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“Sisterhood will save the world” 

En etnologisk studie av en förening för invandrarkvinnor 

Kevin Pettersson  

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur kvinnor som migrerat till Sverige upplever en 

förening som arbetar för ”invandrarkvinnor” samt att etablera en diskussion kring föreningens 

verksamhet och målgrupp. För att uppfylla syftet har material samlats genom utförda 

intervjuer med kvinnor som på olika sätt är engagerade i föreningen. Dessutom har 

observationer utförts för att kunna fördjupa förståelsen för hur verksamheten fungerar. 

Materialet har sedan analyserats med hjälp av teori som postkolonial feminism, kulturellt 

kapital och gemeinschaft. Resultat som framkommit genom detta arbetssätt är att 

informanterna upplever föreningen som en plats som ger dem den känsla av gemenskap som 

kompenserar för de olika känslor av utanförskap som de gått igenom. Ett annat resultat av 

studien är att känslan av gemenskap kommer från upplevelsen av att kvinnor som sökt sig till 

förening i hög utsträckning delar erfarenheter.  
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1. Inledning 

Bakgrund 

Dagens samhälle blir allt mer polariserat och invandringen anses ofta föra med sig 

konsekvenser för den svenska jämställdheten.1 Jämställdheten och mångkulturalismen är 

något som är satt under lupp numera och i debatten ställs ofta dessa begrepp mot varandra 

som två oförenliga ting.2 Det finns många föreningar och organisationer som arbetar för ett 

inkluderande Sverige där kvinnor ska bli mer jämställda männen och integrationen för 

personer som kommer till Sverige ska fungera så bra som möjligt.3 Föreningen4 som står i 

centrum för denna uppsats är en aktör som arbetar med mångkulturalism och jämställdhet. De 

gör det genom att vända sin verksamhet till ”invandrarkvinnor” för att förbättra deras situation 

i Sverige.5 Detta studieobjekt blir relevant för att de arbetar med två fält som är föremål för 

stor diskussion i dagens svenska samhälle.6 Dessutom blir dess inriktning mot 

”invandrarkvinnor” något som är värt att föra en diskussion kring. Detta eftersom det finns 

akademisk kritik mot att generalisera kring begrepp som ”invandrarkvinnor”.7 

          Kvinnor som på olika sätt är engagerade inom denna förening är de som fokus läggs på 

i denna studie, även om det finns män som tar del av föreningen på olika sätt. Detta är på 

grund av att föreningen vid en första anblick har ett tydligt fokus på invandrade kvinnor och 

inte nämner att även män kan ta del av verksamheten.8 Därmed är det föreningens uttalade 

målgrupp som främst fokuseras. Fokus kommer att riktas mot hur kvinnor inom föreningen 

med invandrarbakgrund upplever en förening för ”invandrarkvinnor”. Det avslöjar vad de 

tycker är viktigt med föreningen och därmed avtäcks deras upplevelse av olika företeelser 

inom föreningen. Upplevelsen kan även tänkas präglas av hur föreningen själva definierar sin 

verksamhet och sin målgrupp och därför kommer även detta behandlas i denna studie. 

                                                      
1 Moller Okin, Susan 1999, s. 13.  

2 SvD:s hemsida: ”Mångkultur får aldrig ursäkta kvinnoförtryck”. Jfr Moller Okin, Susan, 1999.  

3 Varken hora eller kuvad, Ingen Människa är Illegal och Sveriges Kvinnolobby. Detta är exempel på några 

föreningar/organisationer som arbetar för integration och/eller jämställdhet. Även en mängd statliga 

myndigheter arbetar med detta, som bland andra MUCF – myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor.  

4 Föreningens namn har anonymiserats. Se motivering under rubriken ”Metod och material”.   

5 Föreningens hemsida. 

6 Ytterligare ett exempel återfinns i Borås Tidning: ”Allvarlig tystnad om mångkultur och feminism”. 

7 Se Ålund, Aleksandra 1988, Lundstedt, Anna 2005, de los Reyes, Paulina 1998 och Wadensjö, Eskil 

1997. 

8 Föreningens hemsida och paraplyorganisationens informationsblad. 
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Dessutom har det varit betydelsefullt att i uppsatsen skapa en uppfattning kring hur 

föreningen definierar sina mål och sin verksamhet för att diskutera föreningens användning av 

begreppet ”invandrarkvinnor”. 

          Det etnologiska kunskapsbidraget blir med denna uppsats att undersöka hur invandrade 

kvinnors vardagsliv påverkas av engagemang i en förening som arbetar för att underlätta 

”invandrarkvinnors” integrationsprocess till det svenska samhället.9 Studien blir också ett sätt 

att se hur människor upplever saker som mångkulturalism, integration och jämställdhet vilket 

kan sägas vara några av huvudspåren inom etnologin.10 Därmed ansluter sig denna uppsats till 

Sverige snart vilket är ett etnologiskt projekt som syftar till att etablera en förståelse kring 

synen på bland annat mångkulturalism, integration och jämställdhet.11  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur kvinnor som migrerat till Sverige upplever en 

förening som arbetar för ”invandrarkvinnor” samt att föra en diskussion kring föreningens 

verksamhet och deras uttalade målgrupp ”invandrarkvinnor”. Frågeställningar som används 

för att uppfylla syftet är:  

- Hur upplever informanterna med invandrarbakgrund föreningen?  

- Hur formuleras organisationens verksamhet, målsättning och målgrupp?  

 

Teoretiskt ramverk och centrala begrepp 

Under detta kapitel kommer den huvudsakliga teoretiska inspirationen presenteras. 

Teoriströmningar och begrepp som används är intersektionalitet, postkolonial teori, multipelt 

förtryck, konstitutiv utsida, kulturellt kapital och en specifik användning av gemeinschaft. 

Nedan kommer dessa begrepp presenteras likaså förklaras hur de kommer användas i denna 

studie. Fokus kommer ligga på de delar av teorin som är användbar vid analysen av det 

insamlade materialet. De teoretiska begreppens kopplingar till varandra, som de används i 

denna studie, kommer även framhävas för att visa hur dessa begrepp används tillsammans i 

analysen. 

 

                                                      
9 Orvar Löfgren i videoklippet What is European Ethnology?: ”European Ethnology is really a strange 

subject because it’s a little bit of everything which I think is the great thing about it. But above all it’s the 

study of everyday life”. Jfr Kaijser, Lars 2011, s. 38. 

10 Programförklaring för Sverige snart och ERG:s hemsida om Sverige snart. 

11 Programförklaring för Sverige snart och ERG:s hemsida om Sverige snart. 
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Postkolonial teori och intersektionalitet  

Postkolonial teori utgår från att de tankestrukturer som var gällande under kolonialismen 

lever kvar än idag. Kolonialismen är till stor del över, men postkolonial teori menar att 

strukturerna som upprätthåller västvärldens överordning och ”tredje världens”12 underordning 

lever vidare.13 Detta har till exempel effekten att mångkulturella samhällen delas in i 

hierarkier, där personer förknippade med ursprung i väst också blir förknippade med 

önskvärda egenskaper.14 På samma sätt blir de som förknippas med ursprung från andra 

länder, som sorteras in i ”tredje världen”, associerade med oönskade attribut.15 

Intersektionalitet är en tankestruktur som gör att flera kategoriska positioner synliggörs 

samtidigt vilket gör att det även är möjligt att se hur dessa kategoriseringar samspelar. Med 

kategoriska positioner åsyftas tillskrivningar som man och kvinna.16  

          Multipelt förtryck är ett begrepp som konkretiserar studiens analys av kategoriska 

positioner på ett lämpligt sätt. Det är ett intersektionellt analytiskt begrepp som går ut på att 

en person kan bli förtryckt på flera olika sätt samtidigt. Det handlar om att marginaliserade 

samhällsställningar ibland förstärker varandra.17 Kategorier som lågutbildad, arbetarklass, 

”invandrare” och kvinna kan därmed samspela och göra en person mer förtryckt än en person 

som till exempel ses som en ”svensk kvinna”.18 Mohanty är också inne på hur olika 

kategoriseringar samverkar för att bilda både en hegemonisk världsordning men också hur 

sådana kategoriska positioner på individnivå samspelar och tillsammans stärker eller 

försvagar en persons handlingsutrymme.19 Istället för multipelt förtryck använder hon 

begreppet Third world woman vilket har likheter med det tidigare. ”Tredje världen-kvinnan” i 

                                                      
12 ”Tredje världen” är ett problematiskt begrepp som riskerar att reproducera tankar om länder utanför 

västvärlden som outvecklade och/eller exotiska. I denna uppsats används begreppet för att illustrera att en 

persons ursprung kan påverka dennes handlingsutrymme i det svenska samhället. Om en person kommer 

från ett land som förknippas med ”tredje världen” kan de till exempel ha svårare att komma in på 

arbetsmarknaden. Se Wadensjö, Eskil 1997, s. 212. Citationstecken används runt beteckningen för att visa 

medvetenhet om dess problematik och för att påvisa att begreppet är en social konstruktion som inte är 

oföränderlig, utan i högsta grad föränderlig. För kritisk diskussion om ”tredje världen”, se Mohanty, 

Chandra Talpade 1991, s. 74-75.  

13 Mohanty, Chandra Talpade 1991, s. 52-53. 

14 Molina, Irene 2011, s. 23-25. 

15 Spivak, Gayatri Chakravorty 1988, s. 68.  

16 Molina, Irene 2011, s. 23-24. 

17 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 13, 17. 

18 Anthias, Floya & Yuval-Davis, Nira 1992, s. 99-100. Jfr Wadensjö, Eskil 1997, s. 212.   

19 Mohanty, Chandra Talpade 1991, s. 56-58. 
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singularis blir i västvärlden homogeniserad vilket innebär att människor i väst tenderar att 

bortse från alla inbördes olikheter som finns inom den grupp kvinnor som etiketteras med 

begreppet.20 Detta diskuterar även Floya Anthias och Nira Yuval-Davis när de konstaterar att 

det finns linjer att dra mellan förtryck som är baserat på kön och förtryck som är baserat på 

etnicitet/härkomst.21  

           Med intersektionalitet och multipelt förtryck kan forskaren sammanställa en analys där 

alla, eller vissa, av dessa kategoriska positioner vägs samman. Det är också viktigt att påpeka 

att kategorier inte är huggna i sten, de är i högsta grad relationella och situationella.22 I vissa 

fall ökar en persons handlingsutrymme om denne är kvinna, även om mannen oftast har fler 

fördelar.23 Multipelt förtryck används för att analysera de invandrade informanternas 

upplevelse av tillvaron i Sverige och för att kunna se huruvida deras position i samhället 

eventuellt påverkas av deras sociala förutsättningar. Begreppet ”tredje världen-kvinnan”, så 

som Mohanty med flera diskuterar det, kommer användas för att analysera hur föreningen och 

styrelseledamoten uttrycker sig kring sin verksamhet och hur de definierar sin målgrupp.   

 

Konstitutiv utsida och gemeinschaft 

Thomas Hylland Eriksen diskuterar hur gemeinschaft24 och skapandet av ett vi är en 

konstruktion baserad på en känsla av samhörighet. Gemenskapen bildas ofta hos grupper i 

samhället som exkluderas från majoriteten och den upplevda tillhörigheten till en nation. Den 

nationella tillhörigheten tillgodoser majoritetens behov av att känna gemenskap och att vara 

del av något större.25 De som exkluderas från denna nationella tillhörighet får således inte 

automatiskt ta del av gemenskapen och måste söka gemenskapen på annat håll. Formerandet 

av en sådan ”alternativ” gemenskap baseras på ett utanförskap eller åtminstone på en känsla 

av annorlundahet gentemot den dominerande majoriteten.26 Här kommer begreppet konstitutiv 

utsida in i bilden. Begreppet innebär just att en identifikationsprocess ofta inkluderar 

resonemang som ”vi är inte som de Andra”. Det betyder att ett vi ofta skapas genom att 

                                                      
20 Mohanty, Chandra Talpade 1991, s. 51ff. 

21 Anthias & Yuval-Davis, Nira 1992, s. 111. Jfr Molina, Irene 2011, s. 23. 
22 Anthias, Floya & Yuval-Davis, Nira 1992, s. 2. 

23 Molina, Irene 2011, s. 28. 

24 Begreppet gemeinschaft hämtar Thomas Hylland Eriksen från Ferdinand Tönnies.  

25 Eriksen, Thomas Hylland 1993, s. 178-179.  

26 Eriksen, Thomas Hylland 1993, s. 178-179.  
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definiera ett vi som står i motsats till de Andra.27 Detta sker i Pia Karlsson Mingantis 

avhandling, där de unga muslimska kvinnorna blir den moderna och frigjorda ”svenska” 

kvinnans motsats och konstitutiva utsida.28 Karlsson Minganti diskuterar hur ”muslimer 

associerade med ’fundamentalism’ tilldelas rollen som modernitetens konstitutiva utsida”.29 

Detta förekommer även omvänt, där personer som upplever sig själva i minoritetsställning 

definierar sig mot personer som de upplever vara del av majoriteten. På det sättet kommer 

konstitutiv utsida och skapandet av gemenskap – eller gemeinschaft – användas i denna 

studie.    

