesområde. Innan hon valde att flytta till 

Sverige sade hon därför upp sig på sitt jobb, då hon inte fick löneökning.  

 

Jag hade min symaskin med mig. Jag var nitton. [...] Jag var utbildad till 

kostymsömmerska och det var väldigt låga löner. Jag kände att där jag jobbade då, 

så jag var en sån här avlösare i den fabriken. Vi sydde herrkostymer och då kände 

jag att jag ville ha mer betalt än de som bara sydde en enda söm. (Ingria) 

 

Finländskan Liisas äventyrslust fick henne och hennes man att först åka till Danmark år 1966. 

De bodde där i sju år innan hennes man fick arbete i Sverige och de bestämde sig för att flytta 

hit. Planen var varken att stanna kvar i Danmark eller senare i Sverige. 

 

Det var inte meningen att jag skulle flytta någonstans, jag skulle ju bara ha lite 

äventyr jag och min man och ja. [---] Men jag var också ung. [---] Jag var arton.   

[---] Jag hade jobb i Finland, fast jobb. (Liisa) 

 

 

Jugoslaviskorna Suzana och Jelena var gifta och hade barn innan de kom till Sverige. De 

intervjuade grekinnorna, Corinne och Alexandra, gifte sig i Grekland med grekiska män som 

kom på semester och som redan hade arbetat en period i Sverige. Grekinnorna bildade familj 

först när de kom till Sverige. När deras män redan några år tidigare hade åkt till Sverige för att 

arbeta så bestämde sig också de för att följa efter männen. Man kan som Ekberg-Gustafsson 

menar, se kvinnorna som kedjeimmigranter men bör inte glömma bort att dessa kvinnor också 

fattade sina beslut på grund av kärleken. En viktig sak som framkommer tydligt i intervjuerna 

med de sydländska kvinnorna är att de, trots att mycket forskning (t.ex. Ålund) visar på att de 

har levt och kanske fortfarande lever i patriarkala strukturer, så har de utvecklat egna 

strategier för hur de ska få igenom sin vilja. Corinne berättar följande:  

 

Ni [svenskar] tror det [våra män bestämmer allt] och våra män tror det. Vill vi 

något säger vi en sak nu, och sedan lite till nästa dag och den tredje dagen säger vi 

hela meningen. Mannen sätter det i huvudet och smälter det om man gör så. Varför 

skall man bråka direkt? Vill man någonting så skall man alltid ta genvägen. Då 

skrattade de och efter att de sett filmen, det stora, feta, grekiska bröllopet så fattade 

de hur det fungerar mellan grekiska män och kvinnor. (Corinne) 

 

6.2 Ankomsten till Sverige och livet här 

Samtliga arbetskraftsinvandrande kvinnor berättar i intervjuerna att de fick en väldigt positiv 

bild av Sverige och svenskarna. Trots att de statliga insatserna var dåliga, det vill säga att 
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arbetskraftsinvandrarna fick lite ekonomisk hjälp av staten, så ansåg de att svenskar var 

vänliga mot dem. Suzana och Jelena berättar: 

 

När jag kom till Sverige så tyckte jag att allting var fint, allt var intressant. Det var 

intressant att uppleva något nytt och kläder, mat, allting stod ute på gatorna. Ingen 

rörde dig. Det var intressant och nytt. (Suzana) 

 

Var än man gick, antingen det var på gatan eller på jobbet så tyckte jag att de var 

trevliga mot en. (Jelena) 

 

Största skillnaden som kvinnorna upplevde var främst den svenska maten. Ingria berättar att i 

Finland levde man mer spartansk, men åt hälsosammare: 

 

Finländare i Finland lever mycket enklare om man tänker på kosten, mat. Mycket, 

mycket enklare, i mina mått mer hälsosam mat än vad vi har här. [...] Svensken äter 

mycket mer fett, kött, sås och potatis. I Finland är det mycket olika soppor. (Ingria) 

 

Maten var ju lite annorlunda men jag lagade alltid serbisk mat och gör så 

fortfarande idag även om jag kan laga just svensk mat. (Jelena) 

 

Ytterligare en skillnad var själva beteendet. Även om Finland och Sverige inte skiljer sig 

mycket åt, fanns det kulturella skillnader främst vad gäller mentaliteten. Finländskorna 

berättar: 

 

Det som jag kan se som skillnader mellan svenskar och finländare, det är att 

finländaren är väldigt rak i sak. Svensken har så mycket runt om kring. [...] Jag kan 

komma ihåg sen jag levde tillsammans med min man att jag ville också att man skall 

liksom tala om hur det är och inte bara liksom vela fram och tillbaka och spekulera 

så jättemycket utan man väljer ju en väg och sen går man den vägen. Blir det fel så 

väljer man en annan väg.  (Ingria) 

 

Ibland tänker man att svenskarna kan inte bestämma sig, de velar liksom hit och dit 

innan de bestämmer sig. Men finnarna kan. Om de vill strejka, så strejkar de med en 

gång. De är världens bästa strejkare hahaha. (Liisa) 

 

Liksom tidigare forskning visar (t.ex. Baysan-Bennerstam och Ålund) hade de flesta 

arbetskraftsinvandrare planer på att stanna några år i Sverige, tjäna ihop pengar och sedan 

återvända till sina hemländer. Så var det också för mina intervjupersoner, framförallt för 

kvinnorna från sydländerna i Europa. Dessa kvinnor och deras familjer levde sparsamt, många 

av dem byggde hus i sina hemländer och levde i det som Ålund kallar för "tillfällighetens 

permanens", med bindning till båda länderna och i en situation där de bokstavligen befann sig 

på väg mellan dessa olika länder. 
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Samtliga intervjupersoner berättar att de under ankomsten höll sig till olika enklaver med 

invandrarkulturer, där familjerna var i centrum. Framförallt jugoslaverna levde kvar i det som 

Ålund kallar för "Zadruga", där familjer var viktiga. På fritiden umgicks kvinnorna med sina 

landsmän och på arbetsplatserna med sina landsmän eller med andra invandrare. Suzana 

berättar: 

 

Jag försökte verkligen att bli vän med mina grannar. De kom på kaffe och sen efter 

det säger de inte ens hej. De var väldigt nyfikna, ville titta in vad man hade och inte 

hade osv. De kallade aldrig oss på kaffe till exempel. [---] Alla invandrare höll sig 

till varandra på arbetsplatserna. Jag umgicks på jobbet med finländare, greker och 

jugoslaver. Med svenskarna kunde vi inte bli vänner, inte ens på jobbet. Jag 

upplevde finländarna och danskarna som mycket trevligare. Man kunde umgås med 

dem. Vi umgicks med alla. Med greker, kroater, zigenare, rumäner, bulgarer osv. 

