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Kvinnors berättelser gör motstånd mot den politiska maktens 

definition av begreppet utanförskap 
 
 

Begreppet utanförskap har hörts i den politiska debatten sedan 2006 då den borgerliga 

Alliansregeringen lanserade termen för att prata om människor utan arbete. Syftet 

med uppsatsen är att kritiskt granska den politiska diskursen kring begreppet 

utanförskap i mötet med kvinnors berättelser från ett så kallat utanförskapsområde. 

Med narrativ metod lyfts kvinnornas berättelser fram vilkas röst fungerar som 

motståndsberättelser mot den diskurs som ges makt och hörs i Sverige idag. 

Kvinnornas berättelser bryter upp en stereotyp bild av människor i 

”utanförskapsområden” som en passiv homogen grupp som står utanför samhället på 

grund av arbetslöshet. Berättelserna synliggör istället engagemang, självständighet, 

gemenskap och motstånd. Slutsatsen blir ur ett postkolonialt synsätt att 

utanförskapsbegreppet och den politiska diskursen kring termen blir den retorik som 

förespråkare för en essentiell syn, ett kolonialt arv och en tanke om nationell 

gemenskap, håller fast vid för att kunna utöva makt mot ”andra” i ett uppdelat 

samhälle. Kvinnornas berättelser visar istället på ett helt annat perspektiv, ett 

komplext mönster av olika typer av gemenskap och tillhörighet i ett transkulturellt 

samhälle där nationalstatens gemenskap och ”innanför” eller ”utanför” på grund av 

arbete eller arbetslöshet är en alldeles för enkel analys av samhället.  
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Introduktion 
 

Begreppet utanförskap har cirkulerat i den politiska debatten sedan 2006 då den 

borgerliga Alliansregeringen lanserade begreppet som ett sätt att prata om människor 

utan arbete och specifikt människor som försörjs av olika ersättningssystem. 

(Riksrevisionen, 2008). Men varför använda ordet utanförskap? Om den politiska 

definitionen handlar om människor utan arbete, varför inte säga arbetslöshet? Kan en 

människa vara i ett utanförskap trots att den har ett arbete? Kan någon vara arbetslös 

och ändå känna ett slags ”innanförskap”? Davidsson (2010) menar att begreppet 

utanförskap fått genomslagskraft, inte bara när det talas om arbetslösa människor, 

utan att begreppet kommit att tillskriva människor i marginaliserade områden 

negativa egenskaper som passiva och våldsamma och att det ofta kopplats ihop med 

”invandrare” i förorter till storstäderna. På detta sätt hänvisas utanförskap till vissa 

områden i Sverige som benämns som ”utanförskapsområden”. Samtidigt som den 

politiska diskursen formar standardberättelsen om människor i dessa områden, 

osynliggörs andra perspektiv och mångfalden i dessa människors egna berättelser 

utifrån vardagslivserfarenheter.  

 

Allt socialt arbete verkar i en sociopolitisk kontext. Förutsättningarna för socialt 

arbete idag och i framtiden är beroende av välfärdspolitiken som förs i Sverige och de 

värderingar som finns kring hur välfärdssamhället ska se ut. Kritiskt socialt arbete 

som det är formulerat av Fook (2003) handlar bland annat om att analysera socialt 

arbete utifrån tanken att det finns en förtryckande struktur och kontext som ständigt 

måste kritiseras. Begreppet ”utanförskap” blir centralt i detta kontextskapande då det 

är starkt kopplat till en tanke om social utsatthet och synliggör den politik som förs 

kring social problematik och integration idag. Det finns en spänning mellan den 

övergripande politiska diskursen kring ”de utsatta”, eller de i ”utanförskap” och dessa 

människors egna formuleringar eller diskurs, vilka ur det postkoloniala synsättet är 

två olika perspektiv utifrån två helt olika förutsättningar. (Loomba, 2005). Witkin och 

Chambon (2002 & 2007) menar att alla människor ska ha rätten att uttrycka sina 

tankar och åsikter och att det är särskilt viktigt inom socialt arbete att lyssna till 

människor som är missgynnade i sitt utövande av denna rätt. Mot den bakgrunden blir 

det viktigt att uppmärksamma och låta fler röster komma till tals. Detta synsätt knyter 

an till frågan om av vilka och för vilka kunskap skapas. Feministiska postkoloniala 
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forskare som De los Reyes (2011) menar att kunskap skapad i ”väst” ses som 

universell kunskap, medan kunskap från  ”öst” eller i periferin, inte ges samma 

universella legitimitet. Mohanty (1988) och De los Reyes (2011) beskriver vidare hur 

vita feministiska rörelser har tagit sig rätten att beskriva ”de andras” erfarenheter. Det 

innebär att etnicitet inte tagits med i debatten kring förtryck av kvinnor, utan vita 

medelklasskvinnor tagit sig rätten att definiera förtrycket utifrån egna erfarenheter 

och positioner. Alinia (2006) menar vidare att vardagsrasism och sexism är koloniala 

idéer som lever kvar i ett postkolonialt samhälle och reproducerar bilden av 

”invandrare” och kvinnor som de underordnade ”andra”. Detta komplexa förtryck 

kopplat till etnicitet, genus och klass är en av anledningarna till att det är så viktigt att 

kvinnors röster i ett så kallat utanförskapsområde hörs, och att det är deras perspektiv, 

egna erfarenheter och upplevelser av att faktiskt leva där som legitimerar deras 

erfarenheter som jämlik kunskap.  

 

Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska den politiska diskursen kring begreppet 

utanförskap i mötet med kvinnors berättelser från ett så kallat utanförskapsområde.  

 

-‐ Hur beskriver kvinnorna sin vardag? 

 

-‐ Vilka förhållningssätt hittar de för att hantera vardagen och hur visar det på 

självständighet, gemenskap, engagemang och motstånd? 

 

-‐ Hur kan kvinnornas berättelser och den politiska diskursen kring utanförskap 

förstås ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv?  

 

-‐ Vilken kritik möter den politiska diskursen kring begreppet utanförskap i 

mötet med kvinnors egna berättelser från ett så kallat utanförskapsområde? 
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Metodologi: En narrativ ansats 

 

Narrativ teori är teorier om berättelsen och berättandet. Berättandet är enligt 

Johansson (2005) grundläggande för hur människan tänker och skapar kunskap. Hon 

utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och inriktar sig på att hitta verktyg 

för att förstå en social verklighet vars struktur, relationer och identitet skapas och 

omskapas genom berättelser och berättande. Johansson beskriver ett postkolonialt 

feministiskt perspektiv inom den narrativa ansatsen och refererar till Gayatri C. 

Spivak som kritiserar den västerländska feminismen för att inte erkänna etnicitet som 

en grundläggande del av förtryck. Många berättelser har skapats av och för män men 

setts som universella mänskliga berättelser. Även efter det att kvinnors berättelser 

tagit större utrymme har de främst handlat om kvinnors kamp och förutsättningar 

utifrån en vit, heterosexuell, medelklasskvinnas perspektiv som universella för alla 

kvinnor. Yuen (2008) har studerat livsberättelser av kinesiska kvinnor i Storbritannien 

och menar att narrativ metod bidrar med ett flertal viktiga metodologiska fördelar för 

kvinnor som anses vara marginaliserade. Hon menar, vilket också är en del av denna 

uppsats, att kvinnorna ges en chans till själv-reflektion, att deras privata erfarenheter 

offentliggörs och att deras berättelser bryter upp den dominerande politiska 

berättelsen.  

