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Förord 
 
För assyrier i Sverige har flytten från våra hemländer varit en snabb resa i både tid 
och rum. 
Assyrierna har under den resan genomgått en stor förändringsprocess framför allt 
det gäller de sociala, kulturella, ekonomiska och politiska förhållandena. 
 
Den assyriska föreningsrörelsen har haft en betydelsefull roll för den assyriska folk-
gruppen i Sverige de senaste 30 åren. Föreningarna har varit en naturlig mötesplats 
för assyrier i alla åldrar.  
Verksamheten blomstrade och många engagerade sig i föreningarnas styrelser för att 
genomföra aktiviteter av olika slag; allt från de kulturella till de sportliga. Ett assy-
riskt riksförbund (ARS) bildades och kort tid därefter bildades två sidoorganisation-
er, assyriska kvinnoförbundet (AKF) och assyriska ungdomsförbundet (AUF). Dessa 
förbund har som syfte att stärka den assyriska identiteten, utveckla det assyriska kul-
turarvet och öka assyriernas inflytande och delaktighet i det svenska samhället. 
 
AKF ser efter mer än 25 år av arbete och engagemang ett mönster som dominerar i 
de flesta föreningar och förbund. De tunga posterna i styrelser och andra förtroende-
uppdrag innehas till största del av män. AKF har sedan den grundades arbetat för att 
stärka den assyriska kvinnas position i samhället och synnerhet i föreningsrörelsen. 
Detta är även utgångspunkten i projektet Jämställdhet nu! som AKF initierade år 
2006 med syfte att inkludera allt fler kvinnor i de beslutsfattande positionerna i den 
assyriska föreningsrörelsen och att utveckla verksamheten så att den passar alla, 

oavsett kön och ålder. 
 
En rapport genomfördes under första fasen i projektet Jämställdhet nu! med syfte att 
användas för synliggöra de ojämställda strukturerna i den assyriska föreningsrörel-
sen. Under projektets andra fas arbetade AKF med att öka kunskapen om jämställd-
het. Detta genom att skapa debatt och föra dialog med olika  grupper inom den assy-
riska föreningsrörelsen med mål att utveckla metoder som ska resultera i åtgärder för 
att förändra attityder, verksamhet och organisationsstruktur. 
 
AKF har modet att synliggöra problemen och vill att kvinnor och män tillsammans 
ska arbeta för att förändra attityden att mannen utgör normen. Många kvinnor och 
män har visat förståelse och beundran för AKF:s mod att lyfta fram frågan.  AKF 
menar att jämställdheten  uppnås genom idogt arbete som inkluderar både kvinnor 
och män och vill med detta betona vikten av uppföljning och kontinuitet av jäm-
ställdhetsarbetet i den assyriska föreningsrörelsen. 
 
 
Avslutningsvis, vill jag tacka hela styrelsen för sitt mod och engagemang i det här 
arbetet. Ett tack till Berolin Deniz som har arbetat med rapporten, Ninve Dallalchi 
som samordnat och Ullrika Eklund som hållit i seminarierna för metod utveckling. 

 
Yaldez Oussi 
Ordförande för Assyriska Kvinnoförbundet (AKF) 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
I Sverige är det övergripande målet för jämställdhetspolitik att kvinnor och män 
skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Att kvinnor inte del-
tar på lika villkor som män och hindras från att nå maktfyllda positioner och 
högre befattningar är vanligt i många olika slags organisationer både i och utan-
för Sverige. Detta är inte på något sätt unikt för assyriska föreningar och organi-
sationer men icke desto mindre ett problem som vi kan blunda eller skjuta ifrån 
oss ansvaret för. Tvärtom, i och med ett sjunkande medlemsantal och på flera 
håll minskat intresse för de assyriska lokalföreningarna och riksförbunden, är det 
av största angelägenhet att identifiera de hinder som kvinnor och tjejer stöter på. 
Genom att synliggöra dessa hinder kan vi konstruktivt med långsiktiga mål ar-
beta fram metoder för att avvärja hindren och öka kvinnors delaktighet och in-
flytande i assyriska lokalföreningar och förbund. 
 
Assyriska kvinnor och tjejer är aktiva i den assyriska föreningsverksamheten i 
Sverige, de är på intet sätt passiva medlemmar. Vi ser det på lokal nivå och vi ser 
det framförallt i lokalföreningarnas ungdomssektioner. Kvinnor har stort engage-
mang och deltar aktivt i det praktiska föreningsarbete men deras engagemang 
återspeglas inte i de beslutsfattande församlingarna. Framför allt är kvinnor säll-
synta på ordförande– och kassörsposter både i lokalföreningarna men framförallt 
i förbundsstyrelserna, såväl i Assyriska Riksförbundet, ARS, som i Assyriska 
Ungdomsförbundet, AUF. 
 