 

Kulturellt kapital  

I The Forms of Capital skriver Pierre Bourdieu om olika sorters kapital som avgör vilken 

position en person kan få samhället. Han lyfter fram ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital 

som viktiga faktorer som avgör detta.30 Bourdieus begrepp kulturellt kapital används i denna 

studie för att analysera och framhäva vad bildning betyder för informanterna och hur de 

upplever att det påverkar deras och andras integrationsprocess till det svenska samhället. 

Bourdieu diskuterar kulturellt kapital i form av utbildning och kunskaper som stärker en 

persons ställning i samhället. Således betyder ett stort kulturellt kapital att en person har 

potential att åtnjuta en stark position i samhället och likaledes förminskar ett mindre kulturellt 

kapital chanserna till en stark position i samhället.31  

          Ett annat resonemang som Bourdieu för och som kommer användas vid analysen 

handlar om självförbättring. Det innebär att det stärkta kulturella kapitalet kan förbättra en 

persons position i samhället.32 Detta är väl lämpat för att analysera informanternas uppfattning 

av bildningens roll i en anpassnings-/integrationsprocess till det svenska samhället. Bourdieu 

menar även att förmågan att utöka sitt kulturella kapital beror på olika förutsättningar en 

person har. Det kan handla om familjesituation och vilken klass personen kommer från. Det 

handlar mer koncist om hur mycket tid en person har att lägga på att stärka det kulturella 

kapitalet samt hur mycket förkunskap personen innehar.33 Ett stärkt kulturellt kapital 

                                                      
27 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 134. 

28 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 92 och 95. 

29 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 92. 

30 Bourdieu, Pierre 1986.   

31 Bourdieu, Pierre 1986, s. 17-18. 

32 Bourdieu, Pierre 1986, s. 18.  

33 Bourdieu, Pierre 1986, s. 19-20. 
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förstärker följaktligen en persons ställning i samhället och en mer fördelaktig position i 

samhället kan eventuellt minska problematik som är kopplat till multipelt förtryck och en 

marginaliserad ställning i samhället. 

 

Forskningssammanhang 

Denna studie placeras in i ett forskningssammanhang som handlar om kvinnlig organisering.  

Pia Karlsson Mingantis avhandling Muslima har varit etnologisk inspiration till denna 

uppsats. Hon följer unga muslimska kvinnor som valt att engagera sig i muslimska föreningar 

och ungdomsförbund. Karlsson Mingantis studie riktar sig mot kvinnor som inte 

nödvändigtvis har kopplingar till samma land (förutom Sverige). I hennes avhandling 

underprioriteras den nationella tillhörigheten och den religiösa tillhörigheten blir istället det 

som binder samman hennes informanter.34 Karlsson Minganti använder sig av postkolonial 

teori och inkluderar även religion och genus i analysen vilket även gör hennes avhandling 

inriktad mot intersektionalitet. Muslima visar bland mycket annat hur identitetsskapandet hos 

Karlsson Mingantis informanter till stor del är beroende av att definiera sig mot någon/några 

andra.35 Avhandlingen visar även hur olika kategoriska positioner formar personers 

handlingsutrymme.36  

          Syftet med denna studie är även att etablera en diskussion om föreningens användning 

av begreppet ”invandrarkvinnor”. Aleksandra Ålund skrev 1988 en artikel i Sociologisk 

forskning som är relevant för att diskutera användningen av begreppet ”invandrarkvinnor”. 

Hon skriver att när debatter tillskriver ”invandrarkvinnor” olika problem skapas också en 

självbild hos kvinnorna där de ser sig själva som underminerade och i behov av hjälp.37 Ålund 

skriver även att det finns problematik som är en realitet för ”invandrarkvinnor”. Men 

problemet som Ålund beskriver är att även om forskning som framhäver denna problematik 

har goda intentioner så befäster det ”invandrarkvinnor” i en utsatt position.38 Artikeln är 

relevant då den också diskuterar begreppet ”invandrarkvinnor”. En annan som har forskat 

kring ”invandrarkvinnor” och diskuterat begreppet är Anna Lundstedt. Hon skrev sin 

avhandling om textilprojekt som inrättades i Sverige under 1990-talet och som riktade sig mot 

                                                      
34 Karlsson Minganti, Pia 2007. 

35 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 249. 

36 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 281ff. 

37 Ålund, Aleksandra 1988, s. 32-34. 

38 Ålund, Aleksandra 1988, s. 33. 
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”invandrarkvinnor”.39 Lundstedt refererar dessutom till Eskil Wadensjö som konstaterat att 

”invandrarkvinnor” inte är en homogen grupp och att ”invandrarkvinnor” från närliggande 

länder i Norden och Västeuropa har en liknande ställning på arbetsmarknaden som ”svenska 

kvinnor”. Wadensjö konstaterar även att kvinnor från andra delar av världen har det svårare 

på arbetsmarknaden.40 Slutligen har Paulina de los Reyes skrivet en artikel om hur 

”invandrarkvinnor” vuxit fram som ett problem på den svenska arbetsmarknaden och att de 

förknippas med kultur- och traditionsbundenhet och därför marginaliserats.41 

 

Informanterna  

Studiens informanter består av fyra kvinnor som på olika sätt är engagerade inom föreningen. 

Tre är uppvuxna utanför Sveriges gränser och har migrerat till Sverige. De är från olika hörn i 

världen och haft olika uppväxter. Den fjärde informanten är styrelseledamot i föreningen, hon 

är född och uppvuxen i Sverige. Nedan följer en kort presentation av informanterna. 

          María är född i Valparaiso, Chile. Hon föddes där för 55 år sedan och växte upp under 

perioden när socialismen var den samhälleliga ideologin fram tills Augusto Pinochet tog över 

makten. Det innebar en mängd bekymmer för henne och hennes familj som var del av 

arbetarklassen. Enligt María var det inte lika lätt för arbetarklassen att ta del av utbildning och 

den hierarkiska uppdelningen i samhället blev starkare med Pinochet. Detta är anledningen till 

att hon lämnade Chile för Sverige och Uppsala 1988, den 20 juli. I Sverige blev hon 

ensamstående med sina tre barn som hon uppfostrade, vilket gjorde att hon under en lång 

period inte arbetade. I Chile arbetade hon som receptionist på universitetet i Valparaiso och 

numera arbetar hon deltid på föreningens kansli.     

          Jian är född och uppvuxen i en liten stad på landsbygden i Irak, nära gränsen till Iran. 

Hon föddes 1966 och kom till Sverige 1993 när hon var 31 år gammal. Där studerade hon 12 

år i skolan, motsvarande gymnasiet i Sverige. Två och ett halvt år innan hon kom till Sverige 

lämnade hon tillsammans med sin familj Irak för Iran. Jian är flerspråkig och talar förutom 

modersmålet kurdiska och svenska även engelska, arabiska och persiska flytande. Jian har 

arbetat på olika företag, bland annat nattetid på ett stort telekomföretag och ett bokbinderi. 

Hon sökte sig till föreningen när hon mådde dåligt 2009, numera arbetar hon deltid på 

kansliet. Hon leder även studiecirklar i svenska för nybörjare på föreningen. 

                                                      
39 Lundstedt, Anna 2005, s. 12. 

40 Wadensjö, Peter 1997, s. 212.  

41 de los Reyes, Paulina 1998, s. 13. 
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          Sakiko kommer från en mindre stad på ön Hokkaido i Japan. Hon ville inte precisera sin 

ålder mer än att nämna att hon är född på 40-talet. Hennes bild av uppväxtens Japan var att 

det var ett stängt och påtagligt mansdominerat samhälle. Detta i kombination med det flexibla 

yrket som sjuksköterska gjorde att hon sökte sig utanför Japans gränser och reste runt i Asien 

och Europa. Till slut träffade hon en kille från Sverige under sina resor och bestämde senare 

att flytta till honom i Sverige. Hon är pensionerad och sedan en tid tillbaka en engagerad 

medlem i föreningen. Hon deltar i studiecirklar i bland annat svenska och engelska.  

          Annica är från Södermalm i Stockholm. Hon föddes 1936 och hon beskriver sig själv i 

uppväxten som en ”teaterapa”. Intresset för att uppträda och uttrycka sig tog formen att hon 

började brinna för bland annat teater och dans. Detta intresse tog henne runt om i världen, 

men framför allt ledde det till en flytt till Frankrike och Paris där hon träffade en man från 

Indien som hon förälskade sig i och sedermera fick barn med. När barnet närmade sig 

skolåldern beslutade hon sig för att flytta tillbaka till Sverige. Väl i Sverige var det samma 

teaterintresse som ledde henne till föreningen eftersom de ville starta en dramalinje och tänkte 

att hennes profil passade uppdraget. Hon jobbade innan dess med radio och tv i Sverige. 

 

Metod och material 

De huvudsakliga materialkategorierna i denna studie består av intervjuer och observationer. 

Men för att diskutera föreningens användning av begreppet ”invandrarkvinnor” kommer även 

föreningens hemsida och ett informationsblad från paraplyorganisationen som föreningen är 

kopplad till användas. Det finns anledning att reflektera kritiskt kring samtliga 

materialkategorier, men först presenteras metoden som använts vid insamlandet av materialet. 

          Fyra intervjuer har utförts och tre av dem är lika varandra då dessa i stor utsträckning 

handlade om intervjupersonernas upplevelser av föreningen och hur deras syn på migration 

och integration till Sverige sett ut. De intervjuer som här åsyftas är de som utförts med María, 

Jian och Sakiko. Dessa intervjuer präglades av ett rörligt sökarljus där till exempel frågor om 

deras uppväxt noggrant följdes upp med följdfrågor.42 Detta resulterade i långa intervjuer och 

ett relativt spretigt material. Med detta arbetssätt finns både fördelar och nackdelar. 

Nackdelarna är att många ämnen som talades om inte inryms inom studiens syfte. Denna 

mindre positiva effekt av att arbeta med ett rörligt sökarljus har också en annan, mer positiv, 

sida. Nämligen att den utförliga insamlingen av informanternas upplevelse av olika saker 

också breddat förståelsen för deras livssituation och varför de känner som de gör kring olika 

                                                      
42 Öhlander, Magnus 2011, s. 13. 
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ämnen.43 Även om alla intervjuer präglades av ett rörligt sökarljus blev intervjun med Sakiko 

mer målstyrd. Vid det laget – det var den sista utförda intervjun – hade syftet med uppsatsen 

blivit tydligare. Därmed blev frågorna mer inriktade på hennes upplevelse av föreningen och 

mer specifika detaljer kring hennes aktivitet i studiecirklar som föreningen erbjuder. Samtliga 

intervjuer förbereddes med halvstrukturerade frågelistor, men frågelistan inför intervjun med 

Sakiko blev mer detaljinriktad.44  

          En intervju utfördes även med en styrelseledamot inom föreningen vid namn Annica. 

Ambitionen inför denna intervju var mindre präglad av ett rörligt sökarljus och mer präglad 

av metodologisk medvetenhet då Annicas syn på föreningens verksamhet och dess målgrupp 

stod i centrum under förberedelserna.45 Trots det blev intervjun mångbottnad där bland annat 

hennes olika intresseområden i livet diskuterades. Det finns inga stora nackdelar i just detta 

fall förutom att intervjun blev något spretig och att vissa partier inte blev särskilt relevanta för 

studiens syfte. Men framför allt bidrog det med en större förståelse för både hennes 

livssituation och föreningens verksamhet.46 Detta visar att även om intervjuaren har en viss 

ambition med en intervju är det inte självklart att intervjun blir på det sättet. Det visar i sin tur 

att en intervju är ett samspel som mer än något baseras på ömsesidigt beroende mellan 

intervjuare och intervjuperson.47 Med andra ord är det inte alltid intervjuaren som helt och 

hållet bestämmer intervjuns upplägg.   

          En sak som är viktig att lyfta fram är att intervjupersonerna valdes i samråd med, 

alternativt helt, av föreningens ordförande. Mötet med Sakiko initierades visserligen av 

uppsatsens författare eftersom fler informanter eftersöktes, men Sakiko valdes ut av 

ordföranden. Intervjuerna med María, Jian och Annica kom till efter eget initiativ, men i 

samråd med ordföranden. Ett problem med detta, och framför allt med intervjun med Sakiko, 

kan vara att föreningen för fram personer som de anser lämpliga att representera dem utåt. 

Dessa personer skulle då eventuellt vara mindre kritiska. Det förstnämnda går inte att komma 

undan utan är något som beaktats när materialet lyfts fram och analyserats. Däremot bör det 

framföras att denna studie och intervjuerna inte handlar om att komma åt kritik mot 

föreningen. Syftet har varit att komma åt deras upplevelse av föreningen.48 Annica riktar 

                                                      
43 Öhlander, Magnus 2011, s. 13. Jfr Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 44. 

44 Öhlander, Magnus 2011, s. 30-31.  

45 Svanberg, Jan 2004, s. 17.  

46 Öhlander, Magnus 2011, s. 30-31. 