 

Bryman (2011) beskriver narrativ metodologi både som en insamlingsmetod och som 

en analysmetod av data som fokuserar på meningsskapande i människors berättelser 

om sina egna liv och upplevelser. Intervjuerna i uppsatsen är utformade för att kunna 

genomföra en tematisk narrativ innehållsanalys, dvs. med fokus på vad som sägs. På 

så sätt hoppas jag kunna få mer utförliga och öppna svar i berättande form. 

Intervjuerna har transkriberats i sin helhet och bearbetats under lång tid. Kvinnornas 

berättelser är indelade och presenterade efter varje person. På så sätt kan deras 

personliga berättelser ha en mer kronologisk följd och synliggör människan bakom 

berättelsen på ett mer rättvist sätt än att sammanställa kvinnornas citat under 

gemensamma rubriker eller teman. Kvinnornas berättelser har delats in efter de två 

frågeställningarna: ”Hur beskriver de sin vardag?” och ”Vilka förhållningssätt hittar 

de för att hantera vardagen och hur visar det på självständighet, gemenskap, 

engagemang och motstånd?”. Det visade sig i berättelserna att kvinnorna ofta 

berättade om problem eller svårigheter i vardagen och därefter beskrev hur de 
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hanterade det, detta gav även berättelserna en mer narrativ känsla av en kronologisk 

berättelse med problem och lösning. Det ska sägas att presentationen av empirin blir 

en analys i sig då kvinnornas berättelser svarar på de frågeställningar som återfinns i 

uppsatsens syfte vilket är en anledning till att empirin tillåts mycket utrymme i 

uppsatsen, också för att det enligt den narrativa metoden och den postkoloniala teorin 

handlar om att få kvinnornas berättelser att komma fram mer på deras villkor. 

Intervjupersonerna har valts ut genom snöbollsurval vilket enligt Bryman (2011) 

betyder att en nyckelperson kontaktats som i sin tur tipsar om intervjupersoner som är 

lämpliga för uppsatsens syfte. Dessa personer ger vidare kontakter till ytterligare 

intervjupersoner. Jag har intervjuat fem kvinnor som bott minst 15 år i Tensta i 

Stockholm. Två av kvinnorna är 55 och 58 år gamla, födda i Syrien och Turkiet. De 

andra tre är 17, 18 och 23 år gamla, födda och uppvuxna i Tensta med utrikesfödda 

föräldrar. Kvinnorna fick innan intervjun ett informationsbrev om studiens syfte, att 

det är frivilligt att delta, och att de när som helst utan att ange orsak kunde avbryta sitt 

deltagande eller avstå från att besvara vissa frågor. De fick även information om att 

deras svar kommer att spelas in och användas i uppsatsen, men att personuppgifter 

som skulle kunna avslöja deras identitet inte kommer att synliggöras (Kvale, 2009). 

Namnen i uppsatsen är fingerade för att säkerställa anonymiteten. I vissa av 

intervjuerna kunde känsliga ämnen beröras, men då jag sällan ställde direkta frågor, 

utan enligt den narrativa intervjumetoden uppmanade kvinnorna att berätta sina 

historier, anser jag att risk för att pressa eller skada kvinnorna var minimal. Det är 

dock viktigt att uppmärksamma min egen roll som vit studerande kvinna från Tensta. 

Eliassi (2010) menar, som många andra forskare, att det utifrån en 

socialkonstruktionistisk tanke inte finns någon neutral objektivitet. Forskarens 

subjektiva åsikter speglas alltid i forskningen. Mina värderingar och sätt att nalkas 

”den sociala verkligheten” är starkt färgade av min position, mina förutsättningar och 

erfarenheter. Jag har som intervjuare, vilket Johansson (2005) utförligt beskriver, en 

maktposition gentemot intervjupersonerna. Min position påverkar även studien i 

helhet, de frågor jag ställer, mitt syfte och mina slutsatser. I intervjusituationer blev 

det tydligt att jag representerade svenskhet. Om kvinnorna uttryckte generaliseringar 

om ”svenskar” följdes det oftast med, ”men det finns trevliga också”, eller ”alla är 

inte så”, vilket visar på att kvinnorna höll tillbaka vissa åsikter. Samtidigt uppstod en 

känsla av gemensam förståelse och acceptans då jag berättade att jag är uppvuxen och 

bor i Tensta, varför kvinnorna ofta sa: ”du vet ju hur det är här”.  
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Tidigare Forskning 

 

Det politiska talet kring utanförskap i Sverige de senaste åren kan ses i ljuset av några 

få studier som riktat in sig på att belysa den politiska diskursen kring begreppet men 

även forskning som använder sig av begreppet mer generellt. Riksrevisionen (2008) 

menar att den indikator på utanförskap som regeringen oftast använder är antalet 

individer som försörjs genom något slags ersättningssystem, dvs.: ekonomiskt 

bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, arbetslöshet, sjuk- och aktivitetsersättning samt 

sjukpenning. Davidsson (2010) visar på tre teman eller nodalpunkter som han anser 

kopplas ihop med utanförskap i den politiska diskursen. Dessa är bidragsberoende, 

invandrare och kriminalitet. Han menar att utanförskap så som det talas om i de 

politiska dokument som han analyserat är genomgående negativt, sätter fokus på att 

individerna själva måste göra något för att ta sig ur utanförskapet, och detta något är 

starkt knutet till att hitta ett arbete. Davidsson påpekar att en rad negativa 

karaktärsdrag såsom missbruk, våldsamma tendenser, passivitet och att problemen går 

i arv tillskrivs de människor som sägs befinna sig i utanförskap. Han menar däremot 

att det problematiska inte är själva begreppet men på det sätt som människor som sägs 

vara i utanförskap tillskrivs dessa negativa karakteristiska. Det blir med andra ord en 

slags utanförskapsidentitet som sedan ofta kopplas till människor som erhåller 

försörjning från ersättningssystem, som står utan arbete eller som bor i områden där 

detta är vanligt. Framförallt problematiskt blir det då termen kopplas ihop med 

begreppet ”invandrare” sammanslaget med negativa egenskaper, då 

utanförskapsbegreppet tenderar att stigmatisera och spär på rasistiska föreställningar. 

Stigendal (2012) menar att när språkbruket förändrades från segregation till 

utanförskap osynliggjordes orsakerna till ”utanförskapet”. Han menar att segregation 

visar på en relation, att resurssvaga bor på ett ställe medan resursstarka bor på ett 

annat ställe medan utanförskap endast pekar på en av grupperna i denna relation, de 

som står utanför. På detta sätt blir de strukturella orsakerna bakom varför vissa 

befinner sig i ett utanförskap inte ifrågasatt. Alm, Bäckman, Gavanas & Nilsson (red.) 

(2011) menar att utanförskapsbegreppet inte har någon entydig definition, men att de 

ser på det som ett mångfasetterat fenomen där arbete är av stor vikt men inte den enda 

faktorn. De menar att utanförskap borde ses som dynamiskt med fokus på processer 

för att bidra till förståelse för vilka chanser till social inkludering som kan finnas. 