Jag vet inte varför det var svårt att bli vän med svenskarna. (Suzana) 

 

Det sociala umgänget med svenskarna var torftigt för de flesta kvinnorna förutom Alexandra, 

som tidigt kom i kontakt med svenskar. Alexandras kontakt med svenska vänner hålls 

fortfarande vid liv. För de övriga kvinnorna hindrade språket det sociala umgänget med 

svenskar och de kände därför mer gemenskap invandrare emellan, även då de inte heller alltid 

förstod varandras språk. Corinne berättar. 

 

Det var bara jugoslaver, greker och finländare som jobbade på Gummifabriken. Vi 

försökte prata med varandra men det var svårt. Vi försökte att översätta svenska på 

grekiska och jugoslaviska så att det blev ett stort hallå. (Corinne) 

 

Anledningen till att svenskar inte ville umgås med invandrare på arbetsplatser handlade enligt 

jugoslaviskorna Suzana och Jelena om att många av svenskarna på deras arbetsplatser var 

aviga på invandrare, vilka de ansåg drev upp ackordtakten och för att de som invandrare 

tjänade mer än vissa svenskar. Jelena berättar: 

 

Svenskarna kritiserade oss för att vi arbetade så mycket. Vi ville arbeta och tog 

arbetet på allvar. (Jelena) 

 

Trots att vissa kvinnor levde i segregerade bostadsområden, kände de ändå samhörighet. Detta 

kan förklaras med det som Ålund skriver, att de subkulturer som kvinnorna kom att utveckla 

på arbetsplatserna och deras väninnegemenskap, hade stor betydelse för inordning och 

nyordning i en kulturell kontinuitet med traditioner. Även invandrarföreningar hade stor 

betydelse för samhörigheten. Invandraföreningarna gjorde att patriotismen och glorifieringen 

av hemlandet kunde fortskrida. Suzana berättar:  
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Jag kände mig aldrig ensam för att vi bodde i en byggnad med tolv lägenheter. Alla 

som bodde där var från Jugoslavien, så att vi umgicks hela tiden med varandra. Så 

var det i ungefär tolv år, tills år 1982, då varvet lades ner och byggnaden skulle 

rivas. Alla fick flytta. Efter det var det väldigt tråkigt. Alla splittrades och bodde på 

olika platser. Tidigare kunde vi samlas i en lägenhet och umgås eller så satt vi i 

trädgården allihop och hade det jättekul. Vi kvinnor stickade medan barnen lekte 

med boll osv. [...]  Man kände sig aldrig ensam. Med jugoslaviska föreningen åkte vi 

alltid på utflykter och hade fester. Barnen fick lära sig folkdans i föreningen och de 

läste dikter när de blev Titos pionjärer.
114

 (Suzana) 

 

Dessa enklaver skapade, som Baysan och Bennerstam förklarar, överlevnadsstrategier för att 

slippa hemlängtan. Ingria och Liisa är fortfarande delaktiga i en finsk förening i sin hemort. 

Ingria berättar om hemlängtan som hon hade på den tiden: 

 

Men då i början så kändes det ju, och speciellt lördagar, för att då var det ju 

familjedag och då skulle vi basta och äta något gott. Det var jättejobbigt. Första 

julen, då satt jag med en kompis och vi åt finskt grovt bröd med leverpastej och 

smörgåsgurka på och då tyckte jag att; vad har jag gjort? Då ville jag hem och fira 

jul. (Ingria) 

 

När barnen började skolan ändrades planerna och framförallt de arbetskraftsinvandrande 

kvinnorna tryckte på att de skulle stanna kvar i Sverige. Alexandras familj återvände men 

klarade bara att vara kvar i Grekland i tre månader eftersom familjen inte ville utsätta sig för 

ett diktatursamhälle som landet då var. 

 

Vi försökte åka ner och stanna kvar där men vi tog inget härifrån, utan lämnade 

bara huset så och tänkte att vi skulle testa och prova där nere i Grekland. Vi 

stannade i tre månader men det gick inte eftersom att det kom hundar där nere med 

Papadopoulos.
115

 Vi var inte vana med sådana grejer och då sa jag till min man, 

tillbaks igen hahaha och så kom vi hit. (Alexandra) 

 

 

De finska kvinnorna nämner inte husbygge i hemlandet och sparsamhet som ett mål, men det 

råder ingen tvekan om att även de bara hade planer på att stanna några år i Sverige.  
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 Josip Broz Tito var en jugoslavisk kommunistisk politiker och regeringschef från 1945 samt president från 

1953 fram till sin död, år 1980. Han blev nationell hjälte när han befriade sitt land från Tysklands grepp. När 

kriget var över blev Tito det nya landets, republiken Jugoslaviens, förste ledare. Titos pionjärer kallades alla 

skolbarn från och med tredje klass i Jugoslavien som hade svurit eden att lyda Tito. De hade en blå mössa med 

en röd stjärna på och en röd sjal med vit blus/skjorta och blå kjol/byxor. Dessa pionjärer deltog i tillställningar 

överallt med tal, recitationer och sång och då framförallt på ungdomens dag (Dan mladosti) den 25 maj med en 

stafett som ungdomarna spred från stad till stad genom hela Jugoslavien för att hedra Tito och ungdomen. 

http://www.slovenienhistoria.se/Sloveniens_historia_7.html. 
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 Georgios Papadopoulos var en grekisk militär som genom en statskupp blev diktator i Grekland 1967-1974. 
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6.3 Etablering och integration in i det svenska samhället 

Även om kvinnorna kände sig välkomna till det nya landet Sverige, var det många faktorer 

som hindrade etableringen och det fanns alltid en skillnad mellan dem, de etablerade 

svenskarna och dem själva som outsiders. Konflikten och maktkampen mellan de etablerade 

"de gamla familjerna" som sociologen Elias skriver, eller i detta fall svenskarna och de 

nyinflyttade, så kallade ”outsiders”, i detta fall arbetskraftsinvandrarna, fanns där hela tiden 

och försvann aldrig, oavsett hur många år kvinnorna hade bott i Sverige.  