47 Fägerborg, Eva 2011, s. 95. 

48 Fägerborg, Eva 2011, s. 96-99. 
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dessutom viss kritik i intervjun mot till exempel vilka som ingår i föreningens målgrupp, 

vilket är kritik hon framfört inom styrelsen. När det kommer till presenterandet av 

informanternas resonemang i intervjuerna är tanken att citat ska lyftas fram så oredigerade 

som möjligt. Ibland är det dock så att ordföljden och meningsuppbyggnaden försvårar 

läsvänligheten. Därför har mindre justeringar utförts för att underlätta läsningen.49   

       Observationerna har även de präglats av ett rörligt sökarljus. Observationerna utfördes i 

föreningens lokaler under studiecirklarna ”Svenska 3” och ”Svenska för nybörjare”. Dess 

relevans består främst i att se hur studiecirklarna ter sig. Förberedelserna gick ut på att inför 

observationerna anteckna vad som kan vara relevant att ta del av under studiecirklarna. Detta 

baserades huvudsakligen på den förförståelse som bildats via framför allt intervjuerna. 

Förberedelsen åsyftade alltså att följa upp det informanterna sagt om studiecirklarna i svenska 

och de vilka som deltar i dessa aktiviteter. Det kan därmed konstateras att observationen var 

en så kallad aktivitetsbaserad observation. Vilket innebär att observationen är begränsad till 

aktiviteten och vad som sker inom denna.50 Det rörliga sökarljuset möjliggjorde att se det som 

hände under observationerna utan att det skymdes av att ha på förhand bestämda saker att titta 

på.51 Detta gjorde att observationerna inte stördes av ett alltför målstyrt förhållningssätt. 

          Kring föreningens hemsida finns inte särskilt mycket att vara källkritisk till. Den har 

använts för att få fram föreningens verksamhetsdefinition och dess resonemang kring 

målgruppen. Detsamma gäller informationsbladen, däremot finns annan problematik kring 

dessa. Informationsbladen är inte föreningens egna utan paraplyorganisationens som 

föreningen går in under. Information som handlar om paraplyorganisationen har bortsetts från 

och fokus har i informationsbladen legat på hur de uttrycker sig kring målgruppen som är 

densamma som föreningens.52 

          Informanterna i denna studie har anonymiserats och så även föreningen. Informanterna 

har fått andra namn då de ska skyddas från att förknippas med potentiellt känslig information 

som denna uppsats innehåller. En anonymisering av föreningen gör det dessutom svårare att 

röja informanternas identiteter och skyddar tillika föreningen i sig från att bli förknippad med 

eventuell känslig information.53 

 

                                                      
49 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 51.  

50 Pripp, Oscar & Öhlander, Magnus 2011, s. 120-121. 

51 Pripp, Oscar & Öhlander, Magnus 2011, s. 128. 

52 Föreningens hemsida och paraplyorganisationens informationsblad.  

53 Vetenskapsrådets hemsida. Forskningsetiska principer – inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning.. Jfr Pripp, Oscar 2011, s. 82-83. 
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Reflexivitet 

Ett dilemma med forskarens roll i denna studie är att det finns en risk att en bild av 

”invandrarkvinnan” som objekt i offerställning reproduceras. Detta är inte meningen, snarare 

tvärtom åsyftar studien att problematisera begreppet ”invandrarkvinnor”. Trots detta 

elimineras inte risken att forskaren begår sådana misstag. Begreppet situerad kunskap kan 

vara användbart att tänka kring i detta fall. Det vill säga att forskaren är präglad av sin 

bakgrund och sina erfarenheter.54 Detta är både Karlsson Minganti och Mohanty inne på när 

de diskuterar det problematiska i att forskare präglade av västerländska tankegods idkar 

studier på människor som är av annan bakgrund. Mohantys kritik av detta går ut på att det 

finns en risk att denna typ av studier befäster stereotyper om ”tredje världens-kvinnors” 

utsatthet och underordning.55 Däremot landar Mohanty i att dessa studier ska bedrivas, men 

att västvärldens feministiska forskare ska vara medvetna om vilka misstag som inte ska begås. 

Karlsson Minganti motiverar sin studie genom att argumentera för att ett ”erkännande av 

’Andras’ erfarenheter, diskurser, maktordningar och förhandlingar är avgörande i kampen mot 

rasism […]”.56 Citatet är något som undertecknad ansluter sig till och även om det finns 

bekymmer med forskarens roll, kan Mohantys ord om västerländsk feminism och 

noggrannhet motverka sådan potentiell problematik.57 Det är också viktigt att denna studie 

inte reproducerar en essentiell bild av ”invandrarkvinnor” som alltid och för alltid 

underminerad. Mohanty har kritiserat ett sådant förhållningssätt hos västerländska 

feministiska forskare – att det blir en klar uppdelning mellan förtryckt och icke-förtryckt. 

”Tredje världen-kvinnan” är förtryckt och den ”västerländska kvinnan” är inte förtryckt. Detta 

blir en alldeles för stark och onyanserad dikotomi som undertecknad givetvis vill söka 

undvika i denna studie.58 

          Både Fataneh Farahani och Lisa Wiklund diskuterar begreppsparet insider/outsider i 

sina avhandlingar. Farahani lyfter fram att forskarrollen i hennes studie i högsta grad är den 

av en insider eftersom hon i hög grad delar sina informanters erfarenheter.59 Det underlättar 

ingången till ämnet samtidigt som det kan orsaka problem vid till exempel intervjuer då vissa 

                                                      
54 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 46. 

55 Mohanty, Chandra Talpade 1991, s. 52-54. 
56 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 49-50. 

57 Mohanty, Chandra Talpade 1991, s. 51-53. 

58 Mohanty, Chandra Talpade 1991, s. 53-54. 

59 Farahani, Fataneh 2007, s. 48-49. 
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saker inte sägs rakt ut, utan förväntas vara underförstådda.60 Wiklunds position i sitt 

forskningsfält och i relation till informanterna är den av outsidern då hon inte var del av fältet 

eller hade många bekanta som förde sig inom samma sfär som informanterna.61 Detta 

resulterade enligt Wiklund i att hon inte sågs som en auktoritet inom området och att 

informanterna därmed kunde bli mer bekväma.62 Min roll är likt Wiklunds den av outsidern 

vilket innebär att förförståelsen för fältet och informanternas upplevelser är begränsad i 

jämförelse med en insider. Däremot har distansen till ämnet inneburit att ett rörligt sökarljus 

lättare etablerats för att kunna notera saker som kommit att bli relevanta för denna studie.63 

 

Disposition 

Följande kapitel kommer vara en redovisning och en analys av intervjuerna som utfördes med 

kvinnorna som migrerat till Sverige. Kapitlet kommer beröra hur informanterna med 

invandrarbakgrund upplever föreningen och hur deras upplevelser av det svenska samhället i 

övrigt präglar upplevelsen av föreningen. Detta kapitel kommer således besvara hur 

informanterna med invandrarbakgrund upplever föreningen. Det sista empiriska kapitlet har 

fokus på hur föreningen själva formulerar sin verksamhet samt sin målgrupp. I kapitlet 

kommer, utöver föreningens hemsida och paraplyorganisationens informationsblad, även 

observationerna och intervjun med styrelseledamoten att presenteras. Uppsatsen avslutas 

sedan med en diskussion om de resultat som framkommit genom studiens material och 

teoretiska ramverk.

                                                      
60 Farahani, Fataneh 2007, s. 48-49. 

61 Wiklund, Lisa 2013, s. 45-46. 

62 Wiklund, Lisa 2013, s. 44. 

63 Fägerborg, Eva 2011, s. 95. Jfr Karlsson Minganti 2007, s. 13.  
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2. Upplevelsen av föreningen 

Detta kapitel fokuserar på Marías, Jians och Sakikos upplevelse av föreningen de engagerar 

sig inom. Upplevelsen av föreningen varvas med deras erfarenhet av livet i Sverige och deras 

uppfattning kring integration samt deras vardagsliv för att fördjupa förståelsen för hur de ser 

på föreningen. Även om föreningen är en del av samhället ser informanterna den som 

annorlunda mot samhället i övrigt. Nedan presenteras först och främst informanternas 

upplevelse av det svenska samhället och dess krav samt sådant som kan kopplas till både 

exkludering och diskriminering.    

 

Det svenska samhällets krav och utanförskap 

M: Förut var mer kans/ man krävde inte så mycket, men de som kommer nu, man måste ha/ 

det är bra om de har utbildning, först måste de klara språket bra. Inte bara svenska, engelska 

mycket bra. Och har mycket (utbildning, förf. anm.), precis varit utbildad. De kan komma 

in i samhället… 

K: Så det är högre/ 

M: Det kräver mycket mer, ja det gör det, moderna tiden, systemet fungerar inte som förut, 

så man måste ha… För att anpassa sig bättre i samhället. Annars kommer dem och man kan 

bara hitta jobb som städare. 

K: Mm, vad sa du nu att, att förut kunde man hitta eller vad sa du, nej nu? 

M: … Man måste komma med utbildning för att anpassa sig i samhället och få ett bra jobb. 

Annars om de inte har någon utbildning, kan de komma hit och göra städarjobb och sådana 

grejer. 

 

María är i resonemanget tydlig med att det numera finns betydligt högre krav på människor 

som kommer till Sverige än när hon kom till Sverige. Hon lyfter fram att det inte bara är det 

svenska språket som en person måste lära sig behärska. Personen ska också ha goda 

kunskaper i det engelska språket. Här belyses en kravbild som María upplever finnas på de 

som kommer till Sverige i dagens läge. En persons framgång vad gäller integration i det 

svenska samhället beror därmed på vilket kulturellt kapital personen kommer till Sverige med 

och vilken förmåga individen har att införskaffa sig nytt.64 Citatet som María uttryckt är 

hennes syn på att det finns stora krav på de som nu för tiden kommer till Sverige. 

Utgångspunkten är att det är tuffa krav att uppfylla och att de som kommer hit inte 

nödvändigtvis besitter den typen av kunskap. Det är naturligt att de som kommer hit inte kan 

svenska, men Marías upplevelse är att de inte heller har kunskaper i det engelska språket. 

Utgångspunkten för María är i detta fall att personer som kommer till Sverige inte har samma 

nivå av utbildning och färdigheter som personer som är uppvuxna här. Därför blir det, enligt 

                                                      
64 Bourdieu, Pierre 1986, s. 18.  
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hennes upplevelse, numera svårare för invandrare att komma in i samhället eftersom det 

moderna samhället kräver annan form av kunskap. Framför allt krävs det mer av personer som 

kommer till Sverige idag. För att kunna ta sig fram i det svenska samhället och nå en 

önskvärd position (att inte vara städare som María ser som mindre önskvärt) behövs mycket 

kulturellt kapital.65 Detta upplevs som problematiskt för María, migrationen för vissa 

konsekvenser med sig enligt henne:  

 

M: Det upptäckte jag, att jag ville komma till en förening. Jag känner mig mera människa, 

därför om man kommer här i Sverige till ett nytt land, man kommer som en noll-människa, 

man måste visa att det inte är svårt att komma in i samhället. Att visa att jag kan någonting, 

därför, det beror på tur ibland, det beror på vem jag träffar. Det beror på till vilket område 

man kommer… Och… Men jag känner mig, jag känner mig nöjd i livet i alla fall. Så 

mycket kan man säga. 

 

Enligt María förväntar sig det svenska samhället, arbetsgivare och andra, att personer som 

kommer till Sverige ska ha ett visst kulturellt kapital.66 Goda kunskaper i engelska, svenska 

och bra utbildning är, enligt María, en förutsättning för invandrare redan innan de kommer till 

Sverige. Detta för att underlätta vägen in i samhället. María pratar dock om en självupplevd 

nollställning när hon kom till Sverige. Vilket kan åsyfta både sociala relationer och vilken 

position hon kan inneha i samhället. Ställningen i samhället avgörs enligt Bourdieu av bland 

annat kulturellt kapital, det vill säga vilken kunskap en person besitter.67 Om denna nollställs 

vilket María är inne på blir det svårt att uppfylla de krav som det svenska samhället ställer på 

olika typer av kvalifikationer. Migrationen har krävt en omstart på flera olika sätt för att 

etablera sig i samhället. I denna omstart har föreningen varit en del där hon kunnat känna sig 

mer som en människa och visat att hon är bra på något. María menar att kraven ställs på de 

personer som kommer till Sverige, och därmed inte på det svenska samhället i första hand. 