Sernhede (2002) har använt ordet utanförskap framför allt när det gäller ungdomar i 
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förorter till storstäderna. Samtidigt beskriver han den gemenskap och egna 

innanförskap som existerar inom denna grupp. Det är viktigt att titta på andra begrepp 

som ligger nära utanförskap. Trots att forskning kring just begreppet utanförskap är 

relativt ny, finns en mängd forskning kring utsatta grupper, socialt exkluderade eller 

marginaliserade. Pajnik (2003) menar att media beskriver marginaliserade grupper 

med stereotypa formuleringar som problem och som ett hot mot den sociala 

ordningen. En rad studier har gjorts kring förorter eller miljonprogramsområden som 

sedan utanförskapsbegreppet börjat användas mer flitigt även kallas för 

utanförskapsområden. Alinia (2006) utgår från makroteorier som postkolonialism, 

andrafiering och strukturell diskriminering, men närmar sig mezzo eller mikronivå då 

hon lyfter fram vardagsrasismen. Hon menar att benämningen förort i sig har kommit 

att bli ett ord som beskriver problemfyllda områden i storstäderna med fokus på att en 

majoritet är ”invandrare” och som står för utanförskap, fattigdom och marginalisering 

vilket tillsammans med den rasism och diskriminering som människor upplever i 

vardagen skapar både en rumslig, hierarkisk och mental segregering. Hon menar att 

den rumsliga och den mentala separationen går hand i hand då människor i förorter 

eller ”utanförskapsområden” inte bara fysiskt ställs utanför genom att bo i utkanten 

utan som ”invandrare” även befinner sig utanför den nationella gemenskapen. Alinia 

menar vidare att den vardagsrasism som många ”invandrare” i väst möter beror på 

koloniala föreställningar som lever kvar och fortsätter reproducera idén om 

invandrare som underordnade ett vitt nationellt ”vi”. Vidare pratar Alinia (2006) om 

”bekönad rasism” som en sammanslagning av rasism och sexism. Törnquist (2001) 

menar att förorter till storstäderna kan jämföras med byar eller lokalsamhällen, men 

att det saknats forskning utifrån detta perspektiv. Förort eller utanförskapsområde 

associeras enligt Törnquist till sociala problem och motstånd mot majoritetssamhället, 

medan lokalsamhälle kopplas till gemenskap, närhet och en viss grad av 

självständighet.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att forskning kring utsatta grupper, 

marginalisering och social exkludering är ett etablerat studieområde medan ett 

begränsat antal studier har inriktats på att problematisera eller kritiskt granska 

begreppet utanförskap. I denna uppsats blir det viktigt att uppmärksamma att det är 

just begreppet utanförskap såsom det aktualiserats i den politiska diskursen som står 
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under granskning och att det är berättelser av kvinnor från ett så kallat 

utanförskapsområde som står i fokus.  

 

Teori 

 

Uppsatsen har förankring i postkoloniala feministiska teorier och formuleringar kring 

rasism och strukturell diskriminering. De los Reyes (2011) menar att både 

postkolonialism och feminism är teorier som kritiserar den rådande världsbilden. 

Feministiska teorier på det sätt att de synliggjort och kritiserat mannen som 

universellt subjekt och postkolonialismen på det sätt att den ifrågasatt den 

eurocentriska världsbilden och vithet som universell norm som härleds till Europas 

kolonialisering av ”tredje världen”.  Det centrala inom båda teorier har varit kritiken 

av tanken om ”den andra” som underordnad och underlägsen. Att föra samman dessa 

två teorier har ofta varit ett svar på den könsblindhet som det postkoloniala synsättet 

visar och samtidigt införa ett raskritiskt perspektiv i den västerländska feminismen. 

Mohanty (2003) menar vidare att kvinnor från ”tredje världen” ofta ses som en 

homogen och odifferentierad grupp och som offer för sin ”kultur” och för ”vår” 

eurocentriska historia. För att förstå postkoloniala teorier och ytterligare knyta teorin 

till denna uppsats måste ett globalt perspektiv införas. Olsson (2000) talar om 

transnationella migrantkolonier eller transetnisk gemenskap som bland annat 

beskriver människor i exil i multikulturella områden och menar att tanken om en 

nationell gemenskap som bästa form för integration ifrågasätts då en transkulturell 

identitet suddar ut nationell tillhörighet. Istället menar Olsson att det i dessa områden 

utvecklas nya gemenskaper över nationstillhörighet, flexibilitet och språkkunskaper 

vilket bland annat leder till att människor snabbt utvecklar förmågor i social 

kompetens. Ålund (2000) fortsätter i samma spår med att tala om transkulturell 

gemenskap där kulturella korsningar skapar nya identiteter och nya solidariteter. Hon 

menar vidare att nationella gemenskaper endast är föreställda, ofta manliga, 

nyuppfunna (gamla) traditioner som syftar till att hålla ihop ”ett” folk men istället 

delar upp samhället i ”vi och dem” och exkluderar ”de andra” som inte hör till.  

 

En central utgångspunkt i uppsatsen är De Los Reyes (2006) formulering av 

standardberättelsens makt som hör ihop med det postkoloniala perspektivet och är en 

del i ett kritiskt förhållningssätt till den svenska integrationspolitiken. De los Reyes 
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menar att det finns en standardberättelse, en normgivande diskurs, som ges makt och 

rättfärdigar strukturell diskriminering i praktiken. Hon menar att idén om 

välfärdssamhället är knuten till en föreställd gemenskap och en tydlig tanke om vilka 

som är berättigade en plats i denna gemenskap. Det finns en konsensus kring vad 

denna gemenskap innebär och den är oftast formulerad som en standardberättelse av 

den elit som besitter en maktposition i samhället. Standardberättelsen blir den rådande 

berättelsen om vissa grupper, utan att de själva kommer till tals. På så sätt osynliggörs 

berättelsens komplexitet och diversitet. Standardberättelsebegreppet är en central 

utgångspunkt i uppsatsen som i resultatdelen används mer som en formell teori då jag 

i vissa analyser tar mig friheten att se olika antaganden som standardberättelser trots 

att De Los Reyes själv inte uttryckt de som det. Kamali & De los Reyes (2005) 

förtydligar skapandet av ”de andra” och ”vi och dem” som grundläggande för ett 

svenskt tänkande kring integration. Homogena egenskaper och karakteristika tillskrivs 

vi – ”svenskarna”, och dem – ”invandrarna”. Invandrarna, som ”de andra”, 

konstrueras ständigt i förhållande till vad svenskarna är. På detta sätt upprätthålls 

svenskheten som ett överlägset ”vi”. Författarna menar att det är omöjligt för ”de 

andra”, att bli en del av ”svenskheten” eftersom de per definition står utanför 

begreppet. Istället blir svenskheten en antaget åtråvärd och priviligierad ställning; en 

språklig, historisk, värdemässig homogen gemenskap, som i första hand ska ta del av 

samhällets resurser. Denna essentiella, tidlösa gemenskap hotas av ”de andra” vilket 

betyder att ”de andras” rätt till samma rättigheter som ”vi”, kan ifrågasättas när som 

helst. Det är, enligt författarna, på denna grund den strukturella diskrimineringen 

vilar, där ett överordnat vi utövar makt mot underordnade andra.  