 

Någon hjälp som dagens invandrare får med bostad, möbler, pengar för mat, möjlighet till 

avgiftsfri utbildning och så vidare, fick inte arbetskraftsinvandrarna som kom till Sverige på 

1960- och 1970-talet. Suzana som bodde i en barack berättar:  

 

Vi gick till socialen för att få hjälp. Jag arbetade inte och min man hade fått sparken 

efter ett bråk med sin chef. De gav oss endast en tunna värmeolja och lite potatis. 

De gav oss även två vanliga, små sängar, var knappt en person kunde få plats. De 

gav vid den tiden ingen hjälp alls . (Suzana) 

 

Alexandra har samma upplevelse. Hon berättar att hon och hennes familj enbart fick filtar, 

kuddar, sängar och bestick. Trots detta upplevde kvinnorna att svenskarna var gästvänliga. 

 

Sverige var när de intervjuade kvinnorna kom till landet i stort behov av arbetskraft. Det var 

speciellt inom industrisektorn det behövdes arbetare. Intervjupersonerna berättar att typiska 

kvinnliga jobb på 1960- och 1970-talet var lokalvård och jobb inom syfabriker. Av 

intervjusvaren går att utläsa att kvinnorna främst försökte ta sig in på specifika kvinnliga 

arbetsplatser, men att de, när de nekades anställning där, eftersom dessa arbetsplatser redan 

var fullsatta av svenska kvinnor och andra invandrade kvinnor som hade kommit till Sverige 

innan dem, hänvisades de till manliga arbetsplatser och yrken. De svenska kvinnorna kom på 

riktigt ut i arbetslivet på 1960-talet. Ingen av de intervjuade kvinnorna fick jobb på någon 

syfabrik trots att Ingria var utbildad kostymsömmerska redan i Finland och hade 

arbetslivserfarenhet inom detta yrke.  

 

Suzana berättar att när hon och hennes kvinnliga väninnor inte fick jobb inom typiska 

kvinnliga sektorer, fick de söka sig till de tunga fabriksjobben som oftast var ohälsosamma 

och farliga och där majoriteten var män. Suzana berättar: 
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Maskinerna var [...]  farliga på ackordet. Många gånger flög maskindelar förbi oss, 

precis bredvid huvudet. En gång ramlade maskinen och det var nära att den kom på 

mig och min väninna. Det var farligt. Skydd och trygghet på jobbet fanns inte. 

(Suzana) 

 

 

Kvinnornas berättelser visar att etnicitet samverkade med kön för att förändra 

gränsdragningen av vilka jobb som kvinnorna skulle erbjudas. Var man kvinna och invandrare 

hänvisades man oftast inte som de etniskt svenska kvinnorna till typiskt kvinnliga arbeten,  

utan etniciteten samverkade och styrde utbudet på vilka arbetsmarknadsplatser dessa kvinnor 

kunde röra sig. Enligt Scott sker genusanalysen på olika plan. För de arbetskraftsinvandrande 

kvinnorna, kan man därför göra tolkningen att identitetskonstruktionen "invandrande kvinna" 

många gånger tydligast kom att skapas inom det institutionella området;  arbetsmarknaden. 

 

Suzana berättar också att svenska förmän diskriminerade utifrån vilket land kvinnorna kom 

ifrån. Svenskor och finländskor fick bättre arbetsförhållanden än till exempel jugoslaviskorna. 

Svenskorna och finländskorna slapp de ”tyngsta och värsta jobben” och fick arbete efter 

timlön istället för ackordlön.  

 

Kvinnorna från södra Europa var också de som hånades för att de inte kunde det svenska 

språket, berättar Suzana. Att svenskar upplevde sig som överlägsna, såg på de invandrade 

kvinnorna som underlägsna och ansåg sig därigenom berättigade att diskriminera dem, kan 

tolkas som rasism, anser jag. Även om kvinnorna inte använder ordet rasism, visar deras 

uttalanden att de ofta blev väldigt sårade och kände sig förnedrade på grund av hånandet. 

 

Av intervjuerna kan utläsas att Hirdmans teori om genussystemet, som bygger på två 

principer: dikotomi (isärhållande av män och kvinnor) och hierarki (där det ena könet ses som 

överordnat och det andra som underordnat) var tydligt på 1960- och 1970-talets 

arbetsmarknad. Det fanns typiska manliga och kvinnliga yrken. Hierarkier fanns oftast och 

förmännen var oftast män. När kvinnorna försökte göra inträde i de manliga branscherna, 

visade de manliga arbetarna ofta vem som befann sig i den överordnade positionen kontra 

vem som befann sig i den underordnade positionen. Ingria som arbetat på varvet som svetsare, 

berättar: 
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Vi var ett femtiotal som började då och vi var då inte omtyckta av den manliga 

arbetskraften på Öresundsvarvet. De [männen] gillade inte oss. De tyckte inte att vi 

hade där att göra. Men vi visade oss att vi kan, vi lärde oss att svetsa och vi kan det 

där. Sen de accepterade oss men i början ville de inte hjälpa oss ens, för att det är 

så här svetskablar, jag vet inte hur långa de var, kanske tjugo meter och i början var 

det ju bly, sen kom någon lättmetallskabel. De var ju tunga att bära, vi fick inte 

hjälp med det för att de sa: "Har ni kommit hit, så ska ni fixa det". Men det dröjde 

kanske ett halvår, lite drygt, de såg att vi ville och att vi kunde, så fick vi lite hjälp 

också. Men sen var vi så stolta att vi skulle inte ha någon hjälp, för att hade vi klarat 

oss i början så gjorde vi det sen också. (Ingria) 

 

En kvinnlig sektor där det fanns gott om arbeten var städbranschen. Suzana och Corinne 

jobbade som städerskor. 