Detta kan förstås genom Bourdieus resonemang om att bildning förutsätter en ansträngning av 

individen. Det vill säga att individen i detta fall måste lägga ner tid och ansträngning för att 

lära sig det svenska språket för att nå självförbättring.68  

          Ett skäl till att söka sig till föreningen är att underlätta en självförbättrande process. Att 

ta del av föreningens språkundervisning för att på så sätt skaffa sig kulturellt kapital i 

integrationsprocessen är nödvändigt. Vad gäller det svenska och engelska språket har 

                                                      
65 Bourdieu 1986, s. 19.  

66 Bourdieu, Pierre 1986, s. 15. 

67 Bourdieu, Pierre 1986, s. 17ff. 

68 Bourdieu, Pierre 1986, s. 18. 
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föreningen åtminstone på pappret verktyg att underlätta personers självförbättringsprocess.69 

Då de erbjuder studiecirklar som handlar om detta. Däremot har inte föreningen medel att 

påverka den andra problematik som María lyfter. Det vill säga utbildningsgraden personerna 

har när de kommer till Sverige och vissa teknologiska färdigheter som hon framhäver som 

viktiga komponenter för en framgångsrik integration i det svenska samhället. Det är inte bara 

krav på kulturellt kapital som finns i det svenska samhället, det finns även krav i samhället på 

anpassning. Nedan berättar Jian om en initial anpassning till livet i Sverige:  

 

J: När jag kom till Sverige såg jag andra utan sjal, annorlunda liv. Och sen när jag hade sjal, 

ingen gav mig arbete faktiskt.  När jag tog bort sjalen fick jag arbete. Jag gick till 

arbetsförmedlingen och de ger mig arbete och allting, ja. Jag träffade chefen och allting, jag 

gjorde intervju och direkt de gav mig arbete. Ja, ja.    

[…]  

K: Men vad tyckte dem i din närhet att du/ när du tog av dig sjalen?  

J: När jag tog bort sjalen?  

K: Ja.  

J: Mina systrar de blev arga, min äldre syster, yngsta syster också men min storebror tyckte 

om.  

K: Han tyckte att det var bra? 

J: Han tyckte att det var bra. För när jag använde sjal sa han ”Varför använder du sjal? Du 

bor i Sverige!” (skratt).  ”Varför gör du så, ingen tycker om dig nu!”. Jag sa nej det är inte 

så. Hur som helst. Ja, ja… 

 

Detta illustrerar väl hur Jian som muslimsk, troende kvinna, hade svårt att bära sjal och vara 

sig själv när det kom till att söka arbete. Hennes bror menade också att en kvinna i Sverige 

inte bär sjal och att hon bör anpassa sig. Efter att hon tog av sig sjalen fick hon arbete direkt. 

Jians berättelse påvisar att hon var mer eller mindre tvingad att ta av sig sjalen för att få chans 

till arbete. Detta visar att hon i likhet med de muslimska kvinnor som Karlsson Minganti 

skriver om blir förknippade med ”modernitetens konstitutiva utsida”.70 Hon blir också 

förknippad med postkoloniala föreställningar om undergivenhet och ”tredje världen-

kvinna”.71 Vilka gör gällande att hon antingen inte är kapabel till att utföra de aktuella 

arbetsuppgifterna och/eller att hon inte skulle passa in i gemenskapen på arbetsplatsen då 

beslöjandet ofta förknippas med ojämställdhet.72  

          María ger uttryck för att det finns saker i det svenska samhället som är svåra att 

komma bort från som person med utländsk bakgrund. Även om personer är väl anpassade till 

                                                      
69 Föreningens hemsida. Se även Bourdieu, Pierre 1986, s. 19 för resonemang om självförbättringsprocess.  

70 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 92 och 95. 

71 Mohanty, Chandra Talpade 1991, s. 51ff. 

72 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 13 och 173. 
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det svenska samhället kan diskriminering uppstå. Hon tog upp sina barn som exempel när hon 

tillfrågades om att lägga till något ytterligare vid intervjutidens slut:  

 

M: (Lång tystnad) Jag hade tänkt på en sak, till exempel jag som invandrare kom äldre, inte 

så mycket äldre men man får svårt att anpassa sig i samhället (om man är äldre) men när 

man har barn som växer upp här tänker man sig att då är det lättare att anpassa sig i 

samhället därför de har språk från grunden, börjar på köpet då deras kultur är faktiskt 

svensk, mer än min egen kultur och man tänker att de ska bli lättare för dem och det är inte 

så här. Det finns mycket diskriminering, inte allt, men det finns. Det finns sådan. 

Diskrimineringen som María tar upp är egentligen ingenting som har med föreningen att göra, 

informantens barn är inte medlemmar där och denna diskriminering är något som sker utanför 

föreningens verksamhet. Det är dock relevant att ta med det i beaktningen, att det eventuellt 

finns en motbild till föreningen som tillsammans med atmosfären inom föreningen bidrar till 

den känsla av gemenskap och trygghet som informanterna känner inom den. Meningen med 

detta resonemang är att känslan av trygghet och gemenskap inom föreningen eventuellt inte 

skulle upplevas lika starkt om informanterna kände gemenskap och tillhörighet till samhället i 

stort.73 Liknande uppfattning framför även Sakiko som under intervjun gärna jämförde 

föreningen för invandrarkvinnor med andra föreningar och organisationer som erbjudit 

språkundervisning. Hennes uppfattning verkar vara att det finns mindre öppenhet i de andra i 

jämförelse med föreningen för invandrarkvinnor:  

S: Jag har läst mycket, förstås det svenska språket på många olika (föreningar, förf. anm.) 

och andra saker… Där träffade jag olika personer men mest svenskar, men invandrare 

också men… Här är det lite annorlunda… Det är mest för kvinnor, men inte bara kvinnor, 

enstaka män också. Fast med utländsk bakgrund… Det… Kanske personer som kommer 

hit, har lite annorlunda bakgrund än de som jag träffade på olika kurser tidigare. Det känns 

så. Så det var lite annorlunda och på något sätt lite intressantare och sen den här 

organisationen jobbar på annorlunda sätt än vanliga språkkurser och så. Som jag uppfattar 

det. Inte bara en språkkurs och olika klasser som de har, men egentligen har de ett annat 

syfte för utländska kvinnor för att hjälpa på olika sätt. Det är det som gör det mycket 

annorlunda här som jag uppfattar det. Det är det som är intressant för mig. 

Informanterna gör gällande att de trivs bra inom föreningen, men att det finns saker som sker 

utanför föreningen som upplevs som problematiska. María talar om att det finns 

                                                      
73 Eriksen, Thomas Hylland 1993, s. 151-152. 
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diskriminering i det svenska samhället vilket gör att vissa inte får arbete trots att de har det 

kulturella kapital och andra förutsättningar som hon upplever krävs för att kunna hävda sig i 

samhället.74 Samtidigt framstår det i föregående citat som att Sakiko upplever föreningen som 

mer social och intressant än andra organisationer som erbjudit studiecirklar och att den 

överlag har mer att erbjuda. Konstitutiv utsida blir ett användbart begrepp för att tänka kring 

dessa resonemang. De andra organisationerna blir en motpol till föreningen för 

invandrarkvinnor eftersom de är ”stelare” och inte bidrar till gemenskap. Diskrimineringen 

som María upplever att personer med utländsk bakgrund utsätts för utförs av de Andra, i detta 

fall de som upplevs tillhöra Sverige, det vill säga ”svenskarna”.75 Samhället i stort och 

majoritetsbefolkningen blir en sorts konstitutiv utsida för informanterna som gör att 

trygghetskänslan och gemenskapen inom föreningen förstärks.76  

          Sakiko har också uttalat att det är svårt att lämna den kulturella kontext som hon varit 

van vid för att börja om på nytt och försöka förstå och komma in i en ny kulturell kontext. 

Detta är Sakiko inne på i citatet nedan. Hon menar att det är svårt att förstå vad ”svenskar” 

verkligen tycker och känner:  

S: Ja… Det kan jag säga, som sagt upptäckte jag att jag inte kände till Sverige så mycket 

som jag trodde i Japan. Jag upptäckte mer och mer när jag kom hit […] inte så himla stort 

men ändå, i vardagslivet kan man upptäcka som kan vara ganska mycket egentligen för 

enstaka personer. Ibland kan man undra ja, och man kan upptäcka att det är annorlunda 

kultur i samhället, mer än vad man trodde. Det är svårt att förstå folk. Varför folk beter sig 

på så sätt, som är annorlunda än vi/ folk i Japan. Varför tänker man på så sätt eller man vet 

inte vad folket tänker egentligen och så. Sådana saker upptäcker jag. Så jag vill gärna lära 

känna Sverige och svenskar, fast jag jobbade inom hälso- och sjukvården och träffade 

massor av olika svenskar i vardagslivet och patienter och så vidare. Ändå kunde jag inte 

förstå och jag tittar på tv och läser tidningar och så vidare, men ändå kunde jag inte förstå 

på botten och lära känna. Och jag vill gärna lära känna egentliga delen så jag läste 

samhällsvetenskap på universitetet. Stockholms universitet, ja ja. Det var jättesvårt 

språkligt (gemensamt skratt). Men ändå har jag kunnat lära mig mycket, det ingick massor 

av olika ämnen och det gav mycket och då kunde jag förstå, ja, sådana frågor som jag hade.  
K: Vad är det då, vad är det du har förstått så att säga (gemensamt skratt)?  

S: Fråga inte mig (gemensamt skratt).  

K: Men du tänker att det är svårt/ är det svårt att förstå människor i Sverige just eller vad 

tänkte du? 

S: Ja, jag kan förstå dem mycket bättre nu. Även om personen inte säger någonting, men då 

kan jag förstå varför den personen, ja, beter sig på så sätt. Vad den personen tänker och så 

vidare, jag kan förstå mer.  

                                                      
74 Bourdieu, Pierre 1986, s. 27. 

75 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 77. 

76 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 95. Eriksen, Thomas Hylland 1993, s. 178-179. 
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K: Än tidigare?  

S: Än tidigare ja.  

K: Är det särskilt svårt i Sverige tror du? Att förstå folk.  

S: (Utandning/suck)… Jämfört med engelsmän till exempel, är kanske svenskar svårare, ja.  

K: Okej, varför då, tänker du? 

S: (Lång tystnad)… På sätt och vis… När ni inte öppnar er för främmande personer så lätt, 

vad säger du? 

K: Jag, jag vet inte. Jag vet inte exakt alltså hur jag tänker, men så kan det ju definitivt vara.  

S: Inte bara jag som känner så, jag har pratat med olika personer, och de säger exakt 

samma, så det måste vara (skratt).  

Sakiko har bott i Sverige under en lång tid och arbetade i Sverige hela tiden tills hon nådde 

pensionsålder. Trots detta och goda kunskaper i det svenska språket menar Sakiko att hon inte 

lärt sig förstå ”Sverige och svenskar”. Trots ett kulturellt kapital som inkluderar ett yrke som 

sjuksköterska77, goda kunskaper i svenska och många års erfarenhet av att leva i Sverige har 

hon inte lyckats förstå det svenska folket.78 Detta förklarar hon med att ”svenskar” och 

personer i andra föreningar inte öppnar upp sig särskilt mycket med hänvisning till andra 

personer hon pratar med som ”säger exakt samma sak”. Upplevelsen av ”svenskar” som 

mindre öppna än till exempel hon själv befäster henne och de mer öppna ”invandrarna” inom 

föreningen som ett motsatspar. Där den ”osociala svensken”, som Sakiko målar upp en bild av 

blir hennes konstitutiva utsida. Hon definierar indirekt sig själv och andra inom föreningen 

som mer öppna.79 Olikheten som Sakiko målar upp blir också en bromskloss för henne att 

komma in i samhället fullt ut. Eftersom hon menar att hon inte kan förstå majoriteten av 

personerna i Sverige – ”svenskarna” – blir det svårt för henne att definiera sig själv som 

”svensk”. På så vis blir tänkandet och upplevelsen av den konstitutiva utsidan en försvårande 

faktor om målet är integration eller en känsla av tillhörighet till Sverige.80 Dikotomiseringen 

blir stark och den reproducerar och stärker upplevelser av annorlundahet mellan, i detta fall, 

”invandrare” och ”svenskar”. Vilket resulterar i att Sakiko definierar sig ännu mer som 

motsatsen till hennes bild av ”svenskheten” och därmed också längre bort från ”svenskar”.81 

 

Gemenskap inom föreningen  

En av de främsta och mest genomgående upplevelserna av föreningen bland informanterna är 

                                                      
77 Arbete förutsätts ofta vara en avgörande faktor och stor del i integrationsprocessen till ett nytt land. Se 

till exempel SCB:s rapport Integration – etablering på arbetsmarknaden.  

78 Bourdieu, Pierre 1986, s. 17-19. 

79 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 92 och 95.  

80 Eriksen, Thomas Hylland 1993, s. 123ff. 

81 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 47 och 173. 
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att den bidrar med gemenskap och en form av trygghet. Detta visar sig bland annat hos Jian 

och hennes något ambivalenta hållning kring att bära sjal i Sverige eller inte. Jian tog av sig 

sjalen och anpassade sig efter svenska normer när hon kom till Sverige. Det gav henne arbete 

och en väg in i det svenska samhället. Efter en period med arbeten som hon trivdes bra med 

drabbades hon av en depression som berodde på privata förhållanden som inte kommer 

redovisas i denna uppsats. Så här beskriver hon dock sjukdomen och hur hon kom ur den:  

 

J: Ja. Och sen jag blev sjuk den tiden. Jag blev psykiskt sjuk, jag mådde inte bra, sen min 

läkare gav mig adressen hit, jag var ett år i en förening i Högdalen, ja, det var nära till mig. 

