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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa nio kurdiska föräldrars syn och uppfattningar om kön och 
könsskillnader. Föräldraskapet är ett medel för hur könsrollerna ser ut och formas inom familjerna. Hur har 
könsrollerna förändrats hos föräldrarna sedan migrationen till Sverige? Finns det olika uppfattningar 
mellan kurdiska kvinnor respektive män gällande könsroller? Utgångspunkten för denna uppsats är att 
synliggöra föräldrarnas uppfattningar, upplevelser samt erfarenheter kring könsroller. 
 
Denna undersökning är utförd och skriven utifrån kvalitativ forskningsmetod och är baserad på 
intervjuer eftersom detta perspektiv är mest lämpligt för att få svar på mina frågeställningar. 
Den utgår från att det finns flera verkligheter som inte är objektiva, utan att det är individens egna 
subjektiva upplevelser som får avgöra vad som är verklighet. Tyngdpunkten i denna studie ligger 
på intervjuundersökningen. 
Det svenska samhället tenderar att ge en negativ bild av ett visst folk, nämligen människor med 
utomnordiskt ursprung, där bland har den kurdiska folkgruppen fått uppmärksamhet de senaste åren. 
Diskursen som pågår handlar om kvinnornas utsatthet, att de är okunniga, förtryckta, outbildade och slavar 
i sina hem. I det nya hemlandet Sverige blir dessa människor automatiskt historielösa och identitetslösa. 
Dessa bilder motsäger slutsatsen i studier av den internationella migration som visar att migrationen från 
samhällen med starka patriarkaliska drag till Sverige har lett till en dramatisk ökning av maktresurser hos 
kvinnorna. Det är främst kvinnor som har fått möjligheter till utbildning, val av yrke och ekonomisk 
självständighet.  
De teoretiska perspektiven har valts för att beskriva, att det finns ett strukturellt förtryck av kvinnor oavsett 
kön, klass- och etnisk tillhörighet.  
• Genus/Könsrollen och jämställdhet 
• Patriarkatets roll 
• Kön och makt 
• Etnicitet, klass och kön/genus 
Kvinnors underordning generellt existerar i samhället och därför kan dessa beröra alla kvinnor oavsett 
etnicitet och klassbakgrund. De människor som ingår i min studie styrs av ovan nämnda maktstrukturer 
och underordningsrelationer som existerar i den kontext de befinner sig i. 
Könsmaktstrukturen har olika karaktär och utseende, när man är kvinna med en annan klass- och etnisk 
tillhörighet. Vilka gränser har kvinnorna överskridit och vilka är deras motiv och drivkrafter genom 
politisk kamp och utbildningssystem? Det slutliga temat belyser informanternas erfarenhet och upplevelser 
av att vara minoritet: Upplevs det som hinder eller tillgång? När och i vilket sammanhang? Upplever 
kvinnorna respektive männen det annorlunda? 
Resultatet visar att barn/ungdomar och familjen fungerar bättre när både könen tar del av ansvaret gällande 
barnuppfostran, hushållsarbete och familjeförsörjningen. Männen menar även att familjerelationen samt 
parrelationen fungerar bra och är mer harmonisk när både könen medverkar och deltar i barnuppfostran 
och hushållsarbetet. Detta är en positiv aspekt även för samhället då familjen funktionellt fungerar. 
Samhället ger dubbla budskap, å ena sidan ställs krav på föräldrar att vara delaktiga i barnens skolgång. Å 
andra sidan reduceras deras makt och delaktighet till fördomar med kulturella begränsningar. Detta skapar 
dilemma och maktkonflikter, mellan både barn och deras föräldrar och inte minst mellan föräldrar och 
samhället. Det påverkar föräldrarna negativt och till barnens nackdel. Detta framgår enligt både empirin 
och de teoretiska perspektiven.  
Uppsatsens resultat visar att migrationen till Sverige har positivt påverkat föräldrarnas uppfattningar om 
könsroller och förändrat dem eftersom båda könen har möjlighet att försörja familjen. Även männens insyn 
och delaktighet i barnuppfostran och det traditionella ”kvinnogörat”, har bidragit till att kvinnorna taget 
steget framåt. Kvinnorna har snarare blivit en viktig aspekt för familjens funktion både när det gäller 
familjens socioekonomiska - och sociokulturella aspekter. De aspekter som belyses i denna uppsats är 
kriterium, vilka ökar kvinnors status både i samhället och inom familjen. Till exempelvis att skaffa sig 
högre utbildning, bra yrkesposition som ställer krav på sin arbetsgivare och sin make, är delaktig i 
familjförsörjningen och sin socialomgivning.  
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1. Inledning  
 
”Man föds inte till kvinna, man blir det.” 
Ur Simone De Beauvoir: ”Det andra könet” (1973 s.11). 
 
Anledningen till att jag har valt skriva om könsroller utifrån kurdiska föräldrars perspektiv, är att 
den kurdiska folkgruppen har fått uppmärksamhet i den offentliga debatten. Inom mediavärlden 
finns tendenser att förknippa vissa incidenter eller en individs handling med ett folk. Den kurdiska 
folkgruppen har fått uppmärksamhet de senaste åren i den offentliga debatten i det svenska 
samhället, i samband med hedersmorden på de två kurdiska flickorna, Fadime och Pela. Båda blev 
mördade av sina egna familjer, av fadern eller någon/några andra släktingar. Efter dessa incidenter 
har diskussioner införts gällande flickors och kvinnors situation i bl.a. Sverige. Många 
journalister, politiker, forskare och enskilda personer från frivilliga organisationer har diskuterat 
könsrollerna inom familjerna utifrån sina olika perspektiv. Kvinnor med utländsk härkomst 
framställs i media som förtryckta och outbildade utan rättigheter inom sina familjer. Denna bild 
generaliseras allt för mycket i den offentliga debatten. Det förhållningssättet som råder i den 
offentliga debatten både i Sverige och i västvärlden, gällande människor från Mellanöstern, där 
männen ses som potentiella kvinnoförtryckare kvinnorna ses som offer för sin kultur och slavar 
för sina män, kan vara  ett uttryck för rasism, nationalism, islamofobi och okunnighet. 
 
Generaliserande påståenden om exempelvis alla män från Mellanöstern, att de är förtryckare eller 
alla kurdiska kvinnor är förtryckta, skapar problem både för samhället och dess individer. Istället 
för att generalisera och fastna i den offentliga debatten, måste vi gå ett steg tillbaka och analysera 
varför dessa föreställningar råder och leta efter orsakerna. Vi bör undersöka hur villkoren är för 
människorna i samhället, vilka handlingsutrymmen människorna har i det nya landet.  
 
Det finns olika kulturella och subkulturella grupper bland kurderna, såväl som bland andra 
folkgrupper. Inslagen av både modernitet, traditionella och geografiska avgränsningar har inga 
förklaringar för dessa gruppers socioekonomiska förhållanden. Kurder lever inte bara i Kurdistan 
Iran, Irak och Turkiet, utan de är utspridda i så gott som hela världen. De kan bevara vissa 
kulturella egenskaper från sina gamla hemländer eller överge dem och tillgodogöra sig andra 
skilda eller liknande egenskaper. Detta beroende på sina sociala relationer och den kontext de 
existerar i. Deras tidigare livshistoria spelar även en betydande roll för strategierna i det nya 
landet framför allt när det gäller klassbakgrund och ideologi. Detta har även Beatriz Lindqvist 
(1991) betonat i sin avhandling ”Drömmar och vardag i exil”.  
 
När man studerar och analyserar individernas handlingar, kan de inte vara oberoende av de sociala 
relationerna som de ingår i. I den kontext som vi lever i, oavsett vilken klass och etnisk bakgrund 
eller biografi vi bär med oss, produceras och reproduceras patriarkatet, hävdar professor Massoud 
Kamali  (2002). 
Oavsett vilken roll båda könen utövar i den moderna kontexten, präglas de av den patriarkala 
strukturen. Även om patriarkatet är globalt, där mannen betraktas som norm och kvinnan 
underordnad, så är det av stor vikt att se individerna i sitt sammanhang. När 
individernas/familjernas levnadsförhållanden diskuteras, bör man analysera deras situationer 
utifrån olika perspektiv så som klasstillhörighet, utbildningsnivå och framförallt socioekonomiska 
förhållanden. Utöver detta är det av stor vikt att beakta andra aspekter om varför kvinnoförtrycket 
är hårdare i vissa länder/samhällen. Kvinnoförtrycket är ännu hårdare bland vissa folkgrupper 
beror det på samhällsstrukturer, så som samhällets utveckling samt det rådande politiska systemet, 

 6



rättsväsende och närmare kan handla om religion, kultur, sed och sedvänjor. I patriarkatets har 
olika ansikte. Detta kan inte förbises när man för diskussioner om kvinnoförtrycket och rådande 
könsroller i olika samhällen, annars finns det risk att man i stället bejakar etnicitet och kulturella 
dimensioner istället för problemet som sådant (se teori).  
Marianne Liljequist (1996) I skuggan av Inte utan min dotter, betonar att relationen mellan 
majoritetssamhället och ”de andra” bygger på ojämlikhet och att invandrare förknippas med 
periferi och tradition medan folk från Norden tenderar att förknippas med centrum och 
modernitet. I denna hierarkiska uppdelning ingår även genusordningen, att den svenska/nordiska 
mannen som normal och jämställd och den kurdiska och/eller icke-nordiske mannen som 
avvikande och potentiell kvinnoförtryckare. Det svenska sättet att klassificera andra grupper utgör 
ett hinder för kvinnor och flickor att ta del av de rättigheter som finns i samhället (Ibid.) Kvinnor 
som förflyttar sig till västvärlden så bryter de ner kvinnornas moderna självuppfattning och 
tvångsförflyttar dem till en underordnad position i ett patriarkaliskt system utan minsta 
förändringar, hävdar författaren Magnus Berg (1998) i sin bok Hudud.  
 
Människorna som vistas och bor i socialt utsatta miljöer pga segregation och sämre 
socioekonomiska förhållanden, kan genusrelationer inom familjerna påverkade (Kamali 2002). 
Socioekonomiska faktorer och levnadsförhållandena lyfts sällan fram i den offentliga debatten 
istället, hävdas kulturella fenomen för att beskriva hur könsskillnaden/genusordningen består 
inom familjerna. Det svenska samhället och massmedia ger entydig en negativ bild av utländska 
kvinnor/flickors familjeförhållanden. Det svenska samhället har skyldighet att förmedla och 
informera hur jämställdheten skall uppnås inom båda den privata - och offentliga sfären. Istället 
för att omyndigförklara och diskvalificera föräldrarna skall samhället förstärka föräldrarollen. 
Vilka konsekvenser kan detta synsätt få och vilka problem medförs i det svenska samhället? 
Denna studie bygger på föräldrars berättelser om deras syn och deras uppfattningar om könsroller. 
Föräldrar påverkar sina barn vad som är manlighet och kvinnlighet så kallad genusframställning, 
detta enligt min erfarenhet med föräldrar och barn. Inom det sociala arbetet med familjerna 
används oftast familjerna/föräldrarnas roller och interaktioner som spegelbild när flickornas 
respektive pojkarnas situation diskuteras. Kvinnoförtrycket i Sverige får andra karaktär när det 
gäller kvinnor i allmänhet utanför norden och i synnerhet kvinnor från Mellanöstern. I Sverige 
diskuteras kön/genus och klass, men när det gäller ”de andra” hävdas deras kultur men inte klass 
och genus/könsmaktperspektivet. De enskildas problem generaliseras alldeles för mycket, att 
kollektivt fördöma alla människor med utländsk bakgrund reproducerar etnocentrism, ökad rasism 
och utanförskap. 
 
Hittills har majoritetssamhället, främst medier, haft monopol att föra fram sina åsikter och tankar 
på olika sätt. Denna studie kommer att bidra med att ”andra” också skall kunna komma till tals 
och uttrycka sig om vad de tycker och tänker om sig själv och kring vad som sägs om dem. 
Hittills har ingen akademisk studie gjorts gällande synen på könsroller bland kurder bosatta i 
Sverige och för att kunna analysera detta fenomen är en kvalitativ studie relevant. 
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2. Bakgrund 
 
De hedersmord som har begåtts i Sverige har startat en debatt om kvinnoförtryck, våld mot 
kvinnor, kultur och patriarkat. Denna debatt har rört sig mellan de positioner som förklarar våld 
mot kvinnor som en del av det universella patriarkala förtrycket, respektive de som använder sig 
av kulturspecifika förklaringar. Stereotypifieringar om ”den andra” har hittills hindrat det svenska 
samhället och dess institutioner att se kurder som individer - en grupp som rymmer många 
olikheter. Begreppet ”de andra” har naturligtvis sina rötter i kolonialmaktens konstruktion. 
Professorn i litteratur Edward Said (1978) menar i sin bok Orientalism att tanken om Orienten- 
”de Andra” skapades som ett slags omvänd spegelbild av Väst än idag. Människor som har sina 
rötter i icke västländer skildras som irrationella och bakåtsträvande medan människor från Väst 
skildras som rationella och framåtsträvande. Said menar vidare att på liknande sätt karaktäriseras 
olika former av rasism och etnocentrism av ett vi och dom tänkande (Ibid).  
Utifrån detta perspektiv präglas även meningsskapandet kring människor som migrerar till 
Sverige och där i bland kurder. Detta uttrycks detaljerade sterotyper av till exempel kurdiska män 
som ej jämställda, rättvisa osv.  
 
Gudrun Schyman som var dåvarande vänsterpartiets ledare, skrev en artikel i DN (2002-01-26), 
som utgick från universalism som tolkningsmodell. Hon menade i sin analys av händelserna att 
”när Fadime mördades av sin far så handlade det inte om en kurdisk kultur utan om en ordning där 
män förtrycker kvinnor” (2002). Vad är det som gör att förtryck och övergrepp på kvinnor med 
utländsk härkomst hänvisas till ”kulturella drag”? Den svenska överlägsenheten dyker upp 
samtidigt glorifieras den nationella jämställdhetens framgångar när den diskuteras av svenska 
feminister och lämnar mycket kvar att önska, skriver professor Hirdman m.fl. Aftonbladet (2/12  
2002).  
 
Vad som är en del av den så kallade kurdiska kulturen måste vara svårt att fastställa. Enligt 
Kamali (2002) är kurder liksom många andra ”etniska folkgrupper” består av olika personer och 
grupper, och ingår i olika sociala relationer. Även om kulturens sociala sammanhang ibland kan 
vara lokal, så har både den globala migrationen och den kulturella globaliseringen av många 
nationella och ”etniska grupper” lett till en separation av kulturen från sitt geografiska ursprung 
(Ibid.). 
Eriksson - Baaz  (2004) bidrag om feministiskt perspektiv, visar att inom både västerländsk 
forskning och i samhällsdebatten framställs kvinnor i den så kallade tredje världen som den 
”andre” vilken genomsyras av motsatsen, nämligen som avvikande och annorlunda. Det som är 
slående är föreställningen om den ”andra”. Nämligen diskursen om människor med utomnordiskt 
ursprung, att könsrollerna hos dem ser annorlunda ut därför är ”dom” också mer förtryckande 
och/eller mer förtryckta. Genom fokusering av kulturella och etniska skillnader skapas etniskt 
definierade grupperingar och åtskilda sociala positioneringar. Fokus är i allmänhet riktad mot 
människor födda utanför Norden. Ovan nämnda föreställningar har även kastat en skugga på 
feministiska rörelser utanför Norden (Ibid.). 
 
Vidare menar Eriksson att andra kvinnors erfarenheter blir marginaliserade inom den 
västerländska feminismen. Författaren menar att problemet är att den västerländska feminismen 
har kommit att tolka och analysera andra kvinnors situation från sin egen horisont. Den 
västerländska feminismens kritiker har påvisat att kvinnor världen över inte har gemensamma och 
likartade erfarenheter. Förutom den rådande patriarkala maktstrukturen, har även den 
eurocentristiska maktstrukturen präglat den västerländska feminismen, detta genom att försöka 
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överföra och inplantera specifika västerländska kulturella aspekter i andra kulturella kontexter.  
Kvinnor med utomnordisk bakgrund presenteras inte som lika och med samma erfarenheter som 
kvinnor i väst, utan som ”annorlunda” med en avvikelse som dessutom generaliseras till att gälla 
alla kvinnor utanför Norden. De blir dessutom inte bara de andra utan de ”homogena andra” som 
tillsammans utgör den västerländska kvinnans negativa spegelbild. 
Föreställningen om vad kön - och könsskillnader innebär, är inte bara ett socialt skapat fenomen 
utan de rådande maktstrukturerna i samhället har en betydande roll för förekomsten av kön. 
Frågan är om hur vi representerar andra och vilken typ av kunskap om kön och könsskillnader 
som olika diskurser konstruerar (Ibid.). 
 
I västerländska samhällen, framförallt i det svenska samhället, har den offentliga debatten kring 
kön och dess roller reducerats till kulturella dimensioner gällande kvinnor respektive män med 
utländsk bakgrund. Harding. S (1986), menar att kulturella sterotypiferingar om ”de andra”, och 
etnocentriska generaliseringar och homogeniseringar av en normativ kvinnlighet, fördunklar 
veklighetens komplexitet i samma grad som de förhindrar solidaritet och jämlika förhållanden 
mellan kvinnor (Harding 1986; Eriksson 1999).  

 

3. Problemformulering 
 
Det svenska samhället tenderar att ge en negativ bild av ett visst folk, nämligen människor med 
utomnordiskt ursprung, där bland har den kurdiska folkgruppen fått uppmärksamhet de senaste 
åren. Diskursen som pågår handlar om kvinnornas utsatthet, att de är okunniga, förtryckta, 
outbildade och slavar i sina hem. I det nya hemlandet Sverige blir dessa människor automatiskt 
historielösa och identitetslösa. Människorna måste börja om från början, att skaffa sig en ny 
identitet och nya livserfarenheter och för att de ska passa in i de normer som råder i samhället. 
Den offentliga framställningen av denna folkgrupp har bl.a. genomsyrat av motsatsen, nämligen 
av föreställningen som avvikande och annorlunda. Dessa bilder motsäger slutsatsen i studier av 
den internationell migration som visar att migrationen från samhällen med starka patriarkaliska 
drag till Sverige har lett till en dramatisk ökning av maktresurser hos kvinnorna. Det är främst 
kvinnor som har fått möjligheter till utbildning, val av yrke och ekonomisk självständighet. För de 
flesta oavsett vad deras män tycker och tänker, så är de självständiga individer, hävdar sociologen 
Mehrdad Darvishpour (1997).  
Att vara uppfostrad som kvinna i ett land som Iran, innebär för kvinnor att under hela sitt liv 
tvingas lyda sin far, sin bror och sin man. Den självklara utgångspunkten är att män har makt över 
kvinnor och att kvinnan inte har något att säga till om, (Al. Baldawi 
2003;Delaney1987;Khader1998;Mörck 2000). Könsrollen tilldelas redan vid födelsen då hon som 
flickebarn ska vara tyst och lydig och som pojke ska han vara tuff och högljudd. Under ett sådant 
förhållande och med dessa värderingar uppfostras flickor och pojkar från vaggan till graven i den 
patriarkaliska muslimska världen, (Mörck 2000).  
Patriarkatet tillsammans med religion och traditioner medverkar att bevara rådande könsmönster 
och underordningen av kvinnor.  
Det finns olika förväntningar på människor när de flyttar till ett nytt land. Förväntningarna är 
förvisso helt realistiska gällande förändringar till integrering och anpassning, men attityder och 
värderingar förändras i ”tid och inte i rum”. Det tar tid för människor att förändra sina attityder 
och värderingar gällande könsroller. I de flesta familjer i länder med starka patriarkaliska 
strukturer i allmänhet och i synnerhet i religiösa familjer i t.ex. Iran, är det kvinnorna som bär 
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familjens/männens heder. Familjens eller männens heder som hon bär, skadas när hon tar steget 
för att frigöra sig från tradition, religion och patriarkatet. Detta gäller även män i viss 
utsträckning, exempelvis de som tar på sig ansvar d.v.s. rollen som tillskrivits kvinnor i hemmet. 
Hans genusrelaterade självbild kan inte bli bekräftad i och med att han utför t.ex. hushållsarbete. 
De skapade könsrollerna torde upplevas väldigt omständliga för dem som flyttar till Sverige inte 
minst för de kurdiska familjerna eftersom könsrollerna är mycket uppdelade både i samhället och 
inom familjerna och det råder helt annorlunda förhållanden.  
I det svenska samhället, som är ett av de mest jämställda i hela välden, (Hirdman SOU 
1990:44;Pincus SOU 1997:114) råder trots allt fortfarande en könssegregerade arbetsmarknad och 
löneskillnaderna är fortfarande ett faktum. Det är fortfarande kvinnor som dubbelarbetar d.v.s. 
hushållsarbetet har automatiskt tillskrivits henne oavsett om hon förvärvsarbetar som sin make 
eller inte. De flesta kvinnor har fortfarande det yttersta ansvaret för hushåll och barnuppfostran.  
För att könsmaktordningen ska rubbas behövs radikala förändringar på olika nivåer inom 
samhället och familjerna. Forskning kan vara ett sätt att medvetandegöra människor om 
maktstrukturen som råder och som reproducerar underordning -och förtrycket av kvinnor. Ett sätt 
att göra folk medvetna om orättvisa relationsmönster, bidrar denna uppsats till. 

 

3.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa några kurdiska föräldrars syn och uppfattningar om kön 
och könsskillnader eftersom föräldrar påverkar sina barn vad som är manlig och kvinnlig, så 
kallad genusframställning. Föräldraskapet är ett medel för hur könsskillnader formas inom 
familjerna. Hur har könsrollerna förändrats sedan migrationen till Sverige, finns det olika 
uppfattningar mellan kurdiska kvinnor respektive män?  

 
• Hur ser föräldrarna på kön och könsskillnaden? 
• Upplever de könsskillnaden annorlunda jämfört med hemlandet? 
• Finns det skillnader mellan kvinnor respektive män gällande synen på könsroller? 
• Hur uppfostrar de sina flickor respektive pojkar? 
• Vilka positiva respektive negativa förändringar anser de har skett angående könsroller 

inom familjer sedan flyttar till Sverige? 
• Hur ser intervjupersonerna på jämställdheten/kvinnors ställning i det svenska samhället? 
• Vad anser intervjupersonerna behövs för att män och kvinnor ska bli jämställda i 

allmänhet och i synnerhet gällande människor med kurdisk bakgrund? 
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3.2 Uppsatsens uppläggning och disposition 
 
Uppsatsen är indelad 10 kapitel. I det första, andra och tredje kapitlen, har jag presenterat studiens 
utgångspunkter såsom inledning/bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställningar. Sedan 
i det fjärde kapitlet redogör jag för de metoder som jag har använt mig av i denna studie, 
tillvägagångssätt och intervjuernas genomförande. 
I de femte och sjätte kapitlen, presenteras tidigare forskning samt de teoretiska perspektiv som jag 
anser är relevanta för min studie - teorier kring patriarkatet, jämställdhet, kön och makt samt 
etnicitet, klass och kön. 
 
I det sjunde kapitlet, redovisas presentation av intervjupersonerna. Resultatet av empirin och 
analys, av intervjuerna utifrån de teoretiska perspektiven har jag har behandlat i åttonde kapitlet. I 
nionde kapitel avslutas uppsatsen med en slutdiskussion och därefter med ett slutord i tionde 
kapitlet. 
 

3.3 Koppling till socialt arbete 
 
Denna studie har stark koppling till det sociala arbetet eftersom ämnet är aktuellt i den offentliga 
debatten. Sedan Fadime och Pela mördats av sina familjer, har bl.a. den kurdiska folkgruppens 
syn på kvinnors frigörelse och hennes rätt att vara en egen individ problematiserats inom svenska 
medier. Genusperspektivet har stor betydelse inom det sociala arbetet i och med att det enligt 
forskning råder olika villkor för flickor respektive pojkar i det svenska samhället, menar Astrid 
Schlyter (2003), ”Rätten att själv få välja”.  
Jag anser, för att bedriva socialt arbete är det viktigt att skapa dialog mellan människor och 
samhället. Det är av stor vikt för bemötandet mellan individen och samhälls institutioner, utan 
ifrågasättande och/eller fördomar. Denna kategori av studie kan bidra med, att människor känner 
sig hörda och tas på allvar. Om vi i samhället tillåter att endast via massmedia skapa en dialog 
mellan människor och samhället, framförs då bara samhällets budskap utifrån makt och 
företrädesrätt. Detta skapar ett uppifrån perspektiv som hittills verkar har bidragit till etnocentrism 
och reproduceringen av den. Konsekvenser av att stigmatisera en folkgrupp kan vara ett hinder för 
bemötandet, något som är viktigt att bejaka när man bedriver socialt arbete. 
Det svenska samhället är som många andra länder i bl.a. väst ett segregerat – och ett klass 
samhälle. Människor som har socioekonomiska problem kan inte få plats i centrum utan i 
utkanten av städerna tack vara den rådande bostadspolitiken. Jag ifrågasätter hur ett fördomsfritt 
möte kan vara möjligt mellan människorna, när man inte ens kan träffas eller har möjlighet att 
möta varandra för att varandra olika erfarenheter och synsätt exempelvis gällande barnuppfostran, 
könsroller –jämställdhet etc. 
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4. Metod 

4.1 Kunskapsläge/förförståelse 
 
Jag kan inte påstå att jag har valt perspektiv utifrån en objektiv synvinkel. Jag tror att alla 
människor väljer perspektiv utifrån egna intressen och egna erfarenheter. Detta innebär att man 
inte tar ställning för de perspektiv och föreställningar som redan finns i samhället och som är 
normaliserade och osynliggjorda.  
Bakgrunden till denna uppsats är mitt intresse i kvinnofrågor, vilket har genomsyrat hela mitt liv. 
Jag är kurd från Iran och större delen av mitt liv har jag kämpat för jämlikhet och jämställdhet.  
Utöver detta har jag en yrkesroll som socionom och är även verksam inom olika frivilliga 
organisationer bl.a. kvinnojouren Terrafem, en radiostation ”Kvinnors röst” på kurdiska. Inom 
dessa områden möter jag ofta kvinnor/flickor från olika delar av Mellanöstern. Kulturmöten och 
den egna tillhörigheten har också betydelser för att utföra socialt arbete. Bristerna i socialt arbete 
blir inte synliga så länge något allvarligt inte hänt. Stödarbete för utländska kvinnor/flickor träder 
fram när problemet accentuerats i samhället i samband med mordet på Fadime och Pela. Efter 
dessa tragiska händelser har svenska medier givit en negativ bild av kvinnor med utländsk 
bakgrund, framförallt av kurdiska kvinnor och kvinnor från Mellanöstern. 
Jag skulle kunna påstå att kvinnor av utländsk härkomst, lika lite som kvinnor födda i Sverige 
med svensk härkomst är någon enhetlig grupp. Att storteras in i ett påtvingat kollektiv med den 
godtyckliga beteckningen ”invandrare” och dessutom vara kvinna, kan bli både stigmatiserande 
och passiviserande. 
Att tala om kvinnoförtryck och utsattheten pga. köns-, klass- och etnisk tillhörighet, bör bidra till 
positiva förändringar och inte stigmatiserig av ett visst folk. 
 