1.1.1 Syfte 
Som ett första steg i ledet att åstadkomma förändring på den punkten har Assy-
riska kvinnoförbundet (AKF) initierat denna undersökning. Syftet med undersök-
ningen är således att kartlägga könsfördelningen i de assyriska förbunds– och 
lokalföreningsstyrelser samt att belysa den skeva könsfördelningens bakomlig-
gande orsaker. Den här rapporter har genomförts inom ramen för  projektet 
Jämställdhet nu! som drivs av AKF.   



1.2 Disposition 
Denna rapport består av två studier. I den första som är av kvantitativ art har jag har kartlagt de 
assyriska lokalföreningarnas och riksförbundens styrelser. I studien ingår 20 lokalföreningar 
och 11 ungdomsstyrelser. Riksförbundsstyrelserna redogörs för från och med deras bildande. 
Här redovisas könsfördelningen i de olika församlingarna och närmare vilka poster som kvin-
nor befinner sig på. Den andra studien är en kvalitativ intervjustudie genomförd med 17 perso-
ner där den skeva könsfördelningen och de orsakande mekanismerna diskuteras mer ingående. 
Rapporten är disponerad på fem kapitel. Det inledande kapitlet innehåller en bakgrundsbeskriv-
ning och rapportens syfte. I kapitel två diskuterar jag metodval och tillvägagångssätt, främst för 
intervjustudien. Där görs även en reflektion över metodens styrkor och svagheter. I kapitel tre 
presenteras kartläggningens resultat i grafisk form och därefter i kapitel fyra redovisar jag inter-
vjustudiens resultat. Kapitel fyra är indelat i tre avsnitt där första avsnittet redogör för varför 
intervjupersonerna anser att det skeva könsfördelningen bör utjämnas. I det andra avsnittet pre-
senterar jag de orsaker som intervjupersonerna anser ligger bakom kvinnors lägre delaktighet. I 
det tredje avsnittet redogör jag för de hinder som jag har kunnat skönja utifrån intervjupersoner-
nas utsagor. Det femte och sista kapitlet innehåller sammanfattande kommentarer. Allra sist i 
rapporten återfinns litteraturtips och en bilaga med den intervjuguide som jag har använt under 

intervjuerna.  
 
2 Metod 
 
2.1 Urval och tillvägagångssätt 
Inom ramen för Projekt Jämställdhet Nu! har jag gjort en kartläggning över kvinnor och män i 
den assyriska föreningsverksamheten. För att förstå vilka svårigheter kvinnor stöter på där har 
jag genomfört en intervjustudie med 17 personer vilka har rik erfarenhet av den assyriska före-
ningsverksamheten i Sverige. Intervjupersonerna är strategiskt utvalda för att få både spridning 
och täckning”. De är spridda geografiskt på de orter som det finns assyriska lokalföreningar. De 
är även spridda med avseende på ålder, position, styrelsepost samt tidsperiod och nivå för enga-
gemanget. De flesta intervjupersonerna är vid tidpunkten för intervjun aktiva, några har dragit 
sig tillbaka, och ytterligare har några dragit sig tillbaka en tid och har sedan återupptagit sitt 
ideella arbete i föreningen . Av de 17 intervjupersonerna är 12 kvinnor och 5 män. Intervjuper-
sonerna åldrar ligger mellan 20 och 55 år och jag låter ”äldre” beteckna personer över 36 år och 
”yngre” personer de som är 36 år eller yngre. Samtliga intervjuer utom en genomfördes oktober 
till december 2006, den sista intervjun genomfördes i januari 2007. Intervjuerna har ägt rum på 
olika platser, ofta i intervjupersonens eget hem, men ibland på caféer eller på intervjupersonens 
arbetsplats. 
 
Den främsta styrkan med samtalsintervjuer som datainsamlingsmetod är att den lämpar sig bra 
när vi vill försöka förstå vilka mekanismer som ligger bakom kvinnors lägre deltagande och 
männens överrepresentation. Metoden ger mig även möjlighet att registrera svar från intervju-
personerna som jag på förhand inte kunnat förutse eftersom varje intervjuperson har sin unika 
erfarenhet att delges oss. Inför intervjustudien utformade jag en intervjuguide. Frågorna i 
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guiden är av olika karaktär. Några av dem är direkta frågor kring kvinnors delaktighet och 
eventuella hinder medan andra mer allmänt behandlar kvinnor och män och ytterligare några 
frågor berör specifikt den enskilda intervjupersonens erfarenheter av föreningsarbetet. Genom 
att ställa både direkta och indirekta frågor under en intervju erhålls ett rikt underlag för ana-
lys. Några frågor skiljer sig mellan den intervjuguide som jag använt för männen och den som 
jag använt för kvinnorna men under intervjuernas gång berördes samma områden och teman. 
 