 

Män och kvinnor som arbetade inom typiskt manliga yrken kunde byta jobb när de ville men 

rörelsefriheten på arbetsmarknaden var relativt begränsad för invandrarkvinnorna. Suzana 

berättar:  

 

Om man förlorade jobbet så var det som kvinna inom kvinnliga yrken svårt att hitta 

nytt jobb. (Suzana)  

 

Av de flesta intervjuade kvinnornas uttalanden om att de inte kände till huruvida deras löner 

var lägre än männens, pekar mycket på att det för dem var viktigare att få ett arbete och med 

det ett oberoende, än att diskutera lön. Ingria berättar:  

 

Jag köpte min första cykel i Sverige av min första lön jag fick från Felix. Och det var 

cirka, jag tror sjuhundra kronor var min första lön och cykeln kostade sexhundra 

femtio. Jag köpte den och kontant. Oh, vad jag mådde gott. (Ingria) 

 

6.4 Språket som en spjäla 

Som Boréus och Mörkenstam hävdar, bygger mycket av ojämlikheten på arbetsplatser på 

avsaknaden av "den allmänna kompetensen", där språket utgör en viktig del och påverkar 

kommunikationsförmågan. Språket var en betydelsefull faktor som hindrade 

arbetskraftsinvandrarna att etablera sig snabbt och att nå oberoende. Kvinnorna berättar till 

exempel att de kände sig otrygga i att de inte förstod vad som sades både på arbetsplatserna 

och i övriga samhället.  

 

Alexandra berättar att hon inte gick ut förrän hennes man kommit hem från arbetet de första 

två veckorna. Dels handlade det om att hon inte kände till samhället och de normer som gällde 

men också för att hon inte kunde det svenska språket. Hon hade alltid med sig hundralappar 
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när hon handlade eftersom hon inte förstod vad kassörskorna sade, gällande priserna. Liisa, 

som kunde finska och danska hade alltid papper och penna i fickan ifall hon behövde rita och 

förklara, då hon inte kunde göra sig förstådd på svenska. Även Ingria berättar att hon använde 

sig av lappar, där det stod att hon kom från Finland och sökte arbete samt att hon använde sig 

av tolkar i början. Suzana kom till exempel att bli tolk för sina kollegor från Jugoslavien på 

arbetsplatsen. Corinne fick hjälp av släktingar som var bosatta i Sverige före hennes ankomst. 

Släktingarna fungerade som tolkar när hon sökte arbete och när hon behövde ta kontakt med 

myndigheter. 

 

Alexandra berättar att det då hon kom, år 1965, inte heller fanns lexikon på hennes hemspråk. 

Dessa skrevs några år senare. Kvinnorna berättar att de ibland upplevde språkförbistringar, 

som de idag ser som roliga händelser. Under etableringsfasen kunde dessa dock upplevas som 

påfrestande och nedvärderande. Suzana och Ingria berättar: 

 

Jag gick till en äggfabrik i Helsingborg för att ansöka om arbete. Jag kunde bara 

säga: "Jag vill packa ägg, jag vill packa ägg haha". De började skratta och jag blev 

ledsen och gick ut gråtandes. Jag kunde ju inte språket. [---] Svenskarna drev med 

mig för att jag uttalade fel. En gång sade jag: "Jag har varit hos kuken, jag vill 

betala hos kuken" hahaha. Jag förstod inte varför de skrattade. Sen så förklarade 

förmannen till mig vad jag hade sagt och att det heter kock. De skrattade ihjäl sig 

haha. Jag fick tårar för att de skrattade mot mig. Det är ju svårt när man inte vet. 

Ingen lärde oss språket. (Suzana) 

 

Det var då i början när jag hade träffat min man. Så kom jag att berätta att vi hade 

haft katter båda två. Han hade en katt som hette snus och den blev väldigt stor och 

aggressiv, den fick avlivas. Och då kom jag att berätta att vi hade en katt i Finland 

som tyckte om ägg och så fort man knäckte ett ägg så kom katten. Men den blev 

också sjuk och fick avlivas. Men då visste jag inte vad avliva heter på svenska. Jag 

sa att vi slaktade katten och det får jag höra om än idag att vi i Finland slaktar 

katter också hahaha. (Ingria)  

 

År 1973 blev svenskspråksundervisningen obligatorisk och invandrare skulle erbjudas 240 

timmars språkundervisning på betald arbetstid.
116

 De flesta av de intervjuade kvinnorna kom 

innan eller i samband med denna reform. Språkundervisning på arbetstid var det dock ingen 

av kvinnorna i mitt material som blev erbjudna. Enbart två av kvinnorna i mitt 

intervjumaterial erbjöds att lära sig svenska i en klassrumssituation; Suzana och Corinne, men 

detta skedde som en arbetsmarknadsåtgärd när kvinnorna var arbetslösa och inte som 

svenskspråksundervisning under arbetstid. Båda kvinnorna avbröt dock sina studier på grund 

av svårigheter med barnpassning. Suzana berättar att hon var medveten om att det var lag på 
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att företagen skulle skicka invandrare på svenskspråksundervisning och att hon gärna hade 

läst svenska. Företaget hon arbetade på, skickade dock iväg några få personer för att lära sig 

svenska. Hon var aldrig en av dem. 

 

Jelena som arbetade på en arbetsplats med en svensk chef och enbart med svenska 

arbetskamrater lärde sig språket snabbare. Hon säger att hon efter ”bara tre, fyra år” kunde 

prata och förstå språket och tillägger att "då kunde jag gå och handla till exempel och förstå 

vad som sades".  

 

Arbetsplatserna med många landsmän dämpade främlingskapet och gjorde 

svenskkunskaperna mindre viktiga. Att kvinnorna i mitt material inte kunde språket hindrade 

dem dock från att söka sig till mer avancerade arbetsuppgifter och yrken, samt till att studera. 

Främst de sydländska kvinnorna ångrar att de inte studerade. Jelena berättar: 

 

Det fanns möjligheter till att studera när jag kom men jag fick jobb och valde att 

jobba. Jag ångrar mig faktiskt idag att jag inte pluggade något. Man gör misstag 

under livets gång. (Jelena) 

 

 

Båda finländskorna, Ingria och Liisa, tog dock tillfället i akt och utbildade sig. Ingria gick en 

utbildning inom elsvets för att få lov att arbeta som svetsare på Öresundsvarvet. Anledningen 

till att hon fick gå utbildningen var enligt henne själv att företaget behövde utbildade personer 

inom detta yrke och hon tilläger: "då tog de också emot kvinnor". Därefter utbildade hon sig 

till gymnasieekonom. Liisa däremot utbildade sig inom vårdyrket och arbetade med 

handikappade och utvecklingsstörda. 

