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Abstract 

Uppsatsen fokuserar på fem utländska kvinnors tankar och erfarenheter kring feminism och 

jämlikhet. Genom att intervjua dessa kvinnor individuellt och praktisera på en 

kvinnoorganisation, försöker jag analysera kvinnornas förhållningssätt till den underordning 

som tilldelas dem av västerländsk feminism. Resultatet visar att kvinnorna alltid är tvungna 

att förhålla sig till dessa tillskrivna beskrivningar samt att detta även påverkar deras självbild. 

De ifrågasätter västerländska feministers etnocentrism. De känner ofta att deras tidigare 

erfarenheter försummas och att man endast ser de som ”passiva offer”.  
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Inledning 

– De tar oss inte på allvar. Många svenska feminister tror att det är deras egen sak att syssla med 

feminism! Säger Leila, 33 år och från Kurdistan. 

”Hon städar och kan ingen svenska - den typiska invandrarkvinnan”, står det i en artikel i 

Svenska Dagbladet 18 april, 1975 (Brune, 2003). Ylva Brune förklarar att ”invandrarkvinnan” 

existerar egentligen inte, men att termen används för att beskriva problembeskrivningar i 

bland annat medier. Det används också för att visa en nationell gemenskap. Hur Orienten/öst 

får stå för avvikelsen och Västerlandet för normaliteten (Berg, 1998).  

Denna uppsats behandlar utländska kvinnors tankar kring feminism och jämlikhet. Jag vill 

låta utländska kvinnor komma till tals och tala om aktuella ämnen i samhället. Jag för in de 

”icke hördas röster” som Marianne Liliequist uttrycker det i det offentliga samtalet (Liliequist, 

2002). Nästan dagligen kan vi ta del av beskrivningar om kvinnorna och inte minst sagt 

medier som väljer att beskriva dessa kvinnor i termer som ”förtryckta” och ”exotiska” objekt. 

Man försummar kvinnors tidigare kamp i födelselandet. Kvinnorna måste förhålla sig till 

dessa tillskrivna beskrivningar, såsom den ”förtryckta kvinnan”. Detta påverkar deras 

självbild, då deras tidigare erfarenheter negligeras. 

 I denna studie vill jag visa hur kvinnor med rötter från andra länder inte förhåller sig passivt 

till dessa tillskrivna beskrivningar utan jag vill visa hur de ofta får bearbeta detta och göra 

motstånd. På så vis kan man betrakta de som handlande subjekt (Liliequist, 2002). Marianne 

Liliequist beskriver etnologen som ”de ohördas advokat”, genom att de marginaliserade ofta 

får möjligheten att synas utifrån ”ett inifrån perspektiv” i studier. Man kan då betrakta sina 

intervjupersoner som aktiva subjekt (Liliequist, 2002). 
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Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att analysera hur dessa kvinnor förhåller sig till den underordning som tilldelas 

dem av västerländsk feminism. 

 

 

Mina två övergripande frågeställningar är: Hur hanterar kvinnorna feminismen som finns i 

Väst? Hur förhåller sig kvinnorna till de dominerande beskrivningarna som finns om den 

utländska kvinnan i Sverige? Genom att intervjua dessa kvinnor vill jag få en inblick i deras 

tankar och erfarenheter som de erfarit i födelselandet men också här i Sverige. Mina 

kunskapsmål handlar dels om att kunna få en inblick i dessa kvinnor sätt att resonera kring 

feminism och jämlikhet, och dels att kunna ta del av hur de upplever att vara kvinna med 

invandrarbakgrund i majoritetssamhället. Jag vill visa hur kön, klass och etnicitet samverkar, 

formar och omformar varandra. Med utgångspunkt från postkolonial feminism vill jag även 

visa hur arvet från europeisk kolonialism lever kvar och hur detta sätter prägel i västerländsk 

feminism. I dagens Sverige utgår feminismen fortfarande från att vita medelklass kvinnor är 

normen, och man missar etnicitet som en faktor i kvinnors underordning. Min hypotes är att 

kvinnor med rötter från andra länder inte är en homogen grupp, samt att de inte känner sig 

inkluderade i den västerländska gemenskap som ska kämpa för jämställdhet. Detta ”falska 

globala systerskap” synliggör sällan utländska kvinnors egen kamp och strävan efter 

jämställdhet (Farahani, 2004). 

 ”… man inte blir vaccinerad mot rasism bara genom att bli feminist”( Farahani,2004). 

Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

Fenomenlogins roll i studien 

Valet av min teoribildning är fenomenologi. Där vill jag visa hur våra erfarenheter skapar en 

tolkning, och denna tolkningsprocess skapar en förståelse för världen (Berger & Luckmann, 

1998). Min undersökning fokuserar på kvinnornas tankar och upplevda erfarenheter. 

Samhället existerar visserligen som ett fenomen utanför människors kunskap men det är 

individers erfarenheter som präglar verkligheten. Denna verklighet påverkas och förändras 

genom individers tolkning och handlande (Berger & Luckmann, 1998). Upplevelser om att 
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känna sig exkluderad är central i denna studie. Den verklighet vi tar del av och som vi 

dagligen lever i och tar för given, kallas för ”livsvärlden”.  Enligt Alfred Schutz består 

livsvärlden av ”de världsliga händelser, institutioner och socialt accepterade konventioner 

som konstitueras och rekonstitueras genom människors vardagliga och oreflekterade 

handlande” (Bäck- Wiklund, 2003).  Berger och Luckmann, som bygger vidare på Alfred 

Schutzs tankar, menar att vår ”livsvärld” påverkas av våra personliga erfarenheter men också 

den kunskap vi har. I min studie uppmärksammar jag hur kvinnornas verklighet formas och 

omformas genom deras erfarenheter. Vi får ständigt nya erfarenheter i livet, på så sätt kan 

man betrakta verkligheten som en pågående process som skapas och omskapas. 

 

Berger och Luckmann menar att ”face to face” möten visar på ett verkligt socialt samspel, då 

vi använder oss av “typifieringar”. Dessa “benämningar” får oss att handla och begripa vår 

omvärld.  Det blir ett slags ”språk” vi använder i vardagen och som ofta tas för givet. Detta 

menar man är ”kunskap av den första ordningen” (Berger & Luckmann, 1998). Det är när jag 

intervjuar kvinnorna som ett ”ansikte mot ansikte” möte uppstår. Under mötet använder de sig 

av ”typifieringar". Dessa ”benämningar” kan ofta användas för att markera ett fenomen som 

känns avlägset. Det är under samtalen kring ämnet feminism, som jag har kommit i underfund 

med att det finns olika sätt att definiera feminism. Det är i den sociala interaktionen i 

vardagen som vi använder oss av ”typifieringar” för att förstå varandra (Berger & Luckmann, 

1998).  
 

När enskilda handlingar tenderar att bilda ett ”vane-mönster” och situationer befäster hur man 

agerar, tilldelas man bestämda roller och denna process kallas ”externalisering”. Det är när 

utländska kvinnor ofta blir bemötta med en viss ”tycka synd om” attityd, som man ser denna 

externalisering. Dessa kvinnor blir då automatiskt tilldelade rollen som ”offer”.  Då dessa 

handlingar uppfattas som självklara och objektiva men som egentligen är en produkt av ett 

mönster, kallar man detta för ”objektivering”. De mönster som jag fokuserar på i min studie 

går tillbaka till europeisk kolonialism. Då dessa handlingar upprepas, påpekar man att detta är 

en ”internalisering”. Detta kan reproduceras på olika arenor, kvinnorna blir bemötta på det 

sättet i skolan, på jobbet och på fritiden. Dessa tre processer som människor är delaktiga i, 

konstruerar verkligheten (Berger & Luckmann, 1998).   
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Detta har varit relevant för mig i studien, då jag har haft nyttan att studera hur kvinnornas 

gemensamma erfarenheter kan relateras till externalisering och internalisering. Genom att ta 

del av deras erfarenheter kan man se hur verkligheten skapas. 

Genus- vad är det? 

Här vill jag belysa några centrala begrepp, som kan tydliggöra mitt val av perspektiv i denna 

studie.  

 

”Man föds inte till kvinna, man blir det”, skriver Simone de Beauvoir (de Beauvoir, 1973). 