Under intervjuerna har jag följt en intervjuguide men låtit intervjupersonen tala relativt fritt 
om de erfarenheter och iakttagelser som denne har gjort under sin tid som aktiv i den assy-
riska föreningsverksamheten. Intervjuguiden återfinns som bilaga i slutet på rapporten. Jag 
har följt intervjuguidens frågor för att de olika intervjuerna ska behandla samma frågor men 
även varit öppen för intervjupersonernas spontana reflektioner och låtit dem prata utan att av-
bryta när de har valt att gå in på sidospår. 
 
Varje intervju har tagit ungefär en timme i anspråk. Samtalen har spelats in på band som jag 
avlyssnat och transkriberat. Därefter har jag sökt mönster och systematiserat materialet i te-
man som är relevanta för studiens syfte, nämligen varför andelen kvinnor på de högre makt-
positionerna är så låg och vilka hinder eller mekanismer som kan tänkas orsaka detta. Jag har 
-  på förhand -  valt att inte ange intervjupersonernas namn, exakta ålder, bostadsort eller po-
sition då jag anser att det inte är av relevans för studiens syfte. Samtliga intervjupersoner har 
väldigt öppenhjärtligt delat med sig av sina erfarenheter och av forskningsetiska skäl låter jag 
dem vara anonyma i rapporten. Då syftet med denna studie är att synliggöra att kvinnor deltar 
på andra vilkor än män anser jag att den samlade bilden illustrerar detta tillräckligt. Jag vill 
här passa på att tacka mina intervjupersoner för era generösa berättelser, utan er hade detta 
projekt varit omöjligt att genomföra. 
 
2.2 kritisk reflektion över den valda metoden 
Samtalsintervjuer är som vetenskaplig metod väl beprövad och lämpar sig väl vid studier av 
kvalitativ art. Vid all analys av vår omvärld och människorna i den är givetvis en kritisk re-
flektion över den valda datainsamlingsmetoden på sin plats. En viktig aspekt att förhålla sig 
till är huruvida undersökningen kan tänkas medföra negativa konsekvenser för de medver-
kande. Kanske har intervjun medfört att intervjupersonen börjat ifrågasätta sig själv, sin för-
måga och sina beslut. Det kan också tänkas att intervjupersonernas berättelser medför sankt-
ioner från omgivning med mera. flera av intervjupersonerna har dock uttryckt motsatsen. De 
har tagit emot mig väl och sagt att de gärna vill hjälpa till i arbetet mot att synliggöra de mek-
anismer som gör att kvinnors andel på beslutsfattande positioner är låg. Samtliga har sagt att 
de positivt inställda till studien och välkomnar initiativet från Assyriska Kvinnoförbundet, 
AKF, att utröna varför kvinnor är färre än män på beslutsfattande poster. Detta gäller för kvin-
norna och männen i studien. 
 
En annan viktig aspekt att reflektera över är den specifika karaktär och de förutsättningar som 
en samtalsintervju har, inget samtal är förutsättningslöst och inget samtal äger rum i ett socialt 
vakuum. Det är en interaktion mellan två personer där både intervjuare och intervjupersoner-
na ingår i ett sammanhang där en rad sociala och psykologiska aspekter finns att ta hänsyn 
till. I det  
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här fallet är intervjuaren, jag, en ung assyrisk kvinna. Kanske hade intervjupersonerna valt 
att berätta andra saker om jag vore en äldre, icke– assyrisk man. Några av intervjuperso-
nerna har jag en personlig relation till eftersom jag själv är en del av mitt undersöknings-
fält. Detta kan ja haft olika effekter på intervjupersonerna. Jag upplevde att det inte ställde 
till problem för intervjuns äkthet utan snarare till intervjupersonerna hade stort förtroende 
för mig och studiens syfte. 
 
Ytterligare av relevans är att fundera över intervjupersonernas svar på mina frågor. I och 
med att jag har haft en intervjuguide att utgå från har jag styrt in intervjupersonerna på 
vissa teman.  
Vidare bör man även fundera över språkets betydelse och att vi som unika individer har 
olika förståelse av olika begrepp och deras innebörd. För att minimera risken för missför-
stånd har jag redan under intervjuns gång ställt frågor som ”har jag förstått dig rätt…?”. 
Varje intervju har avslutas med intervjupersonen får ta upp frågor eller teman som de tyck-
er behövs tilläggas. 
 