 

För att sammanställa teorin blir det tydligt att den postkoloniala feministiska teorin 

blir den övergripande makroteorin under vilken alla andra teorier finner en röd tråd. 

 

 

Empiri 

 

Först presenteras empirin, dvs kvinnornas berättelser, separat, vilket bidrar till att 

kvinnornas röster kommer fram utan yttre påverkan av tidigare forskning eller teori. 

Jag lägger in så lite förklaringar eller egna slutsatser i empirin som möjligt och låter 

istället citaten få tala själva. Berättelserna presenteras utifrån varje persons egna 
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berättelse just för att synliggöra människan bakom berättelsen. Berättelserna är 

indelade utifrån de två frågeställningarna: ”Hur beskriver de sin vardag?” och ”Vilka 

förhållningssätt hittar de för att hantera vardagen och hur visar det på 

självständighet, gemenskap, engagemang och motstånd?”  

 

Maria, 18 år och Souriya, 17 år 

Maria och Souriya är systrar och har levt hela sitt liv i Tensta. De är 

gymnasiestudenter och deras mamma är född i Syrien. Vid intervjutillfället 

genomfördes intervjun med båda två samtidigt varför deras berättelser presenteras 

tillsammans. 

 

Hur beskriver de sin vardag? 

De har båda nyligen valt att bära sjal vilket gör att deras berättelser framförallt rör sig 

kring den skillnad de upplever i bemötandet innan och efter sjalen. Det blir tydligt att 

de båda känner rädsla inför att bli illa behandlade men samtidigt en inre styrka. Maria 

berättar:  

 

”Min kompis kusin, hon hade också skrivit det på facebook och hon själv berättade. Hon är 

nyligen gravid och hennes mage är ändå lite såhär stor, och hon gick på bussen nånstans och 

sen kom det fram en kvinna till henne och puttade henne och slog henne i magen och sa; vi 

behöver inte fler av dig, och hon har sjal på sig. Och hon tyckte; men vad är det för människa, 

bebisen har inte ens fötts än, tänk om han inte vill vara muslim? Du vet inte vem bebisen är, 

du har inte ens sett bebisen, varför ska man bete sig på ett sånt sätt för? Och sen tror folk att 

muslimer är terrorister, dom förstör samhället, men den här kvinnan som slog en bebis i 

magen, är hon inte terrorist? Vad är hon då? Jag är bara rädd att nån ska, vid tåget, putta in 

oss innan tåget kommer. Så vi måste vara extra försiktiga, och det är jättesvårt att försöka leva 

försiktigt i sitt hemland där man är född och uppvuxen.” (Maria) 

 

Souriya fortsätter: 

 

”Asså jag vet inte hur jag ska förklara det hära, jag var ändå lite såhära utanför, med min 

klädstil med allting, men ändå jag kände att människor respekterade mig ändå mer, typ när 

jag gick utanför Tensta, att typ jag var en punkare eller nåt sånt. Men nu är det är såhära, jaha 

du har sjal nu, du tillhör inte samhället, typ tänk dig vilken nivå tjejer med sjal då är, om 
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punkare är utanför, fast ändå sjal är mer utanför. Men i Tensta, vi är ganska hemma här, de 

flesta tjejerna har sjal på sig, jag tror inte att vi kommer uppleva nåt här i Tensta.” (Souriya) 

 

Vilka förhållningssätt hittar de för att hantera vardagen och hur visar det på 

självständighet, gemenskap, engagemang och motstånd? 

 

Både Maria och Souriya berättar hur de hittat sig själva genom att bära sjal och att de 

kan skapa en tillhörighet mer på deras egna villkor. Maria berättar: 

 

”Jag är ju arab men jag är född i Sverige. Så ibland så klassas jag som svensk och ibland så 

klassas jag som arab, men jag visste inte riktigt vart jag låg. Av svenskar klassas jag såhär, av 

olika jag möter: är jag bra och duktig tjej då är du svensk, är jag dålig eller har gjort nånting, 

nej, jävla invandrare du tillhör inte hemma här. Så då vet jag inte vad jag ska göra eller 

nånting. Men nu med sjalen, jag vet i alla fall att jag är arab, gör jag nånting bra då gör jag 

nånting bra och jag står för det. Jag kan vara halvsvensk jag kan vara halvarab jag kan vara 

det jag vill vara. Muslim också och jag visar det jag är. Och folk vet nu i alla fall att aha du är 

född här, du är muslim, jag behöver inte vara invandrare, jag behöver inte vara nånting, jag 

kan vara mig själv.” (Maria) 

 

Souriya håller med och beskriver ett förhållningssätt där hon inte bryr sig om vad 

andra tycker och att hon är redo för de prövningar som kan komma.  

 

”Det är samma sak för mig, inte bara med sjalen men med allt, asså med mitt utseende och 

med mig själv det har alltid varit såhära som du säger utanför, men jag har aldrig sett att det 

där ordet finns nästan. Så sjal för mig det är bara ett annat steg, typ att visa vem jag är. Men 

jag har aldrig brytt mig vad andra tycker, jag har aldrig tagit åt mig, jag tror inte heller att jag 

kommer göra det. Typ nu, när grejer kommer fram. Mamma har också varnat mig, varnat oss 

att det kommer värre grejer, men jag är redo.” (Souriya) 

 

Båda beskriver och gör motstånd mot ett svenskt samhälle som de anser har en 

konstig syn på vad det är att vara kvinna och fri. Souriya menar: 

 

”Dom säger; ni har inte frihet nu när vi tagit på oss sjalen. Men jag blir såhära: kan du säga 

vad frihet är? Om jag ska ut med bikini är det där frihet? Jag har också frihet att lägga sjal på 

mig. Det är samma sak ju. En syrian, en tjejkompis, jag sa till henne, varför vill du ha Bashar 

(Syriens president) kvar? Hon säger, ja men det finns frihet, jag säger nej det finns inte frihet. 
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Hon säger men man får gå ut i bikini och sånt, eller hur? Jag dog av garv. Hon tror att frihet 

är bikini, disco, att man får göra sånna där grejer. Men jag sa, men det där är inte frihet, frihet 

är att man får uttrycka sig själv, tycka vad man vill. Ok, det kan vara för dig att gå ut i bikini, 

men det kan också vara för vissa personer att gå ut med hijab. Eller att säga; jag gillar inte 

presidenten. Så vissa tolkar frihet som något annat, och jag tycker också att i Sverige folk 

tolkar frihet på helt andra steg, helt andra grejer, innanför lådan.” (Souriya)  

 

Maria menar att det enda hon kan göra för att ändra på andra människors fördomar är 

att själv vara ett gott exempel: 

 

”Jag vet inte vad man kan göra åt saken, förutom att bli nånting bra själv, har du blivit utsatt 

för en dålig polis, bli en bra polis och hjälp andra människor, har du blivit utsatt för en dålig 

läkare, bli en bra läkare och hjälp andra människor. Så det är bara det sättet som jag kan se 

det, att hjälpa folk. Men jag kan inte förändra synen från andra folk, för hela världen på 

muslimer och araber. Jag kan bara börja med mig själv och bli en bra arab och muslim och 

visa dom som är runt mig.” (Maria)  