Utsattheten yttrar sig på olika sätt och motivet bakom deras utsatthet är olika. Förtryckarna är ofta 
flickans/kvinnans föräldrar, bröder eller någon/några släktingar samt den äkta maken. De flesta 
har bott i Sverige i något eller flera år så att de lär kunna söka hjälp på kvinnojourer eller inom 
socialtjänsten. Problemen uppstår inom familjerna i och med krocken mellan olika normsystem, 
dvs. kvinnorna/flickorna vill inte inrätta sig med de värderingar och normer som familjerna tagit 
med sig från sina hemländer. När de väljer att leva som majoritetsbefolkningen, börjar norm 
konflikterna inom familjerna och sedan när de blir aktuella hos svenska myndigheter uppstår 
ytterligare en annan konflikt. De föräldrar som jag har mött hittills inom båda socialtjänsten och 
på andra sätt, har flytt sina hemländer i syftet att deras barn ska få bättre villkor än vad som rådde 
i hemlandet. Istället upplever de ofta att deras föräldraroll ifrågasätts och de diskvalificeras som 
föräldrar. Det finns tendenser i samhället att kollektivt bestraffa människor. Individernas attityd, 
värderingar, sociala och kulturella problem betraktas kollektivt, därför hittills har tillexempel alla 
kurdiska män och män från Mellanöstern speciellt betraktas som ”potentiella” kvinnoförtryckare.   
 
Föräldrarna har också hamnat i en norm konflikt i det nya landet. Som förälder ska man å ena sida 
ha ansvaret för uppfostran av sina barn och å andra sidan känner de sig handfallna. Detta till följd 
av att samhället har tagit kommandot sedan barnen börjar på dagis, ca åtta timmar om dagen, 
under hela deras uppväxt lär barnen normer och värderingar som skiljer sig drastiskt från 
föräldrarnas som är från ett holistiskt d.v.s (icke individualistiskt) samhälle. I det holistiska 
samhället har föräldrarna mer inflyttande medan i det individualistiska samhället kommer 
normerna mycket fån samhället utan föräldrarnas påverkan. Detta normsystem är mycket mer 
annorlunda och olika för familjer med utomnordisk bakgrund. Vad gör samhället och vilka 
resurser bidrar det med för att föräldrarna ska knäcka samhälls- koden? Hur känns det för 
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föräldrar som ständigt blir ifrågasatta i deras roll som föräldrar och som hamnar i de olika 
normkonflikterna? (Darvishpour2003). 
 

4.2 Den kvalitativa forskningsmetoden 
 
Denna undersökning är utförd och skriven utifrån kvalitativ forskningsmetod och är baserad på 
intervjuer eftersom detta perspektiv är mest lämpligt för att få svar på mina frågeställningar.  
Enligt Sharan (1994), syftar den kvalitativa forskningen till att kunna förstå innebörden av en 
företeelse och upplevelse. Den utgår från att det finns flera verkligheter som inte är objektiva, 
utan att det är individens egna subjektiva upplevelser som får avgöra vad som är verklighet. Det 
vill säga att en subjektiv verklighet behöver tolkas och att åsikter och uppfattningar utgör grunden 
för varseblivning. Kvalitativ metod syftar till att synliggöra ett fenomens egenskaper och karaktär. 
Den kvalitativa forskningsintervjun är en av den kvalitativa metodens främsta verktyg. 
Utgångspunkten för denna uppsats är att synliggöra föräldrarnas uppfattningar, upplevelser samt 
erfarenheter kring könsroller. Grunden för uppsatsen ligger därför i den hermeneutiska 
vetenskapsfilosofin där mänskliga aktiviteter och resultaten av deras aktiviteter skapar innehåll 
och mening. Kvalitativ metod och den kvalitativa forskningsintervjun är därför unika och 
kraftfulla redskap som öppnar vägen för en insiktsfull förståelse av de intervjuades vardagsvärld, 
enligt ( Kvale 1997).  
Styrkan hos intervjusamtalet är enligt Kvale att den kan fånga olika personers uppfattningar om 
ett ämne och ge en bild av en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld. I forskningsintervjun 
byggs kunskap upp genom samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade. Kvale menar att det 
ömsesidiga inflytandet som intervjuaren och den intervjuade utövar på varandra kan vara en 
styrka i intervjun. Utgångspunkten för den kvalitativa forskningsintervjun är intervjupersonernas 
livsvärld och hennes relation till den. Målet är att beskriva och förstå det som för intervjupersonen 
upplevs som viktigt. Man fokuserar på vissa teman i denna livsvärld och försöker hitta nyanser 
enligt Kvale (1997). 
 

4.3 Urval 
 
Min tanke i början var att urvalet skulle vara 5 kvinnor respektive 5 män, men en av männen har 
dragit sig ur.  De 9 föräldrarna (fyra män och fem kvinnor) som ingår i denna studie är kurder från 
Iran. De är medelålders, välutbildade kurder från Iran- dessutom politiskt medvetna. En grupp 
som saknar representation på egna villkor samt är osynliggjorda inom medier och 
samhällsdiskursen.  Vissa kriterier inför valet av de föräldrar som ingår i min studie var att, de 
skulle vara kurder från Iran och ha bott i Sverige i ett tiotal år. Att jag väljer denna målgrupp beror 
i första hand på att de har hunnit etablera sig i viss mån i det svenska samhället. De har dessutom 
hunnit skaffa sig färdiga uppfattningar kring uppsatsens grundläggande frågeställningar, ett 
rimligt antagande är att de sannolikt har upplevt mer eller mindre att könsrollerna här är mycket 
olika de i hemlandet. Tanken med att alla skulle komma från samma land, var att det skulle 
underlätta analys och tolkningen av empirin eftersom kurder kan ha sitt ursprung i fem olika 
länder. I varje land samt varje samhälle de lever i, råder olika förhållanden som påverkar deras 
värderingar och erfarenheter. I presentationen kom det fram att nästan alla intervjupersoner är 
ursprungligen från en och samma stad med liknande utbildningsbakgrund samt tidigare aktiv i en 
av vänster rörelserna i Iran. Alla har flytt undan den iranska regimen pga. sitt politiska 
engagemang.  
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En annan tanke med urvalet var att informanterna skulle ha hunnit skaffat sig en egen uppfattning 
om den svenska jämställdheten och de förväntningar som ställs på kvinnor och män både i 
hemmet och ute i samhället. Ett annat kriterium som jag hade var att jag inte skulle känna någon 
av dem privat i syftet att underlätta intervjusituationen.  
Att jag valde denna målgrupp beror i första hand på att den kurdiska folkgruppen fick 
uppmärksamhet inom massmedier i det svenska samhället i samband med mordet på Fadime och 
Pela. Hittills har det inte gjorts en sådan studie i vilken den kurdiska folkgruppen ingått. Det 
budskap som spreds via massmedia om denna folkgrupp, har ofta varit utifrån ett homogent och 
polariserande perspektiv. Individernas handlingar, deras levnadssätt, deras kultur, och deras 
beteende definieras kollektivt utifrån ett samhällsperspektiv, ”en kollektiv bestraffning”. Detta är 
förvisso en motsättning i förhållande till det individualistiska samhällssystemet. 

 

4.4 Datainsamling 
 
Mitt intresse och engagemang i kvinnofrågor gjorde mig nyfiken på att skaffa kunskap om hur 
människor förhåller sig till kön, könsskillnaderna och jämställdhetsfrågor när de från ett land som 
konservativa Iran flyttar till ett modernt land som Sverige. I Iran är kvinnosynen fortfarande som 
på medeltiden och könsapartheid är ett faktum. Samhällslagar stiftas utifrån prästerskapets 
perspektiv och synsätt, vilken ger männen maktföreträde över kvinnas kropp, sexuallitet, ensam 
vårdnad av barn, rätten att ha flera fruar. När det gäller äganderätt och vittnesmål, räknas två 
kvinnor som en man i rätten. 
Jag har funderat en del kring både samhällsdebatten och den litteratur som jag har läst hittills. Jag 
fann då teorier som har ett problematiserande perspektiv kring ”invandrad – kvinnor och män” i 
allmänhet och i synnerhet när det gäller förhållningssätt till könsmaktperspektivet. Utifrån detta 
fick jag skaffa mig en bredare teoretisk grund att utgå ifrån med en kombination av olika teorier. 
Jag fann intervjupersonerna dels via en arbetskollega dels via en studiekamrat som tillhörde en 
kultur förening i vilken alla informanter ingick förutom en. Han tog med sig min förfrågan vilken 
engagerade dem och de ville bli kontaktade. Via telefonsamtal presenterade jag mig och mitt syfte 
med min studie. Vid första samtalet var alla intresserade och ville absolut bli intervjuade. Efter 
hand drog sig en av männen ur. Han gav inte något skäl till varför. Enligt min mening är frågorna 
inte så känsliga, men det kan hända att frågorna väcker en viss osäkerhet hos några.  
Både vid första kontakttillfället och innan intervjuerna startade informerades intervjupersonerna 
om att uppgifter som kunde tänkas röja deras identitet kommer att ändras eller uteslutas. 
Intervjupersonernas namn är ändrade i syfte att skydda deras identitet.  
 

4.5 Intervjuerna   
 
För att få svar på forskningsfrågorna har jag valt att göra djupa intervjuer med nio personer. Innan 
intervjun inleddes informerade jag återigen om studiens syfte och innehåll och vilka den kan 
tänkas läsas av. De kunde när som helst dra sig ur undersökningen. Intervjuerna var enskilda 
eftersom jag ville att personerna inte skulle påverkas av vad andra hade för erfarenheter. Jag 
tänkte särskilt på kvinnorna att de inte skulle bli påverkade av sina män och tvärtom. De 
deltagande skulle påverka varandra om jag hade gjort gruppintervjuer. Gruppintervjuer kan också 
leda till att åsikter kommer fram som ingen egentligen sympatiserar med. Alla intervjuer spelades 
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in på band förutom en, då intervjupersonen inte samtyckte, men intervjun har skrivits ordagrant 
per hand. 
Intervjupersonerna fick själv välja var intervjuerna skulle äga rum. Nästan alla intervjuer ägde 
rum hemma hos föräldrarna förutom två som ägde rum hemma hos mig.  
De fick information om att intervjuerna kommer att bandas och att inspelningen endast kommer 
att avlyssnas av mig och sedan kommer banden att förstöras. De blev även informerade i förväg 
om att de hade rätt att ta del av texten i sin helhet för att kunna delge synpunkter på sina 
berättelser och åsikter. De blev också informerade om att de när som helst kunde kontakta mig om 
de hade några frågor, funderingar eller tankar som eventuellt kom att väckas efter intervjun. 
Information angående materialets tillgänglighet för allmänheten samt andra forskares intresse har 
lämnats till intervjupersonerna. 
 
Den typ av kvalitativ intervju som används i studien kan betecknas som en tematiskt 
semistrukturerad intervju d.v.s. halvstrukturerad intervjuguide. Jag har ramar att hålla mig till, 
samtidigt ville jag vara lite flexibel.  Jag har inte strikt hållit mig till denna intervjuguide utan 
överlät till intervjupersonerna hur mycket tid de ville lägga ner på de olika teman och de frågor 
som efterhand ställdes. Målet har varit att sätta föräldrarnas erfarenheter och tankar i fokus och att 
fånga deras reflexioner och förklaringar kring deras berättelser. 
 

4.6 Subjekt och forskningsposition 
 
Enligt Dorothy Smith (1990), bör forskaren ha en ”insiderposition”. Med detta begrepp menar 
författaren att både komma nära och vara så insatt i ämnet som möjligt. Mitt ursprung, min 
bakgrund, språk, delar av värderingar och utbildningsbakgrund är samma som de intervjuade, 
vilket kan vara en fördel som ökar förståelsen. Detta bidrar till att risken att förvandla 
forskningssubjektet till objekt minskar om forskaren identifierar sig med sitt forskningssubjektet. 

4.7 Databearbetning 
 
Intervjuerna, som spelades in på band, tog ca 60- 80 minuter per person förutom en intervju då 
personen absolut inte ville att den skulle bandas, men intervjun har ordagrant skrivits för hand. 
Intervjuerna har skrivits ut ordagrant i möjligaste mån. Vissa delar av intervjuerna som har varit 
mer intressanta för frågeställningen, är noggrant transkriberade. Intervjuerna har i högre grad 
språkligt redigerade och i berättelserna illustreras med direkta citat i vissa stycken. 
Enligt Smith (1999) innebär en transkription en bearbetning och selektion av talet. Detta leder till 
att någon nytt skapas. I intervjupersonernas berättelse kan flera stadier urskiljas, deras erfarenhet 
av könsroller i hemlandet, upplevelser av dessa och det liv som de berättar idag i det nya landet. 
Därefter följer att forskarens avlyssnade, transkriberade berättelser utsätt för vetenskaplig analys 
och tolkning. Sedan är det läsarnas egen tolkning av den färdiga texten (Ibid.). 

4.8 Etiska ställningstaganden 
 
För att kunna bedriva en fruktbar forskning krävs det att man tar hänsyn till relevanta etiska 
aspekter. Enligt det humanistisk- samhällvetenskapliga forskningsrådet (HSFR1999), rör etiken 
de personer som berör forskningen Det har framförallt att göra med individskyddskravet som 
omsätts i fyra huvudgrupper; information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. I denna studie 
har samtliga dessa krav varit nödvändiga att ta ställning till (Ibid.). 
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om syfte och upplägget på 
forskningen. Det är viktigt att upplysa om att deltagandet är frivilligt. 
Intervjupersonerna som ingår i denna studie fick utförlig förhandsinformation om syftet med mitt 
arbete och under vilka förutsättningar deras deltagande skulle ske.  
Frivilligheten och samtycke var som jag ser det nödvändiga förutsättningar för att jag skulle 
kunna ta del av deras föreställningar och funderingar. Min uppfattning var att intervjupersonerna 
tyckte att de var positivt att bli föremål för någon annans intresse, det var inga som uttryckte några 
tveksamheter vare sig med uppläggningen eller med innehållet i intervjuerna. 
 
Alla personer som ingår i undersökningen ges största möjliga konfidentialitet. Det innebär bl.a. att 
deras personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Uppgifter som på något 
sätt identifierar personer ska lagras och avrapporteras så att de inte kan identifieras av 
utomstående personer. Trots att namn tagits bort kan det ibland ändå gå att identifiera personer 
ifall övrig information är tillräckligt detaljerad (HSFR 1999). 
Även om informanterna ville ha med sitt eget namn, har deras identitet skyddats. De fick själv 
välja ett namn som de tyckte identifierar deras berättelser. Jag har även låtit bli vissa detaljer 
angående namn på stad i vilken de tidigare bott, det som inte varit relevant för analysen. 
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som är insamlade, endast får användas för 
forskningsändamålet och inte för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (HSFR 
1999). Informanterna är informerade om att intervjuerna som bandas in kommer att förstöras 
efteråt. 

4.9 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
I kvalitativ forskning diskuteras vikten av hög respektive låg validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. Jag skall här nämna faktorer som jag tycker stärker eller försvagar min studie 
Kvale (1997). 

4.10 Validitet  
 
Ruth (1991) behandlar begreppet reliabilitet och validitet och generaliserbarhet utifrån ett 
epistemologiskt perspektiv d.v.s. kunskapsteori. Ruth menar att studiens validitet hänger ihop med 
meningen i insamlade data, i vilket sammanhang har data samlats in och vilka avsikter finns med 
studien. Vidare ska intervjusituationen ge en täckande beskrivning för att precisionen ska bli 
optimal i förhållande till frågeställningarna. Enligt Ruth är det i datainsamlingsskedet som en hög 
validitet och reliabilitet grundas och att en hög validitet erhålls om flera oberoende datakällor 
tolkas på samma sätt. Dessa kriterier torde vara uppfyllda i denna uppsats utifrån både empirin 
och de teoretiska aspekterna. Ruth pekar också på vikten av att forskaren noga beskriver de 
metoder som han/hon har använt sig av vid datainsamlingen, samt utförligt beskriver hur analysen 
har gått till (Ibid.).  
 
Jag ser flera faktorer som pekar på att min studie har hög validitet. Den tematisering som jag har 
använt mig av är direkt kopplat till forskningsfrågorna och de teoretiska förutsättningarna anser 
jag därför vara goda. Val av metod och adekvat planering ökar validiteten. De metoder som jag 
har valt, främjar möjligheten att svara på studiens frågeställningar. Hög validitet vid god 
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forskning innebär att den kunskap man får fram ska innebära ett minimum av skadeverkningar för 
intervjupersonen (Ibid.).  

4.11 Reliabilitet 
 
Jag är medveten om att antalet intervjuer begränsar mig. Jag har varit tvungen att ta hänsyn till 
tidsaspekten som styr denna studie. Enligt Kvale (1997) kännetecknas en god intervju av korta 
frågor. Intervjuerna präglades av en öppenhet, där intervjupersonerna fått prata fritt kring olika 
teman.  
För reliabilitetens skull är det av största vikt att man kan hålla isär sin egen upplevelsevärld från 
intervjupersonens. Även om jag i uppsatsen har haft nytta av min egen förförståelse, anser jag att 
jag så långt det varit möjligt har lyckats hålla en objektiv distans till mina informanter.  
I intervjusituationen gör ett tillåtande klimat som kännetecknas av intuition, empati och god 
kommunikation att reliabiliteten stärks (Ruth 1991).  
 
Som intervjuare är det viktigt att vara medveten om den inverkan man kan ha i 
intervjusituationen. Jag är själv från samma land med ungefär samma bakgrund som 
intervjupersonerna. Detta kan vara en hjälp i att skapa ett förtroende eftersom de tog upp en del 
upplevelser och tankar. En förtroendefull relation till intervjupersonerna kan ses som en 
validering av innehållet i berättelserna. Det kan tänkas att intervjupersonerna verkligen delgett 
sina tankar och erfarenheter (Kvale 1997). 
Trovärdigheten för en studie kännetecknas av att data har insamlats på ett korrekt sätt och att 
analysfasen har präglats av regelbunden metodisk struktur. Det verkar inte vara lätt att kontrollera 
tillförlitligheten hos kvalitativa studier, därför är det viktigt för forskaren att visa de 
förutsättningar som resultaten har utvecklats från. 

4.12 Generaliserbarhet 
 
I kvalitativ forskning är det primära inte att beskriva ett fenomen utifrån en representativ 
synvinkel, utan istället försöka hitta en balans mellan de olika teman som materialet innehåller 
(Kvale 1997). Generella beskrivningar förutsätter en god teoretisk förankring, som jag anser ha 
åstadkommit. Detta ger en kvalitativ forskare en viss möjlighet att dra allmänna slutsatser.  
Men syftet med denna studie är inte att generalisera utan att beskriva ett fenomen utifrån ett antal 
individers upplevelser och erfarenheter. Det är svårt att generalisera detta material i och med att 
intervjuerna är för få samt de är inte representativa för det kurdiska folket. Alla kurder är inte 
sekulariserade med en radikal kvinnosyn, stadsbor och med högre utbildning. Men man kan 
faktiskt dra gemensamma mönster i intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter som också 
delvis nämns i den litteratur jag använt mig av (Ruth 1991).  
 
Kvale (1997) menar att det är viktigt att forskaren medvetet arbetar med hur hon/han förhåller sig 
till kunskap och yttervärlden och ifrågasätter sina resultat. Vidare menar författaren också att 
generaliserbarheten är direkt avhängig på hur läsaren accepterar forskningstolkningen. En 
förutsättning för detta är att forskaren mycket noggrant redovisar sina tillvägagångssätt (Ibid.). 
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5 Tidigare forskning  
 

5.1 Tidigare forskning 
 

5.1.1 Relationen mellan manlighet -och dominans 
 
Enligt kvinnovetenskaplig tidskrift (2004) har under de sista tio åren flera undersökningar i 
Norden funnit s.k. ”nya fäder” vilka utmanar traditionella maskulinitetsideal. Med utgångs punkt i 
studier av mäns förändring, upplever man emellertid att den kritiska mansforskningen möter 
utmaningar i försöket att gripa förbindelsen mellan personligt motiverade förändringsprojekt 
bland fäder och förändringsmönster som kan ha en beredare samhällelig betydelse, både för 
männen själva och för relationen mellan könen. Vad gäller kvinnors förändringsprojekt kan man 
tala om en social rörelse som har lett till att stora grupper av kvinnor försöker uppnå 
arbetsförhållanden och en generell ställning i samhällets organisatoriska struktur i linje med de 
stora grupperna av män sedantidigare förvärvat. Dessa aspekter speglas i intervjupersonernas 
berättelser. De lyfter upp förändringarna och menar att det gynnar både samhället och relationerna 
mellan individerna inom familjen när båda könen deltar i arbetslivet samt hushållsarbetet. 
Vidare uppger denna forskning att, när det anges begrepp på mäns förändring är det hela tiden 
som om det nya bär med sig begränsningar, eftersom det framträder från personliga, individuella 
önskemål. Detta är t ex knutet till utvecklingen av far- barn- relationen, och i mindre grad till ett 
bredare förändringsprojekt knutet till den strukturella könsarbetsdelningen.  Det finns behov av en 
ny utformning av relation mellan könen eller mellan familje- och arbetsliv. Detta förhållande 
understöds också av statistik som visar små förändringar i relationen mellan könen när det gäller 
fördelning av tid, pengar och maktpositioner i arbetsliv och politik. Forskning visar att det 
fortfarande är vanligt att t.ex. män vars barn är yngre än sex år arbetar fler timmar än vad kvinnor 
i samma situation gör. Detta förklaras utifrån konsekvensen av en universell könsordning av 
manlig överordning och kvinnlig underordning (Ibid.).  
 
Det finns andra forskare som lyfter upp och analyserar könsmaktordningen både inom familjerna 
och i samhället utifrån olika perspektiv nämligen klass- socialt och kulturellt.  
Darvishpour (2003) och Kahader (1998), visar att globaliserings- och invandringsprocesser inte 
sällan innebär övergången från traditionalism till modernism på ett drastiskt sätt. Invandringen 
från Mellanöstern till ett land som Sverige innebär att lämna både sociokulturella band och 
klassbarriärer. Individerna är ständigt i en förändringsprocess, att stiga in i ett nytt socialt 
sammanhang, där samhället förändrats dramatiskt under flera decennier.  
Människor som kommer från relativt moderna familjer och samhällen i hemlandet har lättare att 
smälta in i Sverige jämfört med dem som kommer från traditionella områden. Människor från 
högre samhällsklasser präglas av ett mer individualistiskt synsätt jämfört med de från lägre 
samhällsklasser som ofta tenderar att ha ett mer holistiskt synsätt (Ibid.). 
 
I skuggan av ”Inte utan min dotter”, har Marianne Liljequist (1996) gjort en studie som handlar 
om exiliraniers identitetsarbete. Studien bygger på intervjuer och fältarbete bland iranska 
flyktingar bosatta i Umeå. Vilka strategier växer fram i kampen för en positiv självblid i mötet 
med svenskarna? Författaren hävdar att mötet med det svenska samhället medför att somligt av 
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det man för med sig tynar bort, annat behålls och en del kommer till. Hon menar vidare att både 
det som behålls och det som tillkommer blir till något bra och nytt. Patriarkatet och konservativa 
värderingar kan förstärkas hos vissa människor och kvinnornas jämställdhet och självständighet 
ses som ett hot mot männen som inte vill ta till sig de nya värderingarna i Sverige.  Exiltillvaron 
medför en ständig omorientering att värderingar förstärks eller ifrågasätts och man utformar olika 
strategier där etnisk tillhörighet antingen betonas eller ställs i bakgrunden. Gemensamt för alla 
exiliranier är att de inte har något möjlighet att undkomma den västerländska, massmedieskapade 
vulgärbilden av människor från Mellanöstern. Sättet att hantera denna bild är beroende av en 
mängd faktorer. Boken belyser tydligt skillnaderna inom flyktinggruppen; har man flytt från 
Shahens Iran eller från Khomeinis? Har man flytt av politiska skäl eller kommit som anhörig? 
(Ibid.). 
Liljequist (1996) hävdar i sin bok att iraniernas inställning och förväntningar när de kommer till 
Sverige möttes av svenskar med föreställningar om att deras ursprung utgjorde ett problem i sig 
som förorsakade kulturkrock och kulturellt avstånd. Männen från den iranska bildade överklassen 
med sin värdighet och sina höga krav har svårt för att accepteras och anpassa sig i det svenska 
samhället. Detta är en del av problemet, den andra handlar om svenskarnas bild av iranier och 
kurder i hög grad är skapade av massmedia. Fokus sätts enbart på vad som antas vara deras 
kulturellt inlärda beteende och svenskarnas svar på detta och förklarar distansen i termer av 
kulturmöten, som innebär att man bortser från de sociala och politiska skeenden som påverkar 
förhållandet dem emellan (Ibid.) 

 

5.1.2 Förändringar genom utbildning   
 
 Moa Qvarnström (1993) diskuterar klassresandets villkor för 24 klassresenärer i Sverige utifrån 
ett kvinnligt perspektiv. Vidare menar författaren att den vanligaste sociala rörligheten domineras 
av de korta stegen. Klassresenärer genom utbildning har ända in på 1900- talet varit en 
uteslutande manlig företeelse. I Sverige kunde kvinnorna då avancera bara genom giftermål. 
Männen kan förbättra sina positioner även genom möjligheter i arbetslivet och makten över 
materiella produktioner. Kvinnornas möjligheter är fortfarande begränsat till avancerade studier, 
politik och andra via status yrke eftersom det är män som har monopol. Dessa har lett till att 
kvinnor och män har olika roller inom familjen samt deltar i arbetslivet på olika villkor. Det är 
fortfarande kvinnor som arbetar inom den offentliga sektorn, med vård- och serviceyrken, längs 
ned i hierarkin. De kvinnor som väljer mansdominerade akademiska yrken, gör dubbla kulturella 
gränsöverskridanden. Vidare framgår i studien av 24 klassresenärer, att det främst är kvinnor som 
tagit flera steg uppåt än det förväntade. Gemensamt för samtliga deltagande i Qvarnströms studie, 
var känslan av att ha lämnat sitt ursprung och att vara främmande i de nya sammanhangen. Detta 
kan tillämpas på människor som emigrerar till Sverige. Vidare hävdar författaren att de flesta 
klassresenärer inte förändras på djupet, utan de kan överta den nya kulturens värderingar, men 
rötterna följer hela ens liv (Ibid.). 