Kvinnoforskning utgår från begreppet genus. Det är de sociala tillskrivelser och 

föreställningar som finns och som skapas av oss själva, om kvinnan/kvinnlighet resp. 

man/manlighet.  Dessa föreställningar kan mycket väl handla om hur vi tilldelar flickor rosa 

kläder och pojkar blåa, samt hur vi tillskriver flickor att vara ”mer känsligare och sårbara” och 

pojkar ” mer hårdare och starkare” (Björk, 1996). Detta upprätthåller skillnaden och leder till 

att relationen mellan manligt och kvinnligt blir hierarkisk. ”Manligt och kvinnligt skapas 

enbart i förhållande till varandra” (Björk, 1996) och män blir då systematisk överordnad 

kvinnorna i samhällets hierarkiska stege. Feminismen strävar efter att belysa och förändra 

maktstrukturer knutna till kön. Det finns en mängd olika feministiska infallsvinklar, som jag 

inte ska gå in på i min studie. Men det som är viktigt att veta är att det i grunden handlar om 

att avskaffa denna patriarkala ordning och ”befria kvinnor från könsorättvisor” 

( www.feministisktinitiativ.se). 

 

Om man studerar världen ser man att kvinnor generellt sätt har ett lägre socialt värde än män 

(Hirdman, 2001). Det finns två olika logiker inom denna forskning som handlar om 

producerandet och reproducerandet av genus. Den ena handlar om att se mannen som norm, 

mannen är en ”hel människa” och då blir kvinnan avvikelsen (Hirdman, 2001). Den andra 

logiken handlar om att isärhållandets logik, manligt och kvinnligt ska ”inte blandas”.  Man 

hävdar att de är extremt olika och genom att hänvisa till biologin försöker man få legitimitet 

(Hirdman, 2001). Men när man enbart talar om könsskillnader konstruerad av samhället, dvs. 

hur män är överordnad kvinnor missar man en viktig poäng. Det är att man har börjat peka på 

en osann universalism. Termen ”kvinna” får stå för något likartat och självklart. Resultatet 

blir att den vita heterosexuella medelklasskvinnan blir normen (Danius, 1995). Man tar inte 
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hänsyn till etnicitet och klass som faktorer som påverkar och omformar varandra (Essed, 

1996).   

Postkolonial Feminism, som mitt perspektiv 

Man reducerar bilden av kvinnors olika behov och ser kvinnans underordning som universell. 

Med glasögon som betraktar kvinnor som lever i syd som en homogen grupp kallar man de 

vid namnet ”tredjevärlden kvinnan” (Mohanty, 1999). Det är viktigt att koppla ihop detta med 

globala, ekonomiska och politiska system som genomsyrat historien. För att visa hur det 

koloniala må inte existerar idag men den finns i vårt medvetande, det präglar samhället och 

formar tankesätt (Eriksson, Baaz & Thörn 1999). Detta är känt under begreppet 

postkolonialism. Prefixet post står inte för en tid efter kolonialismen, utan kolonialismen finns 

fortfarande i världen på det sättet att det påverkar våra relationer (Eriksson, Baaz & Thörn, 

1999). Min studie ska visa hur kolonialismen satt sina spår i kvinnornas vardagsliv. Inget 

samhälle kan befinna sig utanför det postkoloniala. Samhällen som formellt var neutrala under 

kolonialismen som exempelvis Sverige, befinner sig ändå under påverkan. Därför kan man 

inte bortse från dessa länders roll i processen (Eriksson, Baaz & Thörn, 1999).  
 

 ”Det var först då den nya medelklassen på 1800-talet tog över det koloniala styret som det började präglas av 

den civilisatoriska missionens rasism” (Eriksson, Baaz & Thörn 1999).  

 

Carl von Linné (1708- 1778) anses vara en av första som med vetenskapen argumenterade 

belägg för att rangordna folk utifrån föreställningen om att det fanns fasta egenskaper hos 

individer (Eriksson, Baaz & Thörn 1999). Detta tog fart under upplysningen och 

framstegstanken myntades, där begrepp som ”civilisation” och ”primitivitet” blev naturliga. 

Universalism förutsätter att alla samhällen ska sträva efter Västerlandets ideal. Det vill säga 

att följa den struktur som finns i den moderna nationalstaten (Jonsson, 1993). ”I 

eurocentrismens världsbild går universalism och rasism hand i hand” och med detta menas att 

de koloniserade hamnade längst nere på den så kallade evolutionsstegen och rasindelningen 

befästes (Jonsson, 1993). En av de konsekvenser som vi kan finna idag är att invandrare ofta 

marginaliseras och diskrimineras i samhället på grund av den evolutionistiska premissen. 

Även Darwins bok ”om arternas uppkomst” (1859) kom att legitimera denna ståndpunkt och 

imperialismen (Eriksson, Baaz & Thörn 1999). ”De andra” sågs som bestående för allt tid 

utanför normen. De sågs även som ”utvecklingsbara” och då reproducerades den koloniala 
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tanken. Så på så vis kom det att handla om ”vita mannens börda”, den vita heterosexuella 

medelklass mannen som ska hjälpa sin ”outvecklade” bruna broder till att bli lika ”civiliserad” 

som honom (Jonsson, 1993/Eriksson Baaz 2002). Kritiken till begreppet ”tredje världen” 

handlar om att när den används i Väst, har det en negativ klang som spåras tillbaka till de 

”primitiva samhällena” (Minh-ha, 1999). Detta etnocentriska sätt att betrakta ”de andra” kan 

också förklaras utifrån diskursen om Orienten. Orienten får stå för de outvecklade, icke 

rationella, underlägsna i motsats till Västerlandets rationella, trygga och överlägsna sida. 

Dagens Orient blir mindre relevant att spegla då man alltid hänvisar till en klassisk 

representation. Samt att Orienten anses som evig, oföränderlig och utan att kunna definiera sig 

själv. Orienten blir något man bör frukta eller kontrollera (Said, 1978). Västerlandets normer 

och värderingar anses då vara universella (Jonsson, 1993). 

Med detta i bagaget kan man studera hur kvinnor ses som en enhetlig grupp med samma 

behov, intressen och önskemål. Man missar aspekten av maktkonflikter i emellan kvinnor. 

Man tar inte hänsyn till etnicitet, sexualitet och klass, faktorer som påverkar kvinnans 

ställning (Mohanty, 1999). Det är då vi börjar tala om den postkoloniala feminismen. Den 

kritiserar Västerlandets feministiska etnocentrism.  Feministiskforskning i Väst skapar och 

reproducerar förutfattade meningar om tredje världens kvinnor (Mohanty 1999/Eriksson 

Baaz, 2002). Detta leder till att en homogen bild skapas av utländska kvinnor. De kan leva i 

ett tillstånd som kan kallas ”dubbeltförtryckta”, då man är underordnad två grupper i 

samhället, dels på grund av kön och dels på grund av etnicitet (de los Reyes, 1998).  Man 

skapar bilden av den okunniga, traditionella, familjorienterade och offret i den tredje världen 

utan att ta hänsyn till de ”socio- historiska kontexten” (Mohanty, 1999).  

”… Detta framställs enligt min mening i motsats till den (implicita) självförståelsen hos västerländska 

kvinnor som välutbildade, moderna med kontroll över sina egna kroppar och sexualitet, samt med frihet 

att fatta sina egna beslut” (Mohanty, 1999). 

Chandra Talpade Mohanty hävdar att det är viktigt att ta hänsyn till den kulturella och 

historiska kontexten allting utspelar sig i för att kunna se förklaringar, samt att kunna se 

kvinnors motstånd. Eftersom kvinnorna inom västerländsk feministiskforskning ofta missar 

den aspekten och reproducerar bilden av kvinnan som ett passivt offer. Dock är det viktigt att 

veta att den ena inte skulle kunna existera utan den andra. Så den ena bilden upprätthåller de 

andras självbild, dvs. ”de andra” blir ”annorlunda” för att berättarna ska känna sig ”normala” 

ur ett etnocentriskt perspektiv (Jonsson, 1993).  Eller så handlar det om ”att bearbeta sina 
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kulturella ambivalenser” då man ser Orientens kvinnor i form av exotiska objekt. De får ofta 

representera bilden av ett harem (Berg, 1998).   

Material och metod 

Under dessa veckor som jag har bedrivit min studie har jag intervjuat 5 olika kvinnor med 

utländsk bakgrund. Målgruppen har varit kvinnor över 25 år, som tillbringat flera år i 

födelselandet men som levt i Sverige sedan en längre tid tillbaka. Kvinnor som har starka 

åsikter kring jämlikhet, jämställdhet och feminism. Kvinnor som är samhällsengagerade på ett 

eller annat sätt. De intervjuade kvinnorna är från Iran, Kurdistan, Armenien och Eritrea. Jag 

har inte koncentrerat mig på mina intervjupersoners etniska bakgrund, utan jag har intresserat 

mig för dessa kvinnors engagemang och erfarenheter. Jag vill påpeka att samtliga kvinnor 

aldrig har återvänt för att ens besöka födelselandet utan de betraktar Sverige som sitt hem. 