 

Souriya pratar om att vara rebell och på så sätt uttrycker hon den ilska hon kan känna 

av att bli illa behandlad: 

 

”En rebell är när man säger emot fel, nåt som säger att det är rätt om nåt som människor 

blundar för, men det är det enda man ser. Till exempel nu, jag har tittat på alla affärer, det här 

är bara ett exempel, att varför ska man bara köpa kläder från Gina, Cubus, speciellt 

ungdomarna, såhär nytt mode, nitar och sånt, varför ska man ha på sig det? Jag prövade själv, 

jag började ta på mig kläder från Saudiarabien, innan jag hade på mig sjal, och jag märkte typ 

hur människor skrattade, man blev lite mobbad. Och bara genom klädstilen, jag tycker att det 

där är rebell. Man behöver inte värsta bränna en bil eller nånting. Bara genom att visa, jag tar 

på mig annorlunda än vad affärerna eller tv:n säger, det här är rebell tycker jag.” (Souriya) 
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Yildiz, 58 år 

Yildiz kom med sin pappa till Sverige från Turkiet när hon var liten. Hon är skild med 

tre barn och arbetar bland annat ideellt på en kvinnoförening. 

 

Hur beskriver hon sin vardag? 

Yildiz har levt i Tensta i över 40 år och säger att hon känner en stark tillhörighet, men 

beskriver samtidigt ett fientligt samhälle. 

 

”Nej, jag tycker att det här med integreringen och så, det är inte så lätt med svenskar över 

huvud taget. De släpper inte in så lätt. Det är inte så lätt, jag vet inte, jag har jobbat överallt, 

jag har jobbat i konsum, jag har jobbat i en närbutik, jag har jobbat i fabrik, jag har jobbat i 

restaurang, jag har jobbat i alla dessa arbeten också, jag har sett för mycket du vet, men det är 

inte så lätt att, jag vet inte… […] Man känner sig utanför snälla, till exempel, jag ska vara 

ärlig och säga, och när jag går på föreläsningar till exempel, inom kvinnoföreningen nu, om 

man inte har med sig en som man känner, man känner sig utanför, till och med en föreläsning, 

om du inte har någon kompis med dig. Jag vet inte, man känner sig såhär, ja, stämningen, det 

är inte så lätt, som den här gemenskapen med invandrarna. Det är inte så lätt, trots att jag har 

levt här i över 40 år.” (Yildiz, 58 år) 

 

”Jag är andra generationen, och jag har tre barn som är tredje generationen, och det har varit 

tufft, för att de har varit arbetslösa, speciellt den äldre, och de har inte fått jobb på grund av 

den dolda diskrimineringen på arbetsmarknaden här i Sverige. Tyvärr så måste jag säga att 

det här är ett land med en dold diskriminering, hat, invandrarhat, rasism finns överallt, inte 

alla, men det finns. Och, om våra barn inte byter namn, till svenska, så får de inget jobb.” 

(Yildiz, 58 år) 

 

Vilka förhållningssätt hittar hon för att hantera vardagen och hur visar det på 

självständighet, gemenskap, engagemang och motstånd? 

 

”Jag brinner för att hjälpa och stödja invandrarkvinnor, och det har jag gjort ända sen jag var 

ungdom, jag har följt med ensamstående kvinnor och hjälpt och tolkat och stött till socialen 

och olika myndigheter. Och hjälpt med pappersarbete och fyllt i ansökningar. Så nu, just nu, 

så länge min hälsa tillåter, och har ork, så kommer jag några timmar hit, och hjälper till med 

pappersarbete och projektansökan och såhär möten och föreläsningar. […] Det är en 

mångkulturell förening. Och jag själv, personligen, skulle inte lyfta ett finger om det var en 

etnisk förening, jag skulle inte jobba ideellt såhär som jag gör. Och jag skulle inte ens jobba 
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med lön för det. För jag tycker såhär att har man flyttat till ett annat land, av 

ekonomibekymmer, så ska man faktiskt kämpa och integreras, jobba för det, förtjäna för sitt 

levebröd, göra rätt för sig. Det har jag fått lära mig av min pappa som har kommit på 60-talet. 

Som gästarbetare när Sverige tog emot gästarbetare från Turkiet, Grekland och Italien.” 

 

Hon vill inte flytta från Tensta trots att hon menar att det finns många problem. Hon 

beskriver istället hur det är viktigt att inte ge upp, att fortsätta kämpa.  

 

”Jag skulle inte kunna flytta och bo i stan eller någon annanstans, det skulle jag inte klara. För 

då kommer jag sakna den här gemenskapen och kontakten med mina grannar och mina 

vänner, förstår du? Det skulle jag inte klara, som en robot. Komma hem och gå komma hem 

och gå, utan att träffa någon. […] Mina ungdomar säger; mamma, flytta härifrån, flytta 

härifrån. Nej säger jag, jag vill inte flytta, jag vill kämpa, jag vill jobba för att förbättra 

Tensta, för att Tensta är jättefin ställe att bo med, jag är jättenöjd med allt det här 

mångkulturella.” (Yildiz, 58 år). 

 

Fatima, 55 år 

Fatima är född i Syrien och har bott i Sverige sedan 1993. Hon har bott mer än 15 år i 

Tensta. Hon är skild med två barn. Fatima riktar kritik mot ett hårdnat politiskt klimat 

i Sverige som hon kopplar globalt till alla kapitalistiska länder.  

 
Hur beskriver hon sin vardag? 
 

”Här i Sverige, just nu, jag är jätteorolig hela tiden, jag glömmer mycket, jag är besviken, 

eftersom jag har kämpat mycket i Sverige, jag har två barn, men tyvärr, vi kan inte säga att 

eftersom jag är invandrare det händer med mig så, men nu, reglerna i Sverige, den här 

regeringen, dom har dåliga beslut, eller lagar, emot hela befolkningen i Sverige, inte bara mig 

som är invandrare. Till exempel när jag ramlade, jag halkade och ramlade när jag var på väg 

från jobbet, jag hade ont. Läkaren vägrade skriva till mig att jag behöver vila hemma. 

Arbetsgivaren hon sparkade mig, eftersom hon visste att jag var sjuk jag kunde inte hjälpa 

henne. Jag jobbade som personlig assistent, städare, hemtjänst, jag jobbade som barnskötare, 

fick jag utbildning som barnskötare, vårdare, också fick jag utbildning här, jag gick kurser 

och så. Men nu känner jag mig ingenting, jag gjorde ingenting, jag kunde inte fortsätta och 

studera i universitetet, mina förhållanden var jättesvårt på grund av skilsmässa. Nästan tio år 

jag är skild, ensam, pappan till mina döttrar han bryr inte sig, han hjälper inte, med pengar 

eller ansvaret.” 
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”Tyvärr, samhället i Sverige är, eller alla kapitalistländer, de tänker på människan, människan 

är pengar. Om man har pengar, människan har värde, är värd. Om man har inte pengar, och 

hur kommer pengarna? Genom jobb. Om man har jobb det betyder att man, ja jag accepterar 

den här människan, jag visar respekt. Den här människan tillhör vilken status. Om man 

förlorar sitt jobb, förlorar pengarna, ska man gå ut ur samhället? Människan är samma 

människa, om man har pengar eller inte pengar. Men tyvärr, vi kan inte visa respekt till 

människor, utan att man har jobb. Och när jag söker jobb och jag hittar inte jobb, jag får 

socialbidrag, jag känner att jag går till socialen och jag tigger, från socialen. Jag känner att 

min mänsklighet blir på marken.” 