5.1.3 Från traditionalism till modernism 
 
Yvonne Mörck (2000) har genomfört en undersökning av ungdomar från olika etniska 
minoritetsgrupper i Köpenhamn under 1990- talet. Studien visar att föräldrarna och barnen 
utvecklar olika sociokulturella mönster. Föräldrarna möter ofta fler svårigheter med anpassningen 
i det nya landets normer och kulturer. Barnen däremot kan lättare ta till sig de rådande nya 

 19



normerna och påverkas av dem. Vidare hävdar författaren att moderna samhällen innebär nya 
möjligheter för immigranter i allmänhet och i synnerhet frigörelse för flickor och kvinnor. Detta 
leder till ökade möjligheter gällande individuella mänskliga rättigheter, individualism och ökad 
jämställdhet mellan könen (Ibid.). 
 
Sociologen Mehrdad Darvishpour (2003) menar att invandring till Sverige från länder i 
Mellanöstern och andra liknade länder inte är bara en resa i rummet, utan för många även en resa i 
tiden. Denna process varierar för olika individer beroende på t ex klasstillhörighet, hur lång tid 
som gått sedan migrationen, tidigare och nuvarande levnadsvillkor samt individuella faktorer. När 
familjen flyttar från en del av världen till en annan förändras även deras inbördes positioner. Inom 
patriarkala förhållanden är faderns intresse grunden för familjens organisering, medan 
demokratiska relationer utgår från barnets bästa. ”Männen tenderar att leva i gårdagen, kvinnorna 
i nuet och barnen i framtiden” (Darvishpour, s. 113). Enligt Berg (1994) har kvinnorollen 
förändrats sedan mormors tid och kvinnor kan numera både bli piloter, präster, politiker och 
elitidrottare. I det moderna samhället har en kvinna med svag socioekonomisk status möjlighet att 
utbilda sig och möjligheter till försörjning genom olika bidragssystem (Darvishpour 2003 och 
Berg 1994). 
 

5.1.4 Förvärvsarbete och utbildning ökar kvinnors maktresurser  
 
Viktiga kriterier som kan öka kvinnors maktresurser är enligt Darvishpour (1997) utbildning och 
yrkesposition. Dessa faktorer har stor betydelse för den enskildes inflytande på maktrelationer och 
beslutsfattande både inom familjen och i samhället. Darvishpour menar att den som har högre 
utbildning kommer att få en annan status, genom att kunna behärska språket bättre än de som har 
lägre utbildning. Författaren menar dock att kvinnor har varit relativt sett mer framgångsrika än 
män i många avseenden. Darvishpour hävdar att statistiken visar att iranska kvinnor med högre 
utbildning och förvärvsarbete har ökat sitt ekonomiska oberoende av männen (Ibid.) 
Forskning visar att i västerländska samhällen framförallt i det svenska samhället har varje individ 
möjligheten att vara oberoende eftersom det finns olika bidragssystem såsom 
arbetslöshetsersättning, socialbidrag och studiebidrag, vilket bidrar till möjligheten att klara sig på 
egen hand. På så sätt har kvinnor blivit beroende av staten och marknaden, däremot har 
beroenderelationerna till eventuella partners minskat. Darvishpour (1997) hävdar att kvinnornas 
patriarkala underordning är på väg att flytta ut från familjen till arbetslivet och arbetsmarknaden. 
Vidare betonas att integrationen kan vara en viktig aspekt som bidrar till ökat krav på jämställdhet 
och lika rättigheter för kvinnan och mannen inom familjen. (Darvishpour 1997 och Borot 
m.fl.1997). 
 
Olika forskare visar att kvinnors förhållanden förändras och detta sker på flera sätt i deras liv i det 
moderna samhället. När det gäller könsroller och invandrade kvinnors ställning i samhället visar 
forskning olika variabler. I dåvarande Statens Invandrarverks rapport (1992) hävdar man att det 
finns svårigheter förknippade med en jämförelse mellan kvinnor med utländsk bakgrund och 
svenska kvinnor bl.a. när det gäller sysselsättningen på arbetsmarknaden. Denna rapport antyder 
att den genomgripande förändring som arbetsmarknaden genomgår fördjupar den etniska 
stratifieringen och segregeringen mer än någonsin tidigare. Diskrimineringen verkar snarare öka 
än minska bl.a. inom arbetsmarknaden. Den relativa arbetslösheten bland utländskt födda kvinnor 
är högre än bland svenskorna. Förvärvsintensiteten är betydligt lägre även om det finns skillnader 
mellan olika ”invandrargrupper”. Vidare säger rapporten att utrikes födda kvinnor är 
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överrepresenterade i de branscher som har de mest påfrestande arbetsmiljöerna. Gemensamt för 
alla kvinnor i samhället är att de bedöms ur ett manligt perspektiv. Kvinnor betraktas som mer 
eller mindre resurssvaga medborgare i olika grad framförallt med kriterier som klass och etnisk 
tillhörighet (Ibid.).  
En primär källa till förtrycket av "invandrarkvinnor" är rasismen (Abbott & Wallace 1997). 
Kulturella stereotypifieringar förpassar etniska minoriteter till en redan könssegregerad 
arbetsmarknad (a.a.1997; Ålund 2000). 
Ålund (2000), hävdar att den offentliga debatten om "invandrarkvinnor" under lång tid har 
dominerats av olika slags eländesbeskrivningar. De har omtalats som offer för rådande 
samhälleliga strukturer, eller "ödet", hotade av sin underordnade ställning på arbetsmarknaden, 
sina traditioner och/eller sitt kulturella arv. Den forskningen som hittills har gjorts om invandrade 
kvinnor har varit sparsam. Men den forskning som finns har med få undantag bidragit till att 
befästa bilden av en mångsidigt underordnad, passiv och traditionsstyrd "invandrarkvinna" 
(Knocke 1991; Ålund 1988 och 1991). 
 
Denna bild bekräftas av en rapport inom LO (1996) om kvinnornas arbetsvillkor "klass och kön". 
Enligt denna rapport är den grupp som har det allra sämst "invandrarkvinnorna" och att vara 
kvinna med utländsk bakgrund och med kort eller ingen utbildning ger ett minimum av inflytande 
över livs- eller arbetssituationen. Vidare menar man att för dessa kvinnor är talet om jämställdhet, 
just bara vackert tal. I verkligheten är de tredubbelt förtryckta, ett som "invandrare", två som 
kvinnor och tre som tillhörande arbetarklassen (LO 1996). 
 
Enligt sociologerna Knocke (1986) och Ålund (1988), finns det ett klart samband mellan 
arbetsmiljö, arbetsvillkor och utslagning. De menar att det finns en tendens att skjuta skulden på 
kvinnorna själva och att bortse från de rådande villkoren i samhället. Vidare hävdar de, att istället 
för att se problemen i deras arbetssituation, ser man invandrade kvinnor som problem. Ålund 
menar att den utbredda synen på invandrade kvinnor som problem har skapat hinder både för 
kvinnorna själva och för samhället när det gäller att ta tillvara på invandrade kvinnors resurser 
(Ålund 1988 och 1991). 

 

6. Teoretiska perspektiv 
 
De teoretiska perspektiven har valts för att kunna analysera det empiriska materialet på ett 
tillfredställande sätt och för att kunna uppfylla undersökningens syfte. Min teoretiska 
utgångspunkt är att det finns ett könsmaktsystem där männen som grupp är överordnade och 
kvinnors position hänger ihop med detta.  
Ambition i detta teoriavsnitt är att beskriva att det finns ett strukturellt förtryck av kvinnor oavsett 
kön, klass- och etnisk tillhörighet. Följande teoretiska perspektiv har varit viktiga att lyfta fram: 
 
• Genus/Könsrollen - Jämställdhet 
• Patriarkatet 
• Kön och makt 
• Etnicitet, klass och kön 
 
Ovan nämnda teoretiska aspekter har stor vikt för hur kvinnors underordning generellt existerar i 
samhället och därför kan dessa beröra alla kvinnor oavsett etnicitet och klassbakgrund. Människor 
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som ingår i min studie styrs av ovan nämnda maktstrukturer och underordningsrelationer som 
existerar i den kontext de befinner sig i.  
 

6.1 Genussystemet 
 
Det stora genombrottet i synen på vad som skapar könen var presentationen av genusbegreppet, 
som lanserades av professor Yvonne Hirdmann (SOU1990:44) i slutet av 80-talet, och som vunnit 
gehör som dominerande feministisk teori med olika variationer. Genus är kvinnan och mannen 
som konstruktion – med detta menas att de kön vi upplever som naturliga är något som skapats i 
det samhälle och den kultur vi lever i. Detta kan ses inte minst i de stora skillnader i vad som är 
manlighet och kvinnlighet i olika epoker och kulturer. Hela samhället genomsyras av tydliga 
normer för vad som är en kvinna och en man. Det som uppfattas som naturligt beteende för det 
ena eller andra könet har inte med biologiska betingelser att göra, utan med vad som uppmuntrats 
och accepterats av samhället genom den personens uppväxt (Ibid.).  
 
Enligt Hirdman (SOU 1990:44) är genussystemet ett viktigt begrepp inom forskningen om kön 
och makt. En viktig fråga att besvara är, varför har kvinnor generellt ett lägre socialt värde än 
män? Genus är en översättning från engelska ”gender” som innebär ”socialt kön” och föränderliga 
tankefigurer män och kvinnor, vilka skapar föreställningar och sociala praktiker. Vidare menar 
Hirdman att av principen om "mannen som norm" följer att män haft och har definitionsmakten 
eller tolkningsmakten. Det är således en ordningsstruktur av kön och förutsättningen för andra 
sociala ordningar, såsom de social, ekonomiska och politiska ordningarna. I könsmaktordning har 
invandrade kvinnor inte separerats. Hirdman (SOU1990:44) menar att genussystemet bygger på 
två grundläggande principer: Dikotomin eller isärhållandets tabu, dvs. manlighet och kvinnlighet 
bör inte blandas - en viktig strategi för att bevara systemet. Den andra hierarkin, mannen som 
norm för det positiva och kvinnan för negativa. Ju mer utvecklat ett samhälle är, desto mer 
raffinerade former tar sig isärhållningen av könen och desto mer svåråtkomligt blir patriarkatet. 
Utifrån dessa principer upprättar samhället ett genuskontrakt som reglerar förhållandet mellan 
könen socialt, ekonomiskt och politiskt. Vidare menar Hirdman att genuskontrakten upprättas 
både på det privata och samhälleliga planen. Den kvinna som vill delta på mannens arenor betalar 
ett högt pris antingen det gäller politiken, arbetsmarkanden eller något annat område i samhället. 
På så sätt fostras hon in i könsmaktordningen och tar den för given. Männen återskapar genom 
patriarkatet sin överordning och kvinnorna å sin sida bidrar själva till att återskapa sin 
underordning genom att på olika sätt, omedvetet eller medvetet, bekräfta männens överordning, 
(Hirdman SOU 1990:44;Höjer &Åse 1996; Beauvoir 1973). 
 
Könets och könstillhörighetens betydelse är socialt konstruerad, och därmed är kön politik enligt 
Höjer & Åse (1996). Detta är en grundläggande feministisk tanke. Den stund vi föds är vi 
biologiska varelser av maskulint eller feminint kön. Men redan i samma stund börjar vi formas till 
sociala varelser.  
 
Kvinnoförtrycket har antagit olika skepnader beroende på det specifika samhällets behov i 
historien. Reproduktionen är patriarkatets materiella bas. Män dominans över kvinnor upprätthålls 
på flera sätt, bl. a inom familjestrukturer, könsuppdelning av arbetsmarknaden, manlig majoritet i 
styrande organ, våldtäkt och kvinnomisshandel (Höjer & Åse 1996, Hirdman 1988). 
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6.2 Vad symboliserar manlighet och kvinnlighet? 
 
Könsordningen diskuteras utifrån olika sociala och kulturella perspektiv med ett västerländskt sätt 
att beskriva manlighet och kvinnlighet. Nedan diskuteras könsmaktordningen utifrån andra 
kulturella, sociala och traditionella aspekter. 
 
Kvinnor och kvinnligheten inom vissa kulturer tenderar att vara bärare av underordning. Kvinnan 
är genom sin kropp bärare av hemkulturen och familjens heder. Könsföreställningarna är djupt 
rotade och avspeglar vår verklighetsuppfattning. Det innebär att vissa traditioner och värderingar 
länkade till kön blir symboliska för gruppens självbild. Detta kan delvis ge en förklaring till 
vidmakthållanden att mäns kontroll över kvinnor vid flytten till ett modernt land som Sverige 
(Mörck 2000).  
Enligt Delaney (1987), är en könssymbolisk förklaring som vidmakthåller männens sociala 
kontroll över reproduktionen, exempelvis arrangerade äktenskap. Enligt teorin liknas kvinnans 
kropp vid jorden, i vilken mannen sår sin säd och när han sår sin säd i jorden omsluter han jorden 
med ägarskap. Mannens förmåga att producera säd är källan till hans stolthet. Hans stolthet är 
beroende av vetskapen om att avkomna kommer från hans säd. Hans stolthet förutsätter kontrollen 
av jordegendomen dvs. kvinnan. Man ger inte sin säd och dess skörd till vem som helst och av 
samma anledning är det otänkbart att gifta bort sin dotter till vem som helst. Kvinnor måste vara 
omslutna av manligt ägarskap precis likt en jordegendom. Det spelar ingen roll om det är en far, 
en son, bror eller make (Ibid.). 
Kvinnans kön är inte förknippat med ära, utan med skam. Socialantropologen Solheim (2001) 
menar att kvinnans sexuellt tillgängliga ”öppna” kropp och även hennes reproduktiva kvinnlighet 
i patriarkala samhällen kan betraktas som oren. Den ”öppna” kvinnligheten representerar 
kulturellt kaos och upplösning. Kvinnas inneboende, omättliga sexualitet måste hållas tillbaks, 
genom att stängas in från samhället eller genom att hon skyler sig själv. De flesta flickor vill gifta 
sig för att få en social identitet, eftersom ogifta kvinnor är osynliga i samhället (Delaney 
1987;Solheim 2001).  
 
AL-Baldawi (2003) hävdar att den patriarkala strukturen i familjerna grundas på att flickor och 
pojkar uppfostras i en könskluven kultur: Flickornas utrymme begränsas till hemmet, där de tidigt 
lär sig kvinnliga sysslor av modern. Pojkarna uppmuntras att träda in i det offentliga livet. De 
uppmuntras till att skaffa sig en bra utbildning och blir familjens överhuvud. Flickorna uppfostras 
främst till att blir duktiga kvinnor som kan sköta hem och barn. I den könsordningen hör också 
förväntningar på olika beteendemönster. Flickor måste vara tysta och tillbakadragna medan 
pojkarna förväntas vara utåtriktade och uppträda självsäkert. Flickor får vara känslomässiga och 
gråta, medan pojkar förväntas vara rationella och modiga. Så länge könen behåller dessa skilda 
roller kan trygghet och tillhörighet kännas inom gruppen (Berg 1994).  
I ett islamistiskt land som Iran har religion tillsammans med seder och traditioner ytterligare 
faktorer som bejakas av och vidmakthåller den patriarkala kontrollen över kvinnan och hennes 
sexualitet.   
I det moderna samhället är könsrollerna inte något oföränderligt tillstånd som man föds in i, utan 
en process av förändringar. Kvinnorollen har förändrats från det privata rummet till det offentliga 
rummet i och med samhällsutvecklingen. Denna förändring tenderar att vara sårbar för flera män 
från samhällen där könsrollerna är väldigt uppdelade. I Sverige är dessa män delvis tvingade att ta 
del av och ha ansvar för barnuppfostran och hushållssysslor som tidigare varit kvinnornas område. 
Fatima Mernissi, (DN 2002), en marockans feminist talar om två samhällstyper för hur 
könsskillnader ska uppfattas. I österländska samhällen uppfattas kvinnas sexualitet som stark 
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vilket ger männen legitimitet för kontroll av kvinnorna. Männen har bestämt att kvinnor bara har 
tillträde till det privata rummet, medan han har tillträde till båda (Darvishpour 2003;Liljequist 
1996; Mernissi 2002). 
 
Det finns en risk att könsmakten får mindre lyhörd om könsmakordningen utgörs av sociala och 
kulturella processer som på olika sätt inverkar på och avgränsar båda könen och deras livs 
möjligheter och erfarenheter. Patriarkatet och den manliga dominansen är strukturell och global 
(Ibid.). 
 

6.3 Patriarkatet- ett universellt förtryckt 
 
Manlighet och mäns dominans som diskuterats ovan förklaras utifrån patriarkatet. I 
kvinnovetenskaplig tidskrift (nr.1-2.04) beskrivs Connells resonemang som belyser mäns 
dominans. Connells utgår från att det finns en universell könsordning av manlig överordning och 
kvinnlig underordning, en struktur som existerar parallellt med könsarbetsdelning. 
Patriarkatet är en uråldrig maktstruktur som finns i alla slags samhällen. Det finns bara 
gradskillnader. Rent historiskt har patriarkatet varit ett system för att bevara den politiska 
och/eller ekonomiska makten inom en stam, en klan, en släkt, ett hushåll. I det historiska 
patriarkatet var kvinnorna egendom. Giftermål betydde att män bytte ägare. En kvinnas värde 
bestämdes av hennes förmåga att föda barn och för att upprätthålla detta system krävdes 
fullständig kontroll över kvinnorna, över deras sexualitet och fortplantning, d.v.s. reproduktionen, 
(a.a. nr.1-2.04; Höjer & Åse 1996; Abbott & Wallace, 1997).  
 
Fredelius m.fl., (2000) hävdar att ett patriarkaliskt samhälle baseras på en hierarkisk ordning där 
männen som grupp har den huvudsakliga makten och kontrollen över resurserna och över 
kvinnors sexualitet och reproduktion. I ett sådant samhälle ligger männens synsätt och deras 
definitioner till grund för hur den sociala ordningen organiseras. Dessa synsätt utgår ofta från 
mannen som norm för människan, vilket bidrar till nedvärdering och förtryck av kvinnor. Detta 
kan komma till uttryck bland annat i skillnaderna i lön och status (Ibid.).  
 
För att könsskillnaderna ska minskas krävs det förändringar på olika nivåer, strukturellt som 
autonom förändringspotential i mäns liv. Det finns längtan för förändring hos båda könen, ett liv 
och ett annat samhälle. I Kvinnovetenskaplig tidskrift  (nr.1-2.04 s. 35) diskuteras kvinnors 
längtan framåt mot en utopisk föreställning om ett samhälle utan dominans. Medan mäns längtan 
pekar bakåt mot idealiserade och lika utopiska föreställningar om en ”ursprunglig positiv” 
manlighet före industrialiseringens åtskillnad mellan mannen och hushållet eller familjen (Ibid.). 
Relationen mellan makt och köns kommer att belysas utifrån olika teoretikers perspektiv nedan. 
 

6.4 Makt och kön 
 
Man har omdefinierat könskonflikten och gett den ett halvt erkännande genom att se den som 
"kvinnofråga". Könsneutrala begrepp i lagar medverkar också till att dölja de förhållanden som 
finns. I det svenska samhället definierar man de problem som invandrade kvinnor möter utifrån 
deras kulturella bakgrund och inte som ett samhällsproblem. Det är individens eget fel att hon 
varit förtryckt och att det är hennes fel att hon inte är jämställd Knocke (1991) och Ålund (1988).  
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Sociologen Darvishpour (2003), belyser könsmaktperspektivet tillskillnad från ovan författar 
utifrån andra infallsvinklar. Han hävdar att med makt menas möjligheten att kunna påverka och 
åstadkomma ett avsett resultat. Grunden för en maktrelation är någon typ av beroendesituation, 
vilket betyder att ju mer beroende man är desto mindre makt har man. Det innebär att ju fler 
alternativ man kan skaffa sig, desto mindre beroende är man, enligt Darvishpour. Vidare menar 
Darvishpour att den bild som samhället har av "invandrarkvinnor" som passiva offer för sin kultur 
och sin omgivning försvårar förståelsen av dessa kvinnors maktresurser och möjligheter till 
maktutövning. Den stereotypen om "invandrarkvinnor" som bl.a. förtryckta och okunniga 
begränsar deras möjligheter och handlingsförmåga i det svenska samhället (ibid.).  
 
Författaren hävdar att i motsats till dessa bilder av kvinnor med utländsk bakgrund, har 
invandringen till Sverige lett till en dramatisk ökning av maktresurser hos många kvinnor. Detta 
innebär att intressemotsättningar har intensifierats mellan många kvinnor och män med utländsk 
bakgrund. Kvinnorna har fått nya möjligheter i det svenska samhället, som exempelvis att kvinnor 
oftare accepterar okvalificerat arbete och fortare kommer in på arbetsmarknaden än männen. Den 
nya situationen ökar kvinnornas självförtroende och möjliggör en utmaning av den traditionella 
rollfördelningen. Detta leder till att män med utländskbakgrund får uppleva statusförändringar 
vilka minskar deras makt inom familjen. De försöker därför behålla sin dominans i familjelivet 
genom att bl.a. försöka upprätthålla gamla regler och normer som legitimerade dåvarande 
relationer. De kvinnor som har fått bättre positioner än vad de hade i hemlandet, kräver stora 
förändringar vad gäller livet i allmänhet (Darvishpour 1997). 

6.5 Maktkonflikter inom familjen när traditionalism möter modernism 
 
Yvonne Mörck (2000) hävdar att konflikterna blir intensivare när både generationskonflikter och 
genuskonflikter kolliderar inom invandrade familjer. Generationskonflikten blir större för familjer 
som inte har bott i storstad i sitt hemland: Den äldre generationen har svårt att förstå vikten av att 
barnen utvecklas sociokulturellt. Föräldrarna saknar ofta det kulturella kapitalet för att stötta 
barnen. Även om föräldrarna vill banen väl, så vet de inte alltid vad som är den yngre 
generationen bästa. Svårigheter uppstår när normerna inte går ihop i varandra. Kvinnor och 
flickorna tycks betala ett högre pris som bärare av familjens tradition och sexuella heder. 
Darvishpour (1997) hävdar att bilden som ges av invandrarkvinnor som passiva offer för sin 
kultur och sin omgivning försvårar förståelsen av deras maktresurser och möjligheter till 
maktutövning. Han menar att denna stereotyp är speciellt vanligt när det gäller muslimiska 
kvinnor i Sverige. Författaren hävdar att denna syn är etnocentrisk och förenklad och man 
glömmer bort att även kvinnor i Sverige och andra västerländska kvinnor fortfarande är förtryckta 
på olika sätt. Vidare menar Darvishpour att det är viktigt att komma ihåg att kvinnor med utländsk 
bakgrund - och män från samma land, inte utgör en homogen grupp. Inom en del familjer med 
utländsk bakgrund - liksom inom en del svenska familjer finns det bättre förutsättningar för 
jämställda relationer än i andra. Detta kan vara en viktig förutsättning för en del familjer som kan 
klara familjekriser och konflikter på ett bättre sätt. Denna stereotyp om "invandrarkvinnor" som 
förtryckta, passiva, okunniga och isolerade leder till att man bara fokuserar på deras problem och 
sällan på deras möjligheter och handlingsförmåga. Darvishpour (2003) betonar att invandring till 
Sverige, särskilt från samhällen med starka patriarkaliska drag, lett till en dramatisk ökning av 
maktresurser hos många kvinnor. Han menar att detta ger en motsatsbild till ovan nämnda 
påståenden om ”invandrarkvinnors” bild som det svenska samhället framställer, att de inte kan 
påverka sin situation, (a.a. 2003 och 1997). 
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Darvishpour menar att individerna kommer att stiga in i ett nytt socialt sammanhang, där 
relationer mellan män och kvinnor förändras drastiskt. Mäns och kvinnors sociala bakgrund så 
som klasstillhörighet, social status, utbildningsnivå och kulturbakgrund är viktiga faktorer som 
påverkar deras förändrade maktresurser. Men trots detta finns det stora skillnader mellan män och 
kvinnor när det gäller deras upplevelser av och attityder gentemot det svenska samhället. Detta 
trots att det råder diskriminering som berör både män och kvinnor.  
I det svenska samhället saknar många av dessa män arbete och känner sig maktlösa och 
identitetslösa. Men för de flesta av kvinnor är situationen den omvända; att deras positioner 
förbättras i många avseenden trots svårigheter efter invandringen. Detta på grund av att samhällets 
regler och normer gynnar kvinnors rättigheter (Ibid.). 

 

6.6 Kön, klass och förtryck, hur ser olika teoretiker på kvinnoförtryck? 
 
Konstruktionen av ”invandrarkvinnor” som problem återkommer i analysen av de två pionjärer 
inom svensk etnicitet/genusforskning Knocke (1991) och  Ålund (1988). Deras forskning har varit 
en inpirationskälla för en hel generation. Antirasistiska feministiska intellektuella har insisterat på 
vikten av att ifrågasätta framställningar av kulturer och etniciteter. De hävdar att homogenitet 
konstrueras genom makt, genom vetenskapliga skrifter. Även Irene Molina (1997) hävdar att 
klassificeringssystem syftar till att skilja ut och kategorisera människor för att legitimera deras 
exkludering från tillgång till ekonomiska och symboliska resurser. Författarna har också betonat 
att olikheter skapar komplexa system av dominans och relationer.  
 
 
Okin (1999) hävdar att underordningen av invandrade kvinnor kan bl.a. bero på klass, kön eller 
etnisk tillhörighet. Hon har lagt vikten vid kvinnoförtrycket men hon nämner också några 
handlingsstrategier som den som befinner sig i överläge genomgripande använder sig av: 

• Den underordnade vet i regel mycket mer om den överordnade än den överordnade anser 
sig behöva veta om den underordnade. 

• Den underordnade beskrivs på ett okunnigt sätt och hans/hennes erfarenheter och 
synpunkter ignoreras. 

• Det är förbjudet för den underordnade gruppen att visa vrede eller missnöje. 
• Den underordnade gruppen görs i regel beroende av den överordnade gruppen ekonomiskt, 

socialt och politiskt (Okin 1999). 
 