 I och med att många av intervjupersonerna har varit föreningsaktiva under en väldigt lång 
period (några av dem så länge som 20-30 år) måste vi betrakta det faktum att det inte är 
orimligt att intervjupersonerna kanske gjort efterkonstruktioner av vad som egentligen har 
ägt rum. Det kan fråga om skönmålning men även att intervjupersonerna har förträngt 
mindre behagliga upplevelser. Detta kan inte hjälpas eller kontrolleras, ty denna risk finns 
alltid då studier genomförs med människor som undersökningsobjekt. Man bör också hålla 
i minnet att vi alla som medverkar i projektet, såväl intervjupersoner som intervjuare, ingår 
i en specifik social och samhällelig kontext. Vi befinner oss i ett politiskt klimat där det är 
korrekt att vara för jämställdhet. Detta kan tänkas påverka intervjupersonernas svar och 
även min tolkning av deras svar då även jag är en del av deras kontext. 
 
Beträffande generaliserbarhet av studiens resultat, det vill säga att överföra resultat och 
slutsatser till en större population, finns vissa begränsningar då denna datainsamlingsme-
tod är av kvalitativ karaktär snarare än kvantitativ. Resultat vilar på 17 personers erfaren-
heter och iakttagelser under - för de flesta av respondenterna -  en långs tids engagemang i 
assyriska lokalföreningar och förbund. Resultatet fångar inte alla erfarenheter och tänkbara 
orsaker bakom den skeva könfördelningen men det ger oss en illustration av hur det är 
ställt i den assyriska föreningsverksamheten . 
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3 Resultat: karläggning 
 
3.1 Data och tillvägagångssätt 
Varje resa har sin startpunkt och för att få till stånd en förändring måste man börja med 
att konstatera hur utgångsläget ser ut. För att göra det har jag kartlagt könsfördelningen i 
de assyriska lokalförenings– riksförbundsstyrelserna. Därefter har jag studerat vilka sty-
relseposter kvinnorna befinner sig på. Allt detta åskådliggörs grafiskt i detta kapitel. ARS 
bildades som en paraplyorganisation 1977. AUF bildade egen styrelse första gången 
1984. sedan 1991 finns i ARS-styrelsen en varsin stol reserverad för en representant från 
kvinnoförbundet, AKF, som är underställt ARS, och ungdomsförbundet, AUF, som är ett 
självständigt förbund. 
1994 utvecklades ungdomsförbundets organisation på så sätt att årsmötet tillsätter utskott 
som arbetar med, för förbundet, centrala frågor och aktiviteter. Varje utskott har en ord-
förande. 
 
Till grund för kartläggningen ligger uppgifter och statistik som finns arkiverade på riks-
förbundets kansli samt uppgifter som jag erhållit från lokalföreningarna själva. I kart-
läggningen utgår jag från den styrelse som valts in under årsmötet/riksombudsmötet. Jag 
har inte tagit hänsyn till att det förekommer ledamöter som mitt under mandatperiod av-
säger eller byter post inom styrelsen. Jag har inte heller beaktat att mandatperiodens var-
aktighet varierar. I kartläggningen ingår ARS´s medlemsföreningar. Jag har valt att ute-
sluta intresseföreningar och passiva föreningar. De 20 lokalföreningar som jag har tittat 
närmre på och som vid tidpunkten för studien är medlemmar i riksförbundet är: 
 
Ishtarföreningen i Angered, Ashur Banipal-föreningen i Göteborg, Assyriska föreningen i 
Bergsjön i Göteborg, Assyriska föreningen i Eskilstuna, Assyriska föreningen i Helsing-
borg, Assyriska Föreningen i Järfälla, Assyriska Turabdinföreningen i Jönköping, Assy-
riska Babylonföreningen Jönköping, Mesopotamien kulturcenter i Linköping, Assyriska 
kulturföreningen i Norrköping, Assyriska kulturföreningen i Botkyrka, Assurföreningen i 
Norsborg, Bethnahrin Kulturförening i Botkyrka, Assyriska Namrodföreningen i Skövde, 
Assyriska föreningen i Spånga, Assyriska föreningen i Södertälje, Dolabani kulturför-
ening i Upplands Väsby, Assyriska kulturföreningen i Västra Frölunda, Assyriska ung-
domsföreningen i Örebro, Assyriska Hammarabi föreningen i Västra Frölunda. Av dessa 
föreningar har 11 stycken även ungdomsstyrelse. 

9 



3,2 ARS-Styrelse 
Vi börjar studera ARS-styrelsen könsfördelning. Andelen kvinnor är framräknad på hur 
många kvinnor och män som har valts in som ledamöter sammanslaget från 1977 till 
2005. I tabell 1 ser vi att andelen kvinnor är låg, endast 14 %. Vi ser även att när sup-
pleantposterna och de reserverade AKF-stolarna exkluderas minskar andelen kvinnor, 
vilket innebär att kvinnor oftare än män innehar suppleantposter. 