Alla intervjuer tog ungefär en timme att utföra. Jag hade några strukturerade frågor men 

mycket blev ostrukturerade frågor. Detta sätt är något jag föredrar, för att de ostrukturerade 

frågorna ger en möjlighet att kunna få fram många olika tankar hos intervjupersonerna. Man 

får också fler förklarande svar. Intervjuerna är redigerade. På grund av etiska skäl har jag 

använt mig av pseudonymer och inte av intervjupersonernas ”riktiga namn”, för att kunna ge 

de en viss anonymitet. Under de tre första veckorna har jag praktiserat på en 

kvinnoorganisation i Stockholm som har syftet att erbjuda utländska kvinnor olika 

verksamheter. Jag har inte velat gå in på kvinnoorganisationens bakgrund och uppbyggnad, 

för att syftet inte har varit att fokusera på kvinnoorganisationen i sig. Utan genom mitt 

deltagande observation ville jag få en inblick i kvinnornas tankar. Jag höll ett eget seminarium 

om ”feminism, genusforskning och kvinnor med utländsk bakgrunds situation i Sverige” på 

kvinnoorganisationen. Det var 11 personer närvarande på seminariet och majoriteten bestod 

av kvinnorna som arbetade på kvinnoorganisationen. En del av de material som jag har 

refererat till kommer från feministisk initiativs hemsida. 

Jag har även bollat idéer med forskaren Fataneh Farahani som gett mig mycket litteraturtips 

och även min handledare Beatriz Lindqvist som har varit ett stort stöd när det gäller de 

forskningsfält som jag studerar. 
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Källkritisk diskussion 

Jag vill påpeka att det är en studie om fem kvinnor med utländsk bakgrund och inte om ”alla” 

kvinnor med rötter från andra länder. Jag har begränsat mig genom de urval som jag har gjort. 

Det vill säga att jag har belyst vissa frågor och koncentrerat mig på en del fakta. Detta 

forskningsfält är brett och mer omfattande, och jag har inte kunnat belysa alla frågor och 

paradoxer. Två av de intervjuerna som jag utförde, var både på svenska och persiska. Därmed 

vill jag påpeka att intervjuerna är redigerade av mig och i vissa fall fick jag använda mina 

ordval i det svenska språket. Genom att tala persiska har vissa kvinnor kunna bli mer 

”bekväma” i vår intervjusituation. Jag har fått agera ”mer” som en väninna i vissa tillfällen, 

men jag har samtidigt fått hålla mig distanserat till mina intervjupersoner. Jag kände bara en 

av kvinnorna sedan tidigare. Det har varit tillfällen i vår ”face-to-face” samspel då mina 

tankar/åsikter har varit intressanta för intervjupersonerna. Då har jag i högsta utsträckning 

försökt att hålla mig distanserat, i alla fall tills intervjun var över. Därmed vill jag påpeka att 

jag har en ”tyst kunskap” om dessa frågor och mitt intresse har styrt mitt val av 

forskningsämnet.  Jag vet att genom att ”veta det jag vet” kan jag dra vissa förmåner genom 

att exempelvis intervju kvinnorna (Haraway, 1991). Det som kallas ”situated knowledge” 

inom genusforskningen, med det menar man att forskningen inte kan definieras utan 

författarens erfarenheter (Haraway, 1991). Men författaren bör vara medveten och 

reflekterande över sin kunskap och kunna till en viss mån distansera och omvärdera sin 

kunskap. På så sätt talar man om att både kunskap och erfarenheter är relaterade till varandra 

(Haraway, 1991). Forskarens ”osynliga finger” styr och väljer information och forskarens 

erfarenheter är relevanta för studiet (Cuesta, 2003). Mitt ställningstagande påverkas av att jag 

är en ung kvinna född i Iran och studerande i Sverige. Relationen mellan mig och 

intervjupersonerna har varit ett möte som speglat en stor öppenhet från intervjupersonerna, 

just på grund av min deltagande som studerande men också som en kvinna från Mellanöstern 

(Cuesta, 2003). 

 

Jag har medvetet inte använt mig av benämningen ”invandrarkvinnor” i studien för jag anser 

att termen inte betecknar en faktisk verklighet. Begreppet har dock kommit upp i 

intervjupersoners uttalanden och blir därmed en relevant social kategori. Det är också viktigt 

att påpeka att jag funderat på om forskning och denna studie leder till att man fokuserar på 

”skillnader”, och på så sätt befäster man gränser man vill överskrida (Jfr, Gerholm & 
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Ekström, 2004).  Men jag vill hävda att det handlar om att synliggöra problematiken som 

finns i samhället, och hur globalisering och mångfald ställer oss i det hörn där vi får 

konfrontera konflikter.  

Disposition 

Återigen vill jag påpeka mitt kunskapsmål. Det är att få en inblick i hur kvinnorna resonerar 

kring feminism och jämlikhet. Jag vill veta också veta hur de upplever att vara kvinna med 

invandrarbakgrund i majoritetssamhället. Förutom Inledningskapitlet som redovisar mitt 

syfte, mina frågeställningar och val av teori så tar Kapitel 2, upp kvinnornas bakgrund och 

erfarenheter i födelselandet. Jag presenterar kvinnorna och jag försöker visa hur uppväxten 

påverkar kvinnornas verklighet. Kapitlet tar också upp hur de upplevde ankomsten till 

Sverige. Ämnen som äktenskap/sambo tas upp och jag belyser relationen mellan minoritet 

och majoritet. Kapitel 3, är där jag tar upp feminismen. Mitt seminarium på 

kvinnoorganisationen uppmärksammas och kvinnorna får frågan om de är feminister. Jag 

redogör lite kort om muslimsk feminism samt etnicitet och klass perspektivet inom 

genusforskningen. Kapitel 4, behandlar kvinnornas syn på jämlikhet och hur de upplever att 

vara utländsk kvinna i Sverige. Ämnen som postkolonialism och vardagsrasism tas upp. 

Kapitel 5, är ett avslutande kapitel som redogör vad jag har kommit fram till och belyser 

konsekvenserna i relation till min hypotes. I Kapitel 6, redovisar jag mina källor. 
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Vilka är kvinnorna? 

Detta kapitel presenterar kvinnorna och tar upp några av deras erfarenheter från födelselandet. 

Kapitlet tar också upp de förändringar de känt av, vid ankomsten till Sverige. Deras egna 

tankar är i fokus och vardagliga fenomen som de erfarit skapar deras verklighet (Berger &  

Luckmann, 1998).  Deras vardagsbild påverkas av de händelser och tankescheman som de 

tagit del av (Berger & Luckmann, 1998). Begreppet Etnocentrism är central, den 

västerländska världsbilden ser sina normer och värderingar som givna (Mulinari, 2003). 

Var är du född? 

Pani är född i Esfahan i Iran, men kom till Sverige 1988.  Idag är hon 38 år gammal och 

engagerad i ett politiskt parti i Sverige. Hon är doktorand i medicinsk cellbiologi. Hon 

berättar livligt hur allting började i Iran och hur nyfiken och ifrågasättande hon var som barn. 

 – Jag läste mycket när jag var ung, jag var bara 12 år då jag började arbeta politiskt i vänsterrörelsen i 

Iran. 

 

Hon fortsätter att berätta: 

– Vi hade ett bra liv, min mamma var lärare och pappa var apotekare…man kan säga att vi var från 

medelklassens överskikt, men jag blev så chockad över att läsa om orättvisor som fanns i klassamhället och 

då ville jag skapa jämlikhet! 

Panis morbror som var en etablerad politisk aktivist inspirerade henne till att läsa “förbjudna” 

böcker i Iran. Böcker som handlade om Karl Marx och kapitalismens konsekvenser. Hon 

diskuterade politik i högstadiet med andra likasinnade och ordnade studiecirklar. Så 

småningom fick hon problem med regimen som började gripa många av hennes vänner.  Hon 

levde gömd i Tehran ett tag och 21 år gammal anlände hon till Sverige under Iran-Irak kriget.  

– Svenska kvinnor vet inget om hur aktiva vi är i våra hemländer! De underskattar oss och de frågar inte 

heller, säger Pani. 
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Hon förklarar att ofta känns det som de inte tar henne på allvar och ofta tycker hon att många 

ser utländska kvinnor som ”okunniga”. Hon säger att detta leder till att hon kämpar ännu 

hårdare då hon stöter på konflikter.  