 

Vilka förhållningssätt hittar hon för att hantera vardagen och hur visar det på 

självständighet, gemenskap, engagemang och motstånd? 

 

”Jag undervisar svenska, för analfabeter.  Gamla kvinnor som kan inte deras språk eller 

svenska. Och jag undervisar arabiska. Under helgen, lördag och söndag, undervisar jag också 

andra kvinnor och barn. Jag ger de lite historia, arabiska, läxhjälp, de får läxhjälp av mig, 

ungdomarna. Jag känner mig att jag är stark kvinna. Jag är inte så svag. Om en svensk kvinna 

stirrade mig och blev rädd av mig, det påverkar inte mig. Jag säger inte: stackars jag, nej, jag 

säger stackars hon, hon har inte bra kunskap. Det här jordklotet är till alla människor. 

Människan har rätt att leva vartsomhelst. Hon har inte rätt att stirra mig och säga: gå härifrån. 

[…]	   Jag vet inte… jag förlåter dom. Dom som stirrar eller gör elaka saker mot oss, jag 

förlåter dom. Man kan inte säga att dom förstörde mitt liv, mitt liv förstördes på grund av 

flera saker, inte bara att jag känner mig utanför eller inne i samhället. 

 

Amina, 23 år 

Amina är född och uppvuxen i Tensta och studerar på folkhögskola. Hennes föräldrar 

är födda i Irak och Algeriet och berättelsen rör sig framförallt kring att vara från 

Tensta. Hon beskriver sin upplevelse av att bo där men även de reaktioner hon får 

från omgivningen. 

 

Hur beskriver hon sin vardag? 

 

”Ska man va helt ärlig så är det ju, det är ju lite småjobbigt att vara kvinna med 

invandrarbakgrund i Tensta. Då är det verkligen, du ska sitta och tänka, det du har på dig 

innan du går ut. Folk kommer prata, skapa ett rykte. Asså det är jättetråkigt att det är så, men 

det är verkligen så. Mina föräldrar dom är inte stränga; det är sommar, ha shorts, ha linne! Det 
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kan du ha, men sen det är verkligen, du vet hur folk tycker och tänker och hur dom snackar. 

Ens föräldrar bryr sig inte, men du ska tänka på vad dom andra säger! Och då smutskastar 

dom dina föräldrar, asså det är verkligen komplicerat. Så man blir trött på det. Så det är det 

enda sköna, om man skulle lämna Tensta, då skulle man inte behöva tänka på det.” 

 

Hon beskriver hur många som bor utanför Tensta har en negativ bild av området. 

 

”Det är ju inte så att alla som bor här är kriminella, att alla som bor här gör inbrott. Vi som 

bor i Tensta blir också utsatta för det, men jag tror inte att dom märker det, det känns som om 

dom tror att vi hör ihop, att vi gör det tillsammans på något konstigt sätt. […] Jag vet inte hur 

dom tänker, jag tror faktiskt att det är media som påverkar alla människor. Den är typ 

djävulen i det hela. Jag har aldrig läst nånting bra om Tensta. Förutom när det kommer 

politiker och sånt till Tensta, eller när kungafamiljen kommer på besök. Annars nej. […] Så 

om jag ska tänka det här med utanförskap, det är verkligen att dom utanför Tensta ser ner på 

folk som bor i Tensta på grund av det här att dom hör så mycket negativt, så tänker jag när jag 

hör ordet utanförskap.”  

 

Vilka förhållningssätt hittar hon för att hantera vardagen och hur visar det på 

självständighet, gemenskap, engagemang och motstånd? 

 

”Asså, utanförskap, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det men, asså jag känner också lite 

gemenskap när man bor här. För asså om man skulle åka i stan och man ser några som bråkar, 

det är inte ofta man skulle lägga i sig, men för någon vecka sen så åkte jag förbi en 

busshållplats, så såg jag, det var säkert tio ungdomar som var tolv, elva år. Och man ser det, 

det är jätte många som går förbi. Jag åkte förbi, så såg jag dom och så stannade jag upp och 

jag ba sluta. De höll på att bråka och slå ner en kille i samma ålder. Jag känner att jag kunde 

göra det på den situationen för att, men jag tror inte jag skulle våga om jag var inne i stan och 

lite äldre. Jag tror inte jag skulle våga lika mycket. Där, eftersom Tensta är så litet, så känner 

man nästan alla. Så man kände typ hans bror eller syster eller dens föräldrar, så man vågar 

ändå lägga i sig. För det är såhär jag vet vem din mamma är, lägg av! Jag vet vem din bror 

är.” 
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Analys och slutdiskussion 

 

Det blir tydligt genom uppsatsen och ur ett postkolonialt feministiskt synsätt 

presenterat av De los Reyes (2011) och Mohanty (1988 & 2003) att det rör sig om två 

olika berättelser från två olika perspektiv som berättas utifrån helt olika 

förutsättningar. Dels är det den politiska diskursen kring utanförskap och 

utanförskapsområden och dels är det kvinnornas egna berättelser. Trots att 

kvinnornas berättelser i själva verket är fem olika berättelser representerar de, inom 

det postkoloniala feministiska perspektiv som Mohanty (1988 & 2003) och De los 

Reyes (2011) beskriver, ”de andras” röster. De ger uttryck för sin bild, sitt perspektiv 

av att leva i ett område som Tensta, medan den bild som utanförskapsbegreppet ger är 

formad av en vit manlig maktelit och medelklass som tar sig rätten att beskriva hur 

”de andra”, bland annat dessa kvinnor, är och lever. Ur detta maktgivna koloniala 

perspektiv ses ”invandrarkvinnor”, trots att de är födda i Sverige som ”tredje världens 

kvinnor”. Mohanty (2003) menar att kvinnor från ”tredje världen” ofta ses som en 

homogen och odifferentierad grupp och som offer för sin ”kultur” och för ”vår” 

eurocentriska historia, vilket alltså är ett vanligt synsätt i ett postkolonialt samhälle. 

Detta visas tydligt i utanförskapets retorik som enligt Davidsson (2010) beskriver 

människor i ”utanförskapsområden” som en passiv homogen grupp. På så sätt är 

utanförskapsbegreppet inte skapat eller definierat av de som sägs vara i utanförskap, 

utan är skapat av de som själva inte anser sig vara i utanförskap, men som ändå 

definierar hur dessa ”andra” människor är. Utanförskapsbegreppet och det politiska 

samtalet kring termen kan ses som en standardberättelse utifrån De los Reyes (2006) 

formulering av standardberättelsens makt. Hon menar att en standardberättelse är en 

föreställning om en grupp människor, oftast formulerad av den elit som besitter en 

maktposition i samhället. Standardberättelsen blir den rådande berättelsen om denna 

grupp, utan att de själva kommer till tals. På så sätt osynliggörs berättelsens 

komplexitet och diversitet och tillåter i sin tur diskriminering av de som inte får tala. 