För att se om andelen varierat över tid åskådliggörs ARS-styrelsernas könfördelning 
från 1977 till 2005. I diagram 1 ser vi att andelen kvinnor ökar väldigt blygsamt över 
tid. Det vita fältet representerar kvinnor andel 14 %, och det svarta fältet visar män-
nens andel, 86 %. Från och med tidpunkt 9, det vill säga år 1991, som var det året man 
började reservera en stol för AKF finns under varje mandatperiod minst en kvinna när-
varande i styrelsen. Tidpunkt 15, det vill säga år 2001, är den enda gången riksförbun-
dets ordförandepost har innehafts av en kvinna.    

   Andel kvinnor i ARS-styrelsen inkl, AKF & AUF 

diagram 1 
1=1977-1978    2=1978-1979    3=1979-1981    4=1981-1983    5=1983-1985    6=1985-1987    7=1987-1989 
8=1989-1991    9=1991-1993*  10=1993-1995  11=1995-1997  12=1997-1999  13=1999-2000  14=2000-2001 
15=2001-2002**                        16=2002-2003  17=2003-2005  18=2005 
* reserverad AKF-stol införs     **Ordförande är kvinna 
10 



Diagram 2,3 och 4  visar att männens dominans blir större när suppleantposterna och de reserve-
rade stolarna räknas bort. Under vissa perioder är andelen kvinnor noll. 

diagram  2 

diagram 3 

diagram 4 
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Nu när vi vet andelen kvinnor, blir nästa steg att titta hur könsfördelningen ser ut inom 
varje styrelsepost. I diagram 5 ser vi att de blå staplarna som åskådliggör kvinnorna är väl-
digt små jämfört med de lila. Att männens staplar är högre än kvinnornas beror på att män-
nen totalt sett många fler än kvinnorna. Notera att posten kassör aldrig har innehafts av en 
kvinna. I stapeln ”Övriga ledamöter” är AKF– och AUF-representanter inräknade. Höjd 
motsvarar kvinnors och mäns andel i absoluta tal. 

diagram 5  

I diagram 6 åskådliggörs de olika styrelseposternas fördelning på de 30 kvinnor som funnits i ARS-
styrelser. Notera att dessa 30 inte är 30 olika personer eftersom en del personer är återkommande. Det 
är 19 olika kvinnor som suttit med i ARS-styrelsen.  

diagram 6 
 
 
 
12 
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3.3 AUF-styrelser och utskott 
I avsnitt 3.3 ska vi analogt studera ungdomsförbundets styrelser från 1984 till 2005. i tabell 
2 ser vi att andelen kvinnor är högre i ungdomsförbundet än i riksförbundet. Med supplean-
ter inräknade är andelen kvinnor 37 % och utan suppleanter är den lägre, 32 %. Vid kart-
läggning av utskottens medlemmar och ordförande är andelen kvinnor högre där än i för-
bundsstyrelsen, nämligen 45 % respektive 44 %. I utskotten och bland ordförandena har vi 
alltså ca hälften tjejer och hälften killar medan det i styrelsen är ca tredjedel tjejer och två 
tredjedelar killar. 

Åskådliggjort över tid, i diagram 7, ser vi att andelen kvinnor i AUF-styrelsen har varierat 
och till och med vid vissa tidspunkter nått över 50 %. Toppen nås vid tidpunkt 11. dvs år 
1995. Då består 70 % av styrelsen av kvinnor, tio år senare, 2005, är andelen kvinnor myck-
et lägre än genomsnittet för hela tidsperioden med blygsamma 20 %. Notera tidpunkt 10 
och 11, det vill säga 1994-1995, har AUF en kvinnlig Ordförande. Det är samma person 
båda åren. 
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I diagram 8 ser vi könsfördelningen inom varje styrelsepost. Notera att även i ungdomsför-
bundets styrelse är det ovanligt att kvinnor är ordförande och kassörer. Staplarna visar 
könsfördelningen i absoluta tal längs y-axeln. I diagram 9 ser vi hur kvinnorna fördelas på 
de olika posterna.  