 

Leila 33 år är född i Saqz, kurdiska delen i Iran. Hon kom till Sverige 1992. Idag arbetar hon 

som socionom i en kommun och är aktiv i hedersrelaterade våldfrågor. Även hon har varit 

väldigt engagerad i kampen om orättvisor i Kurdistan.  

– Jag har kämpat för mänskliga rättigheter för kvinnor och män. När jag var 14 år gammal blev jag dömd till 

döden av regimen, men att kämpa för ett klasslöst och könlöst samhälle har genomsyrat i stort sett hela mitt 

liv! Säger Leila. 

 

Hon menar att ingen i Sverige kan tänka sig att hon har varit en så stor kämpe i hemlandet.  

– Många säger till mig, lilla flicka det kan man inte tro om dig. 

 

Leila tycker att svenska feminister ser alla kvinnor från andra länder som förtryckta. Hon 

förklarar att de inte ser de erfarenheter vissa har för att kunna driva jämställdhetsfrågor. Hon 

tar även upp att många blir misstänksamma när de möter människor födda utomlands och tror 

att de ljuger om allting.  

 

45- åriga Haideh är född i Baneh, den kurdiska delen på gränsen mellan Iran och Irak. Hon 

kom till Sverige 1993. Hon studerar till socionom men är väldigt aktiv i ett förbund för 

kvinnors rättigheter i Kurdistan.  Hon berättar om sig själv och sin familj som varit/är väldigt 

vänsterradikala och politiskt aktiva. Hennes far såg utbildning som väldigt viktig men hon 

säger också att hela situationen var komplext. 

– Samtidigt som vi kämpade för ett klasslöst samhälle, så dog min kusin av hedersrelaterat våld, så det 

var mycket som var komplicerad. 

 

Men hon fortsätter ivrigt att berätta att hon var den enda flicka som deltog i en demonstration 

då hon var 17 år gammal, och om hur hennes pappa gav henne en stor bukett blommor. 

– Vår familj var lite utanför normen i Kurdistan, vi var liksom en stam i Kurdistan och mitt i den var vår 

familj inte så omtyckt, säger hon. 
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Haideh förklarar att för flera år sedan mötte hon kvinnor som trodde att alla kurdiska kvinnor 

var analfabeter och från bondbyar. Hon fick frågor som ”är din man snäll mot dig”? För hon 

säger att de trodde att alla kurdiska män misshandlade sina fruar och att de var fanatiska 

muslimer. Hon påpekar att ingen kunde förstå hur mycket hon hade kämpat i Kurdistan. 

– Men mitt förbund har kämpat och tack vare vårt tjat så tycker jag se en förbättring idag, nu vågar de inte 

ställa sådana frågor… inte till mig i alla fall! 

 

Sara är född i Bagdad i Irak, hennes föräldrar är armenier och hon kom till Sverige som 3-

åring. Idag är hon 42 år gammal och är politiker på heltid. Hon är uppvuxen i Malmö och år 

1990 kom hon till Stockholm.  

– Mina föräldrar är den traditionella familjen från Orienten, säger hon ironiskt och ler.  

 

Hon förklarar att hennes mamma har varit hemmafru och pappan har arbetat. Hon säger att 

hon tidigt såg skillnader mellan hur män och kvinnor behandlades. Hon berättar att som liten 

var hon kaxig och upprorisk. 

 – Jag kunde ständigt tjata på min mamma, och fråga varför jobbar du inte… men gå ut och jobba!   

 

Hon poängterar att när hon var liten i Malmö kallades hon inte för ”invandrare” och hon 

kände sig inte ”annorlunda”. Hon gick i en helsvensk klass och hennes familj var kända i 

området.  

– År 1971 flyttade vi från ett toppområde typ östermalm, till Rosengård… oj vilken degradering det var. Vi 

upptäckte att allt efter att tiden gick blev stället ett ghetto, säger hon. 

 

Men hon konstaterar att under hennes barndom fick hon ”inga konstiga frågor”. Hon förklarar 

att hon levde som vilken svensk som helst, men att det var ju vissa gränser som hon hade. 

– Jag gick ju på diskon och så, hade killkompisar men att ta hem killar nej… där gick gränsen. 

 

Sara berättar att idag har hon förstått att det finns problem med att vara ”invandrare”. Tidigare 

då hon ibland stötte på vissa konflikter med männen i politiken kopplade hon det till att hon 

var en kvinna. Men idag inser hon att det också beror på att hon är invandrare.  
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Fatima är född i Asmara i Eritrea, hon är 28 år gammal och studerar fristående kurser på 

Universitetet. Hon kom till Sverige för 15 år sedan. Fatima säger att ha en annan hudfärg och 

att vara muslim får henne att känna sig ”lite utanför” normen i Sverige. Hon påpekar att hon 

själv är nöjd med sin tillvaro men att hon ofta får försvara sig själv och sin familj, när hon får 

frågor. 

– Ja, det var som den gången… de i skolan frågade hur min familj firade Ramadan och jag skulle förklara 

det… sen fick jag säga att vi själva har valt att fasta och jag har inte blivit tvingad av någon! 

 

Hon har varit engagerad i frågor som rör muslimska kvinnors rättigheter inom islam. Hon 

säger att många bär på en felaktig bild av alla muslimer. 

Sammanfattning 

Kvinnorna upplever att deras tidigare kamp i hemlandet osynliggörs. De menar att ingen i 

Sverige tror att de redan har kämpat i hemlandet och att de haft vissa bestämda åsikter. Tankar 

om ”kvinnans frigörelse” antas representera Västerlandets normer och värderingar (Narayan, 

1997). Det finns en uppfattning om att man blir ”västerländsk” genom att leva i Väst. Den 

feministiska antropologen Uma Narayan menar (1997), att vissa ideal kan existera bortom 

kontinenter. Det är bara Väst som gjort ”ägandeanspråk” på dessa normer och värderingar. 

För tre av dessa kvinnor har erfarenheterna i födelselandet varit starkt präglade av förtryck 

och motstånd. De har fått kämpa och fly från dessa länder för att kunna bedriva sitt 

engagemang på avstånd. Här i Sverige har de inte blivit bemötta på det sättet som de velat. 

Bilden av att associeras som ett passivt offer har varit extra svår för dessa kvinnor (Liliequist, 

1996). Sara som har växt upp i 1970- talets Sverige har inte haft liknande konflikter. Det är på 

senare tid hon börjar känna sig ”annorlunda”. Fatima hävdar att hon ofta får försvara sig i 

olika sammanhang, med detta ser man att det blir allt viktigare att hävda en positiv motbild 

till den negativa uppfattningen om muslimer (Liliequist, 1996).  

 

Erfarenheterna får kvinnorna att resonera olika. Subjektets synvinkel är i fokus och påverkar 

ens motiv och handlingar (Berger & Luckmann, 1998).  Trots kvinnornas individuella 

skillnader skapas det en gemensam bild av ”annorlundaheten”. Det vill säga att det kvinnorna 

har gemensamt är att de upplever sig ”annorlunda” gentemot normen som finns i 

majoritetssamhället. 
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Att gifta sig eller att vara sambo? 

När Haideh kom till Sverige ville hon att alla länder skulle ha de möjligheter som finns här. 

– Det var ju det jag kämpade för den frihet och att se hur staten hjälper människor som har det svårt, att 

kunna få ekonomisk hjälp.  

Leila säger att en ren miljö och lekplatser för barn var det först hon lade märke till. Men att 

hon var besviken då hon såg ett klassamhälle även i Sverige.  

Pani säger att hon blev chockad då polisen i samband med asylsökandet frågade henne om 

hon var gift och efter att hon svarade nej, frågade henne om hon hade barn eller var gravid. 

– Först tänkte jag men om jag inte är gift hur skulle jag ha barn, jag menar i mitt land är sådant inte 

tillåtet, men sedan förstod jag … och förstod även vad sambo var. 

 

Under alla mina samtal med kvinnorna, har de på ett eller annat sätt tagit upp detta med att 

vara sambo eller gift. Pani berättar för mig att hon gifte sig väldigt sent jämfört med många 

andra kvinnor från hennes födelseland. Hon har inga barn för karriären har hamnat i fokus, 

men hon vill så småningom skaffa barn. Hon berätta att hon anser att det inte är någon 

skillnad med att vara sambo eller gift. Samtidigt som hon förhåller sig lite ambivalent. Först 

hävdar hon att hon kan tänka sig att vara sambo men sedan säger hon att hon inte kan. Mest 

på grund av att familjen inte skulle tycka om det. Pani säger att hon inte vill att hennes barn 

ska bli sexuellt aktiva i en ung ålder och detta säger hon att hon bär med sig från sin kultur. 