Utanförskapsbegreppet är en standardberättelse då det ger en bild av en grupp 

människor – de i utanförskap, eller de i utanförskapsområden – vilka associeras med 

negativa känslor, ensamhet, att vara utanför, samtidigt som det enligt Davidsson 

(2010) kopplas ihop med att vara arbetslös och passiv i ”invandrartäta” förorter eller 

utanförskapsområden. Denna bild har skapats av makteliten, lanserats av 

alliansregeringen, och är den berättelse som syns och hörs i Sverige idag. Samtidigt 
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osynliggörs ”de andras” röster, som kvinnornas berättelser i denna uppsats, eller alla 

typer av motstånd mot denna bild. Detta är standardberättelsens makt som vidare 

skapar ett typ av konsensus kring hur institutioner och individer har rätt att 

diskriminera vissa människor. I kvinnornas berättelser blir detta tydligt då många 

beskriver att de blir utsatta för det som Alinia (2009) kallar vardagsrasism och 

bekönad rasism.  Hon menar att den vardagsrasism som många ”invandrare” i väst 

möter beror på koloniala föreställningar som lever kvar och som fortsätter 

reproducera idén om invandrare som underordnade ett vitt nationellt ”vi”. Det 

politiska samtalet kring utanförskap syftar alltså till att beskriva hur människor i 

förorter är och vilka egenskaper dessa människor har, vilket visar på en essentiell syn 

på kultur, etnicitet, kön och klass som ständiga egenskaper vilka stänger ute 

”minoriteter” från vad Ålund (2000) beskriver som en föreställd nationell gemenskap. 

Hon menar att nationella gemenskaper endast är föreställda, ofta manliga, nyuppfunna 

(gamla) traditioner som syftar till att hålla ihop ”ett” folk men istället delar upp 

samhället i ”vi och dem” och exkluderar ”de andra” som inte hör till. Dessa 

värderingar vilar på ett kolonialt arv där den vita majoriteten i västvärlden eller 

”centrum” tar sig rätten att diskriminera och underordna ”de andra”, de i ”periferin”, 

vilket tydligt uttrycks genom införandet av ett begrepp som utanförskap. Dessa 

människor är då inte bara ”de andra” utan är som Alinia (2009) beskriver det både 

fysiskt och mentalt utanför, fast i stadens periferi, utanför majoritetens mentala 

centrum, i ständigt utanförskap. Detta betyder att de som har skapat och reproducerar 

standardberättelsen är oantastliga, ständigt innanför, i centrum, och kan skydda sig 

bakom det osynliga ”innanförskapet” som de därför inte är intresserade av att 

definiera. 

 

Den berättelse som ger motstånd mot standardberättelsen är kvinnornas berättelser. 

Det är alltså inte en berättelse, utan flera olika som skildrar en del av den diversitet 

som några kvinnors röster från en förort beskriver. Det är deras perspektiv, där ett 

begrepp som utanförskap är ointressant just därför att det inte är skapat av de och de 

inte varit med och definierat det. Kvinnorna synliggör istället den rasism och sexism 

de utsätts för i vardagen där andra behandlar de som annorlunda. Samtidigt kritiserar 

de det ”svenska samhället” som många av de beskriver som robotliknande och kyligt 

där det inte finns utrymme för känslor. De visar på den komplexa föränderliga 

transkulturella gemenskap som skapas i Tensta, där språkkunskaper, engagemang och 
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kulturell kompetens utvecklas. De visar genom sina olika berättelser på den 

heterogenitet och diversitet som finns där essentiella analyser av samhället inte går att 

använda. I motsats till utanförskapsbegreppet eller standardberättelsens tanke om en 

nationell gemenskap där de som inte får vara med i ”innanförskapet” är i 

”utanförskap” visar kvinnornas berättelser på andra typer av gemenskap och 

tillhörighet. Olsson (2000) menar att tanken om nationell gemenskap som bästa form 

för integration slås omkull då en transkulturell identitet som skapas i multikulturella 

områden suddar ut nationell tillhörighet. Många av kvinnornas berättelser handlar just 

om en annan typ av tillhörighet än att bli ”svensk”, vilket enligt Kamali & De los 

Reyes (2005) ändå är en omöjlighet då de som ”invandrare” enligt definition står 

utanför begreppet. För Maria handlar det om att hitta en egen muslimsk identitet: 

”Jag kan vara halvsvensk jag kan vara halvarab jag kan vara det jag vill vara. 

Muslim också och jag visar det jag är. Och folk vet nu i alla fall att aha du är född 

här, du är muslim, jag behöver inte vara invandrare, jag behöver inte vara nånting, 

jag kan vara mig själv.” (Maria, 18 år). För Souriya finns det inget direkt åtråvärt i att 

uppfylla några slags ”svenska” normer om hur man ska vara som kvinna i Sverige. 

Istället väljer hon sin egen väg, riktar knivskarp kritik mot standardberättelsen om vad 

kvinnlig frihet är och säger ”frihet är att man får uttrycka sig själv, tycka vad man 

vill. Ok, det kan vara för dig att gå ut i bikini, men det kan också vara för vissa 

personer att gå ut med hijab. Eller att säga; jag gillar inte presidenten. Så vissa 

tolkar frihet som något annat, och jag tycker också att i Sverige folk tolkar frihet på 

helt andra steg, helt andra grejer, innanför lådan.” (Souriya, 17 år). Med andra ord 

ger Souriya uttryck för en postkolonial feministisk kritik av standardberättelsen om 

vad en fri kvinna är som enligt De los Reyes (2011) och Mohanty (1988 & 2003) är 

formad ur ett vitt medelklass perspektiv. Yildiz och Fatima berättar hur deras 

engagemang i mångkulturellt ideellt arbete med andra kvinnor skapar gemenskap och 

tolerans. Att det bor människor som härstammar från över 100 olika länder på en liten 

yta som Tensta bidrar till förståelse, kunskap om olika länder, olika språk, och som 

Ålund (2000) uttrycker det: kulturella korsningar som skapar nya identiteter och nya 

solidariteter. Amina menar att hon i Tensta ingriper och agerar i situationer där någon 

är utsatt, vilket hon inte skulle göra inne i stan. Hon menar att det finns en gemenskap 

och en solidarisk tanke om att ställa upp som till stor del beror på att människor växt 

upp tillsammans och bor nära varandra vilket också beskriver den bild av förorter som 