Sen stängde de, den stängdes sen skickade min läkare mig hit, sa ”gå dit de är invandrare 

där och du kanske trivs där”. Jag kom hit, jag var sjuk ett år, sen efter ett år, pratade jag 

med chefen här [bortredigerat – namn på ordföranden], jag sa att jag trivs här, jag vill jobba 

här. Och sen hon ger lite praktik. Ja, sex månader, efter sex månader 50 procent. 

 

Jian menar att hon började trivas väldigt bra i föreningen. I citatet nämner hon att läkaren hon 

träffade trodde att hon skulle trivas bra i föreningen då de är ”invandrare där”. Detta visar att 

läkaren tillskriver henne kategorin ”invandrare” och det är även en kategori hon själv skriver 

under på. Upplevelsen av en tillhörighet, eller att hon skulle ha saker gemensamt med 

personer inom föreningen, fanns därmed redan innan hon kom till föreningen för första 

gången. Följande citat påvisar också att hon på en gång trivdes väldigt bra i föreningen och 

kände en omedelbar koppling till medlemmar och gemenskap: 

 

 J: Jag kom hit, jag träffade folk, jag lyssnade på folk som också hade problem, massor med 

problem, kvinnorna de kommer hit, de berättar om sina liv och allting. Och jag tänkte jag är 

mycket bra, jag har det mycket bra, jag har inte så mycket problem, varför jag (skratt)… 

 

Hennes bekymmer i privatlivet relaterades till andra som var i liknande situation, eller som 

det verkar i citatet – mycket värre situationer. Jian verkar då mena att hennes egna bekymmer 

inte kändes särskilt allvarliga och att hon började må bättre. Hon trivdes så pass bra att hon 

fick energin tillbaka. Efter en lång period inom föreningen släppte hon också en del av 

anpassningen till svenska normer:  
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J: […] traditionen också, jag använder sjal här och jag använder/ jag började/ när jag kom 

till Sverige hade jag sjal faktiskt, sen efter ett år tog jag bort min sjal, utan sjal jag var. Sen 

2009 när jag kom hit började jag använda sjal, ja. 

 

Detta citat visar hur stark den upplevda gemenskapen var inom föreningen, hon kände efter ett 

tag att hon inte längre behövda anpassa sig efter samhällets krav. Den gemeinschaft som 

föreningen skapat baserat på öppenhet är i detta fall mycket stark. Tolkningen blir här att hon 

gjorde ett val som hon själv stod för, även om det fanns vissa i hennes närhet som förordade 

sjalen. Initialt hade hon sjalen, men upplevde att det var en bromskloss för integration och att 

komma in på den svenska arbetsmarknaden.82 Numera har föreningen bidragit med en känsla 

av tillhörighet och gemenskap att hon kan vara sig själv och känna sig trygg i sitt val att 

använda sjalen. Därmed blir tolkningen att en känslomässigt tillfredställande gemeinschaft 

gjorde henne stark nog att ta ett eget beslut och sluta anpassa sig till normer hon egentligen 

inte ville följa.83 Vilket stämmer överens med Thomas Hylland Eriksens resonemang kring att 

människor på åtminstone något sätt är i behov av gemenskap.84    

          Sakiko stämmer in i att föreningen har gett henne en känsla av gemenskap och att det 

finns något som binder samman de som är aktiva inom föreningen. Här besvarar hon en fråga 

som handlar om gemenskap i föreningen: 

 

S: Ah… Ah… Ja, mm. På ett sätt ja och som invandrare kan man kanske känna sig utanför 

ibland eller ensam, ja, eller någonting annat. Man känner inte samhället. Eller folk och så 

vidare, särskilt för de som inte bott här en längre tid. Jaja, jag tror att det nästan är 

gemensamt för alla, nästan alla i alla fall. Så kände jag mig också tidigare så jag kan förstå 

dem. Genom det kan jag känna gemenskap på något sätt.  

 

I citatet går det att utläsa att Sakiko ser föreningen som en plats för gemenskap, till skillnad 

från andra organisationer hon tagit del av. Gemenskapen, eller gemeinschaft, känns igen från 

tidigare när Jian förde resonemang om trivsel och igenkänning. Det är påtagligt att 

informanterna känner sig som en del av något, att de känner samhörighet, av dessa citat att 

döma. Det handlar som sagt inte om en etnisk eller nationell tillhörighet, utan i enlighet med 

vad Eriksen skriver om gemeinschaft – en skapad gemenskap – som tillsammans med den 

                                                      
82 Wadensjö, Eskil 1997, s. 212.  

83 Eriksen, Thomas Hylland 1993, s. 178. 

84 Eriksen, Thomas Hylland 1993, s. 178. 
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kategoriska positionen ”invandrarkvinna” bildar en stark känsla av tillhörighet hos 

informanterna.85 Sakiko lyfter också fram att hon och många andra invandrade personer kan 

erfara utanförskap och ensamhet. Här framstår det som att hon tänker att ”invandrare” 

upplever det i högre utsträckning än andra, det vill säga ”svenskar”. Denna känsla av 

annorlundahet och att vara i motsatt ställning i jämförelse med majoritetsbefolkningen tyder 

på att hennes upplevelse av att vara exkluderad från den nationella gemenskapskänslan gör att 

hon måste finna samhörighet på annat håll.86 Vilket är något som både Sakiko och Jian tycker 

att föreningen gör. Sakiko nämner också att genom känslan av ensamhet och utanförskap 

känner hon gemenskap. María sökte sig till föreningen främst för att det var ett arbete. Frågan 

ställdes om hur hon uppfattar gemensamheten inom föreningen. Så här uttrycker hon sig kring 

detta:  

 

M: Saker gemensamt, det… Kanske det är man kommer/ alla föreningar, man kommer/ 

man ser stort behov av social kontakt det är det som/ om de kommer hit annars är deras mål 

att lära sig språk. Komma in i samhället, skaffa jobb och uppehållstillstånd. Men du ser, de 

flesta äldre folk kommer för sociala kontakter. 

 

Gemenskapen inom föreningen är också något som kompletteras av att föreningen söker att 

underlätta integrationen till det svenska samhället för dess målgrupp. Detta är även Sakiko 

inne på i föregående citat i och med resonemangen kring språkinlärning och 

arbetsmöjligheter. Den retoriska frågan huruvida ”vanliga språkkurser” bidrar med liknande 

saker, eller inte, illustrerar även uppfattningen om föreningens särart i kontrast till andra 

föreningar. Denna gemenskap och underlättandet av språkinlärning är av stor betydelse då en 

integration till det svenska samhället upplevs vara kravfyllt. 

 

Delad erfarenhet som gemenskap 

Informanterna har uttryckt att föreningen varit en positiv sak då de anser att de delar vissa 

upplevelser och erfarenheter med andra inom organisationen. María, Jian och Sakiko har alla 

varit med om en transnationell migration och en anpassning till livet i ett annat land. De ser 

dessutom sin erfarenhet som ett verktyg för att hjälpa andra:  

                                                      
85 Eriksen, Thomas Hylland 1993, s. 178. 

86 Eriksen, Thomas Hylland 1993, s. 178-179. 
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J: Ja, man känner sig bättre, ja man känner sig bättre. Sen när jag hjälper folk, jag blir 

glad, de är glada och jag blir också glad. Ja… Sen också mina elever, jag frågar dem 

alltid, har ni frågor? Behöver ni något kan ni fråga mig, jag tänker inte att jag är som 

lärare, jag är som pappa för er, som mamma, som syster, bror, ja. Jag är som ert barn 

också, tänk inte mig som lärare. De jättetrivs också med mig, ja ja. 

Jian delar med sig av sig själv och sina erfarenheter genom att vara ledare för studiecirkeln 

”svenska för nybörjare”. Där har hon blivit en omtyckt ledare, enligt henne själv, eftersom 

hon delar med sig av sig själv och är omhändertagande. Dessutom kan hon, tack vare sin 

breda språkkunskap, förklara på många olika språk vilket underlättar för många av eleverna.  

J: Jag kan också tala olika språk också, jag klarar. De talar arabiska, de kan inte tala 

svenska när de kommer hit. Jag översätter till svenska. Sen persiska, de kommer från Iran, 

jag översätter till svenska, det är kurdiska folk också. Det hjälper föreningen också, på olika 

sätt jag hjälper föreningen, ja. Jag också känner mig glad av det, ja.   

Viljan att dela med sig av sin kunskap och sin erfarenhet är något som präglar även Sakiko. 

Hon har ingen roll i föreningen, utan är endast medlem, men trots det vill hon dela med sig 

eftersom hon tänker sig att det kan vara av nytta för övriga medlemmar:  

S: På mitt sätt kanske jag skulle kunna hjälpa de andra. Jag har bott här i Sverige en längre 

tid, jag har läst svenska mycket och använt det svenska språket så jag har kunnat prata 

något bättre i alla fall än de som har bott här mycket kortare tid och försöker lära sig 

svenska till exempel. Men vissa personer har svårare att lära sig, jag försöker hjälpa dem på 

olika sätt. Jag vill inte visa att jag ska hjälpa dig på så sätt utan på naturligt sätt, ja. Så… 

Och det är det, min/ mitt sätt för, ja. 

Informanterna upplever alltså att de delar olika erfarenheter med varandra och framhäver att 

det kan hjälpa dem att hjälpa andra som har varit i samma situation som de varit i. María 

lyfter fram att hon möjligtvis hade varit i behov av sådan hjälp själv när hon var ensamstående 

och uppfostrade tre barn ensam: 

M: Därför jag själv är en invandrare och jag/ och när jag kom hit, jag behöver hjälp. Jag 

hade stort behov, problem med konflikter, bodde ensam med tre barn. Fick klara mig själv, 

ingen sambo och jag tänkte att det är många som har samma situation och jag har min 

erfarenhet, varför inte kan hjälpa/ hjälpa till. 
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I alla dessa citat från informanterna finns en gemensam sak – att de känner att de delar 

erfarenheter med personer som ingår i föreningen. Informanterna känner därmed att de gått 

igenom det många av de andra inom föreningen går igenom nu och menar att de tack vare sin 

erfarenhet kan hjälpa till att underlätta för de som nyligen anlänt till Sverige. Alla tre 

informanter verkar relativt klara över vad det är som behövs för att underlätta en integration 

till det svenska samhället. Jian kan också bidra till att språkbarriären inte blir lika stor då hon 

kan kommunicera på många olika språk och därmed underlätta språkinlärningen för de som 

talar samma språk. Det strävsamma och tidskrävande förvärvet av kulturellt kapital i form av 

språkkunskaper underlättas därmed för de som har turen att tala samma språk som Jian.87 

Sakiko för ungefär samma resonemang som Jian även om hon inte är ledare för någon 

språkcirkel. De som varit i Sverige kortare tid, eller inte har naturlig fallenhet för att lära sig 

språk, försöker hon hjälpa på olika sätt. Detta passar bra in på Bourdieus resonemang om att 

bildande och inlärning beror på vilken förmåga och vilken tid personer har att införskaffa 

kulturellt kapital. De som har svårare känner möjligtvis en negativ känsla för den 

tidskrävande aspekten av förvärvet av kulturellt kapital och ser det därmed som slöseri med 

tid.88 Med Jian och Sakiko kan detta således underlättas och en mer positiv känsla för 

bildandet uppbringas. Samtidigt som de genom föreningen kan påvisa de fördelar som går att 

åtnjuta tack vare stärkt kulturellt kapital i form av språkkunskap.89 

          María ger uttryck för en känsla av delade erfarenheter med andra ”invandrarkvinnor”. I 

hennes fall handlar det dock om att dela med sig av erfarenheter till invandrade kvinnor som 

hon upplever dela samma problematik som hon själv. Att vara kvinna och behöva ta hand om 

barn samtidigt som ens kulturella kapital inte är fullgott i den nya kontexten upplevde María 

som problematiskt. Denna upplevelse går att analysera med begreppet multipelt förtryck. 