Men hon vill heller inte att de ska vara helt oerfarna. 

Haideh har en nuvarande sambo och har haft två tidigare sambors i födelselandet. Hon säger 

att ”vara sambo” är inte något hon lärt sig här i Sverige utan hon har alltid gått sin egen väg, 

även i Kurdistan. Haideh säger att hennes familj accepterar hennes val. 

– Du är så himla svensk säger mina kurdiska vänner, du är 45 år och har en hund… men inga barn!  

 

Leila förespråkar att vara sambo och säger att man ska stå på sig. Hon berättar att vara sambo 

inte är en svensk modell, utan att bland politiska flyktingar i Kurdistan var det många som 

levde under samboliknande förhållanden under kriget mellan Iran och Irak.  
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Fatima är gift och har en liten son. Hon säger att vara sambo är inte detsamma som att vara 

gift. Hon hävdar att äktenskap är något heligt och välsignat av Gud. I hennes familj är det inte 

accepterat att leva som sambo. 

– Jag skulle inte kunna bli sambo och vill inte heller det, varför vill man inte gifta sig och bli helt officiella 

som par? 

 

Hon säger också att sexuella relationer är något man bör dela med mannen eller kvinnan man 

ska gifta sig med. Fatima säger att familj och barn är väldigt viktigt för henne. Men att hon 

också vill skaffa sig en karriär och det är därför hon studerar.  

 

För Sara är det viktigast att först bli självständig och sedan välja att gifta sig eller vara sambo. 

Hon säger att hon vill att hennes dotter först ska kunna klara sig själv innan hon tar steget till 

att bli sambo. Hon anser också att man inte behöver gifta sig, ”… om man nu inte gör det av 

praktiska skäl”. Men sedan säger hon att ”varför ska man egentligen byta efternamn till 

mannens”?  Själv var hon sambo och sedan gifte hon sig med samma man.  

– Jag var lite udda och officiellt var vi inte sambo men alla visste att vi ändå bodde ihop. 

Sammanfattning 

För Leila och Haideh är idén bakom att leva som sambo inget som de anser ”lärt” sig i 

Sverige. Båda hävdar starkt att detta är något som funnits i födelselandet. Uppfattningar kring 

att ”invandraren” är traditionell i kontrast till ”svensken” som är modern, är binära 

oppositioner som skapas utifrån en etnocentrisk önskan om att ”de andre” ska reformeras och 

kunna utvecklas för att se Västs kultur som universell (Berg, 1998). Men å andra sidan vilar 

sådana idéer på kolonialismens befästning på att ”de andre” ska fortsätta vara ”de 

annorlunda”, det som forskaren Homi Bhabba uttrycker ”nästan lika men inte riktigt”. Då kan 

de koloniserade aldrig släppas in och accepteras i den universalism som Väst tillämpar 

(Fanon, 1997/Eriksson, Baaz & Thörn 1999). Frantz Fanon talar om effekten av denna 

problematik som innebär att universalismen inte är tillgänglig för alla, och som resulterar i en 

inneboende bild hos de koloniserade.  Det blir en effekt av att leva tillsammans med bilden av 

hur Väst ser på en och på så sätt se sig själv med kolonisatörernas ögon (Fanon, 

1997/Eriksson, Baaz & Thörn 1999). Då intervjupersonerna hävdar att vara sambo är något de 

 15



ser som självklart och givet, kan man se hur de aktivt förhåller sig till den förutfattade 

meningen som finns om utländska kvinnor som ”traditionella”. De tar avstånd från att gifta 

sig, men de är noga med att poängtera att de inte vill associera detta med ”svenskhet”. En del 

forskare som Gayatri Chakravorty Spivak menar att det inte handlar om att förkasta värden 

som finns i Väst, exempelvis demokrati och mänskliga rättigheter utan det handlar om att se 

etnocentrismens roll i det hela. Att se hur Väst har gjort ”ägandeanspråk” på dessa värden. 

Det Spivak menar är att ”aldrig sluta kritisera det som man inte inte kan vilja ha” (Eriksson, 

Baaz & Thörn 1999). Majoritetssamhällets bild av dessa kvinnor ”som traditionella” och 

”förtryckta” är något inneboende hos dessa kvinnor. Dessa tillskrivna beskrivningar blir 

automatiskt en del av deras självbild. 

 

 

Beatriz Lindqvist (2002) tar upp i sin artikel om unga utländska kvinnliga studenters tankar 

kring utbildning och familj/äktenskap i Sverige. Många av de flickorna kände sig 

stigmatiserade av samhället, genom att alltid få representera ”den förtryckta flickan i 

patriarkala familjen”. De reflekterade kring att utbildning var väldigt viktigt för dem, och att 

de studerade för att göra karriär. Där kunde man se hur majoritetssamhällets värderingar togs 

för givna. En av flickorna kunde samtidigt hävda att hon bodde hos sina föräldrar och såg 

inget fel i det. Där kombinerandet av de rollerna som exempelvis göra karriär-och-ha familj är 

idealet. Hos Fatima och Sara kan man se ett liknande tankesätt, där det känns viktigt att 

kombinera roller som ”traditionellt” kontra ”modernt”. Begreppet ”det tredje rummet”, 

handlar om att man varken är den ena eller det andra (Bhabha, 1999).  När det gäller det 

”moderna” kontra ”traditionella” kan man visa att man varken är i den ena eller andra sfären.  

Identiteten formas och omskapas i takt med att man får nya erfarenheter (Berger & 

Luckmann, 1998). Då man hela tiden tar del av nya erfarenheter, justerar man sin 

verklighetsbild. Även kvinnornas oreflekterade handlingar visar på ett aktivt förhållningssätt 

till de tillskrivna beskrivningarna. 
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Feminism 

I detta kapitel får vi en inblick i kvinnornas sätt att resonera kring feminism. Mitt seminarium 

i kvinnoorganisationen lyfts fram och västerländsk feminism hamnar i fokus. Västerländsk 

feministiskforskning har blivit central och man tar inte alltid hänsyn till etniciteten och klass 

som faktorer av underordning (de los Reyes, 2003). Det finns en påtaglig negativ syn på de 

kvinnor som kommer från länder i Mellanöstern, Latinamerika och Afrika.  Paulina de los 

Reyes är en av de forskare som starkt poängterar att etnicitet måste bli en del av 

genusforskningen. Hon menar att man ska synliggöra maktkonflikter emellan kvinnor, och 

där kvinnor med ”sämre förutsättningar” hamnar i underordning. Den hierarkiska stegen som 

kategoriserar och exkluderar människor påverkas av kön, men också den nationalitet och klass 

man har. Den kritik som blir central, är att de kulturella tillskrivelser som finns om kvinnan 

bottnar i en etnocentrisk syn på kvinnligheten (de los Reyes, 2003). Paulina de los Reyes 

förklarar att på 1970-talet, kunde man se arbetskraftinvandringen i Sverige. Under denna tid 

kom bilden av den utländska kvinnan som ”offer” och ”icke självständig” att bekräftas. 

Eftersom de kvinnorna kom att ta hand om de sysslor (som exempelvis arbete i hemmet) som 

svenska kvinnor inte längre hade. De svenska kvinnorna blev officiellt tillåtna att arbeta 

utanför hemmet och få lön.  

”Könsdiskrimineringen till invandrar kvinnor diskuteras sällan i relation till svenska arbetsplatser och till 

en svensk offentlighet. Däremot betraktas kvinnorna som offer för förtrycket från sina män och manliga 

släktingar (de los Reyes, 2003).” 

Är du feminist? 

Samma dag som jag började praktiken på kvinnoorganisationen bildades kvinnopartiet 

feministiskt initiativ. Under praktiken på kvinnoorganisationen bestämdes det att jag skulle 

hålla i ett seminarium, där framförallt de kvinnor som jobbade på kvinnoorganisationen skulle 

närvara. När jag berättade att seminariet skulle ta upp frågor kring feminism och utländska 

kvinnors situation i Sverige, tyckte de att det lät bra men att de inte skulle skriva feminism 
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uppe på anslagstavlan för detta kunde ”skrämma” många. Varför det skulle vara skrämmande 

fick jag inget vettigt svar på. 

 

 

Mitt seminarium tog upp frågor kring genus, feminism och utländska kvinnors situation i 

Sverige. Det var 11 kvinnor närvarande varav majoriteten jobbar på kvinnoorganisationen. 