Diagram 8 

Diagram 9 
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 3.4 Lokalföreningar  
I kapitlets sista avsnitt redogörs för de 20 lokalföreningarnas styrelsesammansättning 
samt för de 11 ungdomsstyrelserna. Samtliga föreningar är sammanslagna och redovisas 
”ihopklumpade”. I tabell 3 ser vi att i våra lokalföreningar är andelen kvinnor i styrelserna 
ungefär en tredjedel, precis som AUF-styrelserna. I de 20 lokalföreningar finns 58 kvin-
nor bland de 170 styrelseledamöterna. Kvinnorna tredjedel åskådliggörs av de blå staplar-
na i diagram 10. I diagram 11 redovisas könsfördelningen  inom respektive styrelsepost. I 
diagram 12 redovisas hur kvinnorna fördelas på olika posterna.    

diagram 10 
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diagram 11 

diagram 12 
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I de 11 ungdomsstyrelserna som finns är könsfördelningen väldigt jämn. Andelen kvinnor 
är dessutom lite högre än andelen män. I diagram 13 ser vi att det hos de unga är väldigt 
jämt fördelat mellan kvinnor och män på de olika posterna, även ordförande– och kassörs-
posten. 

diagram 13 

3.5 Sammanfattande kommentar 
 
Hur vi än vrider och vänder på siffror och diagram ser vi att kvinnorna är och har varit långt 
färre än männen i den assyriska föreningsverksamheten. Ju högre upp i hierarkin och åld-
rarna vi tittar desto massivare blir den manliga dominansen. Kvinnorna befinner sig oftare 
på suppleantposter, sällan eller aldrig på ordförande– kassörsposter i riksförbundsstyrelser-
na. Det är männen som innehar maktpositionerna. Kvinnornas andel är högre på lokal nivå 
och bland ungdomarna. De bakomliggande orsakerna är givetvis många och komplexa. I 
nästa kapitel redogörs för intervjustudiens resultat som hjälper oss förstå varför det råder en 
skev könsfördelning i assyriska föreningslivet  
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´4 Resultat; intervjustudie 
 
I detta kapitel presenterar jag de mest framträdande teman som jag kunna urskilja i det empiriska materi-
alet. Under intervjuerna har mängd intressanta diskussioner och tanke gångar framträtt.  
Jag har systematiserat intervjupersonernas svar i olika teman och belyser dessa med direkcitat från inter-
vjupersonerna för att läsaren ska få en god inblick i materialet. Som nämndes ovan väljer jag att inte låta 
intervjupersonerna framträda med namn eftersom jag anser att den samlade bilden är mer intressant att 
presentera än vad varje enskild person har sagt. Jag fokuserar på de diskussioner som är mest relevanta 
för projektets syfte, det vill säga vilka hinder och problem som står i vägen för att uppnå ett jämställt as-
syriskt föreningsliv. Många av intervjupersonerna har pratat varmt om sitt engagemang och alla positiva 
erfarenheter som de bär med sig från föreningsarbetet. Jag väljer dock att inte återge dessa i rapporten 
utan fokuserar på de mekanismer och hinder som står i vägen för att kvinnor ska kunna delta på lika vil-
kor som män eftersom det är för att komma till rätta med dessa problem som denna studie genomförs. Fo-
kus i Projekt Jämställdhet Nu! är hur det kommer sig att andelen kvinnor är så låg i de assyriska lokalför-
eningarnas styrelser och riksförbundsstyrelser, i synnerhet på de högre posterna. I vår strävan att utveckla 

4.1 Därför vill intervjupersonerna uppnå jämnare könsfördelning 
 
I det första avsnittet presenterar jag varför intervjupersonerna vill utjämna den skeva könsfördelningen. 
De anser alla att en jämnare könsfördelning på alla nivåer i föreningsverksamheten är önskvärd. De 
anger alla att fler kvinnor borde finnas i styrelserna och på de högra posterna eftersom kvinnors erfaren-
heter är en resurs som berikar och breddar verksamheten.   

4.1.1 Kvinnor utgör en resurs för verksamheten 
 
Att andelen kvinnor borde bli större motiveras av både män och kvinnor av att det är en resurs för verk-
samheten. Många intervjupersoner talar perspektivet vad som är bäst för förbundet och att kvinnor bör 
finnas med eftersom det berikar verksamheten. De alla anser att när kvinnor försvinner från verksamhet-
en förloras en hel del värdefulla erfarenheter och kunskaper. En av de yngre männen säger: 

 
 ”Visst är det problem för i slutändan handlar det om resurser för förbundet och före-

ningarna. Då är fördelningen från början 50 % tjejer och 50 % killar om man börjar 
fån början , med barnen. 
Organisationen tappar alla dessa resurser och kunskaper när vi tappar tjejerna. Så 
visst är det problem.” 