María återger en bild av sig själv – och andra – i samma situation som relativt hjälplösa och i 

behov av stöd. Som kvinna är hon skyldig att ansvara för uppfostrandet av barnen och 

samtidigt skötseln av hemmet. Samtidigt gör bristen på kulturellt kapital – kunskapen om 

samhället att det blir svårare att söka den hjälp som finns tillgänglig genom till exempel 

föreningen hon nu är engagerad i.90 Det går också att urskönja att de kategoriska positionerna 

”kvinna” och ”invandrare” i detta fall förstärker varandra och gjorde det svårare för María att 

                                                      
87 Bourdieu, Pierre 1986, s. 19.  

88 Bourdieu, Pierre 1986, s. 17. 

89 Bourdieu, Pierre 1986, s. 17-18. 

90 Bourdieu, Pierre 1986, s. 19. 
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komma in i samhället vilket gjorde livet svårhanterligt.91 Detta hade kunnat underlättas om 

María tillhörde en köpstark klass, då hade vissa bekymmer kunnat åtgärdas genom en 

investering av pengar. Men det hon har haft är tid, vilken hon var tvungen att lägga på sina 

barn när hon kom till Sverige.92 

          Resultaten från analysen av detta empiriska material är att informanterna upplever 

föreningen som ett forum för gemenskap. En samhörighet som uppfyller ett känslomässigt 

tillfredställande gemeinschaft likt det Eriksen pratar om.93 Det som binder dem samman och 

är grunden för gemenskapen är dock inte en enande etnicitet, det vill säga upplevelsen av ett 

delat ursprung.94 Det handlar istället om upplevelsen av delade erfarenheter. Samhörigheten 

kan sägas vara uppbyggd kring känslan av att vara en del av de Andra. Det faktum att 

gemenskapen finns och att informanterna upplever en känsla av tillhörighet gör att föreningen 

lyckats skapa ett enande forum. En problematik är dock att de eventuellt underbygger en 

känsla av olikhet och distans mellan ”svenskar” och ”invandrare”. Föreningen underlättar 

dock införskaffandet av kulturellt kapital genom att de erbjuder studiecirklar i bland annat 

språk till en låg kostnad (300 kronor för medlemskap i föreningen gör att medlemmarna kan 

delta i så många studiecirklar de vill). Vilket definitivt kan ses som en underlättande faktor för 

att lära sig svenska. Detta införskaffande av kulturellt kapital underlättas dessutom av att 

informanterna känner en stark gemenskap inom föreningen som dessutom tillfredsställer 

informanternas behov av tillhörighet och trygghet. Kulturellt kapital i form av kunskaper i 

svenska språket och annat kulturellt kapital de kan ta del av blir centralt för deras integration i 

det svenska samhället.95  Och den gemeinschaft som finns inom föreningen tillgodogör den 

bristande samhörighet de känner i det svenska samhället.96 Det finns eventuellt viss 

problematik som omgärdar gemenskapen som skapats inom föreningen. Denna kommer 

behandlas mer djuplodat i nästa kapitel då föreningens verksamhet och resonemang kring dess 

målgrupp står i centrum.  

 

 

                                                      
91 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 175.  

92 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 13-14. Jfr Molina, Irene 2011, s. 28.  

93 Eriksen, Thomas Hylland 1993, s. 178-180. 

94 Eriksen, Thomas Hylland 1993, s. 178-180. 

95 Bourdieu, Pierre 1986, s. 25-26. 

96 Eriksen, Thomas Hylland 1993, s. 178. 
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3. Föreningen – ett perspektiv inifrån 

Detta kapitel kommer handla om föreningens egen beskrivning av sin verksamhet och 

målgrupp. Informationsbladen och föreningens hemsida kommer användas till detta. Den 

utförda intervjun med styrelseledamoten Annica kommer även presenteras för att skapa en 

djupare insikt kring föreningens verksamhet och resonerandet kring målgruppen. Dessutom 

kommer observationsmaterialet presenteras för att återge hur kärnan i verksamheten yttrar sig 

– nämligen studiecirklarna i svenska.  

  

Föreningens verksamhet  

Föreningens verksamhet går ut på att få kvinnor som invandrat till Sverige att komma in i 

samhället och aktivera sig. För att uppnå detta har den olika former av studiecirklar där 

medlemmar kan tillskansa sig kunskap i olika former. De allra flesta av studiecirklarna består 

av språkundervisning.97 Föreningen erbjuder deras medlemmar tre olika steg i svenska och de 

erbjuder dessutom engelska och spanska. Utöver det språkliga har de studiecirklar i sömnad 

och målning. Föreningen ämnar sprida kunskap och utbilda de medlemmar som vill ta del av 

studiecirklarna och verksamheten ska bidra med gemenskap till dem som söker sig till 

föreningen.98 Uppfattningen María, Jian och Sakiko har om svenska språkets betydelse 

återfinns även i föreningens verksamhetsbeskrivning. Detta kom dessutom på tal under 

intervjun med styrelseledamoten Annica:  

A: Det viktigaste som jag ser det, när folk kommer, det är till studiecirklarna i svenska. Det 

är det. Det är för att lära sig språket. Att bli familjär med det och kanske få hjälp med 

fortsatt utveckling alltså. Det, jag tycker det. Sen det här att starta egna studiecirklar, det 

ska tas upp mer tycker jag. När man pratar om det, för jag brukar tala om det. Att om det är 

medlemmar som kommer och är intresserade av något speciellt, det kan vara något 

hantverk som går att till exempel genomföra i våra lokaler eller i någon av våra lokaler men 

det är väldigt lågt nu men vissa perioder kommer det upp.  
A: […] för mig är det viktigaste välkomnande, välkommen, att de ska försöka känna sig så 

välkomna som möjligt, att man är öppen och intresserad av vilka de är och lyssna och se, 

inte vara frågvis, nej. Nej, nej, nej. Absolut inte, men det är mötesplatsen och sen att kunna 

hjälpa till med det vi har förmåga att göra. Det är ju det viktigaste tycker jag. 

                                                      
97 Föreningens hemsida. 

98 Paraplyorganisationens informationsblad.  
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Annica anser likt de andra informanterna att det viktigaste med föreningens verksamhet är att 

det ska vara en mötesplats och framför allt att svenska språket lärs ut. Annica lyfter fram 

föreningens främsta verktyg för att lyckas med denna målsättning; nämligen gemenskapen 

och språkinlärningen. Föreningen söker hjälpa ”invandrarkvinnor” genom att inkludera dem 

inom föreningens samhörighet. Eriksen skriver att människor är i behov av en känslomässigt 

tillfredställande gemenskap.99 Med tanke på föreningens beskrivning av 

”invandrarkvinnornas” situation som isolerad från samhället är föreningens upplevelse att 

deras målgrupp är i behov av tillhörighet.100 Dessutom är syftet att underlätta integrationen till 

det svenska samhället genom studiecirklar i svenska. Detta för att underlätta införskaffandet 

av en form av kulturellt kapital som informanterna och föreningen ser som essentiellt i en 

svensk kontext.101 Annica är dock inne på att kvaliteten gällande föreningens verksamhet 

varierar beroende på vilka det är som är aktiva inom föreningen och vilket intresse de visar 

för att engagera sig. Så här resonerar hon kring detta:  

A: Ja, jag tycker nog… Att… Många uttrycker sitt stora nöje, det gör dem och tycker att vi har 

en viktig verksamhet, att de lär sig och en del tycker att de känner sig som hemma. Och det är 

ju, det är ju det som är meningen, jag tror alltså som i övrigt är, det går lite i vågor. Det tycker 

jag, att det finns ska jag säga, lägre perioder och sen så upp och stor entusiasm och det tycker 

jag, det varierar. Och det tror jag, det beror också på våra medlemmar, de som kommer hit, vad 

det är för personer. Vad de tillför, vad de önskar och hur länge de stannar. Hur verksamma de 

själva blir, det är ju väldigt olika. Det beror på vilka grupper vi har och deras engagemang 

utanför också som jag redan sagt. Själva språkundervisningen skulle jag säga är varierande, 

men det vill jag nog säga att det är. Det är ju det hur de får veta att vi finns, men jag tycker ju 

det att varje vecka är det ju flera som ringer och frågar och flera som kommer och registreras 

och blir medlemmar här. 

Annica etablerar en diskussion kring medlemmarna som aktiva subjekt som inte bara söker 

sig till föreningen för att de är i behov av hjälp. I citaten menar hon också att de kan styra 

själva vad de vill göra inom föreningen. De kan utnyttja föreningen som ett forum för 

kreativitet och spridandet av det. Om de vill och har möjlighet kan de införskaffa kulturellt 

kapital som sträcker sig utanför vad föreningen har att erbjuda.102 För att på så sätt stärka och 

                                                      
99 Eriksen, Thomas Hylland 1993, s. 178. 

100 Eriksen, Thomas Hylland 1993, s. 178-180. 

101 Föreningens hemsida. Jfr Bourdieu, Pierre 1986, s. 20. 

102 Bourdieu, Pierre 1986, s. 17-19.  
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vidga sitt eget kulturella kapital som de sedermera kan utnyttja ute i samhället. Istället för att 

enkom vara objekt i beroendeställning öppnar Annica här upp för att de kan göra vad de 

vill.103 Bourdieu skriver att förvärvet av kulturellt kapital är beroende av hur mycket tid en 

person kan lägga på det. Även om alla enligt Annica har möjlighet att stärka sitt kulturella 

kapital ytterligare genom att starta studiecirklar och engagera sig mycket är detta beroende av 

dels vilket kulturellt kapital personen har till att börja med, dels vilken tid denne har att lägga 

på det.104    

          Vid den andra observationen – studiecirkeln ”Svenska för nybörjare” – deltog en man 

som nyligen kommit till Sverige från Tunisien. Trots studieledare Jians språkkunskaper kunde 

hon inte hjälpa honom att hänga med i lektionerna. Nybörjarkursen var därmed på för hög 

nivå för honom. I detta fall lyckades inte Jian dela med sig av sin kunskap för att hjälpa 

mannen från Tunisien då han varken förstod Jians försök att förklara på arabiska eller 

engelska.105 Detta påvisar också att föreningen inte alltid har verktygen att nå alla, vilket 

Annica är inne på. Dessutom illustrerar detta att förmågan att lära sig svenska genom 

föreningens studiecirklar beror på vilket kulturellt kapital en person på förhand besitter.106 

Mannen från Tunisien pratade franska, men det kulturella kapitalet han hade kunde inte 

underlätta hans inlärning av det svenska språket. Detta påvisar att Annicas resonemang om att 

kvaliteten på studiecirklarna delvis är beroende av dess deltagare. Denna studie har visat hur 

införskaffandet av det viktigaste kulturella kapitalet i en svensk kontext – att kunna det 

svenska språket – även beror på vilket kulturellt kapital en person har till att börja med.107 Om 

mannen från Tunisien till exempel haft kunskaper i det arabiska eller engelska språket hade 

han kunnat ta till sig av Jians redogörelser och förklaringar. Men nu kunde han inte det och 

därför led hans inlärning av det svenska språket. Därmed kommer även en brist i 

verksamheten fram. Det är kanske oundvikligt att liknande bekymmer uppstår när en sådan 

förening, som inte har obegränsade resurser, ska hjälpa människor med språkinlärning. Ändå 

                                                      
103 Mohanty, Chandra Talpade 1991, s. 51ff. 

104 Bourdieu, Pierre 1986, s. 19. 

105 Anteckningar från observationen ”Svenska för nybörjare”.  

106 Bourdieu, Pierre 1986, s. 15. 

107 Bourdieu, Pierre 1986, s. 17-18. 
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påverkar det studiecirklarna – ska gruppen anpassa sig efter den enda personen som inte kan 

eller ska majoriteten få en studiecirkel som motsvarar den nivå de är på? Annica resonerar 

kring detta när en fråga om indelningen av deltagare i de olika studiecirklarna i svenska 

kommer på tal:  

K: Hur sker de här indelningarna i nybörjare, 1, 2, 3? Har du/ 

A: Ingen koll, ingen koll.  

K: Nä du har inte det?  

A: Nej, nej, nej, nej och det är absolut inget test, inget test, alla är välkomna men sen så 

säger det ju sig självt. Jag säger det också, men pröva om du förstår om det då är nybörjare 

eller… Då måste de som kan ta mer hänsyn till att de här kan ingenting och då, jag i alla 

fall. Jag går ju igenom först alfabetet, uttalet av vårt alfabet, stora små bokstäver et cetera 

och sen hårda och mjuka vokaler – och det är inte lätt och hur du då skiljer på uttalet och så 

vidare, men det går jag alltid igenom och det repeterar jag för det glömmer man. Man 

glömmer och varför stavas det här så här, sen har vi ju en del tj, hj och så där och ng och s, 

och så vidare, det är, men det är väldigt viktigt tycker jag att man lär sig det här från början. 

Annars, varför ska jag stava så här, vad är det för någonting?  

I citatet pratar Annica om att de som kan mer måste ta hänsyn till de som inte kan någonting 

alls. Därmed understryks resonemanget, att det är någon/några vars inlärning av svenska 

kommer bli lidande. I detta fall är det de som kan mer som helt enkelt måste lyssna på sådant 

de redan kan för att någon/några andra inte kan lika mycket som de. Mannen från Tunisien 

kunde inte alls lära sig något eftersom undervisningen var på en alldeles för hög nivå för 

honom.108 I detta exempel blir det tvärtom, men likväl är det någons införskaffande av 

kulturellt kapital som blir lidande. 

 

Föreningens målgrupp – ”Sisterhood will save the world”? 