Abbott och Wallace (1997) hävdar att kvinnor från tredje världen har det svårare än sina män. De 
har mindre makt och mindre att säga till om och de arbetar för lägre lön och har större ansvar än 
vad männen har. Man brukar i allmänhet betrakta utvecklingen som något positivt, trots att denna 
utveckling för med sig stora kostnader för kvinnorna. Den positiva utvecklingen är ekonomiskt 
oberoende förhållanden vilket innebär att kvinnor numera är ekonomiskt självständiga. Det finns 
tre så kallade konkurrerande perspektiv som beskriver hur konsekvensen av den ekonomiska 
utvecklingen kan bli för kvinnorna: Integrationshypotesen går ut på att utvecklingen leder till 
kvinnornas befrielse och sexuella jämlikhet, då kvinnorna blir mer involverade i ekonomiskt och 
offentligt liv. Marginaliseringshypotesen innebär att kvinnorna i och med den kapitalistiska 
utvecklingen i allt högre grad utestängs ifrån produktionen och begränsas till att befinna sig i 
hemmet. I och med detta förlorar de sin kontroll över resurser och blir ekonomiskt beroende av 
männen. Exploateringshypotesen betyder att moderniseringen för med sig uppkomsten av en 
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lågavlönad kvinnlig arbetskraft, att kvinnorna blir allt viktigare i den industriella produktionen, 
men de exploateras genom att de uppfattas vara en sekundär form av arbetskraft (a.a. 1997). 
 
Vidare menar författarna att rasismen är ett system för dominans och underordning som existerar i 
samhället. Begreppet "ras" och rasism har kommit i uttryck i en ekonomisk, politisk ideologi och 
sociala status i samhället. Författarna diskuterar bl.a. utradering som är en process som tar bort 
eller döljer vissa erfarenheter i historien. Kopplar man detta till kvinnor med utländsk bakgrund 
blir dessa historielösa när de flyttar till Sverige. De måste börja om från början och skaffa sig en 
ny identitet och ny livserfarenhet för att de ska bli accepterade i det nya samhället. Det är därför 
nödvändigt att beakta de rasistiska, klassmässiga och könsbaserade system som existerar på alla 
samhällsnivåer (Fredelius m.fl., 2000; Abbott & Wallace 1997;Okin 1999). 
 

6.7 Kön och etnicitet i en multikulturell kontext 
 
Den feministiska sociologen Patricia Hill Collins (2000) och Anthias & Davis (1993) hävdar att 
det finns olika samhälliga arenor som de anser vara grundläggande för att analysera kopplingen 
mellan genus och ”ras”etniska relationer. Författarna anser att kvinnor som aktörer och genus som 
symbol har blivit en viktig aspekt för att diskutera etnisk och nationell tillhörighet. Vidare menar 
Anthias m.fl. att konstruktionen av etnisk tillhörighet baseras på en specifik föreställning om 
genusrelationer och familjformer. Det är viktigt att uppmärksamma kvinnors specifika roll som 
biologiska och symboliska bärare av etniska kulturer och nationer såsom nationens mödrar, som 
gränsmarkörer mellan olika kulturella tillhörigheter. Genus har varit en mest användbar markör 
för gränsdragning mellan etniska grupper. Till exempelvis utnyttjas genus för att legitimera 
exkluderandet av grupper som inte tillåts tillhöra majoritetssamhället (i Sverige genom 
konstruktionen av ”invandrare” som icke jämställda). Utifrån ovan diskussion kan det 
sammanfattningsvis konstateras att kön är begränsad som kategori. Analysen av genusrelationer 
kräver en analys av intersektioneallitet, det vill säga en analys som kan belysa hur de olika 
maktsystemen interagerar och förstärker/försvagar varandra (Anthias &Davis 1993;Collins 2000). 
 
Ålund (2000), belyser dessa aspekter genom att till Sandra Harding som menar att kvinnor inte är 
en homogen kategori utan de är olika. Hon pekar på dominansrelationer mellan kvinnor och 
menar att västerländska kvinnor kritiskt måste granska sin medverkan i förtryckets komplex. 
Harding menar att kvinnor i majoritetssamhället gynnas av och deltar i exploateringen av 
minoriteter genom sin position i herraväldets, rasmässigt och etniskt rangordnade strukturer (a.a. 
2000). 
 
Enligt Molina (1997), kan strukturer av kön, klass och rasism inte behandlas som oberoende 
variabler, eftersom förtryck utifrån en av dessa sociala dimensioner finns inbyggd i och griper in i 
de andra. Det finns inte en exakt kombinerad teoretisk ram för att studera fenomenen från ett 
sådant klass-, kön-, och ”ras” perspektiv. Det främsta försöket i denna riktning har kombinationen 
mellan kön och klass respektive klass och etnicitet blivit. Molina menar att det första patriarkatets 
teori ryms i den så kallade socialistiska feminismen, som för samman analysen av den patriarkala 
samhällsordningen. I Sverige har kön, etnicitet och klass knutits samman av olika forskare och ett 
exempel i denna riktning utgör studier av invandrade kvinnor i arbetslivet och inom 
fackföreningsrörelsen (Knocke 1986; Ålund 1988).  
Lena Dominelli (1994) menar att diskriminering kan uttrycka sig i ett tydligt, direkt förtryck. Den 
kan också vara subtil och svårfångad och uttrycka sig i ett allmänt accepterat, legitimt förtryck. 
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Diskriminering kan vara både faktisk- och upplevd beroende på tidigare erfarenheter och vilka 
svårigheter man mött i livet. Dominellis studie av anti- rasistiskt socialt arbete visar att rasism inte 
är något som syns, utan den grundar sig i godtyckligt accepterade normer och värderingar: Dessa 
bygger på att osynliggöra de som inte är som majoritetsbefolkningen. Den dominerande gruppen 
har en överordand position i förhållande till andra. Det är osynliggörandet som leder till förtryck. 
När diskriminering finns inbyggd i samhällssystemet kan rasism förekomma utan att det behöver 
finns rasister (Ibid.) 
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7. Presentation av intervjupersonerna 
 

De intervjuade föräldrarna är mellan 36 och 45 år. De intervjuade föräldrarna är inte alla gifta par, 
utan några av dem är frånskilda numera bor ensam och några av de är gifta. Ambitionen är inte i 
presentation av empiren och i analysskedet att jämföra vad de gifta paren berättar, utan deras 
upplevelser och uppfattningar om könsroller utifrån föräldrar – och köns perspektivet. 
Ambitionen är att låta de intervjuade uttrycka sig med egna ord detta kommer att speglas via 
citatet.   

 
Ziba är 36 år och för drygt 14 år sedan flyttade hon till Sverige. Hon är född i en traditionell 
familj, det vill säga att kvinnor hemma fru och mannen var familjens överhuvud, i en stad i 
Kurdiska delen av Iran. Efter grundskolan fick Ziba inte studera vidare. Ziba gifte sig med sin 
nuvarande man mot föräldrarnas vilja när hon var 23 år. Idag har hon två barn, en dotter på 13 och 
en son på 6 år. Z håller på att utbilda sig som undersköterska och vid sidan av studierna jobbar 
hon inom vården, innan det sökte hon socionomlinjen, men kom inte in. Hon har för avsikt att 
söka socionomlinjen igen. 

 
Zoja som är 43 år är ensamstående och flyttade till Sverige för 8 år sedan. Hon har tre barn, en son 
som är 20 och två döttrar som 19 och 18 år gamla. Zoja är född i en stad i kurdiska delen av Iran 
och gifte sig vid tjugo års ålder, men hennes man blev tillfångatagen av den iranska regimen och 
sedan avrättades han. Zoja har studerat på lärarlinjen vid Universitet i Teheran, men fick sparken 
pga. att hon var aktiv inom en vänsterorganisation. Under tiden Zoja studerade arbetade hon vid 
sidan om sina studier inom tre olika branscher för att kunna försörja sina tre barn. Just nu går Zoja 
på magisterprogrammet och arbetar som lärare. Vid sidan av sina studier och ordinarie arbete som 
lärare jobbar hon ibland inom Connex. Hon är ordförande för en lokal kvinnoorganisation i sitt 
bostadsområde. 
 
Sara är 43 år och till Sverige flyttade hon 1989. I hemlandet Iran bodde hon med sina syskon och 
föräldrar i en liten stad i Kurdistan Iran. Hon flydde undan den iranska regimen pga. politiskt skäl. 
I Iran studerade hon psykologi mer än tre år på universitet, men fick inte fortsätta pga. att hon fick 
sparken. Hon hade varit självständig sedan hon var 19 år och detta var tillåtet inom hennes familj, 
att som flicka vara självständig. Sara har själv valt sin nuvarande make som hon har fyra barn 
ihop med, tre döttrar och en son i åldrarna mellan 4 och 12 år. Sara studerar sista terminen på 
socionomlinjen och vid sidan av studierna arbetar hon som tolk. 
 
Nina som är 40 år flyttade till Sverige för drygt 13 år sedan. Nina har studerat ekonomi i Iran, 
men fick inte studera färdigt pga. att hon blev avstäng då hon var aktiv inom en politisk 
organisation. Nina har varit gift i 18 år och har två barn, en flicka som är 16 år och en pojke som 
är 4 år. Hon studerar magisterlinjen i mångkulturell etnologi.  
 
Alan är 45 år och kom till Sverige för ca 12 år sedan. Anledningen att han flydde landet var att 
han inte accepterade regimen i Iran. Han var förlovade i mer än 20 år innan han återförenads med 
sin nuvarande fru här i Sverige. Alan arbetar som lärare. Han är gift och har fyra barn mellan 4 
och 12 år.  
Kamal är 39 år och kom till Sverige för drygt 14 år sedan. Han är född i en stad i kurdiska delen 
av Iran där han har gått gymnasiet. Hans far var journalist och mamma hemmafru. Kamal flydde 
Iran då han var aktiv inom en politiskorganisation. Just nu håller han på med sin 
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doktorsavhandling i idéhistoria. Kamal var gift med en utomnordisk kvinna, men de har separerat. 
Kamal har en 14 årig dotter från sitt tidigare äktenskap. Dottern bor hos sin mor, och han har en 
bra relation till sin dotter. 
 
Avin är 43 år och flyttade till Sverige för ca 13 år sedan. I hemlandet studerade hon sociologi på 
Universitet i en stad i Iran. På grund av sina politiska åsikter fick Avin sparken från universitet. 
Hon är född i en familj där föräldrarna är utbildade även hennes tre bröder och tre systrar har 
vidare utbildad sig. Avin är fritidspedagog och undervisar på grundskolan. Avin är gift och har två 
barn, en flicka på 16 år och en pojke på 8 år.  Hennes man är civilingenjör och högskolelärare, 
men han är för tillfället arbetslös.  
 
Ali som är 45 år är gift och har två barn, en flicka på 15 år och en pojke på 5 år. Till Sverige 
flyttade han för ca 14 år sedan. I kurdiska delen av Iran bodde han i en stad, där han har gått 
lärarlinjen, men som politiskt oliktänkande blev han så småningom tvungen att fly landet. Ali 
arbetar som socionom och parallellt med det går han magisterlinjen. Båda Ali och hans fru har 
varit universitets studerande i hemlandet. 
 
Hiva som är 38 år kom till Sverige vid 20 års ålder. Han är omgift och från ett tidigare äktenskap 
har han en dotter som är 10 år. I Iran hade Hiva bara hunnit gå ut gymnasiet då han flydde landet 
under kriget mellan Iran och Irak. Han har studerat vidare här i Sverige och numera arbetar han 
som socionom. Han har träffat sin nuvarande fru i Iran och för några år sedan kom hon till 
Sverige.  
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8. Analys och resultat  
 
I detta avsnitt lyfts fram och analyseras några centrala teman ur informanternas berättelser. Dessa 
teman ska belysas utifrån teori- och empirin: Könsskillnader och föräldrarollen i Sverige och 
inom den egna hemkulturen. De förhandlingar som har skett mellan könen till följd av 
migrationen. Föräldrarnas inflyttande samt deras syn gällande barnuppfostran, deras skolgång och 
giftermål – sexuella relationer ska också belysas. De maktrelationer som berövar föräldrarollen 
och deras inflyttande i det nya landet. Vilka problem som skapas av samhället? Jag kommer att 
belysa könsmaktstrukturen utifrån olika perspektiv, det vill säga att maktrelationer har olika 
karaktär och utseende, när man är kvinna med en annan klass- och etnisk tillhörighet. Vilka 
gränser har kvinnorna överskridit och vilka är deras motiv och drivkrafter genom politisk kamp 
och utbildningssystem? Det slutliga temat belyser informanternas erfarenhet och upplevelser av 
att vara minoritet: Upplevs det som hinder eller tillgång? När och i vilket sammanhang? Upplever 
kvinnorna respektive männen det annorlunda? 
 
 
8.1 Hur ser informanterna på genus/kön och könsskillnaderna och vilka förändringar har 
skett? 
 
Intervjupersonernas erfarenheter av könsroller präglas av varierande socioekonomisk, social- och 
kulturell bakgrund, samt skiftande integrationserfarenheter i det svenska samhället. Bakgrunden 
har betydelse för huruvida kvinnosynen har förändrats. De flesta av intervjupersonerna har en 
bakgrund från medelklassen och har utbildat sig här i Sverige samt orienterat sig vänsterpolitiskt. 
Detta har bidragit till att de traditionella könsrollerna drastiskt har förändrats hos båda könen. 
Migrationen och förutsättningarna som råder i det svenska samhället har också varit avgörande för 
fördelningen av ansvaret för hushållsarbetet och barnuppfostran. Männens attityd och värderingar 
gällande den nya rollen upplevs som något självklart i förhållande till hemlandet trots att i deras 
berättelser framgår det fortfarande att de är bärare av traditioner och värderingar som de inte så 
självklart kan bli av med. 
 
Orsaken till varför uppstår det könsskillnader förklarar intervjupersonerna utifrån olika 
perspektiv. Alan berättar att det finns könssegregerade miljöer vart än man befinner sig på jorden. 
Kvinnors underordning beror på olika saker, att man växer upp med olika rutiner genom att lära 
flickorna ta hand om, vara snälla och lydiga. Alan uppger att män som flyttar hit är tvungna att 
anpassa sig efter de normer som finns här i samhället. ”Både män och kvinnor har makten 
hemma, uppfostrar barnen och har ansvar för hushållet, laga mat, handla, tvätta, vilket är 
tabubelagda för en man i Kurdistan.” Vidare berättar han att innan han kom till Sverige trodde 
han det är männen som har ansvaret för familjen och dess försörjning. ”Jag insåg snart att båda 
könen har ansvaret, men mycket ligger särskilt på kvinnan, tack vara henne fungerar familjen.”  
Vidare säger Alan att en sak är viktigt att komma ihåg också i den civiliserade Västvärlden antas 
kvinno- och barnkonventioner, men sexhandel, porr, sexism i alla filmer och TV- program och 
kvinnomisshandel kan inte förbises när man talar om könsroller. Det pågår en systematiskt 
könsdiskriminerig i västvärlden som gör att kvinnan ses som ett sexobjekt. Detta speglas i 
samhället och inte minst inom familjen. 
Alan berättar att kvinnor kan lätt bli lurade t.ex. det är relativt vanligt inom den kurdiska kulturen 
att män köper saker till kvinnan som ”munkavel”. ”Hon har tagit för givet att hon inte kan tänka 
själv något annat än vad mannen säger eller tänker åt henne.” Situationen blir för de flesta 
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annorlunda här i Sverige. Kvinnorna utvecklas mera till självständiga individer och står på sig än 
vad de kunnat göra i hemlandet, säger Alan.  
 
Kamal berättar att han sedan flytten till Sverige har kallat sig för feminist, då manlighet inte har 
lika betydelse här i Sverige med tanke på att båda könen deltar i arbetslivet. Men det råder ett 
strukturellt förtryck av kvinnor i samhället, även om man kallar sig feminist blir det en abstrakt 
tanke. ”Framför allt för en som mig som trots allt kan begå misstag då jag också är från en 
traditionell kultur. Jag har haft relationer med svenska kvinnor som påverkat mig mycket”.  
Svenskorna är självständiga och medvetna om sina rättigheter. Vidare anser Kamal, att han har 
tagit positiva framsteg och är numera medveten om könsordningen som han inte visste så mycket 
om i Iran. Han uppger att sedan barnsben lär man sig skillnaderna vad som är manligt respektive 
kvinnligt. Ali berättar att han inte betraktar sig själv som en typisk ”kurdisk man” för att beskriva 
sin roll inom familjen med tanke på hans bakgrund. ”Utifrån patriarkatets prägel och dominans, 
kanske omedvetet gör jag saker som andra män gör.” Vidare säger Ali att kvinnor har mycket 
makt och oavsett mäns stöd kan kvinnor vara självständiga i det svenska samhället. ”Könsroll är 
en social konstruktion som är historik och man måste motverka den. Det går att göra här i 
Sverige men inte i Kurdistan och i Iran”.  
 
Ziba är född i en traditionell familj, i vilken kvinnan är hemmafru och mannen är familjens 
överhuvud när det gäller familjeförsörjningen och ansiktet utåt. Hon gifte sig vid 22 års ålder och 
fick sitt första barn när hon var 23 år.  

”Jag hade tur att jag var det äldsta barnet i familjen därför hade mina bröder inte makt över 
mig, men det var stränga regler i min familj speciellt för att skydda flickor. Från födelsen får 
man en roll som flickebarn att vara snäll och lydig och vara som mamma. Kunna laga mat ta 
hand om hushållsarbetet och göra det som männen i familjen säger”.  

I Iran har kvinnor och män olika roller både i familjen och i samhället. Ziba har haft höga 
förväntningar när hon flyttade till Sverige. Hon berättar att hon hade en idealbild av 
jämställdheten i Sverige och tog för givet att hon flyttat till ett jämlikt och jämställt land. ”Innan 
jag kunde svenska språket, trodde jag kvinnorna har makt att bestämma.”  När Ziba började 
arbeta som sjukbiträde, började hon förstå att också kvinnorna i Sverige är underordnade. ”Jag 
blev så besviken när jag förstod att de måste arbeta i 8 timmar och hemma ska de ta hand om 
barnen, matlagningen, tvätten och handla mat. Som kvinna har man fått en roll vart än man bor”. 
Vi kvinnor lever på sätt och viss under samma villkor vart än vi befinner oss.  
 
Sara berättar att även om det finns avsevärda skillnader gällande könsroller i hemlandet och i 
Sverige, innebär det inte att vi är jämställda ”helhjärtat”. Detta påverkar synen på manlighet och 
kvinnlighet. ”Även här har jag som kvinna en egen roll som skiljer könen åt.” Sara berättar att 
samhällets syn på könen speglas inom familjen och tvärtom. ”Jag valde själv min man och visste 
hur hans tankar var om könsrollen då han behandlade sina systrar rättvis.” I Iran var Sara relativ 
jämställd inom sin egen familj jämfört med andra kvinnor. Men eftersom hela den iranska 
samhällsstrukturen var/är mot kvinnans befrielse från patriarkatet, som har religionen i spetsen 
sätter det sin prägel på familjen och även Saras familj. 

”I början trodde jag att kvinnomisshandel och diskriminering pga. kön förekommer bara i 
fattiga länder. Man måste jämt kämpa, skrika och fighta för lika rättigheter. Kvinnans roll 
inom familjen alltså själva uppfattningen om kvinnors roll i samhället, kvinnomisshandel, blev 
ett frågetecken”.  

Sara uppger att hon trodde kvinnomisshandel bara finns i Asien och utanför Europa, men 
kvinnomisshandel finns mer här fast motivet kanske är annorlunda. Kvinnor diskrimineras på 
arbetsmarknaden då hon har lägre lön än sina manliga kollegor och ute i samhället har hon inte 
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högre position än mannen. S upplever att de kvinnor som har högre positioner är ett hot för 
männen. Hon lärde sig att anpassa sig så småningom efter de förväntningar som finns här, men det 
finns en stor besvikelse på det svenska samhället som accepterar underordning av kvinnor.  
 
I hemlandet hade Zoja den s.k. dubbla rollen. Hon hade rollen som kvinna i hemmet och försörjde 
samtidigt sina barn vid sidan av sina universitetsstudier. Hennes mor har varit en viktig person för 
henne, då hon har uppfostrat henne till en självständig kvinna. Men oavsett vad man gjorde som 
kvinna i Iran, betraktas hon som en halv människa i samhället, säger hon.  

”Även här i Sverige har jag jobbat och slitigt i syftet att byta min status och försöka påverka 
svenskars och mäns attityd och värderingar gällande kurdiska kvinnor att vi har samma 
rättigheter som män genom yrken och utbildning och i hemmet.”  

 
I ett muslimskt land som Iran har religion tillsammans med seder och traditioner ytterligare 
faktorer som bejakas av och vidmakthåller den patriarkala kontrollen över kvinnan och hennes 
sexualitet.  I det moderna samhället är könsrollerna inte något oföränderligt tillstånd som man 
föds in i, utan en process av förändringar. Kvinnorollen har förändrats från det privata rummet till 
det offentliga rummet i och med samhällsutvecklingen. Denna förändring tenderar att vara sårbar 
för flera män från samhällen där könsrollerna är väldigt uppdelade. I Sverige är dessa män delvis 
tvingade att ta del av och ha ansvar för barnuppfostran och hushållssysslor som tidigare varit 
kvinnornas område. Det finns två samhällstyper för hur könsskillnader ska uppfattas. I 
österländska samhällen uppfattas kvinnas sexualitet som stark vilket ger männen legitimitet för 
kontroll av kvinnorna. Männen har bestämt att kvinnor bara har tillträde till det privata rummet, 
medan män har tillträde till båda (Darvishpour 2003;Liljequist 1996; Mernissi 2002). 
 
 
Vidare säger Ali att det typiska som finns i alla samhällen, är den sexualiserade synen på kvinnor. 
Detta upplevs extra mycket här eftersom den diskuteras öppet i samhället. I Iran och andra länder 
finns samma syn men man talar inte om detta öppet som man gör här. Det är framförallt unga 
flickor som betraktas som sexobjekt. Både män och kvinnor håller på att tillfredsställa mäns 
behov överallt. ”Allmänt sett har kvinnor det bättre både i samhället och inom familjen i 
västvärlden.” Patriarkatets dominans har att göra med samhällsutvecklingen. I västvärlden erbjuds 
kvinnor att ta del av viss makt. Ali säger att könsfrågan och kvinnoförtryck har att göra med 
ekonomiska relationer. Kamal tror inte på typiska drag gällande manlighet och kvinnlighet. Detta 
är bara stereotyper och normer som är viktiga eftersom de bidragit till att skapa orättvisor och dess 
tolkningar har skapat skillnader mellan könen. I Sverige är kvinnor och män mer jämställda därför 
ser könsrollerna annorlunda ut. ”Båda kvinnan och mannen arbetar och ansvaret för 
arbetsuppgifterna fördelade i hemmet och kvinnan kan ställa krav på förhållandet här.” Hiva 
berättar att hans fru inte delar samma uppfattning som honom. Hon har bott betydligt kortare här 
därför bär hon andra värderingar angående synen på könsroller.  

”Trots att hon är utbildad från en modern familj, tror hon att hushållsarbetet är kvinnans och 
det är hennes uppgift att ha huvudansvar för hemmet och barnen. Jag hade aldrig tänkt leva 
med en kvinna som är hemmafru här i Sverige, men även jag är påverkad av den struktur som 
finns i samhället, familjen är en spegelbild av samhället.”  

Hiva säger att över allt i världen finns ett mönster inom familjebildningen, att kvinnan har det 
yttersta ansvaret för hushållsarbete och barnuppfostran. ”I Sverige har hon dubbelt arbete både 
hemma och sitt ordinarie jobb. På så vis finns den traditionella kvinnorollen kvar”.  
De framsteg som har tagits för kvinnor är ojämförbara i förhållande till ett land som Iran, men i 
västvärlden och i Sverige är kvinnosynen mycket sexualiserad och hon betraktas som ett 
sexobjekt. Bakom modernismen döljs mycket som är kränkande och kvinnors underordning är ett 
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faktum som ingen kan förbise även här i Sverige, berättar Hiva. ”Jag är glad över att jag föddes 
som man, dels skulle jag inte haft frihet om jag fötts som kvinna utifrån hennes utsatthet i 
samhället, dels vara gift med en som bestämmer över mig”. Manlighet och mäns dominans som 
diskuterats ovan förklaras utifrån patriarkatet. I kvinnovetenskaplig tidskrift (nr.1-2.04) tar man 
upp Connells resonemang som belyser mäns dominans. Connells utgår från att det finns en 
universell könsordning av manlig överordning och kvinnlig underordning, en struktur som 
existerar parallellt med könsarbetsdelning. 
Hivas resonemang kring könsmaktordningen bekräftas av den analys som ovan nämnda forskare 
har lyft upp, att patriarkatet är en uråldrig maktstruktur som finns i alla slags samhällen. Det finns 
bara gradskillnader. Rent historiskt har patriarkatet varit ett system för att bevara den politiska 
och/eller ekonomiska makten. En kvinnas värde bestämdes av hennes förmåga att föda barn och 
för att upprätthålla detta system krävdes fullständig kontroll över kvinnorna, över deras sexualitet 
och fortplantning, d.v.s. reproduktionen, (a.a. 1-2.04:Wendt Höjer & Åse 1996; Abbott & 
Wallace, 1997).  
Även Fredelius m.fl., (2000) hävdar att ett patriarkaliskt samhälle baseras på en hierarkisk ordning 
där männen som grupp har den huvudsakliga makten och kontrollen över resurserna och över 
kvinnors sexualitet och reproduktion. I ett sådant samhälle ligger männens synsätt och deras 
definitioner till grund för hur den sociala ordningen organiseras. Dessa synsätt utgår ofta från 
mannen som norm för människan, vilket bidrar till nedvärdering och förtryck av kvinnor. Detta 
kan komma till uttryck bland annat i skillnaderna i lön och status (Ibid.).  
 
Zoja berättar att kön och dess skillnader är skapat av män för att tydlig föra sina gränser, att de är 
män och har makt och styr. Hon uppger att något som heter kön har ingen betydelse utan 
individen i sig är viktigast av allt. I ett individualistiskt land som Sverige har könens betydelse har 
inte samma vikt som i Iran. Könsskillnaderna har att göra med fördelningen av inkomsterna när 
män har högre lön skapads orättvisor i hela världen. Som kvinna måste man kämpa jämt. ”Jag 
betraktas som avvikande hos mina landsmän. Jag blir en stor fara för deras kvinnor därför 
försöker de ta avstånd ifrån mig eftersom de är rädda för starka och kunniga kvinnor som jag.”  
 
Intervjupersonernas berättelser kan analyseras utifrån bl.a. Hirdmans -och Beauvoirs teoretiska 
perspektiv att vi från födelsen får ett socialt kön, genus. Det sker utifrån de kriterier som samhället 
sätter upp för vad som bestämmer manligt respektive kvinnligt. Genus är kvinnan och mannen 
som konstruktion – med detta menas att de kön vi upplever som naturliga är något som skapats i 
det samhälle och den kultur vi lever i. Detta kan ses inte minst i de stora skillnader i vad som är 
manlighet och kvinnlighet i olika kulturer. Hela samhället genomsyras av tydliga normer för vad 
som är en kvinna och en man. Det som uppfattas som naturligt beteende för det ena eller andra 
könet har inte med biologiska betingelser att göra, utan med vad som uppmuntrats och accepterats 
av samhället genom den personens uppväxt. Inom feministisk forskning är genussystemet ett sätt 
att beskriva hur och på vilka grunder olika samhällen formar sin könsuppfattning (Hirdman SOU 
1990:44; Beauvoir 1973). 
 