 

Mina intervjupersoner kan liksom journalisten Larssons intervjupersoner beskrivas som 

”jordnära vagabonder” som visste att de inte kunde kräva för mycket äventyr i ett avancerat 

industriellt samhälle, där det var viktigt att kavla upp ärmarna och kämpa. Kvinnorna 

stannade kvar på sina arbetsplatser under längre perioder främst på grund av instrumentella 

skäl, dvs. på grund av att de behövde en lön, och inte så mycket av självutvecklande skäl. 

 

Några av mina intervjupersoner kände sig stolta över de arbeten de haft, däribland Jelena, 

Ingria och Corinne. Ingria var stolt över att hon som kvinna klarade av att arbeta i ett manligt 

yrke som svetsare, Jelena var stolt över sitt arbete för att hon hade bra arbetskamrater och lätta 
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arbetsuppgifter och Corinne var stolt över att hon ”alltid var i tid till jobbet”, att hon ”gjorde 

precis det [hon] skulle göra” och att hon ”aldrig gick hem tidigare”.  

 

Suzana däremot påpekar att hon inte hade haft arbeten som hon var stolt över. De tunga och 

stressiga arbetsuppgifterna i fabrikerna och städjobben på tidiga morgnar och sena kvällar 

ledde bara till sjukdomar, förslitningar och muskelvärk. Hon förtäljer: 

 

Det var väldigt tufft, jag jobbade som ett djur och man kände att de [svenskarna] 

hånade en. Stolt kunde jag inte vara. Jag gick till jobbet klockan fem på morgonen 

med en brödbit med mig gråtandes. Jag kom hem vid niotiden på kvällen från mina 

arbeten och då visste jag inte vad jag skulle ta mig till. Skulle jag ta barnen till 

källaren och duscha dem till skolan eller om jag skulle tvätta kläder, laga mat för 

imorgon osv. Så jag var verkligen inte stolt över arbetet. Det slet på nerverna. Det 

var väldigt jobbigt och jag minns hur många gånger jag gick hem gråtandes på 

grund av trötthet. (Suzana) 

 

6.5 Barnpassning som ett stort bekymmer 

Boréus-Mörkenstam ger en metaforisk bild av etablering kontra ojämlikhet (diskriminering) 

med hjälp av spjälor i en fågelbur. För mina intervjupersoner kan den tyngsta "spjälan" ha 

varit barnpassningen. Det var först på 1960-talet som daghemsfrågan diskuterades med fokus 

på att barntillsynen inte var en kvinnofråga utan också en samhällsfråga, liksom en 

arbetsmarknadsfråga. De arbetskraftsinvandrande kvinnorna berättar att de ofta inte kände till 

att de kunde få daghemsplatser. De anpassade därför sitt arbetsliv efter barnen. Så här berättar 

Corinne och Suzana. 

 

Många gånger passade inte tiderna för mig på grund av att jag hade tre små barn. 

Det var därför jag började med städningen. Jag städade på kvällarna och min man 

jobbade dagtid på en restaurang, så att tiderna passade utmärkt för oss. (Corinne) 

 

Det var svårare som kvinna att få arbete om man hade barn. Jag hade det väldigt 

svårt med att få jobb. Ingen ville anställa mig för att jag hade barn och jag hade inte 

fått någon information om dagis osv. eller någon annan hjälp åt barnen. (Suzana) 

 

 

För de arbetskraftsinvandrande kvinnorna från sydländerna Jugoslavien och Grekland, som 

levde sparsamt på grund av planerna de hade på att återvända, var det enklaste sättet att hitta 

barnpassning genom att ta hit släkt från sina hemländer. Corinne och Jelena berättar: 

 

Vid två tillfällen, tror jag, kom min mamma från Grekland och stannade några 

månader här för att hjälpa oss med barnpassningen. 3 år i rad kom min mamma hit 

för att hjälpa oss och min svärmor var också här vid ett tillfälle. (Corinne) 
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Min man tog hit sina föräldrar så att de kunde passa barnen medan vi arbetade. 

Hade jag inte haft någon som kunnat passa barnen så hade jag nog inte fått någon 

anställning. Jag behövde inte skriva in barnen på dagis eftersom vi fick hjälp av min 

mans föräldrar. (Jelena) 

 

De kvinnor som inte hade släkt eller någon annan att ta hit till Sverige för barnpassning fick 

låta barnen som var lite äldre klara sig själva eller kombinera olika deltidsarbeten med sina 

män för att få ihop en skälig levnadssituation. Ingen av kvinnorna lämnade kvar sina barn i 

sitt hemland, vilket var vanligt på den tiden, enligt Knocke, och då framförallt för de grekiska 

familjerna. 

 

Som jag skriver inledningsvis i det här kapitlet kände inte många av de 

arbetskraftsinvandrande kvinnorna till att de kunde få daghemsplatser, vilket svenska kvinnor 

kände till. De arbetskraftsinvandrande kvinnorna var trots detta yrkesarbetande, men utan de 

lösningar som för svenska kvinnor möjliggjorde ett utträde på arbetsmarknaden. På så sätt kan 

man tolka det som att de arbetskraftsinvandrande kvinnorna på många sätt genom egna krafter 

och egna lösningar fick bryta det som historikerna och genusforskaren Hirdman kallar 

"husmorskontraktet". 

 

6.6 När en ny mosaik tillfogas ändras inte färgen utan hela tavlan förändras -

identitetsförändringen 

Samtliga arbetskraftsinvandrande kvinnor som jag intervjuat berättar att de mer eller mindre 

upplever att de har en dubbel identitet. De har som Nelhans skriver, tagit till sig 

personlighetstypen "den flexible", som ser sin situation med dubbel identitet som något 

positivt, befordrande och vidgande. Kvinnorna plockar det bästa ur de båda kulturerna, 

beroende var de kommer ifrån. Att se sig själva som helt svenska är dock omöjligt vare sig de 

kommer från Finland eller från länderna från södra Europa. Så här berättar kvinnorna:  

 

Jag känner mig både och. Jag bor här, är svensk medborgare och på det sättet 

känner jag mig svensk. Jag kan dock inte känna mig svensk inombords. Jag har 

mina rötter där nere. Jag kan inte heller känna mig helt serbisk eller makedonisk. 