Föreningen arbetar med att få till Sverige invandrade kvinnor att komma in i samhället och 

komma bort från isolationen de förmodas erfara.109 Trots att föreningens målgrupp primärt är 

kvinnor som invandrat till Sverige tillåts kvinnoorganisationer inhysa 25 procent män. Detta 

eftersom bestämmelserna från statligt håll säger att 75 procent av medlemmarna i en 

kvinnoorganisation måste vara kvinnor.110 Representanter från föreningen har återgivit att de 

                                                      
108 Anteckningar från observationen ”Svenska för nybörjare”.  

109 Föreningens hemsida och paraplyorganisationens informationsblad. Jfr Molina, Irene 2011, s. 28. 

110 Detta är själva definitionen av vad en kvinnoorganisation är. Se myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällsfrågors, MUCF:s, hemsida.  
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för tillfället har 18 procent manliga medlemmar. Även om målgruppen primärt är 

”invandrarkvinnor” sträcker sig deras engagemang utöver denna könsliga gräns då de även 

arrangerar undervisning i svenska för nyanlända. Jian var den som gjorde att kännedomen 

kring denna grupp skapades: 

J: Det är många de kommer nu – alla män nästan. Jag säger till dem ”ni får inte komma 

här”. ”Vi vill studera svenska” (säger de som kommer förf. anm.)… Ja, de/ de talar 

persiska, till exempel de säger ”försök så att vi kan komma hit”, till exempel. Jag sa till 

dem ”jag kan inte, det är inte jag som bestämmer, det är vår chef som bestämmer”. Det här 

för kvinnor, eller ja… Denna förening, inte för man.  

K: Vad säger dem då?  

J: Vissa av dem säger okej, vissa säger ”försök, vi vill komma, vi vill studera” därför de 

kommer/ därför vi startade en kurs på måndagar för dem som kommer från 

Migrationsverket. När de har LMA-kort. 

K: Vad sa du?  

J: LMA-kort. De som kommer nu till Sverige, de får LMA-kort.  

K: LMA-kort. Okej. 

J: De kommer från Migrationsverket. Migrationsverket har ett avtal med här, med den här 

föreningen, ja. De ger pengar till dem här.  
K: Hit, ja.  

F: Ja, för att när de kommer får de inte betala 300 kr medlem, de får inte betala.  

 

Ambivalensen kring målgruppen blir här allt mer påtaglig. Systerskapet är det som framför 

allt ska prägla föreningen, men här sträcker sig solidariteteten även över till män som nyligen 

anlänt till Sverige. Jian fortsätter denna utläggning och påpekar att de som kommer från 

Migrationsverket inte får betala medlemskap. Föreningen har nämligen ett samarbete med 

Migrationsverket i detta fall som går utanför föreningens egentliga verksamhet. En av de som 

är ansvarig för denna grupp är styrelseledamot Annica och hon är positiv till att vidga 

målgruppen: 

A: […]”Sisterhood will save the world”. ”Sisterhood will save the world”, det är ju jag 

tveksam.  

K: Okej, kan du/ 

A: Jag är tveksam. 

K: Hur… 

A: Ja, nu är jag så naturligtvis. Hela jag är ju för öppenhet och jag vill lära mig även […] Ja, 

och jag vill ju lära mig att förstå, jag vill ha dialog om vi säger med en man, med män. Jag 

tycker om samarbete, jag vill försöka förstå, ja. Och inte utesluta! Nu är ju det här, av olika 

kulturella anledningar naturligtvis, så är det här skapat då för kvinnor, det är en 

organisation för kvinnor. För att de ska kunna komma ut hemifrån, mötas och byta 

erfarenheter där av varandra och så vidare och så vidare. Ja det där vet du redan. Nu 

lyckligtvis, och det kan jag också säga att jag har förordat detta, att även män är välkomna. 
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Och lyckligtvis så är det så nu att män är välkomna, vi får inte ha hur stor/ hur hög procent 

som helst. 

Systerskapet är centralt för föreningens verksamhet och detta vänder sig Annica delvis mot. 

Annica vänder sig framför allt mot att den gemenskap som bygger på systerskap är en 

exkluderande praktik, eftersom män exkluderas. Hon tycker att alla ska vara välkomna, men 

påpekar att hon är medveten om att organisationen är för kvinnor på grund av ”kulturella 

anledningar”. Vad dessa kulturella anledningar handlar om kan vara kopplat till det hon säger 

i följande citat:   

A: Ja så att jag tycker då, ja det var det jag sa, vissa kvinnor accepterar inte det om det är på 

grund av deras make, fader eller vem det är, eller om det bara är ”så är jag fostrad, jag kan 

inte vara i samma klassrum med en man, med en främmande man va”. Nej då antingen tar 

man av sig, de flesta gör ju inte det, även för enbart kvinnor men jag kommer ihåg i 

klassrummet där borta för några år sedan, då var det bara arabiska kvinnor, kanske någon 

från Somalia också. Då satt de en gardin för fönstret och det är ju mot gården så det är ju 

ingen som kan titta in där, men i alla fall. Så då naturligtvis, här är det oreligiöst, alltså icke 

och inte politiskt, alla är välkomna, även de som inte har tillstånd. Uppehållstillstånd. Och 

då accepterar vi det naturligtvis, den gruppen okej, då stänger vi dörren och har inga män 

som kommer in där. Och sen om de är i köket och vill delta i någonting, vanligtvis är de 

inte det om det kommer någon man, utan då försvinner dem. Ibland har det varit någon man 

som kommer med sin hustru också och sitter där hela tiden eller i alla fall första gångerna 

och introducerar henne och kollar läget om det liksom passar eller inte. Mm, det… Jag 

tycker, nu verkar, det verkar friare tycker jag. Sen har jag haft, vi har haft kvinnor från 

bland annat Somalia som naturligtvis bär, ja burka en del, men inte, inte nu, inte nu. Men 

förut och som var ganska framåt, vet du, i gruppen ändå. 

De kulturella anledningarna kan vara att ”vissa kvinnor” inte kan umgås med ”främmande 

män”. Ambivalensen kring målgruppen är som sagt påtaglig inom föreningen och här framför 

Annica att det finns arabiska kvinnor och kvinnor från Somalia som inte vill beblanda sig med 

det andra könet. Föreningen vill vända sig till kvinnor som inte kommit in i samhället men 

den manliga närvaron i föreningen tycks vara ett problem då vissa kvinnor inte vill beblanda 

sig med män. Dessa kvinnor, som inte vill beblanda sig med män, kan visserligen delta i 

studiecirklar som exklusivt är till för kvinnor. Men, om män inkluderas i föreningens 

gemenskap exkluderas vissa kvinnor från den absoluta majoriteten av studiecirklarna. Annica 

vänder sig dock mot att exkludera män, istället menar hon att en anpassning till att kunna 

umgås med män är essentiell för en integration i det svenska samhället: 
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 A: […] jag tycker att det är himla viktigt för oss som är uppvuxna i Sverige också, men 

framför allt för kvinnorna som kommer från så många olika delar av världen och där också 

religionen är sammanflätad med politiken. Och att då är det ännu viktigare att åtminstone 

kunna möta män i samma rum. Det finns dem som inte har accepterat det och det kan ju 

vara, det är ju inom dem själva […] 

I grund och botten är Annicas vision med föreningen att alla ska kunna lära sig att umgås med 

alla. Vilket kan sägas stå i motsats till hur föreningen formulerar sig kring målgruppen. 

Annica är emot all form av exkludering och vill därmed inkludera även män inom föreningens 

gemenskap. Under observationerna deltog en man i respektive studiecirkel och vid dessa 

tillfällen gick det inte att urskilja att männens närvaro skapade någon form av friktion.111 

Studiecirklarnas stämning präglades av förtrolighet och öppenhet deltagarna emellan. 

Uppfattningen som bildades under observationerna var att alla som deltog kunde komma till 

tals och att ingen lämnades utanför. Ibland var det personer som påpekade att andra uttalade 

vissa ord fel, men det tolkades inte på något vis som en tillrättavisning av mottagaren utan 

snarare som en hjälp.112 Informanterna var under intervjuerna även av uppfattningen att det 

inte fanns stora konflikter inom föreningen. Detta kan förefalla som ett argument för en sådan 

inkludering. Samtidigt påpekar hon att det finns kulturella anledningar till att endast kvinnor 

ska medverka. I detta fall blir dessa kvinnor, som kommer från delar av världen där religionen 

är sammanflätad med politiken, modernitetens konstitutiva utsida. Precis som de unga 

muslimska kvinnorna i Karlsson Mingantis avhandling.113 Det blir dessutom framför allt 

muslimska kvinnor som förknippas med förtryck och bristande jämställdhet och befäster en 

position som stämmer väl överens med ”tredje världen-kvinnan”.114 Därmed riskerar 

föreningen att inte nå den typ av kvinnor som undviker att delta om någon man kommer. Alla 

är välkomna, men detta är ett tydligt exempel på att somliga kvinnor inte bara har mindre 

handlingsutrymme i samhället utan även inom föreningen. Denna studies teoretiska ramverk 

tar fasta på att flera olika kategoriska positioner samspelar för att forma en persons 

                                                      
111 Anteckningar från observationerna ”Svenska 3” och ”Svenska för nybörjare”.  

112 Anteckningar från observationen ”Svenska 3”. 

113 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 92.  

114 Mohanty, Chandra Talpade 1991, s. 56-57.  
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handlingsutrymme.115  I detta fall blir dock det som av Annica upplevs som religiösa 

föreställningar det som skiljer de Andra från majoriteten inom gruppen. Detta illustrerar även 

målgruppen ”invandrarkvinnors” heterogenitet. Anthias och Yuval-Davis skriver, i likhet med 

Mohanty, en likriktad uppfattning inom västerländsk feminism där kvinnor framstår som en 

homogen grupp.116 En grupp som upplever liknande problem kopplat till ett universellt 

patriarkat där skillnader baserat på klass, etnicitet och kultur blir osynliga. Att det finns 

skillnader kvinnor emellan är därmed något som förbises.117 Annica ser visserligen skillnader, 

det finns ”kulturella anledningar” och religiösa föreställningar som ligger bakom att 

föreningen är till för kvinnor. Men föreningen homogeniserar målgruppen ”invandrarkvinnor” 

och behäftar dem med ett utanförskap. Den riskerar dessutom att exkludera kvinnor som ingår 

i dess målgrupp genom inkluderingen av män. Det religiösa synsätt som de åsyftade 

kvinnorna, enligt Annica, innehar, i kombination med att vara just kvinna, exkluderar dem 

ironiskt nog delvis från en förening som arbetar för att underlätta ”invandrarkvinnors” 

integration i det svenska samhället.118     

Homogenisering, reproduktion och exkludering 

Detta kapitel har handlat om att etablera en förståelse för hur föreningen definierar sin 

verksamhet och målgrupp och att analysera vilka eventuella konsekvenser deras förfarande 

har. Det som diskuterats är att föreningens ambivalens kring vilken målgrupp de riktar sig mot 

eventuellt har konsekvenser för kvinnor som inte vill beblanda sig med främmande män. 

Vidare har föreningens användning av begreppet ”invandrarkvinnor” problematiserats och 

slutsatsen är att föreningens användning homogeniserar de som åsyftas.119 Alla kvinnor som 

fötts utanför Sveriges gränser och sedan kommit till Sverige innefattas inom begreppet och 

det är omöjligt att hävda att dessa kvinnor delar sådan utsatthet som föreningen för fram.120 

Kvinnor som blir behäftade med att vara ”invandrarkvinnor” riskerar också att bli förknippade 

                                                      
115 Anthias, Floya & Yuval-Davis, Nira 1992, s. 97. 

116 Anthias, Floya & Yuval-Davis, Nira 1992, s. 97. 

117 Anthias, Floya & Yuval-Davis, Nira 1992, s. 106-107. 

118 Anthias, Floya & Yuval-Davis, Nira 1992, s. 99. Se även Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 17.  

119 Wadensjö, Eskil 1997, s. 212. Jfr de los Reyes, Paulina 1998, s. 13-15. 

120 Wadensjö, Eskil 1997, s. 212. 
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med att vara i en utsatt position. Detta eftersom ”invandrarkvinnor” utifrån föreningens 

målgruppsdefinition förknippas med isolering och ett omodernt och icke-västerländskt 

leverne.121 Anthias och Yuval-Davis diskuterar att en homogeniserad bild av kvinnor är både 

omöjlig och skadlig, detsamma går att konstatera om ”invandrarkvinnor”.122 Att föreningen 

vill hjälpa de ”invandrarkvinnor” som är utsatta är en sak. Men av deras verksamhets- och 

målgruppsdefinition att döma framstår ”invandrarkvinnan” som ett passivt offer i behov av 

hjälp. Det återger en homogeniserad bild och befäster dessutom bilden av ”invandrarkvinnan” 

som annorlunda och ”svenskens” konstitutiva utsida.123 María, Jian och Sakiko kan alla sägas 

vara ”invandrarkvinnor” med tanke på att de föddes utanför Sveriges gränser. Informanternas 

interna olikhet vad gäller religiös tillhörighet, ställning på arbetsmarknaden, nationalitet, 

etnicitet och andra förutsättningar illustrerar hur heterogen samling som kan kopplas till 

begreppet. Det är därmed svårt att hitta saker som denna brokiga samling har gemensamt. 