Nina har kämpat politiskt för jämlikhet och jämställdhet både i hemlandet och här. I Sverige är 
hon aktiv inom olika frivilliga föreningar. Hon har inte haft en traditionell familjebild där männen 
dominerat kvinnan.  

”Men jag har inte varit lika medveten om jämställdhet som nu. Här är jag mera medveten om 
de uppdelade könsrollerna, ju mer man är medveten desto mer ser man skillnaderna. Jag 
analyserar själv min och min mans vardag från morgon till kväll. På morgonen går jag direkt 
till barnens rum för att väcka dem sedan direkt till köket för att bereda dem frukost, medan 
min man går till Tv-n.” 
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Nina menar att de indelade könsrollerna har socialiserats och hela samhällsstrukturen bygger på 
manlighet och kvinnlighet. Detta mönster finns hos alla inklusive svenskar hur än männen anser 
sig vara radikala och jämställda. N berättar att även de som har det färdiga receptet för 
jämställdhet, har själva svårt att hålla sig till det eftersom kvinnoförtrycket är strukturellt även i 
västvärlden. Den enskilde individen tillskrivs olika roller som, ”män kopplas med förnuft, 
rationalitet och teori av naturen, kvinnan är underordnad, de typiska exemplen ser man inom 
politik, val av yrke och löneskillnaderna”.  
 
 Intervjupersonerna har lyft upp resonemanget kring könsmaktordningen och kvinnors förtryck. 
Begreppet kön/genus har betecknats för de sociala och samhällsmässiga aspekterna av kön. De 
viktiga maktaspekterna har varit dolda i samhället. Den gemensamma utgångspunkten för den 
feministiska teorin är att kön och makt hänger ihop på så sätt att kvinnor systematiskt 
underordnas. Vilken betydelse det har att man tillhör ett kön skapas, upprätthålls och förändras 
genom sociala och politiska processer. Den ojämlika könsrelationen anses därför vara en socialt 
och politiskt skapad maktordning (Wendt Höjer & Åse 1996). 
 
Även Avin berättar att könssegregeringen är så påtagligt i Iran att det är nästan är omöjligt att 
jämföra med Sverige.  

”Men det finns ett gemensamt mönster för uppfostran av pojkar och flickor. Vårt sätt att välja 
leksaker och kläder åt dom samt föräldrarnas sätt att betrakta flicke- och pojkbarnet, är på 
sätt och viss likadant i båda länderna”. Vidare berättar A att detta speglas inom samhället, 
”titta på den svenska vård och omsorg där kvinnor dominerar”. De olika könsrollerna som 
redan är skapade, reproduceras av både könen, ”även vi som kämpat politiskt för 
jämställdhet tror vissa sysslor är kvinnans t.ex. diska, tvätta, laga mat och ta hand om 
barnen”. 

 
Även Connell (2004) hävdar att i västvärlden förändras innehållet i den hegemoniska 
manlighetspositionen ständigt men den bör inte ses som en fast karaktärstyp. Författarna 
poängterar stamtidigt att det fortfarande är män som grupp som upprätthåller privilegier i 
samhället och utövar makt. Detta synsätt tar för givet att män gör maskulinitet och kvinnor 
femininitet och utgår ifrån att könsnormer är kraftfulla. Även Qvarnström (1993) menar att 
kvinnornas möjligheter är fortfarande begränsat till avancerade studier, politik och andra via 
statusyrke eftersom det är män som har monopol. Dessa har lett till att kvinnor och män har olika 
roller inom familjen samt deltar i arbetslivet på olika villkor. Det är fortfarande kvinnor som 
arbetar inom den offentliga sektorn, med vård- och serviceyrken, längst ned i hierarkin. De 
kvinnor som väljer mansdominerade akademiska yrken, gör dubbla kulturella 
gränsöverskridanden. 
 
Avin uppger att när hon flyttade till Sverige har hon fått nya perspektiv och numera har 
medvetenheten ökat angående jämställdhet mellan kön. ”Jag har förändrats mycket även min 
man. Utbildning, politiskt engagemang samt kontakt med svenska samhället har påverkat oss”. 
Vidare berättar A att hennes roll har förändrats i och med flytten till Sverige från hemmafru till en 
som både studerar och är familjeförsörjare. ”Samhället här ger kvinnan mer möjlighet, detta är 
motsatsen mot det iranska samhället.” Man kan inte säga att detta gäller alla kvinnor och män, att 
alla kvinnor helt kan bestämma själva. Patriarkatet utövas på olika sätt bland olika folkgrupper, 
säger hon. A säger att när kvinnan är ekonomiskt självständig förbättras också hennes position 
både i familjen och i samhället. Detta påverkar även hennes roll som kvinna när hon inte längre är 
hemmafru utan familjeförsörjare. Det är det svenska jämställdhetslagen som bidrar till att 
kvinnans roll har förändrats  
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I Alis och Hivas berättelser framgår att trots att de inte betraktar sig själva som ”typiskt kurdiska 
män” när de beskriver sin mansroll inom familjen, men med tanke på deras sociokulturella 
bakgrund gör de saker precis som vilka män som helst. Ali menar att, ”Utifrån patriarkatets 
prägel och dominans gör jag omedvetet saker som andra män gör”. Han anser att patriarkatets 
dominans har att göra med samhällsutvecklingen, att könsfrågor och dess roller har att göra med 
ekonomiska relationer. I Sverige är kvinnan inte ekonomiskt beroende av mannen och detta är 
avgörande för vilken position och roll könen får inom familjen. Ali berättar att han och hans fru 
försöker nå ett jämlikt och jämställt förhållande, men de är inte ensamma att kunna förändra 
könsordningen eftersom den reproduceras i samhället.  

”När vi t.ex. har gäster, är det min fru som är mer aktiv, står vid spisen, att denna uppgift 
faller på kvinnan beror på traditionen och strukturen inom familjen. De äldre männen har 
vana att sitta, dricka kaffe och prata medan kvinnan är ute i köket och fixar annat”. 

 
Ali säger att i många samhällen är män och kvinnor formade av de förhållanden som relaterar 
kvinnan med hushållsarbeten och service åt männen. Ali har aldrig frågat sin fru hur det känns för 
henne att vara i köket mest när de har gäster. I hemlandet hade han som äldre bror inte så mycket 
makt över sina systrar eftersom hans mor var en stark mor och sa ifrån om han bestämde över sina 
systrar. Har man inte försörjningsbörda, har man inte någon som helst rätt att bestämma över 
någon annan, har modern sagt åt Ali. Trots hans relativ radikala syn och trots hans kamp för 
jämställdhet och jämlikhet, kan han medvetet eller omedvetet göra saker som är motsägelsefulla. 
”Jag är medveten om att jag bär med ett bagage som är svårt att bli av med även om man har 
flyttat till Sverige ”  
Alis resonemang kan analyseras utifrån ovan diskussion. Det framsteg som män tagit till 
förändring, är relativt begränsat eftersom det framträder från personliga, individuella önskemål, 
t.ex. knutet till utvecklingen av far- barn- relationen, och i mindre grad till ett bredare 
förändringsprojekt knutet till den strukturella könsarbetsdelningen.  Det finns behov av en ny 
utformning av relation mellan könen eller mellan familje- och arbetsliv. Detta förhållande 
understödjas också av statistik som visar små förändringar i relationen mellan könen när det gäller 
fördelning av tid, pengar och maktpositioner i arbetsliv och politik. Forskning visar att det är 
fortfarande vanligt att t.ex. män vars barn är yngre än sex år arbetar fler timmar än vad kvinnor i 
samma situation gör. Detta förklaras utifrån konsekvensen av en universell könsordning av manlig 
överordning och kvinnlig underordning (kvinnovetenskaplig tidskrift 2004).  
 
Zoja berättar att hon i hela sitt liv kämpat för jämställdhet och jämlikhet, men här i Sverige har 
hon lärt sig mera om kvinnans rättigheter Kvinnor är jämställda i Sverige fast ”bara på pappret”. 
Synen på könsrollerna är annorlunda här jämfört med hemlandet. Både män och kvinnor har 
rättigheter och skyldigheter att ta ansvar för barnuppfostran och familjeförsörjningen. Men man 
skall inte förbise att det fortfarande är män som har makt positioner som grupp i samhället.  
Vidare anser Zoja att de flesta invandrade mäns syn har förändrats angående könsrollerna. En del 
hade redan i sina hemländer reviderat sina uppfattningar. När de flyttar till Sverige accepterar de 
den rådande synen på kvinnors rättigheter. ”De vet att det finns lagar och normer som skyddar 
kvinnor därför kan de inte begå misstag som i hemlandet.” De flesta kvinnor med utländsk 
bakgrund är mycket aktiva på olika sätt. De vidare utbildar sig, är aktiva inom politiska partier 
och föreningsliv, menar Zoja. Hon uppger att allt detta påverkar att kvinnors roll förändras 
automatiskt, att kvinnan inte längre bara tar hand om barn och hushållet. 
Detta betonas även av Darvishpour (1997) och Liljequist (1996), att invandring till Sverige, 
särskilt från samhällen med starka patriarkaliska drag, lett till en dramatisk ökning av 
maktresurser hos många kvinnor. Darvishpour menar att detta ger en motsatsbild till ovan nämnda 
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påståenden om ”invandrarkvinnor” som det svenska samhället framställer, inte kan påverka sin 
situation, (Ibid.). 
 
Kamal menar att från barnsben lär en kurdisk man sig att vara ”man” på olika sätt, exempelvis 
genom att ha makt över familjens ekonomiska försörjning och kontroll över kvinnas sexuallitet. 
På så sätt har kvinnor lärt sig att hennes kropp och hennes sexualitet tillhör mannen och hon är 
bärare av mannens heder. ”Så länge kvinnan inte kan bestämma över sin kropp och sexualitet, och 
så länge mannen äger hennes kropp, struntar ta ansvar för gemensamma arbetsuppgifter, består 
konflikterna och föreställningarna om kön.” Enligt Yvonne Mörck (2000), tenderar kvinnor och 
kvinnligheten inom vissa kulturer att vara bärare av underordning. Kvinnan är genom sin kropp 
bärare av hemkulturen och familjens heder. Könsföreställningarna är djupt rotade och avspeglar 
vår verklighetsuppfattning. Dessa traditioner och värderingar gällande kön blir symboliskt när 
människor flyttar till ett land som Sverige. En könssymbolisk förklaring som vidmakthåller 
männens sociala kontroll över kvinnan. Enligt teorin liknas kvinnans kropp vid jorden, i vilken 
mannen sår sin säd och när han sår sin säd i jorden omsluter han jorden med ägarskap. Mannes 
förmåga att producera säd är källan till hans stolthet och detta beroende av vetskapen om att de 
avkomna kommer från hans säd samt kontrollen av jordegendomen d.v.s. kvinnan (a.a. 2000 och 
Delaney, C 1987). 
 
Ali menar att könsrollen är en social konstruktion som är historisk och det måste motverkas. Även 
Ziba uppger att hon har under hela sitt liv i Iran hört att en kvinna/flicka är en halvmänniska, ”ska 
vara snäll och lydig, kunna laga mat ta hand om hushållet och ansvar för barnuppfostran och 
göra det som männen säger”. Könstillhörighetens betydelse är socialt konstruerad och vi har 
formats i den från den stund vi föds då, vi får ett socialt kön, ”genus”. Det sker utifrån de kriterier 
som samhället sätter upp för vad som bestämmer manlighet respektive kvinnlighet (Höger & Åse 
1996; Hirdman SOU 1990:44).  
Vidare berättar samtliga intervjupersoner att den möjligheten att bryta könsmaktstrukturen finns i 
Sverige, men dock inte i Iran. I Sverige är dessa män delvis tvingade att ta del av och ha ansvar 
för barnuppfostran och hushållssysslor som tidigare varit kvinnornas (Mörck 2000; Mernissi 
2002; Darvishpour 2003). 
 
I Saras berättelser framgår att i den iranska kurdiska kulturen skiljer sig kvinnosynen avsevärt från 
familj till familj, men den är också mycket individuell. Kamal och Alan har figurerat i den rollen 
som endas tillskrivs kvinnor i Kurdistan/Iran. I Kurdistan har Kamal gjort allt som är ”olikt en 
man”. Han hade hjälpt sin mor med hushållsarbeten och haft en bra relation till kvinnliga vänner. I 
Sverige kallar han sig för feminist och pga. detta blir han fortfarande mobbad av sina landsmän. I 
Alans fall är det likadant, ”jag hjälpte mina systrar och tillätt inte dom tvätta åt mig. Här i 
Sverige leker jag med mina barn och är med dom ofta, något som är tabubelagt för de flesta 
kurdiska män”. Samtliga män i denna studie menar att trycket från omgivningen påverkar mycket. 
Exempel när familjerna får besök, då förväntar männen sig att kvinnorna håller sig till köket och 
ta hand om allt medan männen sitter och förväntar sig att bli serverade. För att undvika 
komplikationer väljer männen hellre att hålla sig till traditionen, att sitta med de manliga gästerna 
och ”dricka te”. De vardagliga sysslorna blir plötsligt tabu för männen och köket blir då 
kvinnornas arena. Männen har inte heller dåligt samvete för det. Hiva anser att överallt i världen 
finns ett könsmönster inom familjebildningen, att kvinnan har det yttersta ansvaret för 
hushållsarbete och barnuppfostran. ”I Sverige har hon dubbelt arbete både hemma och sitt 
ordinarie jobb. På så vis finns den traditionella kvinnorollen kvar”.  
”I Iran har kvinnor inte det lilla minsta rätten över sin kropp, sin ekonomi eller utbildning och 
inte heller sitt barn.” Här är kvinnorna i oberoende ställning. De har möjlighet till arbete och egen 
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försörjning, även om hon inte har ett arbete så är det inte bara mannen som kan försörja henne 
utan samhället hjälper till, uppger Hiva. ”Hon behöver inte vara oskuld för att kunna gifta sig men 
i hemlandet är hon inte längre social attraktiv efter en skilsmässa utan blir bestraffad av 
omgivningen.” Här har hon rätten till vårdnaden av barnen. Detta är både en köns -och klass 
fråga. De som har med sig i bagaget utbildning och bättre ekonomiska förhållanden, påverkas 
automatiskt i sin uppfattning om könsrollen samt familjebildningen här i Sverige. 
 
Ziba berättar att i Sverige arbetar både kvinnor och män utanför hemmet, men kvinnornas uppgift 
i hemmet är samma ”kvinnogöra” som kvinnor har i Iran. Hon har ansvar för allt hushållsarbete. 
Ziba är gift med en man som har en annan kvinnosyn än hennes egen far. Hennes man är 
radikalare och mer jämställd än henens egen far. ”Män och kvinnor behövde inte vistas i olika 
rum utan man kunde äta vid samma bord och som kvinna kunde man gå ut utan att någon annan 
bestämmer över en.”  Även om kvinnan hade rättighet inom den egna familjen, så var det inte 
fallet i samhället. Allt talar mot kvinnor, lagen, regimen och omgivningen. Detta påverkar både 
män och kvinnors värderingar, att tänka olika och ha olika roller. I Iran har män generellt inget 
ansvar för barnuppfostran, utan de är familjeförsörjare och ansvarar för familjens ekonomi medan 
kvinnor har hand om barnuppfostran och hushållsarbetet. ”Det skulle vara tabu om min man 
hjälpte till med matlagning eller städning, eller köra barnvagnen, då skulle omgivningen tycka att 
han inte är en man längre /…/  Vidare berättar Ziba att i Sverige har båda könen växt upp 
tillsammans och nästan på samma villkor och med samma värderingar. När det gäller invandrade 
män, speciellt iranska/kurdiska män i det svenska samhället, hamnar de nästan i samma position 
som kvinnorna haft det i hemlandet. 

”Kvinnor får utan tvekan mera möjligheter till utbildning, arbete och de blir ekonomiskt 
självständiga, men för männen tar det längre tid att komma in i samhället. De tappar sin roll 
som familjens överhuvud och detta försämrar deras position inom familjen och därför har 
många män svårt att acceptera sina kvinnor att få utvecklas och gå vidare”.  

Ziba säger att både hennes roll och hennes makes roll har förändrat drastiskt i och med flytten till 
Sverige. 
 
Avin, Sara, Zoja, Ziba eller Nina berättar att de inte har upplevt kvinnoförtryck eller känner sig i 
underläge i den egna familjen i hemlandet. Samtliga har kämpat politiskt för jämlikhet och 
jämställdhet i hela sitt liv. Kvinnorna har själv valt sina respektive makar i Kurdistan. Detta är den 
motsatta bilden som det svenska samhället gett av kurdiska kvinnor. ”Även här i Sverige har jag 
jobbat och slitigt i syftet att byta min status och försöka påverka svenskars, speciellt mäns 
attityd/…/ I samtligas berättelser framgår att många kvinnor trots begränsade möjligheter kan gå 
vidare med vidareutbildning framför allt här i Sverige. Som exempel nämner flera av 
informanterna i denna studie att de finns skillnader mellan olika familjer samt patriarkatet är olika 
starkt i sättet att se på könsroller. Avin menar att patriarkatet utövas på olika sätt i alla samhällen, 
men kvinnans position både i familjen och i samhället har att göra med hennes ekonomiska 
självständighet.  
Detta bekräftas bl. a av Liljequist (1996) och Lindqvist (1991) som menar, att människor från 
relativt moderna familjer i hemlandet har lättare att smälta in i det svenska samhället jämfört med 
dem som kommer från traditionella samhällen. Människor från högre samhällsklasser präglas av 
ett mer individualistiskt synsätt, men de från lägre samhällsklasser tenderar ofta ha en mer 
holistisk synsätt. I ett individbaserat samhälle förväntas individen att ha utvecklat en egen inre 
moral och värderingar samt förmåga att sätta egna gränser med hjälp av sitt förnuft. I ett 
gruppcentrerat samhälle sätts individens gränser utifrån tydliga förbud av gruppen. Det finns 
skillnader mellan dessa två synsätt, i hur kvinnor kan utforma sin framtid genom utbildning. 
Utbildning förväntas leda till framsteg för båda könen och öka medvetenheten om orättvisa 

 38



maktrelationer. Genom arbete och studier förväntar man sig att kvinnors inflytande ska bli större. 
Men det svenska samhällets framställningar av kurdiska kvinnor som förtryckta och okunniga 
offer för sin kultur begränsar starkt deras möjligheter och handlingsförmåga (Darvishpour 2003 
och 1997; Ålund 1988 och 2000).  
 
8.2 Att överskrida gränser 
 
Det framgår av intervjuerna att synen på kön och könsrollerna har förändrats och både 
männen och kvinnorna har överskridit gränser för vad som förväntas av dem: Att överskrida 
kulturella gränser innebär bl.a. att överträda de traditionella könsrollerna. Ali berättar att 
överskridandet sker när man flyttar från ett traditionellt samhälle som Kurdistan till ett 
modernt land som Sverige. 

”Folk som flyttar hit måste acceptera normerna. Det är svårt för många äldre att acceptera 
det eftersom det är ett generationsproblem då tradition får mycket mer betydelse för de gamla 
i det nya hemlandet. Många finner meningen i sin kultur och tradition som redan har ändrat i 
hemlandet.” 

Vidare berättar Ali att detta inte bara handlar om kultur och tradition utan själva könsrelationen, 
”maktens betydelse”. I hemlandet är äktenskap en samhällsöverenskommelse att i första hand se 
till att mäns behov tillgodoses. I Sverige har makten fått ett annat innehåll, då det andra könet har 
viss tillgång till makt och strävar efter en jämlikt relation. Sara berättar att förändringen för henne 
är att hon är mer medveten om sin kamp. 

”Förändringen för mig är att som kvinna måste man jämt och ständigt kämpa. När jag 
flyttade till Sverige så trodde jag att jag slutar att kämpa. Jag är en kvinna, en människa, lika 
värd, men nej kampen blev ju hårdare. Föreställningen om att här var rena paradiset för 
kvinnor var falsk. Som litet barn hade jag smeknamnet kvinnors försvaradvokat, kämparen, 
som flicka, student över allt ville jag kämpa mot rådande könsmaktstruktur i Iran. Jag kunde 
inte acceptera kvinnoförtrycket inom familjen/…/ 

 
Liljequist (1996) hävdar att iraniernas inställning och förväntningar när de kommer till Sverige 
möttes av svenskar med föreställningar om att deras ursprung utgjorde ett problem i sig som 
förorsakade kulturkrock och kulturellt avstånd. Männen från den iranska bildade överklassen med 
sin värdighet och sina höga krav har svårt för att accepteras och anpassa sig i det svenska 
samhället. Detta är en del av problemet, det andra handlar om svenskarnas bild av iranier och i 
detta fall kurder som i hög grad är skapade av massmedia. Fokus sätts enbart på vad som antas 
vara deras kulturellt inlärda beteende och svenskarnas svar på detta förklarar distansen i termer av 
kulturmöten. Det innebär att man bortser från de sociala och politiska skeenden som påverkar 
förhållandet dem emellan (Ibid.) 
 
Intervjupersonernas familjeformer exemplifierar såväl moderna variationer av familjelivet som de 
traditionella: Zoja och Kamal har valt att leva ensamma. Båda tycker att det västerländska sättet 
att leva som sambo eller särbo, är det väljer de helst och trivs med. Gemensamt för både männen 
och kvinnorna i denna studie är viljan att leva under andra familjeförhållanden än de traditionella 
och deras önskan gäller även deras barn. Zoja uppger att skillnaderna mellan könen och könsroller 
minskar drastiskt i och med flytten till Sverige.  

”Kvinnans status ökar, då hon lär sig språket snabbare än mannen och får ett arbete utanför 
hemmet. Detta omvandlar familjestrukturen”. Det händer inte så mycket inom 
medelklassfamiljer utan inom arbetarklassfamiljer, där utbildningsnivån är lägre har man 
olika uppfattningar om könen, att kvinna ska föda barn och vara i köket”. 
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”I Iran har kvinnor inte den lilla minsta rätten över sin kropp, sin ekonomi eller utbildning och 
inte heller sitt barn.” Här är kvinnorna i oberoende ställning. De har möjlighet till arbete och egen 
försörjning, även om hon inte har ett arbete så är det inte bara mannen som kan försörja henne 
utan samhället hjälper till, uppger Hiva. ”Hon behöver inte vara oskuld för att kunna gifta sig, 
men i hemlandet är hon inte längre socialt attraktiv efter en skilsmässa utan blir bestraffad av 
omgivningen.” Här har hon rätten till vårdnaden om barnen. Detta är både en köns -och klass 
fråga - de som har utbildning med sig i bagaget och bättre ekonomiska förhållanden från 
hemlandet. Dessa aspekter påverkar automatiskt ens uppfattning om könsroller samt 
familjebildningen i Sverige. Hiva menar vidare att detta gäller även männen att de som inte bott i 
städer, har mycket svårare att förändra sig och sin uppfattning till de moderna värderingarna som 
finns.  

”De svårigheter som både kvinnor och män från Mellanöstern möter när de flyttar till 
Sverige, är flera. Kvinnor som inte ens fick vara ute ensamma i hemlandet, ska plötsligt 
arbeta, gå i skolan och göra saker som män vanligtvis gjort i hemlandet. En del män har ännu 
svårare att lära sig språket och få arbete. På så sätt blir det rollbyte. För männen blir det 
svårt att acceptera de nya rollerna. Därför hamnar familjerna i kris och skilsmässa uppstår”. 
 

Hiva anser att ålder och vistelsetiden i Sverige är avgörande för dem som flyttar hit, eftersom våra 
uppfattningar om kön och könsskillnader är inrotade i oss och det tar tid att förändra dem. Vidare 
uppger han att det behövs särskilda utbildningar kring kön och könsroller för människor från 
länder som saknar demokrati och mänskliga rättigheter.  
Ali berättar att det finns möjlighet för kvinnor att leva inom jämlika förhållanden samt möjlighet 
till utveckling, t.ex. vidareutbilda sig, och skaffa sig arbete här i Sverige. 

”Kvinnornas utveckling och framsteg har blivit ett hot för många män och har lett till 
familjeupplösningar, ett lidande för männen. Det svenska förhållningssättet till könsfrågan 
kan absolut inte jämföras med ett land som Iran och de värderingar som finns där. Men trots 
detta befinner sig invandrade kvinnor längst ner på skalan eftersom deras utländska 
bakgrund har blivit ett hinder för att deras framsteg ska bli synliggjorda/…/ 

 
Intervjupersonernas berättelse bekräftas även av Liljequists bok (1996). Författaren hävdar att 
patriarkatet och konservativa värderingar kan förstärkas hos vissa människor och kvinnornas 
jämställdhet och självständighet ses som ett hot mot männen som inte vill ta till sig de nya 
värderingarna i Sverige.  Exiltillvaron medför en ständig omorientering, att värderingar förstärks 
eller ifrågasätts och man utformar olika strategier där etnisk tillhörighet antingen betonas eller 
ställs i bakgrunden. Gemensamt för alla exiliranier är att de inte har något möjlighet att 
undkomma den västerländska, massmedieskapade vulgärbilden av människor från Mellanöstern. 
 
Darvishpours (2003) menar att dessa individer kommer att stiga in i ett nytt socialt sammanhang, 
där relationer mellan män och kvinnor förändras drastiskt. Mäns och kvinnors sociala bakgrund 
såsom klasstillhörighet, social status, utbildningsnivå och kulturbakgrund är viktiga faktorer som 
påverkar deras förändrade maktresurser. Men trots detta finns det stora skillnader mellan män och 
kvinnor när det gäller deras upplevelser av och attityder gentemot det svenska samhället. Detta 
trots att det råder diskriminering som berör både män och kvinnor.  
I det svenska samhället saknar många av dessa män arbete och känner sig maktlösa och 
identitetslösa. Men för de flesta av kvinnorna är situationen den omvända; att deras positioner 
förbättras i många avseenden trots svårigheter efter invandringen. Detta på grund av att samhällets 
regler och normer gynnar kvinnors rättigheter (Ibid.). 
Samtliga kvinnor menar att medvetenheten gällande kvinnors rättigheter och genusaspekten har 
ökat betydligt då de har flyttat till Sverige och vidareutbildat sig, och blivit ekonomiskt 
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självständiga. Nina berättar, ”de indelade könsrollerna har socialiserats i alla samhällen och hela 
samhällsstrukturen bygger på manlighet och kvinnlighet”. Nina menar att hon har blivit mer 
medveten om könsrollerna sedan hon har flyttat till Sverige, ”ju mer man är medveten desto mer 
ser man skillnaderna/…/”   
 
Ziba och Nina menar att de snart började förstå att även här diskrimineras kvinnor på grund av sitt 
kön och manligt och kvinnligt speglas inom olika yrken och utbildningar och inte minst inom 
familjen. Även Sara menar att hon så småningom började förstå att kvinnorna i Sverige också är i 
underordnade och de tillskrivs samma roller som kvinnorna i hennes hemland.  
Enligt Hirdman (1988) finns kvinnoförtrycket i alla samhällsskikt och funnits genom årtusenden 
av mänsklig historia. I varje samhälle har det omformats efter det specifika samhällets behov. 
Reproduktionen är patriarkatets materiella bas. Familjestrukturen, den könsuppdelade 
arbetsmarknaden, manlig majoritet i styrande organ, våldtäkt och kvinnomisshandel, upprätthåller 
mannens dominans över kvinnan (Höjer & Åse 1996;Hirdman 988).  
 