Jag har ju bott i Sverige i merparten av mitt liv. (Jelena) 

 

Jag har aldrig känt mig som svenska. Jag älskar Sverige och jag älskar Helsingborg 

men jag känner mig inte svensk. Jag är grekinna. Så är det. (Corinne) 

 

Jag känner mig att, jag kan inte säga att jag känner mig som en svensk. Jag bor i 

Sverige, jag älskar Sverige, jag trivs här, men själv är jag grek. Jag kommer från 

Grekland. Om någon frågar, var kommer du ifrån så säger man från Grekland. 

(Alexandra) 
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Anledningen till att kvinnorna mer känner av en dubbel identitet och inte en ren etnicitet som 

till exempel jugoslaviskor, grekinnor eller finländskor, tror jag har att göra med att de blivit 

och fortfarande blir sedda som främlingar i sina hemländer.  

 

När man besökte hemlandet så drev de med en att man var svensk. De sade: "Oh, 

svenskarna har kommit". Sen när man kommer tillbaka till Sverige känns det som: 

"Oh, utlänningarna har kommit" haha. Man blir förvirrad och vet inte vilken 

identitet man tillhör. Man vet inte om man är svensk eller serb. De driver med en 

både här och där. (Suzana) 

 

Välkommen hit, när ska ni åka tillbaks? hahaha. Det är det första som de säger. 

Men det är fel. Det är fel. Det gör ont när de säger så faktiskt. Man tappar mycket i 

Grekland. Man tappar mycket när man kommer fram. De räknar oss att vi kommer 

från något annat land hahaha. Tyvärr, så är det för alla. (Alexandra) 

 

Finländskorna berättar att trots att andra finländare som de umgås med alltid känner sig som 

finländare, så känner de mer sig som både och. De har en dubbel identitet. Ingria berättar att 

hon känner sig som en "Sverigefinländare" eftersom hon är gift med en svensk och bara har 

umgåtts med svenskar de första femton åren i Sverige. Av Liisas uttalande kan man utläsa att 

hennes dubbla identitet kan bero på att mycket i hennes hemland har förändrats sedan hon 

emigrerade därifrån, t.ex. språket. 

 

Allting har ändrat sig. Språket och allting annat också. Man kan prata med syskon 

och släkt men man förstår inte. Språket har ändrat sig så mycket. Man är inte 

samma nivå med dem, alltså släkten är släkten men ibland fattar man inte deras 

humor. Man är annorlunda. Man känner sig annorlunda. (Liisa)  

 

Flera av kvinnorna berättar att deras barn har gift sig med svenskar/svenskor och att deras 

barnbarn inte pratar men förstår hemspråket. De svarar på svenska. Kvinnorna har insett att 

mycket kommer att förloras från generation till generation men ser inte detta som ett problem 

utan snarare som en anpassning till det liv de valt att fortsätta att leva efter emigrationen. 

 

6.7 Integration eller segregation till ett nytt liv 

När kvinnorna kom till Sverige välkomnades de hit. De berättar att svenskarna sade hej till 

dem och hjälpte dem. Idag upplever de sig många gånger mer stigmatiserade och inte 

etablerade som grupp. Så här berättar några av kvinnorna: 
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Jag känner mig som svensk bara för att jag har svenskt medborgarskap. Annars kan 

jag inte känna mig svensk. De [svenskarna] tillåter inte det. Var än man går trycker 

de ner en. Så upplever jag det idag. Vid de första åren i Sverige kände jag mig inte 

diskriminerad. Idag spelar det ingen roll om man varit i Sverige i fyrtiotvå år eller 

två år. De drar alla över en kam. (Suzana) 

 

Då (70-talet) var det de där med kniv, sprit och slagsmål som förknippades med 

finnarna. Senast igår så fick jag höra att när jag sade att jag inte dricker öl, så sa 

någon ja, nej du ska ha koskenkorva så sa jag nej det skall jag kanske inte ha men 

jag vill inte ha öl heller haha. Det var en svensk som sa det så att man tycker att de 

fördomarna borde försvinna. De sitter ganska djupt tror jag. Jag tror att det är ännu 

värre idag. (Ingria) 

 

 

Enligt Ingria är klimatet idag annorlunda kring invandrare även om finländare oftast inte ses 

som invandrare eftersom de kommer från Skandinavien. Liisa berättar hur hennes svenska 

arbetskamrater nyligen reagerade när invandrare kom till vården. 

 

Några år tillbaka skojade jag alltid på jobbet att, då mina kollegor sade: Nu 

kommer det några utlänningar!  [...] Jag tyckte inte om det att de säger så och tyckte 

att invandrarna var lika bra som alla andra. De är kanske bara lite mörkare. Så 

säger jag alltid: Men jag är också utlänning! Även om jag är svensk medborgare. 

Då svarade de: Jo, men det räknas inte, du kommer ju från Finland och det är 

nästan som Sverige! (Liisa) 

 

Mycket av kvinnornas uttalanden, trots att de inte använder ordet, pekar på att de upplever att 

rasismen fortfarande finns, framförallt intervjupersonerna Suzana och Ingria, samt att 

rasismen in facto blivit mer påträngande desto fler år de bott i Sverige. 

 

Genom migrationen har kvinnorna förvärvat nya värderingar och synen på den egna 

kvinnorollen har förändrats. En sak som framkommer av intervjusvaren är att kvinnorna 

härigenom har fått en ny form av autonomi i Sverige med annan frihet och jämlikhet som 

kvinnor. Suzana berättar att hon idag känner sig friare som kvinna. Det har att göra med att 

hon blivit vuxen, hon var väldigt ung när hon kom till Sverige, bara 20 år gammal och tog 

mest hand om barnen. Hon säger: 

 

Innan tänkte man bara på hemmet och barnen. Det mannen sade gällde. Under 

årens lopp blir man mer öppen mot varandra. (Suzana) 

 

 

Corinne berättar att när hon växte upp i Grekland, gjorde männen ”ingenting i hemmet”. Livet 

i Sverige förändrade hennes syn på manligt och kvinnligt vad gäller hushållsarbete. I Sverige 

frigjordes hon från den patriarkaliska familjestrukturen i sitt hemland och blev medveten om 

kvinnors rättigheter. Därför blev hennes inre resa ibland längre än den yttre, vilket Larsson 
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också konstaterar i sin analys. Genuskonstruktioner, som Scott skriver om, synliggörs i 

relationen mellan män och kvinnor inom kulturella, normativa, institutionella och framförallt 

inom subjektiva identiteter i Grekland. Corinne berättar: 