En av de yngre kvinnorna berättar: 

”Svårt att sätta fingret på det, men kvinnorna har ju en massa erfarenheter och kun-
skaper som försvinner när de försvinner. De har erfarenheter och har gjort en massa 
misstag som man kan lära av osv.. Värdefulla tips försvinner. Erfarenheter och kun-
skaper försvinner.” 
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Framför allt anser intervjupersonerna att verksamheten berikas och får en mer varierade aktivitet genom 
att även kvinnor är med och styr. Kvinnor kan tänkas ha andra intresseområden än de ”traditionellt” 
manliga. För att verksamheten ska attrahera såväl tjejer som killar är det viktigt att även kvinnorna är 
med utformar agendan, en av de yngre tjejerna beskriver varför hon anser att en jämn könsfördelning i 
ungdomsförbundets ledning är önskvärt: 

”Jag tycker att killar och tjejer är väldigt olika och det behövs en blandning. Vi hanterar olika 
problem olika. Det är så mänskligheten ser ut. vi är olika och jag tror det är bra att få inflik 
från fler tjejer. De assyriska ungdomarna är ju 50 % killar och 50 % tjejer. Då är det bra vi re-
presenteras så i styrelsen också. Det är ju dem vi gör aktiviteter för. Det kanske är så att tjejer-
na inte alls gillar fotboll… De kanske kommer med idéer om andra föreläsare eller kurser och 
så. Jag tror det skulle vara bra.” 

En äldre man uttrycker det: 

”Anledningen till att jag vill att det ska vara mest kvinnor, stämningen i själva styrelsen och 
mötena blir mycket bättre faktiskt. När det är bara män… man kan inte tänka hur kvinnorna 
tänker så man måste ha dem med för att kunna lyssna på dem . Vi måste höra dem också. Både 
själva mötena och arbetet och verksamheten kommer bli bättre om man är blandat. Det tycker 
jag. Det ska inte enbart vara kvinnor heller, det ska vara blandat. De kan hjälpa verksamheten 
och utvecklingen mycket mer, när man har en blandning alltså.” 

4.1.2 Med kvinnorna försvinner barnen 
Intervjupersonerna ser med fara på en följd av kvinnors frånvaro och minskade delaktighet är att även 
barnen och därmed kommande generationer uteblir från föreningsverksamheten. En ung nybliven 
mamma berättar: 

”Jo jag ser det som förlust för vår förening och folk. Dessutom om inte kvinnorna går till före-
ningen så gör inte barnen heller det. Att vi har startat en mammagrupp har gett tio anmälda 
mammor på den kursen plus att det kommer folk som inte är anmälda. Vi träffas och umgås. 
Det är bra.” 

En av de yngre männen motiverar att kvinnor behövs eftersom de ser till att den assyriska identiteten 
förs över till kommande generationer: 

”Jag har ställt samma frågor som ni ställer här. Vad är jämställdhet, varför vill jag ha jämställd-
het? 
Jag vill ha det, definitivt, för jag tror att de riktiga kulturbärarna är kvinnorna. Bäraren av iden-
titeten är kvinnan. Det kanske också är ett förlegat sätt att tänka, men de är närmre barnen.” 

4.1.3 Kvinnors närvaro ger rumsrenare beteende hos männen 
 
Flera av männen, i synnerhet de äldre, tycker att kvinnor fyller en funktion i styrelserummet eftersom 
deras närvaro lugnar männen och ger bättre diskussionsklimat. Männen skärper till sig, uppträder mer 
städat och vårdar sitt språk när kvinnor finns närvarande. En av de äldre säger att 
  ”Kvinnors närvaro harmoniserar styrelser och sammanträden. Kvinnor har en lugnade effekt 
på 
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männen  som annars svär och beter sig illa. Kvinnors närvaro gör att männen uppförs sig 
och uppfostras, de skärper till sig, är inte lika högljudda och sätter sig ordenligt på stolen 
när en kvinna kommer in.” 

Även kvinnorna uttrycker att det blir en trevligare stämning när både män och kvinnor finns närvarande: 

”När du blandar en grupp med kvinnor och  män fås ett bättre resultat. Det är ju allmänt känt 
höll jag på att säga. Jag tycker det blir en bättre stämning om man är blandat. Då blir det inte 
så ”grabbigt” eller så ”kvinnligt.” 

4.2 Angivna hinder 
 
Kärnfokus i projekt Jämställdhet nu! är vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom den skeva könfördel-
ningen i det assyriska föreningslivet. I detta avsnitt redogör jag för de hinder som intervjupersonerna 
anger som orsak för kvinnors lägre deltagande. 

4.2.1 Kvinnors ansvar i hemmet begränsar deras engagemang i föreningslivet  
 
I stort sett alla intervjupersoner, oavsett ålder och kön, anger att en stor förklarande faktor till varför 
kvinnorna försvinner från föreningsverksamheten är att de vid familjebildning blir upptagna med att rå 
över hushåll och barn. De menar att eftersom kvinnor har större ansvar för hem och barn än män blir den 
logiska följden att de skär ner på sitt engagemang i föreningen på grund av tidsbrist. 