8.3 Förädrar-/könsroller- barnuppfostran och maktkonflikter inom familjerna 
 
Segregation och sämre socioekonomiska förhållanden är faktorer som påverkar genusrelationerna 
inom familjerna. Socioekonomiska faktorer och levnadsförhållandena lyfts sällan upp i den 
offentliga debatten istället hävdas kulturella fenomen för att beskriva hur 
könsrollerna/genusordningen består inom familjerna. Föräldrar med utländsk bakgrund upplever 
vanmakt när det gäller föräldrarollen i det svenska samhället. Det svenska samhället har enligt 
empirin inte gjort sitt åtagande i tid, skyldigheten att förmedla och informera hur jämställdheten 
skall uppnås inom både den privata - och offentliga sfären. Det framgår av samtliga 
intervjupersoner samt en del av teorin att samhället istället för att omyndigförklara och 
diskvalificera föräldrarna, skall förstärka föräldrarollen. Detta gynnar jämställdhet när man som 
förälder är medveten om hur pojkar respektive flickor skall uppfostras på lika villkor.  
Mörcks (2000) hävdar att föräldrarna och barnen utvecklar olika sociokulturella mönster. Mörcks 
menar att föräldrarna har ofta svårigheter med anpassningen i det nya landets normer och kulturer, 
medan barnen lättare kan ta till sig de rådande nya normerna och påverkas av dem. Vidare hävdar 
författaren att moderna samhällen innebär nya möjligheter för emigranter i allmänhet och i 
synnerhet frigörelse för flickor och kvinnor (Ibid.). 
 
När man belyser föräldrarnas berättelser utifrån denna teori, så menar de att det överhuvudtaget är 
svårt att uppfostra barn i Sverige speciellt för människor som är från ett holistiskt/kollektivistiskt 
samhälle som exempelvis Iran. De påpekar ensamheten, att det bara är föräldrarna och inte en hel 
släkt eller grannar som barnen kan vända sig till samt svårighet kring att kombinera både 
föräldraroll och samtidigt göra karriär. I hemlandet är det endast kvinnorna som har ansvaret för 
barnuppfostran. Hiva berättar att i dagens samhälle är det överhuvudtaget svårt att uppfostra barn. 
Det är svårt att ha ansvar för barnuppfostran och kombinera den med arbete. I hemlandet tar alla 
ansvar för barnen och man är aldrig ensam och alla är aktiva runtomkring barnen. ”I Sverige är 
det positivt att man satsar mycket på barnen, med dagis, förskolor och andra aktiviteter, men man 
känner sig helt ensam här.” Hiva har en dotter från sitt tidigare äktenskap. Han vill uppfostra 
henne att bli en stark individ och att kunna ta för sig. ”Hon ska aldrig lära sig att pojkar är bättre 
än flickor. Genom att vara som jag är, försöker jag ge en positiv bil av män framför allt kurdiska 
män, jag har förändrats jätte mycket jämfört med hur jag var i Iran”. Vidare säger Hiva det är 
viktigt att uppfostra dottern till en självständig individ. Det är i första hand föräldrarna som är 
förebilder för sina barn därför är det viktigt att de är delaktiga och engagerade i barnens 
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uppfostran, men det är inte enkelt eftersom samhället också är delaktigt. Detta leder till kollisioner 
för flera familjer som flyttar till Sverige.  
Han vill ge ett bra intryck som en ”kurdisk” far, genom att uppfostra dottern till en självständig 
individ. ”Jag vill aldrig bestämma över min dotter. Hon får gifta sig och bilda relation med vem 
hon vill och när hon vill, bara han inte är kriminell”.  
 
Samtliga föräldrar tycker att det finns mycket likheter eftersom alla föräldrar vill sina barns bästa. 
Å andra sidan finns också skillnader mellan männen i deras tanke, att svenska män har kommit 
mycket längre i könsrollsfrågor samt jämställdhetsfrågor. Detta påverkar deras syn på 
barnuppfostran att svenskar uppfostrar sina flickor respektive pojkar på samma villkor.  
Avin menar att det samtidigt är en svår balans, när barnen föds får de ”svenska 
värderingar”, något som ofta kan vara problematiskt i förhållande till föräldrarnas 
värderingar. Föräldrarna vill behålla vissa drag av sin kultur. Det upplevs som 
mottsättningar både för barnen och föräldrar.  

”Vi umgås med människor som delar samma värderingar och barnen umgås med det svenska 
samhället och delar dess värderingar. Svårt att vara förälder, då det ställer mycket krav på 
oss. Vi ska vara duktiga mammor, kunna språket, kunna samhällskoder, dela dess värderingar 
och arbeta.” 

 Avin är mer medveten kring jämställdhet tack vare hennes utbildning och det politiska 
engagemang hon har, men också kontakten med svenskar har påverkat vilken syn hon har 
gällande barnuppfostran på lika villkor. ” Vi försöker uppfostra båda pojken och flickan på 
samma villkor, ställer absolut inga högre krav på dottern/…/ De ska växa som självständiga 
individer. Val av yrke och utbildning samt vem de väljer att ha relation med är deras egen sak. Å 
andra sidan anser Avin att när det gäller dotterns sexualitet utanför äktenskapet brukar de inte 
prata om ämnet hemma eftersom det är känsligt. Det har att göra med traditionella värderingar 
som hon och henens man har växt upp med. ”Ämnet sexualitet skapar en inre mottsättning, å ena 
sida har jag inget emot när hon ska ha sin sexdebut, å andra sidan är det svårt att acceptera/…/.  
I samhället finns det krav på föräldrar. De ska behandlas lika i förhållande till hemlandet, men 
värderingar och traditionen kan man inte lätt bli av med, menar Avin. ”Vet det är fel att tänka så, 
men vi måste kämpa och vara tydligare”. 
Det finns samma mönster för barnuppfostran i alla samhällen. ”Flickor får leksaker som skiljer 
sig från pojkars och hemma hjälper hon sin mor i köket medan pojkar hjälper sina fäder med 
bilen.” Avin uppger vidare att i den värld som ungdomar lever i, finns det mycket förnedringar 
mot flickor och kvinnor i väst, då de betraktas som sexobjekt. 
 
Ali berättar att som förälder har man större ansvar i det svenska samhället, ”därför har jag valt att 
arbeta för att försörja familjen på så vis har min fru tid med barnen”. Han anser att, han och hans 
fru är jämställda i hemmet, men han har aldrig frågat sin fru vad hon tycker om denna fråga. 
Vidare säger Ali, som förälder måste man bjuda på sig, ge barnen kärlek, tillgodose deras behov 
och ha tid för dem. Han har skuldkänslor för att han inte fanns till hands när dottern födde p.g.a. 
sitt politiska engagemang.  

”Att ha tid för barnen är ett västerländskt sätt att leva. I hemlandet har man ett  nätverk, barn 
saknar aldrig sina föräldrar. Här finns en tomhet och jag känner mig otillräcklig för barnen. 
Vi försöker uppfostra vår son och dotter på samma villkor. Självklart ska hon leva ett eget liv, 
men vi har bekymmer ibland med omgivningen. Omgivningens påverkan har stor betydelse, i 
skolan och samhället i övrigt ställer krav både på barn och föräldrar.” 

 
Ali betonar svårigheter kring omstrukturering av familjen att båda föräldrarna måste ta ansvar och 
vara delaktiga i barnuppfostran samtidigt vara familjeförsörjare. Han tycker att, han som förälder 
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är maktlös över sina barn och sin familj. Barnen blir ett offer och vilseleds pga. föräldrarnas 
konflikt inom familjen samt de problem de möter i samhället. Han säger att han inte har problem 
själv med anpassningen till den svenska kulturen, värderingar och språket, utan förändringen av 
familjestrukturen och maktlöshet ger ibland en känsla av otillräcklighet. ”Jag blir ibland mycket 
dominant när jag innerst inne är förbannad Jag kan inte förklara det med ord hur svårt det är att 
vara maktlös.” Han beskriver detta som ett inslag av patriarkatet som omedvetet utövas av 
honom.  
 
Även Nina berättar att det är problematiskt när man flyttar till ett land som Sverige då det tar tid 
att vänja sig vid traditioner, ta till sig nya värderingar och lära sig en ny kultur och bland det 
svåraste är barnuppfostran.  

”Det är en förvirring för oss föräldrar. I hemlandet kunde man vara säkert på sin roll som 
förälder. Ibland vet man inte hur man ska ta ställning till det barn får göra. I början får man 
inte information om vad som gäller i samhället och detta leder till förvirring och vanmakt för 
föräldrar. I hemlandet blev man inte ifråga satt som förälder och alla visste hur man 
uppfostrar sina barn, men här är man frustrerad och det krävs energi för att kunna var 
förälder”. 
 

Vidare berättar Nina att folk från Mellanöstern är vana att leva holistiskt och detta påverkar 
familjeförhållandena, barnen får vuxen stöd och tillhör kollektivismen. Här får de från födelsen en 
egen identitet och mycket stöd av samhället. Nina ifrågasätter det individualistiska västerländska 
synsättet eftersom barnen inte mår bra av att föräldrarna inte har inflytande i barnens skolsituation 
och fritidsaktiviteter. Detta skapar enorma konflikter mellan föräldrarna och samhället och inte 
minst inom traditionella familjer som har döttrar eftersom det enligt traditionen och värderingarna 
är skamligt för en flicka att överskrida familjens normer.  

”När föräldrar inte kan ha insyn och inflytande leder detta till belastning för barnen och konflikter 
inom familjer. Vi löser konflikterna genom att ge dem pengar och köper saker för att tysta ned dem”.  

 
Nina säger att när det gäller hennes dotter som är 16 år försöker hon uppfostra henne att vara 
medveten om jämställdhet och att vara en stark flicka. N uppger att föräldrarna är en viktig 
förebild för sina barn. 
Alan berättar att i början av sin vistelsetid i Sverige trodde han att det var mannen som fortfarande 
hade ansvar för familjen. Nu vet han att det är både mannen och kvinnan som har ansvaret för 
familjeförsörjningen, men det är mest kvinnan som har ansvaret för hushållsarbetet. ”Jag försöker 
lära mig saker som förälder och tvingar mig att ta ställning ofta om var jag står i familjen.” Alan 
säger att han försöker uppfostra sina barn på lika villkor genom att vara lyhörd att hans pojke inte 
ska bestämma över sina systrar. Det finns fortfarande vissa saker som han gör omedveten som 
skapar skillnader i sättet att uppfostra barnen. Han anser att bland kurder finns inte öppenhet 
mellan föräldrar och barn så att flickan eller pojken kan prata om sexualitet eftersom ämnet är 
tabubelagt.  

”Föräldrar är förebilder för sina barn speciellt pappan är pojkarnas förebild. Har man en far 
som skäms över att ta ansvar för hushållarbete, är han inte någon jämställdhetsförebild för 
sina barn. Det finns skillnader bland kurdiska män precis som svenska män i sitt sätt att tänka 
och behandla sina barn och sin fru. Man har generaliserat allt för mycket när det gäller män 
med utländskbakgrund”. 

 
Utifrån intervjupersonernas perspektiv och med utgångspunkt i Mörcks (2000) och Darvishpour 
(2003) kan hävdas, att migrationen till de moderna samhällen innebär nya möjligheter till 
frigörelse för kvinnor och unga flickor, vilket leder till ökade möjligheter gällande individuella 
mänskliga rättigheter och ökad jämställdhet mellan könen. Vidare menar Mörck att spänningarna 
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inom familjen leder ofta till konflikter mellan föräldrarna och deras barn. Konflikterna blir 
intensivare när både generationskonflikter och genuskonflikter kolliderar inom invandrade 
familjer. Generationskonflikten blir större för familjer som inte har bott i en storstad i sitt 
hemland: Den äldre generationen har svårt att förstå vikten av att barnen utvecklas sociokulturellt. 
Föräldrarna saknar ofta det kulturella kapitalet för att stötta barnen (Ibid.). 
Samtliga intervjupersoner betonar, att vara förälder i det svenska samhället är både krävande och 
tufft. Det råder kulturkrokar mellan föräldrar och samhället. Det är mycket enklare att uppfostra 
barn i Iran, då man vet vad som gäller i samhället.  Barnen har svårt att klara av kulturkrokar och 
de fördomar som finns om deras föräldrar. De menar att samhället ställer krav på föräldrar, att det 
är de som har ansvaret för uppfostran fast barnen är sällan hemma, utan de är på dagis, i skolan 
och på fritids. Ziba anser att, ”många barn och föräldrar lider av att deras föräldrar inte har 
inflytande/…/  Vi stävar efter samma mål som svenska föräldrar  att båda könen ska uppfostras på 
lika villkor och ha samma rättigheter.”  
 
Ziba tycker inte det finns skilda uppfostringsmetoder för deras dotter respektive son, men flickan 
hjälper mer i hemmet medan pojken är med sin far och gör som andra pojkar brukar göra. Ziba 
tycker inte detta är något speciellt fenomen för en kurdisk familj, utan det i patriarkala samhället 
speglas även i familjen, på så sätt att flickor mer eller mindre tar efter sina mödrar och pojkar efter 
sina pappor. Detta bekräftas även utifrån de teoretiska perspektiven, att könsrollen tilldelas redan 
vid födelsen då flickebarnet ska vara tyst och lydig som sin mor, men som pojke ska han vara tuff 
högljudd och ska göra häftiga saker som sin egen far. Under ett sådant förhållande och med dessa 
värderingar uppfostras flickor och pojkar från vagga till graven i ett patriarkaliskt samhälle. 
Patriarkatet tillsammans med religion och traditioner medverkar att bevara rådande könsmönster 
och underordningen av kvinnor. Kvinnor och flickorna tycks betala ett högre pris som bärare av 
familjens tradition och sexuella heder (Hirdman 1980; Mörck 2000; Höjer & Åse 1996). 
  
Vidare berättar samtliga intervjupersoner att i Sverige lär sig barnen språket mycket snabbare än 
sina föräldrar och blir tolk åt dem.  Som förälder tappar man självförtroendet, då barnen tar över 
föräldrarollen. Barnen klarar inte heller av att det tunga ansvaret. ”Ett fel som vi föräldrar begår 
är att vi inte går på de platser där barnen befinner sig i som skolan och fritidsgårdar. Därför 
saknar vi en bild av hur det fungerar /…/ Svenska föräldrar lyssnar på sina barn och vet vad 
barnen är och med vilka/…/  
Föräldrarna anser vidare att det svenska samhället inte litar på föräldrar med utländsk bakgrund. 
De betraktas som oengagerade i barns/ungdomars framtid trots att de flesta har flyttat för att deras 
barn ska få en bra framtid här i Sverige. 
Vidare berättar Zoja att i det svenska samhället litar man inte på föräldrar med utländsk bakgrund. 
Många betraktar föräldrar med annan etnisk bakgrund som oengagerade i sina barns framtid.  
Hon uppger att hennes syn har förändrats mycket avseende barnuppfostran och att det inte finns 
skillnader mellan hennes två döttrar och hennes son. Vidare säger Zoja att det skulle vara bra att 
föräldrar som flyttar till Sverige fick gå på kurser angående de förväntningar som samhället har på 
föräldrar samt de rättigheter och skyldigheter som både barn och föräldrar har gentemot varandra. 
De flesta konflikter inom familjer från Mellanöstern och Afrika beror på olika syn som föräldrar 
har på sina flickor respektive pojkar. Det är stolthet för familjer att deras söner får göra vad de 
vill, ha flickvänner och vara okontrollerade, men om flickorna gör samma sak, är de skam och 
skuld för familjerna. ”Inom den kurdiska traditionen är detta ett  faktum”. 
 
Sara har tre döttrar och en son. ”Mitt synsätt har även påverkat eller kommer att påverka 
mina barn. Det ska inte finnas någon skillnad mellan mina flickor och min son, men på 
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något sätt favoriserar jag mina flickor”. Ibland blir hon mera hårt mot pojken. ”Det är 
kanske bara den oron som jag bär på, att han är en pojke, framtidens man”.   
Här i Sverige har han fått en dotter som bott hos sin mor för det mesta. ”Jag ville inte få en 
pojke då jag själv är en man och vet hur han skulle vara/…/ Det är mycket lättare att uppfostra 
flickor än pojkar”.  

”I det svenska samhället är barnuppfostran överlag svår, då det är samhället och omgivningen som 
mest påverkar barnen mer än föräldrarna. Det finns inte något svenskt sätt att uppfostra barn, men 
generellt sätt finns i Sverige mycket medvetenhet jämfört med Iran och andra länder/…/ 

  
Även Kamal tycker att barn lätt blir påverkade av sin omgivning, ”reklam och kompisar”, därför 
är det svårt för föräldrar att kontrollera dem, speciellt för föräldrar med utländsk bakgrund. Vidare 
uppger han att föräldrar måste kunna påverka sina barn till en viss del, att t.ex. stå emot att handla 
leksaker och olika färger till respektive kön. Detta reproducerar könsskillnader. När föräldrar 
medvetet eller omedvetet skapar könsskillnaderna inom den egna familjen, så är det naturligt för 
samhället att bekräfta denna aspekt. 
Kamal vill att hans dotter själv ska få välja utbildning och yrken. ”Hoppas min dotter ska vara lik 
sin far och väljer bort äktenskapet/…/.  
 
Föräldrarna anser att det finns krav från samhället som kan vara svårt för föräldrar med utländsk 
bakgrund att uppfylla eftersom samhället såsom skolan inte gör sitt åtagande utan lägger allt 
ansvar på föräldrarna. De vet inte hur de ska bära sig åt, då samhället ger dubbla budskap när 
barnen får lära sig redan på dagis vad de får göra och inte göra. Detta skapar en förvirring både för 
barnen och för föräldrarna, menar intervjupersonerna i denna studie. När det gäller könsaspekten 
tar kvinnorna i denna studie upp, att det för det mesta är de som engagerar sig i barnen skolgång 
och aktiviteter. Detta kan också skapa könsmaktkonflikter inom familjerna särskilt mellan makar. 
Denna aspekt tar bl.a. Darvishpour (2003) har på följande sätt: De flesta konflikter inom familjer 
från Mellanöstern och Afrika beror på olika syn som föräldrar har på sina flickor respektive 
pojkar. Det är t.ex. stolthet för familjer att deras söner får göra vad de vill, ha flickvänner och vara 
okontrollerade, men om flickorna gör samma sak, är de skam och skuld för familjerna. Denna 
process varierar för olika individer beroende på t ex klasstillhörighet, hur lång tid gått sedan 
emigrationen, tidigare - och nuvarande levnadsvillkor samt individuella faktorer. När familjen 
flyttar från en del av världen till en annan förändras även deras inbördes positioner. Inom 
patriarkala förhållanden är faderns intresse grunden för familjens organisering, medan 
demokratiska relationer utgår från barnets bästa (Ibid.).  
 
Däremot tycker Sara inte att det har varit något problem vad gäller konflikter varken inom 
familjen eller i samhället. Hon har inte ens tänkt på det än, då hennes barn fortfarande är små. 
Som mamma är hon mest orolig för sina döttrar. Oro kring med vem de ska ha förhållanden. ”De 
ska helst gifta sig med västerländska män eftersom det finns mer öppenhet och rättvisa hos dom.” 
Sara uppger att det märks redan på dagis att svenskar uppfostra sina barn mer jämlika, är öppna 
och uppfostrar både flickor och pojkar på samma villkor. 
 
När barnen inte lyder sina föräldrar och inte gör det som de säger, kallas det för respektlöshet, 
medan i svenska familjer är respekt för individen att lyssna på barn och ge dem möjligheter att 
uttrycka sig, menar samtliga intervjupersonerna. De är inne på att i den kurdiska familjen samt i 
de flesta familjer från Mellanöstern, är det föräldrarna och framförallt männen som har rätten att 
uttrycka sig. Varken barnen eller kvinnorna har något att säga till om. Det finns många likheter i 
det intervjupersonerna berättar med de olika teorierna också betonar gällande den rådande 
könsroller och maktkonflikter samt den patriarkala strukturen. I den patriarkala strukturen i 
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familjerna grundas på att flickor och pojkar uppfostras i en könskluven kultur: Flickornas 
utrymme begränsas till hemmet, där de tidigt lär sig kvinnliga sysslor av modern. Pojkarna 
uppmuntras att träda in i det offentliga livet. De uppmuntras till att skaffa sig en bra utbildning 
och blir familjens överhuvud. Flickorna uppfostras främst till att blir duktiga kvinnor som kan 
sköta hem och barn. I den könsordningen tillhör också förväntningar på olika beteendemönster. 
Flickor måste vara tysta och tillbakadragna medan pojkarna förväntas vara utåtriktade och 
uppträda självsäkert (Al-Baldawi 2003; Mörck 2000; Khader 1998). 
 
Det pågår en långsam förändring av synen på vad som förväntas av kvinnor respektive män. Vi 
lever officiellt i ett jämställt samhälle i Sverige där kvinnor och män har samma rättigheter och 
möjligheter. Samtliga intervjupersoner lyfter även denna fråga när det gäller kvinnor i allmänhet 
och i synnerhet kvinnor med utländsk bakgrund att det har skett positiva förändringar. Men i 
själva verket påverkas människor fortfarande av traditionella förväntningar på hur en kvinna och 
man bör vara för att uppfattas och accepteras. Detta beror helt enkelt på skillnader i 
maktförhållandena som osynliggörs av båda könen, medvetet eller omedvetet, både på individ-, 
grupp och samhällsnivå (Fredelius m.fl. 2000; Connell se. 1-2.04). 
 
Darvishpour (2003) menar att det är viktigt att komma ihåg att kvinnor med utländsk bakgrund - 
och män från samma land, inte utgör en homogen grupp. Inom en del familjer med utländsk 
bakgrund - liksom inom en del svenska familjer finns det bättre förutsättningar för jämställda 
relationer än i andra. Detta kan vara en viktig förutsättning för en del familjer som kan klara 
familjekriser och konflikter på ett bättre sätt. Denna stereotyp om "invandrarkvinnor" som 
förtryckta, passiva, okunniga och isolerade leder till att man bara fokuserar på deras problem och 
sällan på deras möjligheter och handlingsförmåga. Darvishpour vill betona att invandring till 
Sverige, särskilt från samhällen med starka patriarkaliska drag, lett till en dramatisk ökning av 
maktresurser hos många kvinnor. Han menar att detta ger en motsatsbild till ovan nämnda 
påståenden om ”invandrarkvinnors” bild som det svenska samhället framställer, att de inte kan 
påverka sin situation, (Darvishpour 2003 & 1997). 
 
8.4 Upplevelser av att vara ”kurd”, kvinna och ”invandrare” i det svenska 
samhället 
 
8.4.1 Kön, klass, makt och etnicitet i en multikulturell kontext 
 
I det svenska samhället har den offentliga debatten kring kön och könsroller reducerats till 
kulturella dimensioner gällande kvinnor respektive män med utländsk bakgrund. Harding. S 
(1986), menar att kulturella sterotypifieringar om ”de andra”, och etnocentriska generaliseringar 
och homogeniseringar av en normativ kvinnlighet, fördunklar veklighetens komplexitet i samma 
grad som de förhindrar solidaritet och jämlika förhållanden mellan kvinnor. 
Uppfattningen om kulturella skillnader osynliggör ofta de sociala och ekonomiska villkor 
(genusfierade former för rasismen, rasifierade former för klass exploatering) som ger upphov till 
och förutsätter ”etniska kulturer” (Knocke 1991 och Ålund 1988).   
 
Intervjupersonerna i denna uppsats berättar, att i det svenska samhället ges en negativ bild av 
invandrade kvinnor i allmänhet och i synnerhet kurdiska kvinnor. Kamal berättar, ”det råder en 
marginalisering på grund av etnisk tillhörighet, att vara minoritet är absolut inte en tillgång, då i 
samhällsgrunden finns rasistiska tendenser och strukturell diskriminering som uttrycker sig i form 
av förtryck och överlägsenhet/…/ Samtliga män anser att efter hedersmordet på Fadime och Pela, 
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har kurdiska män fått uppmärksamhet i det svenska samhället. Det har berott på hur frågan har 
drivits i medier. ”Det är bra att en sådan fruktansvärd händelse markeras, men det finns 
kvinnoförtryck inom många familjer med alla kulturella bakgrund/…/, man talar sällan om det, 
men en folkgrupp som kurderna blir stigmatiserad.” Samhällssynen ger en stereotyp bild av 
invandrade människor. Relationen mellan svenskar och människor med utländsk bakgrund är 
mycket begränsad. De jämlika och jämställda förutsättningarna i samhället gäller inte alla, framför 
allt inte minoriteter, hävdar Kamal. Vidare berättar han att i relation till den kurdiska kulturen hör 
han mest hemma i den svenska, men eftersom det finns en annan syn på kurdiska män i samhället, 
är han en ”avvikare”. På universitetet och sin arbetsplats betraktas han inte som annorlunda då han 
är duktig och kan sitt ämne.  
 
Den kurdiska kvinnan och kvinnor från icke västlandet har blivit bärare av kulturen. Till följd av 
migrationen till Sverige har förändringar skett inom familjerna, att kvinnans ställning har 
förbättrats. Men om samhället fortfarande betraktar dem som förtryckta som grupp pga. deras 
kultur och etniska tillhörighet, brister samhällsutvecklingen, då de inte kan eller får påverka sitt 
liv och sin omgivning, säger Kamal. ”Detta är den generella bilen som är problematisk, då det 
finns även svenska familjer som är mer traditionella än kurder. Det finns kurder som är 
etablerade mer än västlänningar”. Kamal säger att ett faktum är att man inte kan förneka förtryck 
även när det gäller svenska män som är så upplysta och medvetna. I det svenska samhället som 
andra västerländska samhällen ges en orättvis bild av dem som är icke-västerländska. Kamal 
uppger att oftast tror svenskarna att det är bara de som vet om hur man uppfostrar barn, 
respekterar kvinnor och kan modernitet. Även Ali påpekar att när det gäller kvinnorna är 
samhällssynen densamma. ”Kvinnor med utländsk bakgrund, speciellt kvinnor från tredje världen 
betraktas som primitiva och utsatta, detta är det största hindret för deras jämställdhet och 
integration i det nya landet”. Ali säger att man betraktas som förtryckare, en bild som färgas av 
media i samhällsdebatten, speciellt när det gäller kurder. 
 