Törnquist (2001) ger. Han menar att förorten istället för att ses som ett 
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utanförskapsområde kan ses som en liten by eller ett lokalsamhälle, där det i likhet 

med andra små samhällen i Sverige, lyfts fram mer positiva begrepp som gemenskap 

och lokalt engagemang eftersom människor känner varandra på grund av geografisk 

närhet. Sernhede (2002) skriver om hur unga i förorten skapar egna ”innanförskap” 

och gemenskaper på grund av det utanförskap de känner. Däremot finns ingen 

antydan i kvinnornas berättelser att det handlar om att något slags utanförskap skulle 

vara drivmotor för att skapa egna gemenskaper som ett motstånd mot 

majoritetssamhället. Detta kan delvis bero på att många studier, inklusive Sernhedes, 

som studerar ”förortskultur” gör det utifrån intervjuer med unga män, och skapar en 

bild av förorterna som bestående av frustrerade stenkastande ungdomar som själva 

drar sig undan från ”samhällets normer”. Denna bild verkar ha tryckt undan multipla 

perspektiv och i synnerhet kvinnors röster i det postkoloniala Sverige. Souriya anser 

att hon är rebell men på sitt eget sätt: ”Man behöver inte värsta bränna en bil eller 

nånting. Bara genom att visa, jag tar på mig annorlunda än vad affärerna eller tv:n 

säger, det här är rebell tycker jag.” (Souriya 17 år). Kvinnornas berättelser visar även 

på en enligt de självklar självständighet och självsäkerhet vilket slår hål på bilden av 

kvinnor i förorter som passiva offer som Mohanty (2003) menar är en vanlig 

berättelse om kvinnor och som Davidsson (2010) menar att diskursen kring 

utanförskapsbegreppet förmedlar. Fatima beskriver flera gånger hur hon är stolt över 

sig själv och känner att hon har lika stor rätt att få leva och vara i Sverige som någon 

annan: ”Jag känner mig att jag är stark kvinna. Jag är inte så svag. Om en svensk 

kvinna stirrade mig och blev rädd av mig, det påverkar inte mig. Jag säger inte: 

stackars jag, nej, jag säger stackars hon, hon har inte bra kunskap. Det här jordklotet 

är till alla människor. Människan har rätt att leva vartsomhelst. Hon har inte rätt att 

stirra mig och säga: gå härifrån.” (Fatima, 55 år). Den vardag som kvinnorna 

beskriver visar på den vardagsrasism och bekönade rasism som Alinia (2006) 

beskriver. Maria berättar om en gravid vän som hade sjal och blev slagen i magen och 

säger: ”Och sen tror folk att muslimer är terrorister, dom förstör samhället, men den 

här kvinnan som slog en bebis i magen, är hon inte terrorist? Vad är hon då? Jag är 

bara rädd att nån ska, vid tåget, putta in oss innan tåget kommer. Så vi måste vara 

extra försiktiga, och det är jättesvårt att försöka leva försiktigt i sitt hemland där man 

är född och uppvuxen.” (Maria, 18 år). Yildiz går rakt på sak och uttrycker sin 

frustration över att hennes barn blir diskriminerade på arbetsmarknaden: ”Tyvärr så 

måste jag säga att det här är ett land med en dold diskriminering, hat, invandrarhat, 
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rasism finns överallt, inte alla, men det finns.” Kamali & De los Reyes (2005) 

beskriver den strukturella diskrimineringen på till exempel arbetsmarknaden som 

skapat av tanken om ett ”vi” och ”dem” samhälle där svenskhet är ”vi” och 

”invandrarna” är ”de andra”. Författarna menar att det är omöjligt för ”de andra”, att 

bli en del av ”svenskheten” eftersom de per definition står utanför begreppet. Istället 

blir svenskheten en antaget åtråvärd och priviligierad ställning; en språklig, historisk, 

värdemässig homogen gemenskap, som i första hand ska ta del av samhällets resurser. 

Denna essentiella, tidlösa gemenskap hotas av ”de andra” vilket betyder att ”de 

andras” rätt till samma rättigheter som ”vi”, kan ifrågasättas när som helst, och det är 

då enkelt att särbehandla grupper. Men poängen i kvinnornas berättelser blir just hur 

de hanterar förtryck, diskriminering, rasism och sexism, vilket visats genomgående i 

analysdelen och blir tydligt i den andra frågeställningen:  ”Vilka förhållningssätt 

hittar de för att hantera vardagen och hur visar det på självständighet, gemenskap, 

engagemang och motstånd?” där kvinnornas berättelser visar på just dessa 

förhållningssätt, och där de i motsats till den bild som utanförskapsbegreppet 

förmedlar inte låter sig tryckas ner till passiva offer utan istället hjälper varandra i den 

transkulturella gemenskapen, visar styrka och mod och riktar stark kritik mot vissa 

önskvärda normer i ett ”svenskt” samhälle, som de inte alls är intresserade av att 

”anpassa” sig till.  

 

Genom att föra samman och låta båda dessa berättelser mötas, dvs standardberättelsen 

om utanförskap och kvinnornas berättelser, bryts många stereotypa föreställningar om 

”människor i utanförskap” upp. Stereotypa bilder som skapats och bibehållits av 

standardberättelsen om utanförskap. Kritiken mot begreppet är egentligen inte den 

mer uppenbara kritik som går att säga om hur begreppet enligt Stigendal (2012) bidrar 

till ett ”vi och dem” samhälle där orsaker till utanförskap osynliggörs och allt fokus 

läggs på individens ansvar eller att media enligt både kvinnornas berättelser och 

Pajnik (2003) förmedlar och sprider en negativ bild av ”förorten”. Istället bidrar den 

postkoloniala analysen till att sprida ljus över vem eller vilka det är som faktiskt 

lanserar ett begrepp som utanförskap och det faktum att termen kan användas utan att 

direkt ifrågasättas beskriver ett individualistiskt hårdnat samhälle med det som Ålund 

(2000) beskriver som en ”föreställd nationell gemenskap”. Detta bevisar att vi lever i 

ett postkolonialt samhälle, där kolonialismens arv och mentala föreställningar om 

västerländsk överhet råder och där framförallt kvinnor från ”tredje världen” 
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fortfarande ses som underordnade och mindre värda. Och det är just denna mentala 

kolonialism som alliansregeringen står för då de lanserar ett begrepp som utanförskap. 

Det postkoloniala perspektivet och kvinnornas berättelser beskriver ytterligare hur 

nationalstatens gemenskap spelat ut sin roll i ett globaliserat transkulturellt samhälle 

samtidigt som det koloniala arvet och tanken om nationalstater blir den retorik som 

förespråkare för en essentiell syn, som utanförskapsbegreppet representerar, håller 

fast vid för att kunna utöva makt mot ”andra” i ett uppdelat samhälle. Men det är 

kvinnornas berättelser som förmedlar ett motstånd mot standardberättelsen, det 

koloniala synsättet och därmed utanförskapsbegreppet och trots att de även beskriver 

problem och svårigheter lyser deras berättelser starkast av engagemang, gemenskap, 

självständighet och motstånd.  

 

Slutligen är det ur ett postkolonialt perspektiv återigen viktigt att uppmärksamma min 

position som vit västerlänning. Det har under arbetets gång många gånger krävts att 

jag fått vända på hela min världsbild, att verkligen försöka se ”verkligheten” ur olika 

perspektiv, vilket har varit en stor utmaning och fått mig att omarbeta uppsatsen 

otaliga gånger. Jag vill även uppmärksamma att jag som student och forskare i 

uppsatsen endast delgett kvinnornas berättelser. Jag försöker inte påstå att deras röster 

på detta sätt uttrycks på deras villkor, utan de är anpassade till ett akademiskt format 

som i sig kan osynliggöra deras röst. Jag tror att det för framtida studier är viktigt att 

kunskap synliggörs på andra villkor. Trots att en narrativ metod kan bidra med 

kunskap mer på kvinnornas villkor skulle andra metodologiska perspektiv där 

kvinnorna själva är delaktiga både i insamling, skapande av kunskap samt det 

slutgiltiga resultatet eventuellt kunna bidra till social förändring. 
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