Hälften av kvinnorna var från Sverige och hälften bestod av kvinnor från andra länder. De 

lyssnade noga och följde med seminariet. Många sade till mig efteråt att de hade fått nya 

tankar och lärt sig en hel del. Dagarna innan jag höll mitt seminarium, följde jag med på 

engelska, svenska undervisningar och en matlagningskurs. Jag var där i tre veckor och fikade 

ofta med kvinnorna. Många elever och anställda var jätte trevliga, flera brukade klappa mig 

på kinden och ge mig komplimanger för mitt utseende. Efter seminariet sa Nina, en av de 

kvinnorna som arbetar där att hon inte trodde att jag skulle prata om sådana ”allvarliga och 

viktiga ämnen”. Kort sagt var de imponerade och nu var de mer ”allvarliga i sättet” de 

interagerade med mig. Nu fick jag höra att jag var intelligent och påläst. Anteckningarna jag 

skrev på tavlan, ville en av de anställda skriva av och använda för att ”sprida orden vidare”. 

Kvinnorna resonerade på följande sätt: 

”Jaså feminism låter ju bra, jag vill också arbeta för att motverka maktordningen” 

”Det är så roligt att se en sådan ung invandrarflicka kunna så mycket” 

”Vi invandrarkvinnor måste utbilda oss för att komma någonstans här i Sverige” 

”Det är svårt för oss, vi måste ha dubbelkoll på allt, jobba hemma, jobba ute och sen vara så 

vackra, dags att vi säger ifrån alla krav som finns på oss” 

” Har du fått en svensk uppfostran eller persisk?” 

 

En av mina intervjupersoner Sara, är väl insatt i dessa frågor genom att hon är politiker. Hon 

förklarade för mig om hur hon ser på feminismen. 

– Jag ser mig själv som feminist, men jag tror att många invandrarkvinnor… eller generellt kvinnor, har 

den missuppfattningen att vi ska bestämma över männen. Men så är det inte, för mig är det en självklarhet 

att sträva efter jämställdhet! Säger Sara 
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Under den tiden som jag bedrev denna studie märkte jag att ordet ”feminist” var laddat, det 

var inte många som ville associeras med att kallas feminist. På feministiskt initiativs hemsida 

kan man ta del av följande beskrivningar:  

”Feministiskt Initiativ sätter de feministiska frågorna högst upp på den politiska dagordningen.”  ”… Vi skiljs åt 

av förutsättningar och resurser. Vi tillskrivs olika positioner i samhället beroende på våra ekonomiska villkor 

och vilken klass vi råkar födas in i, vilken utbildning vi har, vilket land vi är födda i, vilken sexuell läggning vi 

har, vilken hudfärg vi har och vilka kulturella tillhörigheter vi har. Men bortom dessa skillnader finns likheten: 

kvinnors liv, val, och möjligheter begränsas av den patriarkala maktordningen. Det patriarkala samhället 

tillåter män definiera, diskriminera och underordna kvinnor”. 

 Källa: http://www.feministisktinitiativ.se/plattform.php 

 

Feministiskt initiativ har poängterat etnicitet, sexualitet och klass som faktorer som skiljer 

kvinnor åt och därför valde jag att belysa denna text. Detta ser jag som en eventuell början till 

att kunna integrera etnicitet och feminism här i Väst. Jag frågade mina intervjupersoner om 

hur ett feministiskt parti kunde lösa jämställdhetsproblematiken. 

 

        – Nej ett feministiskt parti behövs inte, för att ett klassperspektiv är viktigare… jag menar jag ser mig själv 

som kommunist i första hand, säger Haideh. 

 

Haideh menar att man ska fokusera på att få bort klassamhällen och genom detta kan man nå 

jämlikhet. Hon pratar om att samhällssystemet är det som är felet i grunden och det 

upprätthåller könsförtrycket. Haideh menar att genom att starta detta parti, bidrar man till att 

kategorisera kvinnor ännu mer. Hon säger också att man måste vid sidan av arbetet mot 

klassystemet, jobba för kvinnors rättigheter.  

 

Pani berättar att hon inte tycker om den feminism som finns idag. Hon menar att det var mer 

aktuellt för tio år sedan, man att nu ska man inte ”peka” ut kvinnor för då leder detta till att 

man kategoriserar de ännu mer.  

 – Feminism kanske behövs i länder som Iran, men här i Sverige bör man se individen först och det gäller 

inte att bråka med männen utan… man ska påverka kvinnornas syn… 
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Jag ber henne att förklara tydligare vad hon menar och hon ger mig ett exempel: 

– Jo, som den unga killen jag kände han sa en gång… då på skämt men ändå allvar att hans mamma hade 

sagt att du ska plocka en blomma… en från varje hörn, liksom som om det var okej för honom att vara 

med många flickor medan han själv hävdade att flickor han träffade skulle inte vara erfarna. 

 

Pani berättar att mödrar ofta har en viktig roll i sina söners uppfostran och genom att påverka 

mammorna, kan man påverka samhället. Hon hävdar att hon inte är feminist för att hon inte 

vill markera att det är männen som är problemet.  

 

Haideh hävdar att partiet kan exkludera männen och på så sätt kommer man inte fram till en 

lösning. Det är bättre att de etablerade partierna får ta upp jämlikhet och jämställdhetsfrågan 

på dagordningen.  

 

Leila förklarar att svenska feminister ser kvinnor med invandrarbakgrund som förtryckta. De 

missar att se vilken kraft och erfarenheter många har från hemlandet.  

– De ser till exempel Fadime och Pela som offer för hederskulturen, ja det var dem… men de var också väldigt 

starka som kämpade för det de trodde på. Men det ser de inte! 

Hon säger att dessa feminister inte vet att många kurdiska kvinnor har kämpat sedan 1700 – 

talet för ett självständigt Kurdistan. Hon poängterar att hon anser att det nya partiet inte är 

nödvändigt. För hon tycker att man bör veta vad partiet står när det gäller vänster och höger 

sidan, ”men att med feministiskt initiativ vet man inte riktigt var man står”.  

– Det skär i hjärtat när Västs feminister talar om alla som om de vet hur alla har det, de ser sig själva som 

bättre och de missar sina systrar från andra länder, även i samma parti är kvinnor aldrig eniga! Säger hon. 

 

Leila säger att hon är marxist men också feminist.  Hon säger att alla som kämpar för 

jämställdhet ska kalla sig feminister. Leila vill att samhället ska sträva efter socialismen. Men 

hon säger att det är viktigt att även fokusera på klass och etnicitet perspektivet i feminismen.  

– En invandrarkvinna från arbetarklassen har det värre än en medelklass kvinna från Sverige! 

 

Sara är positiv till partiet, men håller med om att kvinnor är med och upprätthåller systemet. 

Hon berättar att hon anstränger sig själv när hon uppfostrar barnen.  
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– Det är bra, ett sådant parti behövs ändå, jag menar jag kan tänka mig gå med i den… men bara titta de 

etablerade partierna har inte kunnat göra något. Vi har ju inte lyckats göra något! 

 

Sara säger att hennes döttrar kan bli arga på henne för att hon inte tycker om att de ska gå ut 

klädda i kort-korta kjolar och små linnen. Hon menar att det ska vara en självklarhet att kunna 

gå klädd som man vill, men att verkligheten inte stämmer överens med hennes idealbild. 

– Går man klädd sådär, så lockar man killar med dåliga avsikter och de kan tafsa…jag menar de blir arga 

och säger mamma men du är ju feminist, men verkligheten är inte som man vill, säger hon. 

 

Leila är kritiskt till muslimska feminister och säger att de lurar sig själva genom att spela efter 

regimens villkor.  

– Jag har respekt för alla religioner men jag är mot när politik blandas med religionen, många av dessa 

kvinnor hjälper omedvetet eller medvetet dessa fanatiska islamister. 

 

Fatima är lite ambivalent när det gäller att kalla sig feminist. Hon säger att hon är en feminist 

men inte en ”sådan feminist”. Hon försöker poängtera att hon tycker att man och kvinnor är 

olika på många sätt men ska behandlas lika. 

– Islam ger rättigheter till kvinnorna, det finns muslimska feminister som ser detta och i profetens tid var det 

kvinnofrågor som uppmärksammades… något som inte hade funnits innan, säger hon. 