 

Jag kommer ihåg när min mans föräldrar var här, så såg hans mamma att han 

putsade skorna själv och då sa hon till mig: Vad gör han? och jag svarade: Han 

putsar sina skor. Då sade hon: Men, det är ett kvinnojobb. Jag svarade att jag hade 

lärt min man att om han vill ha sina skor rena, så fick han rengöra dem själv 

hahaha. Det tyckte hon var konstigt, tabu. I Grekland var det mer männen som 

bestämde. (Corinne) 
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7.  Från Janusansikte
117

 och trygghet till andrafiering - Sammanfattande 

slutdiskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att, genom intervjuer med sex kvinnliga 

arbetskraftsinvandrare från tre olika länder i Europa, via tidigare forskning och analys av 

några utvalda teorier, nå en fördjupad kunskap och förståelse om arbetskraftsinvandringen till 

Sverige på 1960- och början på 1970-talet ur ett genusperspektiv, det vill säga kvinnornas 

specifika erfarenheter av flytten och integrationen in i det svenska samhället. 

 

Motiven till att flytta är som jag nämnde inledningsvis i min analys mångfacetterade och 

komplexa. För de intervjuade kvinnorna handlade det om äventyrslust (vanligast för 

finländskorna), om att förbättra sin sociala status genom möjligheten att få ett arbete och tjäna 

pengar men kanske också om en möjlighet att kunna komma bort från patriarkala 

samhällstrukturer. Flytten var också ett viktigt steg i utvecklandet av oberoendet, både 

ekonomiskt men också sett ur ett könsperspektiv. 

 

Det går inte att säga att någon av kvinnorna var betydelselösa eller beroende aktörer vad 

gäller beslutet om flytten till Sverige eller beslutet om att stanna här. Kvinnorna var starka i 

sin identitet redan i sitt hemland. Även om det på ytan såg ut som att männen bestämde, var 

det ändå, som kvinnorna själva förklarade, alltid de själva som fick slutordet både vad gäller 

flytten till Sverige och att stanna kvar här. Männen som kom till Sverige innan sina fruar, 

gjorde det i överenskommelse med dem. Kvinnor som valde att gifta sig med män som hade 

bott i Sverige ett tag (framförallt grekinnorna, som Knocke också nämner), gjorde det för att 

de själva ville emigrera samt för att de älskade sina män.  

 

De slutsatser man kan dra i denna uppsats, om hur kvinnorna upplevde den första tiden i 

Sverige och hur de tog sig in på arbetsmarknaden, är att de intervjuade 

arbetskraftsinvandrande kvinnorna inte alltid hade det lätt när de väl emigrerat till Sverige. 

Deras berättelser visar att de kände som att de befann sig i en Ariadnelabyrint, där de hade det 

svårt att finna vägen till anpassning i början. Att kvinnornas anpassning kan tolkas på detta 

vis beror på att de mestadels fick sköta integrationen på egen hand samt att det fanns flera 

hinder. Mycket av upplevelsen av vilsenhet de första åren i Sverige berodde på deras bindning 

                                                           
117

 "Janus (latin: Ianus, uttalas [janus]) är en mångfasetterad gud i romersk mytologi. Han öppnar och stänger 

himlaljusets portar och avbildas därför med två ansikten, ett som blickar in i framtiden och ett som ser tillbaka in 

i det förflutna.” http://sv.wikipedia.org/wiki/Janus. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Latin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Romersk_mytologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Framtiden
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och hemlängtan till hemländerna samt att de befann sig i tillfällighetens permanens de första 

åren. Att de bara planerade att stanna i Sverige i några år, tjäna ihop pengar och sedan 

återvända kan också ha bidragit till denna vilsenhet.  

 

De flesta kvinnor hade i någon mån arbetat i sina hemländer, så själva inträdet på 

arbetsmarknaden var inte något nytt. Dock blev inträdet i manliga yrkesbranscher något som 

kvinnorna kanske inte hade räknat med. De flesta tog dock dessa arbeten eftersom många 

hade arbetstrygghet och oberoende som ett viktigt mål med migrationen till ett nytt land. Att 

de arbetade på manliga arbetsplatser kan ha inneburit en stor resa för kvinnorna, dvs. från att 

ha arbetat inom kvinnliga branscher i hemländerna, till att arbeta på manliga branscher i 

Sverige. Detta kan också tolkas som att etnicitet samverkade med kön för att förändra 

gränsdragningen av vilka jobb som kvinnorna skulle erbjudas. Som jag skrev tidigare, att om 

man var kvinna och invandrare, hänvisades man oftast inte som de etniskt svenska kvinnorna  

till typiskt kvinnliga arbeten utan etniciteten samverkade och styrde utbudet på vilka 

arbetsmarknadsplatser dessa kvinnor kunde röra sig. Detta kan nog också haft att göra med att 

det just inom industrin och de manliga yrkena behövdes arbetskraft och inte inom de 

kvinnliga yrkena. 

 

Samtliga intervjuade arbetskraftsinvandrande kvinnor tillhörde arbetarklassen när de kom till 

Sverige och flytten medförde inte att de gjorde en klassresa. Av intervjuerna går att utläsa att 

det första och mest väsentliga för att ha en chans att utvecklas i ett nytt samhälle, nämligen 

behärskning av språket, förblev en av de starkaste spjälorna i buren mot en klassresa. Denna 

spjäla (språket) skapade många gånger ett utanförskap och ett underläge för kvinnorna. Det 

faktum att kvinnorna upplevde att de lärde sig det svenska språket snabbt ”bara efter tre till 

fyra år”, som en av intervjupersonerna uttrycker det, är anmärkningsvärt när invandrare i 

Sverige bara efter några månader på SFI behärskar språket. 