Feministiska forskare, såsom Anthias & Davis (1993) har också definierat olika samhälliga arenor 
som de anser vara grundläggande för att analysera kopplingen mellan genus och ”ras”/etniska 
relationer. Kopplar man Kamals och de övriga informanternas berättelser till ovan teorier så går 
det att förstå deras resonemang. Författarna hävdar att kvinnor som aktörer och genus som symbol 
är viktiga för diskurser om etnisk och nationell tillhörighet. Vidare menar Anthias att 
konstruktionen av etnisk tillhörighet baseras på en specifik föreställning om genusrelationer och 
familjeformer. Det är viktigt att uppmärksamma kvinnors specifika roll som biologiska och 
symboliska bärare av etniska kulturer och nationer såsom nationens mödrar, som gränsmarkörer 
mellan olika kulturella tillhörigheter. Genus har varit den mest användbara markören för 
gränsdragning mellan etniska grupper. Till exempelvis utnyttjas genus för att legitimera 
exkluderandet av grupper som inte tillåts tillhöra majoritetssamhället (i Sverige genom 
konstruktionen av ”invandrare” som icke jämställda). Utifrån ovan diskussion kan det 
sammanfattningsvis konstateras att kön är begränsad som kategorin. Analysen av genusrelationer 
kräver en analys av intersektioneallitet, det vill säga en analys som kan belysa hur de olika 
maktsystemen interagerar och förstärker/försvagar varandra (Anthias & Davis 1993;Collins 
2000). 
Som en kurdisk man anser Ali att det finns stora hinder i samhället för att få samma möjlighet 
som människor från majoritetsgruppen. Man får inte ens komma till tals och påpeka de orättvisor 
som finns kring män från Mellanöstern. Detta är oroväckande för många föräldrar, då barn växer 
upp med känsla av att deras föräldrar inte har värde och en plats i samhället. ”Automatiskt 
placeras kvinnor oh flickor i en kategori, att de är utsatta för fadern - och familjens förtryck och 
männen med hedersmord/…/ Det är det västerländska tänkandet som ger en sådan bild.”  
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Vidare berättar Ali att han ofta känner att han tvingas till ett försvarsläge i samhället, men han är 
inte underlägsen i majoritetssamhället. Han har en bra utbildning och ett yrke och vill inte bli 
stämplad som kvinnoförtryckare. ”Jag får inte respekt för det jag själv har kämpat för i hela mitt 
liv”. Att vara man och från Mellanöstern är inte positivt, men på längre sikt är det en 
levnadsstrategi att vara det. Då man är tvungen att söka skydd hos varandra i städernas förorter, 
ett exempel är, ”turkar söker sig till varandra i Botkyrka och kurder i Rinkeby/…/ När folk inte 
passar in någonstans i samhället då söker man trygghet hos varandra, menar Ali. 
 
Liljequist (1996) menar att det svenska förhållningssättet är utifrån ett västerländskt perspektiv, 
att de inte kan tänka sig att någon annan delar samma värderingar speciellt när det gäller kurder 
eller människor från Mellanöstern. Vidare betonar Liljequist, att vikten av relationen mellan 
samhället och dess individer är konstruerad efter ”de andra”. De förknippas med periferi och 
tradition och folk från norden tenderas att förknippa med centrum och modernitet. I denna 
hierarkiska uppdelning ingår även genusordningen, att den svenska/nordiska mannen som normal 
och jämställd och den kurdiska och/eller icke nordiske mannen som avvikande och potentiell 
kvinnoförtryckare (Ibid.) 
 
Alan uppger att vara en kurdisk man, upplevs inte alls som positivt i Sverige. Man är utpekad och 
måste sträva efter visa att man inte är den som det svenska samhället tror, om kurdiska män. 

”Att generalisera och tro att alla kurdiska män är som Fadimes eller Pelas far är fördomsfullt 
och farligt/…/ Jag tvingas skämmas över min nationalitet och etniska tillhörighet eftersom jag 
måste ta skulden för dem som har gjort något dumt. Vi män betraktas som misshandlare och 
kvinnorna som förtryckta/…/ 

 
Vidare uppger Alan att det svenska samhället har gett en negativ bild av kurdiska kvinnor då 
samhället inte vill se kvinnors framsteg. Den negativa bilden av kurdiska kvinnor och andra 
invandrade kvinnor främjar varken integration eller jämställdhet. Flickor och pojkar som växer 
upp i det svenska samhället med en sådan upplevelse av sina föräldrar är bara beklämmande. 
Kvinnorna som har flytt från förtryck och diskriminerig är tvungna att kämpa dubbelt så mycket 
för att få samma värde eller status. Alan säger, om invandrade kvinnor ska bli jämställda med 
männen i Sverige, behövs en ömsesidig attitydförändring hos båda könen. ”Det är likadant när 
det gäller majoritetssamhällets syn och värderingar på människor från andra länder, att de måste 
vara öppnare och ge utrymme istället för att göra generaliseringar och fördomar om de andra.”  
 
Hiva berättar att det finns en rädsla hos svenskarna för andra människor pga. de traditioner som 
många bär med sig från sina hemländer. De tar inte hänsyn till att alla inte är traditionalister och 
kvinnoförtryckare. ”Jag har personligen förändrats mycket och kommit långt i utvecklingen, men 
de som känner sig i underläge är många/…/ Vi måste kämpa mycket hårt för att få samma 
möjligheter som svenskarna”. Hiva uppger att det finns mycket positivt för kvinnor och barn, att 
de får vara en egen individ. Kvinnor som är från t.ex. Iran och Kurdistan, får utbilda sig, arbeta 
och vara ekonomiskt oberoende av sina män. Detta påverkar maktrelationerna inom familjerna, 
kvinnan känner sig strakare när hon vet vilka rättigheter hon har i samhället. De möjligheter som 
finns här bidrar med den feministiska rörelsen i deras hemländer, ”hade det varit Iran och 
Kurdistan skulle jag aldrig kunnat sitta med dig i en intervju”. Man lär sig att använda andra 
metoder för att uppfostra barn utan att aga i uppfostringssyfte, men vi blir inte trodda som 
föräldrar särskilt vi män, säger Hiva. ”Det finns mycket fördomar speciellt mot män från 
Mellanöstern och muslimiska länder. Det finns också rädsla att minoriteter utnyttjar samhället, 
att vi lever på bidrag och tar ifrån svenskarna deras arbeten”. 
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Det svenska samhället får inte jämställa och betrakta t.ex. alla kurdiska män eller alla svenska 
män med varandra eftersom patriarkatet finns inom alla kulturer inklusive den svenska. Svenska 
pojkar och flickor uppfostras från början med samma värderingar och får från början vara 
tillsammans. I ett land som Iran hålls pojkar och flickor isär. De måste gå i skilda skolor och får 
inte vistas i samma rum. Med denna förutsättning som kurdiska män är van vid flyttar de till ett 
land som Sverige. Istället för att få stöd om vad som gäller i samhället, diskrimineras de på olika 
sätt. Vidare anser Hiva att detta synsätt inte främjar jämställdhet inom dessa familjer, utan 
provocerar männen eftersom det finns inslag av diskriminerig även i det stöd samhället erbjuder 
invandrade män. 
 
Gemensamt för de fyra männen är att de upplever diskrimineringen starkare pga. senaste 
hedersmorden som begicks av kurdiska män. 
 Om man kopplar ovan tankar till modernismen, så blir det tydligt vem som har rätt till att 
definiera hur verkligheten ser ut. Det som kan vara självklart är rätten till västerlänningens 
överlägsna tankesätt. Detta kan belysas utifrån ett köns maktperspektiv då det är mannen och hans 
tankar som är överlägsna. Om detta används utifrån ett kulturellt perspektiv, blir den 
västerländska och moderna tanken överlägsen. Detta kan få en förtryckande rill gentemot ” de 
andra” alltså ”invandrarna” (Abbott & Wallace 1997; Liljequist 1996; Ålund 2000).  
Även Eriksson (2004) har lyft fram det som intervjupersonerna påpekat utifrån ett feministiskt 
perspektiv. Eriksson menar att inom både västerländsk forskning och i samhällsdebatten 
framställs kvinnor i den så kallade tredje världen som den ”andre”, nämligen som avvikande och 
annorlunda. Det som är slående är föreställningen om den ”andra”. Nämligen diskursen om 
människor med utomnordiskt ursprung, att könsskillnaderna hos dem ser annorlunda ut därför är 
”dom” också mer förtryckande och/eller mer förtryckta. Genom fokusering av kulturella och 
etniska skillnader skapas etniskt definierade grupperingar och åtskilda sociala positioneringar. 
Fokus är i allmänhet riktad mot människor födda utanför Norden. Genom att lyfta ”ras”/etnicitet 
perspektivet döljs det rådande könsmaktordningen som är ett gemensamt samhällsproblem. Detta 
har kastat en skugga på feministiska rörelser. Frågan är om hur vi representerar andra och vilken 
typ av kunskap om kön och könsskillnader som olika diskurser konstruerar (Ibid.). 
 
Det finns andra forskare som också menar att rasismen och etnisk diskriminering är ett system för 
dominans och underordning av dessa grupper i samhället. Begreppet "ras" och rasism har kommit 
i uttryck i en ekonomisk, politisk, ideologi och den sociala Abbott & Wallace (1997) menar att det 
är rasism som ger upphov till att kvinnofrågor marginaliseras. Edward Said (1978) menar att 
tanken om ”de andra” skapades som ett slags omvänd spegelbild av Väst. Människor som har sina 
rötter i icke västländer skildras som irrationella och bakåtsträvande medan Väst människor 
skildras som rationella och framåtsträvande. Said menar vidare att på liknande sätt karaktäriseras 
olika former av rasism och etnocentrism av ett vi – och – dom tänkande skapas. Detta rådande 
tänkandesätt har satt sitt prägel i samhället vilket genomsyrar även intervjupersonernas berättelser 
om sina erfarenheter. 
Abbott & Wallace (1997) tar upp begrepp s.k. ”utradering” som är en process, vilken tar bort 
eller döljer vissa erfarenheter i historier. Författarna menar att har man flyttat från ett land i tredje 
världen till ett europeiskt land, i detta fall Sverige, blir man automatiskt historielös och 
identitetslös. Kvinnorna i detta fall måste börja om från början och skaffa sig en ny identitet och 
nya livserfarenheter för att de ska bli accepterade i det nya samhället. Vidare hävdar författarna att 
kvinnor har det svårare än sina män. De har mindre makt och mindre att säga till om och de 
arbetar för lägre lön och har större ansvar än vad männen har. Samtliga intervjupersoner är 
medvetna om att det finns många kvinnor som inte har haft möjlighet att utbilda sig i sina 
hemländer. Detta ska inte relateras till deras egna problem, utan utifrån den rådande struktur som 
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finns i samhället. De anser vidare att förtrycket av kvinnor med utländsk bakgrund förklaras 
utifrån kultur och ursprung, istället för att förklara utifrån en könsmaktordning. 
Man brukar i allmänhet betrakta utvecklingen som något positivt, trots att denna utveckling för 
med sig stora kostnader för kvinnorna. Den positiva utvecklingen är ekonomiska oberoende 
förhållanden vilket innebär att kvinnor numera är ekonomiskt självständig (Abbott &Wallace 
1997; Darvishpour 2003). Könsforskning visar att kvinnor har numera blivit mer upplysta så att 
det har varit möjligt att skapa ett motiv för förändringar hos stora grupper av kvinnor och deras 
position som underordnade innanför den strukturella könsmaktstrukturen.  
 
Avin berättar om sina upplevelser att vara kvinna och ”invandrare” i det svenska samhället.  

”Självklart ska man vara en tillgång men utvecklingen har på senare tid gjort att man känner 
sig som ett hinder snarare än tillgång /…/ De flesta tror alla kurdiska kvinnor är förtryckta i 
hemmet av sina män, fast det är inte sant,  alla är inte förtryckta/…/ 

Avin uppger att hon känner sig inte underlägsen i det svenska samhället utan säger att det är 
betydligt lättare för kvinnor att komma in i samhället speciellt för en utbildade kvinna som henne.  

”Majoritetssamhället erbjuder sig inte. Vi måste ensidigt kämpa för att skaffa svenska vänner och till 
slut ger man upp, då man inte får respons/.../ Det finns rasism i samhället, men inte bland alla 
människor”. 

 
 Det är rätt att ställa krav på människor som flyttar till Sverige, men inte ifrågasätta allt de har 
med sig i bagaget. Vidare uppger Avin att medias roll är viktigt för vilken bild samhället ska få av 
”de andra” och inte minst om kurder under de senaste åren. Samhällsinställningen i genusfrågan 
från Mellanöstern påverkar även negativt männens syn på jämställdhet samt barnen kommer att 
tro att föräldrarna inte har något värde i samhället.  
 
Sara berättar, det svenska samhället får insyn i invandrade familjer via de flickor som söker hjälp 
hos myndigheter. Detta håller tillbaka även de kvinnor och flickor som tar framsteg för 
jämställdhet. Sara anser att för t.ex. kurdiska kvinnor har det varit t tuffare, men trots det har 
kvinnorna gjort succé när det gäller utbildning i Sverige. Samhället har även orsakat 
familjupplösning eftersom könsrollerna har blivit annorlunda. Det krävs mycket av kvinnor, att de 
måste offra barn och familj och avstå från mycket för att kunna göra karriär.  
 ”Det som är avgörande för att vi ska nå jämställdhet, är utbildning, och arbete för att kunna ta 
vara på rättigheter och skyldigheter i samhället samt inom familjen/…/  

”Jag trodde i början att vi från andra länder var en tillgång för det svenska 
samhället, men upplever det tyvärr inte så längre när jag med tiden har etablerat 
mig/…/ Det känns alltid att det finns avståndstagande när det bl.a. gäller oss 
människor från Mellanöstern och speciellt vi kurder. Vi dras över en kam allihop. Alla 
kvinnor är förtryckta och misshandlade. Detta synsätt från samhällets sida tvingar en 
hela tiden i försvarsläge som kvinna. Utrymme finns inte för oss utan man måste 
kämpa och visa att vi kan. Jag är inte som du tror, förtryckt, maktlös och hjälplös.” 

 
Sara berättar vidare att majoritetssamhället har en färgat bild av kvinnor med kurdisk bakgrund 
och kvinnor från Mellanöstern, som håller tillbaka dem. Detta är ett hinder för jämlikhet och 
jämställdhet. ”Hur man än gör, är man i underläge oavsett sin vilja/…/ I kontakten med 
myndigheter betraktas man som okunnig, outbildad och kan inte de rättigheter som gäller i 
samhället”. Sara tar upp sina erfarenheter inom olika myndigheter, socialtjänsten är en av dem. 
Sara uppger att när hon kom till Sverige var hennes upplevelse av socialtjänsten mer positiv, ”Då 
fick jag jobb på en gång”. När hon fick barn behövde familjen hjälp då blev upplevelserna 
annorlunda eftersom bemötandet från socialtjänsten var negativt. ”Vi var då besvärlig som 
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behövde stöd.”  Sara jobbar som tolk inom arbetsförmedlingen samt socialtjänsten. Hon berättar 
att upplevelserna från den tiden och om hur hon blev bemött dyker upp när hon ser och hör hur 
människor bli bemötta i kontakten med dessa myndigheter. ”Jag har internaliserat erfarenheter 
och upplevelser.” 
 
Nina berättar, ”att vara minoritet och kvinna från Mellanöstern är absolut ett hinder för att blir 
jämställd och jämlikt i det svenska samhället/…/ Nina uppger att i det svenska samhället orsakar 
på annat sätt kvinnoförtrycket eftersom i samhällsstrukturen bygger på både rasism och patriarkat. 
Generaliseringar och att systematiskt placera alla i en kollektiv bestraffning är orättvist och 
kränkande.  Nina berättar att det sägs att den kurdiska kulturen är kvinnoförtryckande fast alla 
kulturer mer eller mindre förtrycker kvinnor. Bland invandrade eller kurder finns inte bara en 
kultur utan den varierar beroende på individernas sociala, ekonomiska status samt politiska 
ställningstagande.” Det värsta som kan hända är reproduceringen av detta tänkande som kastar 
en mörk skugga över våra barn och ungdomar”. Om samhället blundar för de män eller familjer 
som förtrycker och förföljer sina kvinnor och flickor, i syftet, att respektera kultur, kan man inte 
förvänta att det är ett rättvist och jämlikt samhälle.  
I Iran och Mellanöster har männen makt över kvinnas kropp, det har att göra med religion, 
samhällssystemet och dess struktur. I Sverige förstärks traditionen och värderingarna hos vissa 
familjer, men detta gäller inte alla. Det finns många kurdiska kvinnor som har kämpat mot detta 
och har ifrågasatt, ”men igen i väst känner till deras kamp och den är helt obefintlig”. 
 
Det svenska samhället har ansvar för människor som får stanna här i landet.  

”Samhället släpper inte in oss minoriteter för att vara delaktiga i samhället. När det gäller oss kvinnor, 
tror svenskarna att vi är svaga och inte har den kunskap och utbildning som behövs/…/ man hör mycket 
fördomar”.  

Ett exempel som Ziba tar upp är, när hon fick betyg var de betydligt lägre än sina svenska 
klasskompisar. Lärarens motivation var, ”ni som kommer från andra länder kan inte vissa ämnen 
t.ex. engelska”. Vilket land man kommer ifrån ska inte vara ett hinder utan resultatet av ens egen 
insats. Man får höra ständigt att alla människor som är bosatta i Sverige ska behandlas lika, men 
detta stämmer inte utan vi kvinnor som är från andra länder måste kämpa dubbelt. Ändå betraktas 
vi enligt svenska medier som svaga, outbildade och utan kunskap om modernitet. 
Ziba berättar att värst drabbades kurderna som folkgrupp, fast vi är från olika länder med olika 
social bakgrund och familjeförhållanden, säger hon. När Fadime och Pela mördades fick kurderna 
mest uppmärksamhet inom svenska medier. Samhället har inte sett dessa handlingar som den 
enskilde individens, utan en folkgrupp drabbade. 
Kvinnornas lägre position har inte bara göra att med kurder eller invandrarbakgrund utan detta 
gäller alla kvinnor oavsett vilket land man kommer ifrån. Det sägs att vi ges mer utrymme som 
kvinnor, men i själva verket är det männen som dominerar. En allvarlig samhällstendens är att 
relatera människornas problem till deras kultur och tradition. Vidare säger Ziba att mycket som 
skrivits i media känner hon inte igen då positiva förändringar har skett. Båda könen har tagit 
framsteg och maktrelationen inom familjen har förändrats. Även våra barn har annorlunda syn, 
men samhällets negativa uppfattningar och fördomar gäller även dem och inte bara deras 
föräldrar, betonar Ziba. Detta tillföljd av samhällsstrukturen, medier i spetsen och den dåliga 
kommunikationen människorna emellan. 
 
Zoja berättar att samhället får en negativ bild av de ”andra” via massmedier och det spontana 
mötet mellan människorna sker sällan.  

”Samhället bygger på fördomar. Vi kvinnor betraktas som förtryckta och outbildade, våra 
män som förtryckare och kvinnomisshandlare och våra pojkar som brottslingar och 

 51



ouppfostrade. Den enskilda individens handling betraktas som en kollektiv handling och på så 
viss drabbas alla. Ett exempel är när Fadime Shahindal blev mördad av fadern. Han 
representerar absolut inte det kurdiska folket. Utöver detta betraktas vi som bidragsberoende, 
utan status särkilt när det gäller kvinnor. Dessa påstående påverkar våra barn negativt. De 
tappar förtroende både för oss föräldrar och för samhället som inte ger en rättvis bild av 
deras föräldrar. De vet inte vem de ska tro på samhället eller sina föräldrar”. 

 Zoja uppger vidare att hon har etablerat sig i samhället när det gäller utbildning och arbete, men 
hon blir inte omtyckt varken på arbetsplatsen eller på universitetet om hon visar sig vara duktigare 
än sina svenska kollegor. Man får inte den respekten man förtjänar, detta pga. bristande 
information. Samhället är inte intresserat av människor som flyttar till Sverige. Det finns flera 
exempel på att människor särbehandlas och diskrimineras i det svenska samhället. När t.ex. 
ungdomar med utländsk bakgrund begår brott, är samhällstonen hårdare mot dem. Zoja har gjort 
sin praktik i två helt skilda skolor. Hagsätra där majoriteten av eleverna har utländsk bakgrund 
samt Värmdö med en majoritet svenskar. Hon berättar att skillnaderna var enorma när det gällde 
ekonomiska resurser. Skolmaten på ena skolan räckte knappt till lunchen medan på den andra 
skolan fick eleverna båda för- och efter rätt. Zoja säger; 

” Föräldrar med svensk bakgrund är krävande och kan hävda vad de tycker. I ett 
demokratiskt land som Sverige råder mycket orättvisor, men man talar istället om att 
invandrarföräldrar inte engagerar sig och kräver inte av skolan. Det tolkas som om vi inte 
bry oss om våra barn”.  

 
Intervjupersonerna tar upp hur den negativa bilden av invandrade kvinnor påverkar könsrollerna, 
att denna bild främjar varken integration eller jämställdhet i det svenska samhället. Kvinnorna 
som har flytt från förtryck och diskriminerig är tvungna att kämpa dubbelt så mycket för att få 
samma värde eller status i det svenska samhället. 
Samtliga intervjupersoner betonar att för att kvinnorna ska bli jämställda, krävs det mycket av 
både individen och samhället. 
 
Intervjupersonerna menar att de fördomar som råder försämrar kvinnors position i samhället samt 
deras ställning i hemmet, detta gäller även föräldraskapet. Detta försvårar deras möjlighet till att 
bli jämställda. Däremot anser samtliga att trots detta påstående har de flesta av kvinnorna tagit 
stora framsteg gällande utbildning och yrkesval här i Sverige och detta ska man inte förbise. 
Abbott & Wallace (1997) tar även upp begreppen integrationshypotesen och 
marginaliseringshypotesen. Det första går ut på kvinnornas möjlighet att vara involverade i arbetet 
och det offentliga livet. I motsats till detta finns marginaliseringshypotesen, som innebär att 
kvinnorna i högre grad utestängs från produktionen och begränsas till att befinna sig i hemmet. 
Detta kan belysas utifrån olika perspektiv, dels går utvecklingen framåt och de flesta kvinnors 
tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet motsvarar inte det som krävs här. Fredelius m.fl. 
(2000) har bl.a. diskuterat, att underordning kan bero på klass, kön eller etnicitet. Författaren 
menar att den underordnade beskrivs på ett okunnigt sätt och hennes erfarenheter och synpunkter 
ignoreras.  
 
Lena Dominelli (1994) menar att diskriminering kan uttrycka sig i ett tydligt, direkt förtryck. Den 
kan också vara subtil och svårfångad och uttrycka sig i ett allmänt accepterat, legitimt förtryck.  
Darvishpour (2003) menar att den bild som har färgats av "invandrarkvinnor" som passiva offer 
för sin kultur och sin omgivning försvårar förståelsen av dessa kvinnors maktresurser och 
möjligheter till maktutövning. Den stereotypen om "invandrarkvinnor" som bl.a. förtryckta och 
okunniga begränsar deras möjligheter och handlingsförmåga i det svenska samhället (Ibid.). 
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Samtliga intervjupersoner anser att deras kunskaper och erfarenheter skulle kunna bidra med 
mycket mer än den varit hittills. 
Ingen av kvinnorna i denna studie känner sig underlägsna sina partners men när det gäller 
samhället finns det en tendens att alla invandrade kvinnor betraktas som okunniga och outbildade. 
Samtliga intervjupersoner anser att det är betydligt lättare för dem att komma in i samhället. 
Informanterna tycker att samhällstendensen är att relatera människor problem till deras egen 
kultur och tradition. Utöver det dominerande patriarkatet finns även en primär källa till förtrycket 
av "invandrarkvinnor" och detta är rasismen (Abbott & Wallace. 1997). Både rasistiska tendenser 
och kulturella stereotypifieringar samverkar till att förpassa etniska minoriteter till en redan 
könssegregerad svensk arbetsmarknad (a.a.1997; Ålund 2000). 
 
Ålund hävdar att i den moderna multikulturalismen ryms en rad paradoxer i vad som kan kallas 
den strukturella pluralismen. Det som avses är social ojämlikhet som tenderat att förklaras i 
termer av kultur och kulturell mångfald.  Enligt sociologen Molina (1997), kan strukturer av kön, 
klass och rasism inte behandlas som oberoende variabler. Detta förtryck utifrån en av dessa 
sociala dimensioner finns inbyggd i och griper in i de andra. Det finns inte en exakt kombinerad 
teoretisk ram för att studera fenomenen från ett sådant klass-, kön-, och” ras” perspektiv. Det 
främsta försöket i denna riktning har kombinationen mellan kön och klass respektive klass och 
etnicitet blivit. I Sverige har kön, etnicitet och klass knutits samman av olika forskare och ett 
exempel i denna riktning utgör studier av invandrade kvinnor i arbetslivet och inom 
fackföreningsrörelsen (Knocke 1986;Ålund 2000;Milina 1997). 
 
8.4.2 Utbildning ökar kvinnors makt i samhället 
 
Kvinnorna med utländsk bakgrund har fått nya möjligheter i det svenska samhället, som 
exempelvis att kvinnor oftare accepterar okvalificerat arbete och fortare kommer in på 
arbetsmarknaden än männen. Den nya situationen ökar kvinnornas självförtroende och möjliggör 
en utmaning av den traditionella rollfördelningen. Detta leder till att män med utländsk bakgrund 
får uppleva statusförändringar vilka minskar deras makt inom familjen. I likhet med Gardiners 
(Kvinnovetenskaplig tidskrift nr.1-2.04) analys om mäns längtan efter ett samhälle som har varit 
innan industrialiseringen. Han menar att det moderna samhället har blivit ett karaktärsdrag som 
drivit könsmaktkampen långt. Denna tes menar att mäns rädsla att falla och därmed förlora 
kontrollen är förbunden med en förlust av identiteten som man. Därför fungerar denna rädsla 
mycket starkt disciplinerande på flera män i Sverige (Ibid.). 
 