Sammanfattning 

På mina intervjuer med dessa kvinnor är det en ”face to face” situation som tar plats. En 

situation där språket har en viss egenskap. Talet uppstår från vardagslivet och något vi delar 

med varandra samt tar för givet (Berger & Luckmann, 1998). Kvinnorna tar del av 

användandet av ”typifieringar”. Många av kvinnorna kunde ofta vilja ta avstånd från ordet 

feminism, genom att säga att man inte är en ”sådan” feminist, att man är i ”första hand 

kommunist” eller att bara starkt hävda att ”åh nej inte feminist”. Den uppfattningen jag fick 

var att det kändes ”avlägset” för dessa kvinnor att identifiera sig som feminister. Trots att de 

alla strävar efter jämställdhet, känns feminismen som något som inte ”rör” dem. För Haideh 

och Leila är det viktigare att fokusera på klassamhällets orättvisor. Det finns ett samband 

mellan klassrelationer och etnicitet. Det kapitalistiska systemet måste inneha rasism som en 
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bas för att kunna exploatera de grupper som exkluderas i samhället (Mulinari, 2003). Det är 

viktigt att poängtera att sexualitet också är en faktor för att förklara underordning. 

Heterosexualiteten ses som en norm. Det finns en våg av nya feminister som tar upp faktorer 

som klass, etnicitet men också sexualitet som viktiga faktorer för att förklara kvinnors 

underordning (Bredström, 2003). De utländska kvinnorna på seminariet visade också att 

feminismen kändes ”avlägset” och många visste inte vad feminismen innebar. 

 

Då jag höll seminariet på kvinnoorganisationen, kunde jag se hur de omedvetet tog för givet 

att jag som kvinna med utländsk bakgrund inte skulle ha en den ”kunskap” jag har, för att 

kunna bedriva feministiska frågor. Den dominerande bilden av utländska kvinnan finns 

inneboende hos de flesta och påverkar deras handlingar (Eriksson Baaz, 2002). När jag fick 

frågan om jag fått en svensk eller persisk uppfostran? Kände jag hur det kan vara att få hela 

tiden konfrontera de tillskrivna beskrivningarna.  

 

Fatima tar upp ämnet islam och feminism. Det finns en feministisk nytolkning av islam, där 

flera muslimska feminister hävdar att förtryck som finns inte beror på religionen i sig. Fatima 

Mernissi och Nawal Al Sawadi är två kända namn, som har forskat i det fältet (Svensson, 

1996). De har studerat mellanösterns samhällen och försöker ge en förklarande bild genom att 

ta hänsyn till den sociohistoriska kontexten. Lila Abu-Lughod (2001) talar om den 

ambivalenta situation många av dessa forskare hamnar i. Å ena sidan vill de visa att kvinnor i 

Mellanöstern inte är offer för patriarkatet genom att de inte är passiva, å andra sidan försöker 

de kräva sina lagliga rättigheter i hemlandet. Genom att ta avstånd från Väst riskerar de 

omedvetet stödja muslimska fundamentalister men genom att stå för Västvärldens feminism 

kan de inte få sina behov tillgodosedda. En eventuell lösning är att de skapar egna ramar för 

tankar och önskemål men också formulerar en ny feministisk diskurs (Abu-Lughod, 2001).  
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Kvinnorna i majoritetssamhället 

Detta kapitel redovisar kvinnornas tankar kring jämlikhet.  Jag tar även upp kvinnornas 

erfarenheter, om hur de förhåller sig till majoritetssamhällets beskrivningar av dem. De tar 

upp konkreta exemplen från vardagen och på så sätt kan man se livsvärlden, som den 

verklighet som genom individers vardagliga och undermedvetna handlingar leder till att skapa 

och omskapa ”de världsliga, institutioner och socialt accepterade konventioner…” (Berger & 

Luckmann, 1998). Det gäller att bejaka hur kön, etnicitet, klass och sexualitet skapar, 

omformar och påverkar varandra (Essed, 1996). Den rasism som finns idag handlar inte om 

idén bakom biologiska skillnader, den tanken som fanns under kolonialismen. Utan idag 

handlar det om särskiljandet mellan kulturer. Det blir ”kulturer” som är ”annorlunda” och 

”avvikande” gentemot normen.  Vi ser då hur de hierarkiska stegen efterlevs och legitimeras 

idag av samhället (Essed 1996). 

Hur ser du på jämlikhet? 

Kvinnorna hävdar att jämlikhet ska handla om att utomeuropeiska människor ska slippa 

marginaliseras i Sverige.  

 – Människor från Sverige har inte tolerans för folk som är annorlunda, bara för att man bryter på svenska 

eller säger att man har en annan kultur, ser de ner på en, säger Pani. 

 

Sara säger att hon inte tycker om att man ska se kvinnor från andra länder underordnade 

svenska kvinnor.  Hon säger att det är bättre att se alla kvinnor som just ”kvinnor”.  

– Vi kan inte ha dessa ord som ”invandrarkvinnan”, vad ska hända i kommande generationer ska mina 

flickor och sen deras flickor få denna benämning och alltid ses som avvikelser? 

 

Fatima säger att kvinnor med utländsk bakgrund är ofta medvetna om att de har rättigheter, 

men att samhället ser de som inkompetenta. Hon menar att man måste kunna påverka 

svenskarnas syn på kvinnor från andra länder. 
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Haideh tar upp hur hon ser feminister som kulturrelativister och det anser hon är negativt. 

Hon anser att tolerans för kulturen får stå framför människans vilja, detta gör henne arg. 

Enligt henne var det många som i fallet om hedersmordet på Fadime försökte ”förstå” 

hederskulturen och inte kunde se konsekvenserna med denna förståelse. 

– Fadime var viktigare än hennes farsas kultur, dessa svenska feminister står någonstans mitt i emellan. 

Vi bör ändra lagar för att försöka visa fel som finns just i vissa kulturer, tack vare våra kämpande 

krafter så har det skett en viss förbättring… som att alla som ingår äktenskap vara 18 år förut fanns det 

ett undantag för invandrarflickor som kunde ingå äktenskap från 16 år. Det är så vi kan ändra på 

samhällets attityder! 

Hon säger också att kvinnojourer och kvinnoorganisationer är tillfälliga lösningar men ingen 

långsiktig lösning.  

 

Pani säger att kvinnoorganisationer leder till ännu mer stigmatisering, genom att männen 

exkluderas. Hon menar att man bör satsa på organisationer för ”individer”. 

 

Sara menar att alla kvinnor som utsätts för våld, utsätts för samma förtryck. Hon säger ”våld  

som våld” och att man inte ska skylla på kulturen. Men hon förklarar också att man inte ska 

ha tolerans för våldet genom att använda kulturen som en ursäkt. Sara säger att när en svensk 

man slår sin fru blir detta ett individuellt problem men när en invandrare begår samma brott, 

då blir konsekvensen att det är en kulturellt och kollektivt problem. Hon tar också upp lagar 

som bör ändras. 

– Vi borde skärpa oss! När vi talar om våldtäkt i Sverige… så är mannen oskyldig till motsatsen bevisas 

men i vissa länder ska mannen bevisa att han inte är skyldig, vi kan tala om muslimer hit och dit och 

deras förtryck men här i Sverige blundar man för sådana lagar, säger Sara. 

Sammanfattning 

Det finns en debatt om huruvida man ska använda kulturbegreppet på ”hedersmord” eller inte. 

Det finns de som förespråkar och de som motsätter sig användandet av benämningen kultur 

(Ekström, 2004). Men en gemensam ståndpunkt som finns, är att bejaka hur samhället 

applicerar ”kultur” som ett fenomen som enbart ”de andra” har (Ekström, 2004).  Återigen 

återkommer kulturskillnader som något som särskiljer människor (Essed, 1996). En del 
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forskare menar att lösningen på dessa konflikter, kan lösas genom att man belyser etniska 

grupper som en heterogena (Mulinari, 2003).  

 

Kvinnorna känner ofta att de stigmatiseras och ses som ”mindre kunniga” än vad dem är.  

Kvinnans frigörelse har definierats ur en västerländsk synvinkel och jämlikhetsfrågan har 

enbart kommit att handla om kvinnor i Väst (Eriksson Baaz, 2002/Eriksson Baaz, 1998). Man 

ser de koloniala dragen i att presentera kvinnor i andra länder med samma återkommande 

benämningar (Eriksson Baaz, 2002/Eriksson Baaz, 1998). 

Erfarenheter av vardagsrasism 

Pani säger att samhället ska göra det lättare för utomeuropeiska människor att få jobb. Hon 

förklarar att en lösning på detta skulle vara att inte skriva namn eller kön på ansökan. Själv 

har hon erfarenhet av att skicka hundratals ansökningar men att inte ens kallas till intervju. 

– Jag kontaktade facket och de sa, men ändra ditt namn och jag svarade att jag aldrig skulle göra det! Ska 

man förneka sin identitet för att få jobb, säger hon. 

 

Sara säger att detta är den strukturella diskrimineringen som är problemet.  