  

Ytterligare en spjäla som hindrade de arbetskraftsinvandrande kvinnorna att utvecklas på 

arbetsmarknaden och till att vidareutbildas, var barnpassningen. Kvinnorna med barn kom 

oftast från samhällen där det antingen var tradition att de skulle vara hemmafruar eller där de 

kvinnor som valde att arbeta, levde i en sådan familjesammanslagning (zadruga) där det togs 

för givet att äldre kvinnor inte arbetade utan tog hand om sina barnbarn. Här i Sverige hade de 

arbetskraftsinvandrande kvinnorna inte detta nätverk och daghemsverksamheten som precis 

hade börjat utvecklas i landet var okänt för dem. En del av kvinnorna fick därför ta hit 
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släktingar från sina hemländer, vilka kunde passa barnen medan de arbetade. Dock hade inte 

alla kvinnor denna möjlighet. Jugoslaviskan Suzana till exempel, kunde inte få anställning 

tills barnen började i skolan. Många av kvinnorna fick därför aldrig riktigt uppleva 

övergången från "husmorskontraktet" till "genuskontraktet" i form av samhällelig hjälp utan 

detta arbete fick de utföra själva. 

  

Kvinnornas uttalanden visar att deras identitetskonstruktion har förändrats över tid. För de 

arbetskraftsinvandrande kvinnorna, kom identitetskonstruktionen som "invandrande kvinna" 

många gånger tydligast att skapas inom det institutionella området; arbetsmarknaden, där de 

oftast begränsades till olika arbetsmarknadsområden (typiskt manliga nischer) och 

arbetsmarknadsuppgifter (som oftast var tunga, slitsamma och ohälsosamma). 

 

Genom migrationen har kvinnorna också kommit att förvärva nya värderingar och synen på 

den egna kvinnorollen har förändrats. De känner att de fått en ny form av autonomi med 

annan frihet och jämlikhet som kvinnor. Mycket av detta har de fått genom att de flyttat till ett 

mindre patriarkaliskt land men också på grund av att de med åren blivit mognare och mer 

reflekterande över sin egen situation än när de som unga vuxna kom till Sverige. 

 

Flera kvinnor upplevde och upplever rasism, fastän de inte använder detta ord. I början syntes 

rasismen mer i form av att de hånades på grund av att de inte behärskade det svenska språket. 

På senare tid handlar upplevelser av rasism mer om att de upplever att alla invandrare dras 

över en kam oavsett hur länge de bott i Sverige och att de generellt upplever att det 

förekommer främlingsfientlighet i landet. 

Trots att kvinnorna idag känner att de har en dubbel identitet, på så sätt att de tar det bästa ur 

de båda kulturerna samtidigt som de har anpassat sig till det svenska samhället, menar de att 

de aldrig känner sig helt som svenskor. De hävdar att de har sina rötter i sina hemländer. Just i 

det här resonemanget är identitetsutvecklingen värd att lyfta fram, anser jag. Identitet 

utvecklas i en process där flera faktorer påverkar. Enligt de intervjuade kvinnorna fick många 

av dem de sämsta arbetena som fanns att erbjudas i Sverige. De arbetade hårt för att visa sig 

duktiga och för att de behövde tjäna ihop pengar för sitt uppehälle i Sverige och för sparandet 

inför ett eventuellt återvändande till sina hemländer, som till exempel Baysan och Bennerstam 

menar var vanligast för familjer från Turkiet, men i mitt fall för grekinnorna och 

jugoslaviskorna. Detta skapade missaktning för dem bland de svenska arbetarna och en 
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önskan om att de skulle återutvandra till sitt hemland. Under åren som de 

arbetskraftsinvandrande kvinnorna levt i Sverige har dels migrationspolitiken ändrats och 

synen på invandrare har blivit mörkare. Att vissa av invandrarna är 

arbetskraftsinvandrare, vilka Sverige speciellt rekryterade för att de skulle hjälpa till med att 

upprätthålla produktionen, speciellt på 1960- och början på 1970-talet, är idag glömt. Detta 

har medfört att intervjupersonerna idag i högre grad än tidigare upplever en sorts andrafiering, 

där de av svenskar och av samhället blir definierade som ”de andra”.  

 

Kvinnornas berättelser pekar på att det skett ändrade maktrelationer mellan könen. Kvinnorna 

har blivit mer medvetna om sina rättigheter och de genuskonstruktioner som finns inom 

kulturella, normativa, institutionella och framförallt subjektiva identiteter. Detta har medfört 

att maktrelationerna inom kvinnornas familjer jämnats ut mer och mer, framförallt vad gäller 

hemarbete.  

 

För vidare forskning inom detta tema hade det varit intressant att eventuellt undersöka hur det 

var för andra- och tredjegenerationens arbetskraftsinvandrare, dvs. barnen och barnbarnen till 

männen och kvinnorna som kom till Sverige på 1960- och 1970-talet. Genom intervjuerna 

med de arbetskraftsinvandrande kvinnorna kan man utläsa att deras barn idag t.ex. pratar mer 

svenska än grekiska och bevarar traditioner nästan enbart i möten med den äldre generationen, 

det vill säga sina föräldrar som en gång i tiden kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare. 

Då dessa föräldrar efter så många år i Sverige fortfarande känner sig utanför, skulle det vara 

intressant att se hur deras barn och barnbarn, de grupper som oftast kallas andra och tredje 

generationens invandrare, upplever sin livssituation och integration. Andra och tredje 

generationen har till skillnad från sina föräldrar haft andra möjligheter till integration, 

eftersom de fötts i Sverige eller kommit hit som barn. Trots andra och kanske bättre 

möjligheter till integration än sina föräldrar och mor- och farföräldrar kan dessa grupper ändå 

ha haft olika hinder. Sist men inte minst är det värt att ställa sig frågan hur många 

generationer det skall gå, innan personer som flyttat till ett annat land, kan betraktas som 

svenskar.   
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9. Intervjuguide 

 

* Bakgrund 

- Livssituationen i hemlandet - social bakgrund, bostadssituation, ekonomi, vardag, 

sysselsättning 

 

* Flyttmotiv 

 

* Ankomsten till det nya landet 

- Den egna upplevelsen av mottagandet och synen på det nya landets befolkning 

 

* Upplevelsen av etablering i samhället och på arbetsmarknaden  

- kulturella skillnader och kulturkonflikter 

- rotlöshet, diskriminering, utanförskap, subkulturer/enklaver  

 

* Eventuell förändring av ens identitet  

- etnisk identitet 

- könsidentitet 

- yrkesidentitet 

 

* Nuvarande situation och framtidssyn 

- Blev det som man hade tänkt sig 

 

 