Darvishpour (2003) hävdar att, ju mer beroende kvinnan är desto mindre makt har hon. Detta 
innebär att ju fler alternativ kvinnan kan skaffa sig desto mindre beroende är hon. Makt kan 
definieras utifrån möjligheter samt förmågan att åstadkomma förändringar. Samtliga kvinnor i 
denna studie har åstadkommit förändringar och är med och påverkar könsmaktordningen inom 
familjen samt i samhället, genom högre utbildning, ekonomisk självständighet samt politiskt 
engagemang. Den ideologiska - och klass tillhörigheten spelar också in: Liljequist (1996) menar 
att iranier tillhörande vänsterrörelsen har, även om de kommer från överklassen, har gemensamt 
med svenskar med samma politiska bakgrund, än med sina landsmän. Men det svenska samhällets 
reservation inför de iranska männen gäller iranier från alla samhällsskikt och åsiktsriktningar. 
Författaren menar att denna reservation måste ses i sitt politiska och ideologiska sammanhang. 
Forskning visar att utbildning generellt sett leder till en bättre förhandlingsposition såväl i hemmet 
som i yrkeslivet. Ur detta perspektiv är jämställdheten en klassfråga: Den som har utbildning och 
kunskaper om det svenska samhället, får mer makt i familjen och i samhället (Darvishpour 2003; 
Qvarnström 1993; Liljequist 1996). 
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9. Slutdiskussion 
 
I detta avsnitt sammanfattas studiens övergripande resultat över de förändringarna gällande 
könsroller, föräldraroller, de gränser som båda könen överskridit, men framförallt kvinnornas 
ställning inom familjen i och med migrationen till Sverige. Könsrollen har förändrats när kvinnan 
klättrar upp och skaffar sig högre utbildning, engagemang inom ideella organisationer och inom 
politiken. Hädanefter diskuteras studiens resultat i ett större perspektiv nämligen de samhälleiga 
faktorer som har haft betydelser och avgörande för kvinnors befrielse från den traditionella 
könsrollen. Välfärdsstatens betydelse avseende invandrade kvinnors ökade möjlighet till att 
förbättra positionen när det gäller egna försörjningsmöjligheter. Därefter placeras studiens resultat 
i ett samhälleligt sammanhang, med en annan stereotypifiering och generalisering av 
utomnordiska kvinnors situation i Sverige. Mina egna tolkningar kommer naturligtvis att belysas i 
detta avsnitt. 
Innan ovan aspekter belyses, är det viktigt att nämna att oavsett viken roll båda könen utövar i den 
moderna kontexten, präglas dessa av den patriarkala strukturen. Även om patriarkatet är globalt, 
där mannen betraktas som norm och kvinnan i underordning, så är det av stor vikt att se 
individerna i sitt sammanhang. När könsroller samt kvinnors ställning både i familjen och i 
samhället diskuteras, bör man analysera deras situationer utifrån olika perspektiv så väl som 
klasstillhörighet, utbildningsnivå, framförallt socioekonomiska förhållanden både i dåvarande – 
och nuvarande. Faktorer som kan påverka genusrelationerna inom familjer är, att man bor i socialt 
utsatta miljöer pga. segregation, utanförskap, sämre socioekonomiska förhållanden. 
 
9.1 Ökat sociokulturellt,- ekonomiskt, – och politiskt kapital: 
 
Vad producerar kunskap och på vilket sätt kan kunskap ge kvinnor social status? Viktiga kriterier 
såsom högre utbildning, yrkesposition samt den ideologiska tillhörigheten har betydelse för att de 
traditionella könsrollerna minskar. Vad bidrar till att kvinnors maktresurs och inflytande ökar 
både inom familjen och i samhället? Gemensamt för samtliga intervjupersoner i denna studie är 
att de har varit engagerade i en vänsterrörelse samt de har bott i större städer i Kurdistan Iran, med 
liknande socioekonomisk status. Både kvinnorna och männen hade s.k. ”västerländska” 
värderingar och var mer eller mindre medvetna om dem och bekant med den radikala feministiska 
rörelsen. De har själva varit del av och kämpat för den. Även om klassbakgrunden har betydelse 
för individernas självuppfattning och självinsikt om jämställdhet/könsroller så utgör ideologin i 
detta fall en mycket viktigare faktor; ideologin skär tvärsöver klassgränserna (Liljequist 1996; 
Lindqvist 1991). Detta kulturella kapital har de burit med sig till Sverige något som ökat 
kvinnornas sociala erkännande och samtidigt hållit tillbaka den traditionella synen på könsrollen, 
nämligen att kvinnans arena begräsas till hemmet och männens till den offentliga. För 
intervjupersonerna i studien har den sociokulturella bakgrunden såsom ideologi och 
klasstillhörighet bidragit till att överskrida den könsroll som tillskrivis dem enligt det de själva 
berättar samt enligt delar av teorin. Utbildning, yrkespositioner och ideologisk tillhörighet är 
faktorer som påverkar kvinnors delaktighet i det svenska samhället och ställer krav på 
jämställdheten mellan könen inom familjen men också i samhället.  

9.2 Att åstadkomma jämlikhet - och jämställdhet, möjligheter och begränsningar 
 
Genom välfärdsreformer i Sverige har jämställdheten kommit att gälla kvinnors och mäns olika 
roller på arbetsmarknaden (Fredriksson 1987). Det gör att man ställs inför olika frågor: Hur 
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fungerar jämställdheten inom familjerna? Gäller jämställdheten enbart arbetande människor? 
Räknas inte människor som är arbetsslösa i jämställdhetsaspekten? 
Utifrån detta anser jag att jämställdheten har olika begräsningar. Jag anser att jämställdheten 
betraktas som enbart en kvinnofråga, något som kvinnor enbart ska arbeta med i projekt vid sidan 
om och därmed accepteras som en kvinnlig angelägenhet.  
Jämställdheten mellan könen grundas på att män och kvinnor har samma rättigheter och 
skyldigheter, såväl på arbetsmarknaden som i hemmet. Modellen bidrar till ökat individuellt 
ekonomiskt oberoende för kvinnor. Hur förhåller sig jämställdhetsaspekten gällande kvinnor med 
annan bakgrund än den svenska? Dessa kvinnor framställs som passiva och offer för sin kultur 
och familjens heder och sina traditioner, gällande invandrade kvinnor i allmänhet och i synnerhet 
kurdiska kvinnor. När det talas om kvinnor som grupp möter man motstånd. Kvinnor ses inte som 
en homogen grupp, skillnaderna görs på grund av framförallt, klasstillhörighet och etnisk 
tillhörighet, och detta anses vara avgörande för kvinnors livsvillkor (Knocke 1991; Okin 1999; 
Ålund 1991).  
 
De givna resurser som kvinnor har möjlighet till att kunna uppnå ur rättighetsaspekt, d.v.s. 
jämställdhet har varit och är styrt av olika beroendeförhållanden i den rådande strukturen i 
samhället. Jämställdheten som ett mänskligt och demokratiskt anspråk, är ofta kopplat till olika 
politiska ideologier, religioner och traditioner eftersom det är dessa som skapar de rådande 
maktstrukturerna, i vilka ena gruppen är överordnad den andra gruppen. Utifrån både empirin och 
de teoretiska perspektiven kan man säga att kvinnor oavsett ursprung och klasstillhörighet är 
förtryckta. Den rådande könsmaktordningen som alltid har givit männen mjölighet att utöva sin 
makt över kvinnor, uttrycker sig både inom samhället - och den privata sfären. Men detta skiljer 
sig i gradskillnader, beroende på individernas sociala - och ekonomiska status och möjligheter att 
ha positioner i samhället. Enligt både empirin och delar av de teoretiska perspektiven framgår att 
både kvinnorna och männen har tagit stora framsteg avseende delade könsroller genom att 
männen nu mera tar ansvar för barnuppfostran och hushållet. De kurdiska kvinnorna har i 
praktiken blivit mer beroende av staten och mindre beroende av sin partner. Migrationen till 
Sverige och andra nordiska länder har bidragit till att männen numera är mer beroende av kvinnan 
och kvinnor mer beroende av staten (Darvishpour 2003).  
I empirin framgår att samtliga män fortfarande styrs av patriarkatet och de värderingar och 
traditioner som de har styrts av och reproduceras till viss del i Sverige eftersom det råder 
patriarkal struktur. I många avseenden är det kvinnorna som fortfarande åtar sig ansvaret i 
hemmet trots att samtliga kvinnor både studerar och arbetar vid sidan om. I detta samanhang 
menar Darvishpour (2003) att det svenska välfärdsamhället utgår från tvåförsörjarmodellen. 
Välfärdstaten är en socialt och ekonomiskt säkerhetsnät för invandrade kvinnor. Den kan också 
uppfattas som ett kollektivt, strukturellt patriarkat med rasism i spetsen, i jämförande med det som 
olika forskare hävdar, nämligen (Abbott & Wallace 1997;Dominelli 1994;Knocke 1986;Ålund 
2000). 
 
För samtliga intervjupersoner har jämställdhet varit och är en politisk angelägenhet, då de har 
strävat efter och kämpat för det redan i hemlandet och sedan tonårsåldern. Även här i Sverige 
menar kvinnorna att de måste kämpa för att få lika rättigheter som deras män. En tankeställare 
väcks om jämställdhet i ett bredare perspektiv gäller bara ”eliten”. Hur skulle resultatet ha varit 
om intervjupersonerna inte har akademisk utbildning, med bra yrkesstatus och tidigare tillhörande 
den iranska vänsterrörelsen? 
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9.3 Myten om den kurdiska beroende, passiva kvinnan 
 
Att kvinnor med utländsk bakgrund betraktas som mer förtryckta än kvinnor från 
majoritetssamhället har naturligtvis olika orsaker. Det kan bero på hur media framställer dem och 
hur det ser ut inom familjen samt i det samhället de lever i. Är man kvinna och bor i Sverige i en 
religiös och traditionell familj eller saknar utbildning och yrke, har man naturligtvis sämre 
position både inom familjen och i samhället. Dessa aspekter kan kombineras med etnisk 
tillhörighet, vilket skapar ett utanförskap. Det vill säga att ej kunna det svenska språket och utan 
utbildning i hemlandet dessutom inte ha de värderingar som råder i samhället och med en annan 
bakgrund än den svenska. Dessa maktresurser har både intervjupersonerna och en del av teorierna 
påpekat, viktiga aspekter för att nå jämlikhet - och jämställdhet.  
I Sverige har kvinnor haft det relativt bra när det gäller möjligheten till utbildning och 
förvärvsarbete och därför är medvetenheten större. 
 
Detta har skapat goda möjligheter för båda könen eftersom det svenska samhället alltid varit i 
förändring. Som denna studie visar bidrar det också till förändrade mönster hos människor som 
växt upp i samhällen som Iran där principen isärhållande med manlig överordning och kvinnlig 
underordning är normativt. En grundläggande feministisk tanke belyser könets och 
könstillhörighetens betydelse som är socialt konstruerad, därmed är kön politik, enligt (Beauvoir 
1973; Hirdman 1988; Höjer & Åse. 1996). Kön är en social konstruktion, ett resultat av ett 
ständigt pågående, komplicerat växelspel mellan kultur, samhällsstruktur, historia, individen och 
hennes omgivning. Detta perspektiv har intervjupersonerna i denna studie berört. Därmed har de 
diskuterat de värderingar, attityder och förväntningar i samhället som har lett till att skapa 
ytterligare skillnader bland oss människor. Kvinnorna i denna studie uttrycker sig inte som 
förtryckta i sina hem och myten om den passiva kvinnan är främmande. Analyserar man närmare 
hur de beskriver sina vardagliga arbeten, så blir det en annan tolkning, att kvinnorna numera 
dubbelt arbetar. Detta i sig är paradox i förhållande till vad som sägs om de flesta invandrade 
kvinnor i det svenska samhället. Kvinnorna uttrycker sig att det är de som har det yttersta ansvaret 
för barnen och hushållsarbeten. De inser inte att det dubbla arbetet är ett tecken på underordning 
eftersom socialisering av könet har pågått historiskt. De manliga informanterna har inte uppgett i 
intervjun att de prioriterar att hinna med det dagliga hushållsarbetet. Det låter som om i 
faderskapet inte räknas hushållsarbetet och föräldrar ledigheten. De tar del av hushållsarbetet när 
de inte har några gäster hemma, men när de kommer främmande och framför allt manliga gäster, 
tar de avstånd från detta arbete får att behålla sin manliga position. Männens avståndstagare till 
barnuppfostran och hushållsarbetet kan ses som ett uttryck för deras rädslor att tappa sin kontroll 
och därigenom framstå som omanlig.  
 
ag tycker att kvinnor med utländsk bakgrund i allmänhet och i synnerhet kurdiska kvinnor, lika 
lite som kvinnor födda i Sverige, är någon enhetlig grupp. Segregation och diskriminerig på grund 
av kön såväl som etnisk tillhörighet gör människor till problem, när problemet i själva verket är 
strukturellt. Det som kan vara ett hinder för att befrämja kvinnokampen är de 
sorteringsmekanismer som splittrar människor. Alla intervjuade är engagerade i ett nyskapande 
identitetsarbete för att förändra de traditionella könsrollerna, ett arbete som tar en stor del av deras 
krafter i anspråk. Det finns igen möjlighet att undkomma den västerländska, i massmedia med 
avsikt skapade bild av invandrade kvinnor och män från Mellanöstern. Den bild som framförallt 
skapades efter mordet på Fadime Shahindal av den kurdiska kvinnan: än att istället sträva efter en 
positiv självbild som kan ske i kamp mot denna föreställning och det strukturella förtryck som 
råder. 
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I och med att båda könen medverkar i det mångfaldiga förtrycket är tendensen att ett ytterligare 
”vi” och ”dom” skapas bland kvinnorna i det svenska samhället. Frågan återstår hur skall de 
traditionella könsrollsmönstren förändras och vem ska driva jämställdhet och jämlikhetskampen 
för kvinnorna som hamnar mitt i kollisionen mellan det "jämställda", demokratiska, sekulariserade 
samhället och tusenåriga traditioner kring heder och moral? Att utgå ifrån ett ”vi” som betraktas 
som jämställda demokrater och ett ”dom” som betraktas som utsatta och förtryckta är inte en 
särskilt hjälpsam inställning. Hur ska det kännas för deras barn när de upplever sina föräldrars 
vanmakt? Hur ska de invandrade kvinnor/flickor och män/pojkar anamma de rättigheter och 
skyldigheter som rör sig bl.a. i delade könsroller i familjen och i samhället, när de ständigt blir 
påminda om sina systrar och mödrar som förtryckta och okunniga och/eller sina fäder som 
förtryckare? Enligt båda empirin och teorin fungerar barn/ungdomar och familjen bättre när båda 
könen tar del av ansvaret, gällande barnuppfostran, hushållsarbete och familjeförsörjning. Männen 
menar även att familjerelationen samt parrelationen fungerar bra och är mer harmonisk när båda 
könen medverkar och deltar i barnuppfostran och hushållsarbetet. Detta är en positiv aspekt även 
för samhället då det funktionellt fungerar bättre. 
Samhället ger dubbla budskap, å ena sidan ställs krav på föräldrar att vara delaktiga i barnens 
skolgång etc. Å andra sidan reduceras deras makt och delaktighet till fördomar med kulturella 
begränsningar. Detta skapar dilemma och maktkonflikter, mellan både barn och deras föräldrar 
och inte minst mellan föräldrarna och samhället. Det påverkar föräldrarna negativt och till barnens 
nackdel. Detta framgår enligt båda empirin och de teoretiska perspektiven.  
  
De svar som jag har fått uppfyller uppsatsens syfte och frågeställningar. Men svaren skulle 
troligtvis kunna vara annorlunda, om jag inte var kurd själv samt om intervjupersonerna hade en 
annan sociokulturell bakgrund och andra ideologiska tillhörigheter. Genom att flytta till Sverige 
har föräldrarnas uppfattningar om kön och könsskillnader förändrats drastiskt eftersom båda 
könen har möjlighet att försörja familjen samt männens insyn och delaktighet i barnuppfostran 
och det traditionella ”kvinnogörat”, har bidragit till att kvinnorna taget steget framåt i samhället. 
Kvinnorna har snarare blivit en viktig aspekt för familjens funktion både när det gäller familjens 
socioekonomiska - och sociokulturella aspekter. Kvinnan skaffar sig status i samhället, med högre 
utbildning, bra yrkesposition och ställer krav på sin arbetsgivare och sin make, är delaktig i 
familjförsörjningen och sin socialomgivning, är aspekter som belyses i denna uppsats. Detta 
perspektiv påverkar även barnuppfostran genom att barnen upplever sina egna föräldrars 
jämställdhet inom familjen. Enligt föräldrarna kommer detta vara en god erfarenhet för sina 
pojkar respektive flickor. Samtliga intervjupersoner lyfter fram denna aspekt och menar att 
föräldrar är förebilder för sina barn.  
 
Det är också av vikt att påpeka att det inte är bara individerna och familjemedlemmarna som kan 
förändra de traditionella könsrollerna, utan de tillhör ett samhälle som ständigt reproducerar 
könsskillnader på olika sätt. Jag anser att kvinnornas möjligheter till jämställdhet är begränsade 
utifrån olika perspektiv. Löneskillnader och diskriminering på grund av kön, klass och etnisk 
tillhörighet är bara exempel på hur jämställdheten fungerar i samhället.  
Även om samtliga intervjupersoner hade med sig den radikala synen på könsroller från hemlandet, 
så är det inte självklart att båda könen är helt jämställda. Samtliga påpekar att i förhållande till 
hemlandet och Kurdistan, är könen jämställda, men jämför de med de förväntningar som de har på 
sig från det svenska samhället, är det långt kvar tills de är jämställda och jämlika könsrollerna. 
Det framgår av männens berättelser att de fortfarande har mycket kvar att bearbeta för att bli av 
med traditioner, värderingar och patriarkatets prägel. Samtliga inser att det är samhället som 
reproducerar patriarkatet och könsskillnader.  

 57



Samtliga intervjupersoner menar att kvinnor med utländsk bakgrund har en hårdare kamp framför 
sig för att kunna bli jämställda, dels en kamp med männen och deras patriarkala traditioner och 
dels en kamp för att få socialt erkännande av majoritetssamhället. 
För att kvinnor och män ska leva upp till jämställdhetsperspektivet, måste kvinnor få möjligheter 
att kunna utbilda sig, vara ekonomiskt oberoende, behärska det svenska språket, skaffa sig nya 
värderingar och ett bra självförtroende och en bra självkänsla. Det har skett en förhandling mellan 
könen och förändringar avseende maktrelationer dem emellan. Dessa möjligheter föreligger i det 
svenska samhället enligt både intervjupersonerna och en del av de teoretiska perspektiven.  
 
I denna uppsats pekar både empirin och delar av teorin, på hur viktigt det är att kvinnor skall ha 
maktresurser för att kunna kräva jämställdhet. Intervjupersonernas missnöje, framförallt 
kvinnornas säger en hel del om det flerfaldiga förtrycket i majoritetssamhällets 
sorteringsmekanismer. I detta fall har klass underordnats kön och etnicitet (Abbott & Wallace 
1997; Knocke 1986;Molina 1997; Okin 1999; Ålund 2000). 
Patriarkatet är globalt och den manliga makten är en grundstruktur som i sitt uttryck visar enorma 
gradskillnader. Det kan framstå som oåtkomligt och abstrakt. De skilda sysselsättningsmönstren 
och arbetsvillkoren ger starka utslagningseffekter både könsmässigt och klassmässigt. Det som 
kan åskådliggöra detta är exemplet på hur patriarkatet spelar på klassintressen och ser till att flytta 
tillbaka kvinnors positioner ( Hirdman 1987; Pincus SOU 1997:114). 

10. Slutord 
 
Utifrån mitt utbildnings- och yrkes val som är internationellt socialt arbete, är det viktigt att skaffa 
sig annat perspektiv på det sociala arbete än vad som har funnits hittills. Det finns en enorm 
kunskap och erfarenhet hos många som marginaliseras och är utanför majoritetssamhället. 
Hur kan denna studie bidra till samhällsnyttan? Studien visar att förtrycket av invandrade kvinnor 
är mångfaldigt. Det går inte att förbise följande maktdimensioner: patriarkatet, klass, kön, 
ras/etnicitet när man beskriver kvinnoförtrycket Det finns risker att dra slutsatser av 
kvinnoförtrycket endast utifrån ett perspektiv såsom t ex etnicitet, då det finns stor risk att 
patriarkatets olika ansikten och klassdimensionen förbises. 
 
Välfärdstaten Sverige finns till för att stötta människor som behöver hjälp och stöd en viss period 
under sina liv. När det gäller socialt arbete i det mångfaldiga Sverige, har man inte lyckats att ha 
ett flerfaldigt perspektiv: man har ett antingen eller perspektiv utifrån majoritetssamhället. 
För att bedriva socialt arbete är det viktigt att skapa dialog mellan människor och samhället. Det 
är av stor vikt för bemötandet mellan individen och samhällsinstitutioner, utan något 
ifrågasättande och/eller fördömmade. Denna studie kan bidra till, att människor känner sig hörda 
och tas på allvar. Om vi i samhället tillåter att endast massmedia skapar en dialog mellan 
människor och samhället, framförs bara samhällets budskap utifrån makt och företrädesrätt. Detta 
skapar ett utifrånperspektiv som hittills verkar har bidragit till mer etnocentrism och reproduktion 
av etniska stereotyper. Konsekvenser av att stigmatisera en folkgrupp kan vara ett hinder för 
bemötandet, något som är viktigt att bejaka när man bedriver socialt – och annat samhällsarbete. 
De flesta intervjupersonerna i denna studie är enhetliga, men kurder precis som det svenska folket 
är inte en hetlig folkgrupp, därför är det viktigt att samhället och sociala myndigheter inte 
betraktar deras problem utifrån ett kulturperspektiv. Istället bör man ta reda på vilka mekanismer 
som föreligger och som gör att en viss folkgrupp stigmatiseras i samhället. Det är också av stor 
vikt att som myndighetsperson inse de förändringar som många människor går igenom när de 
flyttar till ett land som Sverige. Självklart ska människor som flyttar till ett modernt land som 
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Sverige se vilka skyldigheter man har, som far, make, mor, medborgare, förälder osv. Ett 
ömsesidigt kritiskt tänkande leder till positiva förändringar. 
Hur ska de kurdiska och andra invandrade kvinnor föra vidare sin kamp för jämställdhet i Sverige 
när de känner att allt de framför kan vändas mot dem som folkgrupp? 
 
Det är viktigt att förändra de rådande könsrollerna, värderingar och attityder som anses vara det 
direkta hindret för såväl män som kvinnor, pojkar som flickor att vara jämställda. Idag görs 
bristen på jämställdhet till ett individuellt eller ett grupproblem istället för att se det som ett 
strukturellt, kollektivt problem. Detta har även intervjupersoner lyft fram utifrån Simone De 
Beauvoirs (1973) perspektiv att, ”Man föds inte till kvinna, man blir det”.  
Men frågan är vem som ska genomföra samhällsförändringen, det samhälle som skapat normerna 
och attityder eller vi människor som lever insnärjd i det: en fråga till vidare forskning? En annan 
forskningsfråga som jag anser skulle vara relevant, är att ta reda på hur barn och ungdomar, 
flickor respektive pojkar upplever sin könsroll och hur de ser på sina föräldrar i förhållande till 
majoritetssamhället?  
Mitt sista ord i denna uppsats är ett kritiskt tänkande mot de teoretiska perspektiven: Att det 
föreligger mycket forskning och teorier som förklarar, jämställdhet, klass, kön, patriarkat, etnicitet 
och rasism. Forskningsresultaten har dock haft svårt att möta vardagsverkligheten. Denna brist bör 
avhjälpas med spridning av aktuell forskning på ett lättförståligt sätt som inte bara reserveras för 
en välutbildad elit.  
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Bilaga 1: Frågeguide för intervjuer 
 
Tema 1 
Bakgrund 
 

- Berätta kort om din bakgrund, ålder, vilket år flyttade du till Sverige?  
- Vad sysslar du med, arbete, föreningsliv politiska intressen?  
- Hur ser familjebilden ut- gifta par, ensamstående eller samboförhållanden? 

 
- Hur skulle du beskriva din familjesituation? Hur ställer du dig till sambo eller 

särboförhållanden? Skulle du kunna tänka dig att leva i ett sådant? Varför tycker du så? 
- Hur skulle din omgivning reagera? 
- Hur ser du på äketenskap och andra samlevnadsformer i ditt hemland resp. Sverige? Vad 

ser du som positiva resp. negativa drag i dessa? 
- Är det tillåtet för dig att leva under det s.k. ”västerländskt” familjeförhållande så som 

sambo eller särbo? 
 
Tema 2 
Könsrollen, kvinnosynen och föräldrar rollen  
 

- Hur ser könsrollerna ut inom familjen nu jämfört med hemlandet? Ge exempel på kvinnors 
och mäns roller i båda länderna. Har något förändrats? Hur och varför?  

- Hur upplever du kvinno- och mansrollen i förhållande till din familj- och det svenska 
samhället? 

- Vad ser du som typiska drag för manlighet respektive kvinnlighet? Tycker du att 
könsskillander är viktiga eller anser du att vi bör sträva efter större likhet mellan kvinnor 
och män? 

- Vilken betydelse har detta (kön) för dig och ditt sätt att leva? 
- Vad är bra och vad är problematiskt att vara förälder i det svenska samhället i förhållande 

till hemlandet? 
- Berätta om din kvinnosyn har förändrats i och med migrationen? 
- Hur uppfostrar du dina barn- flickor respektive pojkar? 
- Får din dotter respektive pojke ha sex utan för äktenskap? 
-  Får de gifta sig som de vill? 
- Hur upplever du svenskars sätt att uppfostra sina pojkar respektive flickor?  

 
Tema 3 
Upplevelser av att vara minoritet i samhället 
 

- Upplever minoriteten som tillgång eller hinder i det svenska samhället? 
- Hur uppfattar du samhällets syn på minoriteters sätt att tänka och leva? 
- Känner du dig som ”avvikare” i Sverige? Eller upplever att du är som alla andra? 
- Upplever du att du är i underläge i förhållande till majoritets befolkningen - hur känns det? 
- Vad är positivt respektive negativt med att vara minoritetsgrupp? 
- Vad har förändrats gällande kvinnors respektive mäns ställning i samhället? 
- Vad anser du samhället bidrar med för att förbättra kvinnornas ställning i samhället och 

inom familjen?   
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- Upplever du din förälderroll ifrågasätts ut av samhället eller hjälper samhället i din 
förälderroll för att det ska gå bra? Exempelvis dagis, fritids, skolan mm 

- Hur ser samhället på kvinnor respektive män med utländskbakgrund?  
- Skillnader mellan svenska män och män med utländsk bakgrund i sättet att se på eller 

betrakta kvinnor och behandla dem. 
- Om det finns skillnader vad kan det bero på? 
- Vilka faktorer tror du kan främja eller hindra kvinnor att vara jämställda – menar kvinnor 

med utländsk bakgrund? 
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