– Många säger att invandrare är lata och de inte vill jobba, det är inte så. De säger du har klarat dig och 

jag säger att det inte är enbart för att jag är duktig eller att Ibrahim Baylan är superduktig och därför har 

han klarat sig utan någon har också släppt in mig och honom. Men tyvärr släpps inte alla in. 

 

Haideh säger att det är viktigt att ändra attityder. Hon säger att många tänker ”… wow hon är 

invandrarkvinna och hon pluggar och är självständig”. Hon säger att många har förutfattade meningar 

om hur det är att vara kvinna från Mellanöstern. 

 

Fatima förklarar att hon känt sig diskriminerad vid flera tillfällen.  

– En gång då jag sommarjobbade för länge sen, då var jag ledsen… det hade hänt något och då fick jag 

frågan av arbetsgivaren om jag hade det jobbigt hemma… med pappa, jag tänkte va? Vad har min pappa 

och göra med det här! 
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Leila säger att hon ibland inte vet om hon diskrimineras på grund av att hon är kvinna eller 

från ett annat land.  

– De skyller på  vår konstiga kultur och jag menar det är en form av rasism!   

 Sara säger att det tillhör vardagen att känna sig diskriminerad. Hon berättar om ett exempel 

från en konferens hon varit på: 

– Det var en fikapaus och jag stod framför en kaffeautomat, jag dröjde med att välja kaffesort och stod en 

stund framför automaten. Så kom värdinnan och började artikulera tydligt DU- SKA- TA- EN KOPP- 

OCH –TRYCKA - PÅ- DET –DU –VILL –HA. Jag blev så arg, jag menar vad hade hon för föreställning 

om mig och hade hon sagt så till mig om jag hade haft blont hår? 

 

Hon förklarar att mycket handlar om att vilja hjälpa, lära och överbeskydda kvinnorna från 

andra länder. 

 

– Svenskar ser sig som normen, ibland hör man om matlagningskurser för turkiska kvinnor och jag menar 

vilka behöver lära sig laga mat? Svenska kvinnor tror jag, säger Sara. 

Sammanfattning 

Tanken bakom vardagsrasism handlar om att det är något som genomsyrar alla sociala 

relationer. Den utövas oftast omedvetet av alla, även de mest toleranta och den lever på 

kvarlevor från kolonialismen (Essed, 1996). Relativt ”oskyldiga handlingar” kan ur 

subjektens perspektiv upplevas som ett mönster. Vardagsrasismen kan integreras med 

fenomenologin genom att studera hur olika mönster bli central för individen, och man kan se 

hur människors ”livsvärld” påverkas.  ”Externalisering”, som är den process som visar hur 

återkommande mönster befäster hur man tilldelas specifika roller (Berger & Luckmann, 

1998). När denna form av vardagsrasism tar plats, känner dessa kvinnor sig ”utpekade”. De 

tilldelas rollen som ”den förtrycka” kvinnan. Detta synsätt blir automatisk en del av 

kvinnornas självbild och en konsekvens blir att man ofta kan se sig själv med nedvärderande 

glasögon. Då dessa handlingar upprepas, blir det en ”internalisering”.  Det postkoloniala 

perspektivet har visat att västerlänningar upplever att de har en ”frigörande mission”. Den vita 

”frigjorda” kvinna ser det som sin uppgift att ”rädda” sin förtryckta syster (Eriksson Baaz, 
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1999). Det handlar om att vilja ”överbeskydda” dessa kvinnor och i vissa fall ”rädda de från 

den brune mannen ”(Eriksson, Baaz och Thörn, 1999). Exempelvis, då man lär de svenska 

eller har matlagningskurser. Handlingar gjorda av välvilja men som leder till reproducerandet 

av rådande uppfattningar om den utländska kvinnan. 
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Avslutande diskussion 

Mitt syfte har varit att analysera hur dessa kvinnor förhåller sig till den underordning som 

tilldelas dem av västerländsk feminism. Mina frågeställningar har varit följande: Hur hanterar 

kvinnorna feminismen som finns i Väst? Hur förhåller sig kvinnorna till de dominerande 

beskrivningarna som finns om den utländska kvinnan i Sverige?  

 

Kvinnorna är engagerade i jämlikhetsfrågor, men i stort sett anser de att feminism inte är 

något som de kan relatera till. De tycker att västerländska feminister ofta försummar deras 

tidigare erfarenheter och den kunskap de har. Då de har kämpat i födelselandet, betalat ett 

högt pris och flytt därifrån, blir det svårt för de att associeras som ”passiva offer”. Det är då 

man ser hur användandet av ”typifieringar” blir centralt. De vill inte associeras med 

feminister och därför markerar de det med sina ordval. Dock har några av mina 

intervjupersoner definierats sig som feminister men även hos dem kan man se hur de 

ifrågasätter Västerlandets etnocentrism. Exempelvis tar en av kvinnorna upp, användandet av 

ordet ”invandrarkvinnan”. Hon menar att det leder till att man hela tiden återskapar bilden av 

”den annorlunda kvinnan”. Men mina intervjupersoner är alla eniga om att man ska förbättra 

kvinnors ställning i samhället. Västerländska feminister har ofta en egen prioriteringslista för 

vad de anser som relevant, dessa kvinnor känner sig exkluderade i deras kamp om 

könsorättvisor. Kvinnorna har olika erfarenheter och därför andra prioriteringslistor. På så sätt 

kan man verifiera min hypotes om att dessa kvinnor inte känner sig delaktiga i västerlandets 

feministiska kamp för jämställdhet. 

 

Majoritetssamhällets bild av kvinnorna påverkar de i en hög grad. De är alltid tvungna att 

förhålla sig till dessa tillskrivna beskrivningar. Utländska kvinnors närvaro förstärker 

västerländska kvinnors position (Mohanty, 1999). Vilket leder till att normaliteten bekräftas 

och legitimeras. Kvinnorna tar avstånd från att associeras som ”västerländska” men också från 

att vara ”traditionella”, denna ambivalens visar på hur majoritetens syn på dem påverkar deras 

självbild. Detta visar på en bearbetning och motstånd av de tillskrivna beskrivningarna som 

tilldelas av majoritetssamhället.  
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Min studie visar att kvinnorna även är en heterogen grupp med olika erfarenheter och olika 

tankar. Man kan inte alltid referera till kvinnorna som en homogen grupp, för då riskerar man 

att reproducera likartade beskrivningar om kvinnorna. Man borde nyansera feministiska 

forskningsfältet sätt att beskriva dess kvinnor men även mediers sätt att skildra utländska 

kvinnor.  

 

En gemensam nämnare hos kvinnorna, är deras upplevelser av diskriminering i 

majoritetssamhället. Därför bör man belysa etnicitet och klass som viktiga maktdimensioner. 

Då erfarenheter av vardagsrasism är något som är gemensamt för alla mina intervjupersoner. 

De blir ofta bemötta med ett ”tycka synd om” attityd. På så sätt tilldelas de rollen som ”offer”. 

Det jag tidigare nämnde som externalisering och internalisering. Dessa upprepade handlingar, 

ser jag som ett mönster som härstammar från europeisk kolonialism. Den vita kvinnan ska 

lära den bruna kvinnan att bli lika ”civiliserad” samt rädda henne från den ”brune 

mannen”(Eriksson Baaz, 2002). Det handlar om välvilja, men som resulterar i denna 

hierarkiska stege. Fokus är på det som man ska eftersträva det vill säga det universella, men 

detta leder ändå till att ”de andre” förblir ”annorlunda”.  

 

Kvinnorna känner sig diskriminerade i majoritetssamhället och detta påverkar deras självbild. 

Genom att integrera etnicitet kan man tillföra en ny kunskap till den feministiska kampen. Då 

kanske man kan problematisera etnocentrismen som finns i Västerlandet. Det är relevant att 

uppmärksamma maktstrukturer knutna till kön, men man bör även belysa faktorer som 

etnicitet, klass och sexualitet. Dessa faktorer påverkar kvinnors ställning i samhället. Jag 

avslutar med att citera ett litet stycke ur Fataneh Farahanis artikel, 2002: 

 

“… Som jag ser det måste vi genom att ifrågasätta den homogena och likformiga kategorin ”kvinnor” 

också ifrågasätta själva definitionen av ett likformigt ”förtryck” mot kvinnor. Den patriarkala ordningen 

påverkar alla kvinnor, men alla kvinnor upplever inte dess verkningar på samma sätt, av den enkla 

anledningen att alla kvinnor inte har likartade förutsättningar. De delar inte samma vardag och 

livssituation”. 
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