Föreningens gemenskap har förvisso visats bygga på upplevelser av delade erfarenheter. Men 

det är inte möjligt att prata om ”invandrarkvinnan” som isolerad från samhället eller i behov 

av hjälp eftersom förutsättningarna skiljer sig så mycket för olika kvinnor som kommer till 

Sverige.124  Att utgå från att många från den heterogena gruppen ”invandrarkvinnor” är 

isolerade från det svenska samhället är således en svår generalisering att göra.125 Föreningens 

användande av begreppet ”invandrarkvinnor” resulterar i att de gör de misstag som Mohanty 

kritiserar västerländsk feminism för att göra. Det vill säga att ”invandrarkvinnan” likt ”tredje 

världen-kvinnan” framställs som motsats till den svenska/västerländska kvinnan.126 

”Invandrarkvinnan” blir likt ”tredje världen-kvinnan” förknippad med undergivenhet och 

passivitet och den svenska kvinnan med frigjordhet och kapabel till aktörskap.127 

Reproduktionen av att det är just sådana oönskade positioner som behäftas vid 

”invandrarkvinnor” gör dessutom att dessa uppfattningar reproduceras och därmed befästs 

som ”sanningar” som är svårföränderliga.128  

          Ambivalensen kring föreningens målgrupp bidrar även den till att det finns en oklarhet 

kring vilka som har tillträde till föreningen. De skriver om ”invandrarkvinnans” utsatta 

                                                      
121 de los Reyes, Paulina 1998, s. 22. 

122 Anthias, Floya & Yuval-Davis, Nira 1992, s. 97.  

123 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 92 och 95. 

124 Ålund, Aleksandra 1988, s. 33ff. 

125 Föreningens hemsida. Jfr Wadensjö 1997, s. 212.  

126 Mohanty, Chandra Talpade 1991, s. 56-57. 

127 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 95. 

128 Lundstedt, Anna 2005, s. 59.  
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position utan att nämna något om ”invandrarmän”. Däremot inkluderas vissa av dessa män 

inom föreningen. Om föreningen skulle vara endast för kvinnor eller ”invandrarkvinnor” 

skulle män exkluderas från gemenskapen. Vilket Annica inte gillar då hon vill inkludera alla 

inom föreningen. Men samtidigt pratar hon om att föreningens grund är att det är för kvinnor 

eftersom alla kvinnor – även de som inte vill umgås med främmande män – ska kunna känna 

sig bekväma inom föreningen. Det betyder att de kvinnor som inte vill umgås med främmande 

män exkluderas från föreningen eftersom det förekommer män inom föreningen. Hur de än 

gör kommer någon exkluderas, men eftersom målgruppen explicit är ”invandrarkvinnor” av 

alla dess slag är det något märkligt att inkludera män eftersom det i enlighet med Annicas 

resonemang exkluderar kvinnor som är ovilliga att umgås med män. Annica menar också att 

kvinnorna bör anpassa sig och lära sig umgås med främmande män. Det ingår därmed i en 

integrationsprocess att lära sig umgås med män, enligt Annicas mening. Detta har likheter 

med Katarina Mattssons kritiska resonemang kring att invandrare måste investera i 

”svenskheten” för att integrera sig i det svenska samhället.129 Övriga informanter och Annica 

är dock överens om att det viktigaste föreningen kan erbjuda för att underlätta 

integrationsprocessen är gemenskap, att personer känner sig välkomna, och att underlätta en 

självförbättringsprocess där det kulturella kapitalet att kunna det svenska språket är det mest 

centrala.130 De som inte vill investera i denna ”förmåga” att umgås med män förnekas även att 

ta del av annat kulturellt kapital och bli en del av gemenskapen inom föreningen. Föreningen 

vill bidra med att underlätta en integrationsprocess för ”invandrarkvinnor” som är isolerade 

från samhället.131 Detta gör de genom att bidra med gemenskap som ”invandrarkvinnor” 

upplevs sakna och genom att erbjuda en potentiell utvidgning av kulturellt kapital. Kvinnorna 

som inte vill umgås med främmande män kan visserligen ingå i speciella studiecirklar där 

män exkluderas och således investera i sitt kulturella kapital. Men de exkluderas från 

gemenskapen som skulle kunna vara en underlättande faktor för inlärning av svenska och de 

studiecirklar där män inkluderas. Därmed är deras möjlighet till införskaffande av kulturellt 

kapital genom föreningen också begränsat.132 Under föreningens nuvarande skepnad 

exkluderas därmed vissa ”invandrarkvinnor” delvis från det som informanterna och 

föreningen ser som det viktigaste med dess verksamhet; nämligen gemenskapen och 

inlärningen av det svenska språket.  

                                                      
129 Mattsson, Katarina 2005, s. 145. 

130 Bourdieu, Pierre 1986, s. 18.  

131 Föreningens hemsida.  

132 Bourdieu, Pierre 1986, s. 17ff. 



35 

 

4. Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur kvinnor som migrerat till Sverige upplever en 

förening som arbetar för ”invandrarkvinnor” samt att etablera en diskussion kring föreningens 

verksamhet och målgrupp. Föreningen finns till som en av informanterna upplevd 

underlättande faktor när det kommer till integration i Sverige. Detta genom att föreningen 

skapat en känsla hos informanterna av att föreningens verksamhet tillgodoser deras behov av 

tillhörighet och gemenskap. Föreningen underlättar även tillskansandet av det mest centrala 

kulturella kapitalet för integrationen in i det svenska samhället – det svenska språket. Frågan 

är dock om samhörigheten, som informanterna känner inom föreningen, underlättar 

integrationen i samhället eller om föreningen genom sin verksamhet och definierade målgrupp 

”invandrarkvinnor” befäster ett vi och de Andra.133 Där informanterna och de som engagerar 

sig inom föreningen ser sig själva som ”invandrarkvinnor” och blir ett vi samtidigt som de 

utanför föreningen företrädesvis blir deras konstitutiva utsida och de Andra.134 I och med 

gemenskapen som föreningen skapat kring ”invandrarkvinnan” känner alltså informanterna en 

tillhörighet som de möjligtvis inte känt i samhället i övrigt. Däremot kan denna känsla av 

gemenskap öka distansen till de Andra där skapandet av ett vi i hög grad formas av den 

upplevda olikheten mellan vi – ”invandrarkvinnor” – och de Andra – ”svenskarna”. Och 

dessutom reproducera uppfattningen om ”invandrarkvinnor” som utsatta och underminerade 

kontra ”svenskarna” som etablerade och prioriterade av samhället.135 

          Att prata om ”invandrarkvinnor” i generella termer – som att de förutbestämt har saker 

gemensamt – är problematiskt.136 Föreningen bidrar med saker som informanterna och säkert 

många med dem upplever som positivt. Informanterna upplever att underlättandet kring 

språkinlärningen, som föreningen står för, förbättrar chanserna till integration i svenska 

samhället. Och trots att gemenskapen inom föreningen eventuellt skapar ett större avstånd 

mellan ett vi – ”invandrarkvinnorna” som är kopplade till föreningen – och de Andra – 

”svenskarna”/majoriteten – är gemenskapen eventuellt mer önskvärt än alternativet; 

utanförskap. Annica ställde sig kritisk till uttrycket ”Sisterhood will save the world” och 

menade att exkludering av män inte är vägen framåt. Förvisso räddar kanske inte systerskapet 

världen, men det diffusa systerskapet inom föreningen kan åtminstone bidra med samhörighet 

                                                      
133 Aleksandra Ålund 1988, s. 33. Jfr Anthias, Floya & Yuval-Davis, Nira 1992 och Mohanty, Chandra 

Talpade 1991, s. 51ff. 

134 Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 92 och 95.  

135 Ålund, Aleksandra 1988, s. 32-34. 

136 Ålund, Aleksandra 1988, s. 33.  
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till personer som kanske inte kan ta det för givet och därmed minska utanförskapet i 

samhället.  

          Det är inte bara föreningen som befäster ett vi och de Andra. Även de Andra – 

samhället i övrigt – återskapar skiljandegörande praktiker. Den sammansättning av olika 

kulturella kapital som är önskvärda inom ett samhälle tenderar att reproducera vilka som har 

tillgång till det. Bourdieu menar att reproduktionen av vilka som får tillgång till det önskvärda 

kulturella kapitalet även reproducerar de sociala strukturerna som återfinns i samhället.137 

Eftersom det sker en sorts cirkulation kring vilka som kan ta del av det kulturella kapitalet blir 

det till exempel svårare för personer som invandrat till Sverige, och därmed är nya i den 

svenska kulturella kontexten, att ta del av önskvärt kulturellt kapital.138 Men det finns också 

annat inom samhället som försvårar integrationen än det som kan kopplas till diskussionen om 

kulturellt kapital som eventuell överbryggare av problem med integration. Som materialet 

visat upplever Sakiko, Jian och María att det finns diskriminering eller åtminstone olikhet i 

samhället som baseras sig på annat än att en person inte innehar rätt kvalifikationer. Detta 

hindrar en integration och en känsla av att vara ett vi med den svenska majoriteten, vilket i sin 

tur skapat behovet av att söka gemenskap på annat håll. Där har alltså föreningen bidragit med 

en känslomässigt tillfredställande gemenskap likt den Eriksen diskuterar.139 María menade att 

hennes barn upplevt dålig behandling på grund av deras ursprung som inte innefattas inom 

den svenska majoriteten. Sakiko har haft svårt att förstå ”svenskar”. Jian har upplevt att hon 

blivit förbisedd på arbetsmarknaden på grund av hennes beslöjande.  Detta vilar också på att 

finns föreställningar i samhället kring att ”invandrare” och ”invandrarkvinnor” kommer från 

andra kulturella kontexter som är mindre utvecklade och traditionella.140 Vilket spiller över på 

informanterna själva som blir behäftade med, i den svenska/västerländska kontexten, icke 

önskvärda attribut.141   

          Aleksandra Ålund skriver att det är svårt att prata om ”invandrarkvinnor” eftersom det 

reproducerar en problematisk bild av ”invandrarkvinnor” men samtidigt menar hon att det 

finns viss problematik som är specifik för ”invandrarkvinnor”. Denna studies diskussion kring 

begreppet visar att det går att ta det ett steg längre. Ju mer begreppet dekonstrueras desto 

klarare blir det att kvinnor som behäftas med epitetet ”invandrarkvinnor” uppvisar en 

                                                      
137 Bourdieu, Pierre 1986, s. 26.  

138 Bourdieu, Pierre 1986, s. 26.  

139 Eriksen, Thomas Hylland 1993, s. 178-179. 

140 de los Reyes, Paulina 1998, s. 13-14. Jfr Karlsson Minganti, Pia 2007, s. 13. 

141 Mohanty, Chandra Talpade 1991, s. 56-57.  
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heterogenitet som blir svår att generalisera kring. Till exempel inkluderas norska kvinnor 

inom begreppet som rimligtvis inte upplever samma problematik som kvinnor som blir 

förknippade med ”tredje världen”.142 Att prata om problem gällande ”invandrarkvinnor” blir 

därmed bekymmersamt för att det inkluderar massor av kvinnor med olika förutsättningar 

som då ska förväntas uppleva samma problem. Dessutom finns en risk att kulturspecifik 

problematik förbises och negligeras. 143 Slutligen blir förtryck kopplat till patriarkala 

strukturer något som mer eller mindre exklusivt drabbar ”invandrarkvinnor”. Dess 

konstitutiva utsida, ”svenskarna”, är de som står för jämställdheten.  

                                                      
142 Wadensjö, Eskil 1997, s. 212. Jfr Mohanty, Chandra Talpade 1991, s. 56-57. 

143 Karlsson Minganti 2007, s. 49. 
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Bilagor 

Intervjuer med María, Jian och Sakiko. Exempel på frågor från frågelistan: 

1. Kan du berätta om dig själv; namn, ålder, arbete, utbildning, var du bor och 

familjesituation? 

2. Hur kom du i kontakt med föreningen? 

3. Vad betyder föreningen för dig?  

4. Vilken position har du inom föreningen?  

5. Hade du någon bild av Sverige innan du kom hit? 

6. Vad erbjuder föreningen dig?  

 

Intervju med Annica. Exempel på frågor från frågelistan:  

1. Kan du berätta om dig själv; namn, ålder, arbete, var du bor och familjesituation? 

2. Hur kom du i kontakt med föreningen? 

3. Kan du beskriva ditt arbete i styrelsen? 

4. Vad anser du vara föreningens målsättning och verksamhet?  

5. Finns det något som binder samman de som engagerar sig i föreningen?  

6. Tycker du att föreningen är framgångsrik i sitt arbete eller finns det problem?  

 

Observationsmanus för observationerna av studiecirklarna ”Svenska 3” och ”Svenska för 

nybörjare”: 

1. Vilka är där? Är män där? 

2. Vad pratas det om? Pratas det om samhället som informanterna pratat om?  

3. Vad lärs ut? 

4. Hur är samspelet mellan ledare och deltagare? Vilka deltagare tar plats under mötet?  

5. Upplevs motsättning/problem i gruppen? Olika uppfattningar om saker och ting?  

6. Stämmer informanternas bild av studiecirklarna överens med de observerade 

studiecirklarna? 

 

Allt insamlat material, det vill säga intervjutranskriberingar och observationsanteckningar, 

förvaras hos uppsatsens författare. 
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