”Det har ju sina naturliga skäl också jag menar med barnafödande, familjebildning och så. 
Man går ju igenom olika perioder. Man lever i olika perioder i livet. Du är aktiv i olika åldrar 
och sen är du aktiv i politiken och samhället i en annan ålder och sen bildar du familj och det 
är ju under en viss tid. Jag tror att det kan vara det.” 

Flera av intervjupersonerna tar även upp att kvinnor många gånger avstår från att vara aktiva i förening-
en för att slippa osämja hemma där maken anser att hon försummar hemmet eller som rentav tycker att 
det är opassande. En av de äldre kvinnorna säger: 

”Och så är de rädda att om de lägger ner för mycket tid på föreningen så blir det problem i fa-
miljen. Det finns ju fortfarande .” 

Likande iakttagelse  har en av de manliga intervjupersonerna gjort: 

”Många kvinnor kan och lyckas bra, men om de är gifta med en man som inte vill så blir det 
osämja i familjen. Det är de männen vi vill åt. Det finns många sådana tyvärr. Det finns avund-
sjuka också , när kvinnan är duktigare än vad de är. Det är skönt för en man att komma hem 
och ha allt ordnat.  
Om deras kvinna är aktiv så måste mannen ta ansvar hemma . Hur ska hon lyckas om inte 
mannen hjälper henne?  [...] Jag känner  många, det är därför jag säger det här. Kvinnan är 
mycket aktiv, men han vill inte att hon ska vara det. Det blir osämja, så de väljer att vara 
hemma istället för att bråka med sin man .” 
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En av de ogifta tjejerna har också gjort den iakttagelsen och reflekterat över sin egen framtid med avse-
ende på föreningsverksamhet och familjebildning: 

”Jag har tänkt på hur det ser ut i familjer som är aktiva i föreningen. Oftast är det mannen 
som är det och då är ibland även frun det. Men det är sällan man ser en familj där kvinnan är 
väldigt aktiv men inte mannen. Det finns sådana fall givetvis men det är sällan. Jag har tänkt 
på det själv, när jag ska gifta mig… chansen är inte så stor att jag kommer hitta någon som så 
pass intresserad av de här frågorna som jag är. Det är inte så många som är, det är några 
stycken , men… och då, hur kommer det funka då?  Kommer jag vara mer pushande? Det är 
alltid svårare för oss kvinnor att bli tagna seriöst tror jag. Att bli tagna på allvar.” 

4.2.2 Olika krav om familjebildning 
 
Flera av intervjupersonerna tar upp att kvinnor hindras att bejaka sitt intresse av föreningsverksamheten  
på grund av de olika könsrollerna som gäller för kvinnor respektive män. 
De menar att eftersom kvinnor i genomsnitt är något yngre än män när de gifter sig och bildar familj för-
svinner tjejerna  från föreningen och ungdomsförbundet tidigare än killarna. En av de yngre männen be-
rättar att han upplever att tjejerna i hans omgivning känner press att bilda familj mycket tidigare än kil-
larna: 

”När jag pratar med vänner får jag höra att de känner press, de ska lyckas med plugg, exa-
men, de ska gifta sig tidigt, vara mammor och de ska komma in i alla dessa roller. Att det blir 
svårt  till slut att klara av allt det här och prioritera på rätt sätt. Jag vet inte om det är så, men 
de kanske till slut blir tvungna att prioritera bort föreningslivet. [...] Även om man är upp-
vuxen  i en liberal familj så finns det olika förväntningar på tjejer och killar. Man ifrågasätter 
inte en killes livsplanering. En kille som är 22-23 år behöver inte tänka på giftermål, det bör-
jar tidigare för tjejerna. Det följer med hela uppväxten. Tjejerna konfronteras med detta redan 
vid 16-17 års ålder. En kille ifrågasätts inte om han t.ex går ut en massa och så. Det finns 
olika förväntningar på tjejer och killar”  
  

Han fortsätter: 

”Till exempel tror jag många unga killar anser att en tjej i en viss ålder ska göra på ett visst 
sätt, gifta sig vid en viss ålder och kanske prioritera familjen högre än karriären osv. Därför är 
det viktigt att tjejerna vågar ta upp den här problematiken.”  

4.2.3 Kvinnor vill inte 
 
Ytterligare en orsak till varför kvinnor och tjejer inte deltar i föreningslivet som framförs är att före-
ningslivet är ett otacksamt icke-avlönat arbete som många tjejer inte vill ta del av. En av männen berät-
tar: 

”Jag träffar en massa duktiga  assyriska tjejer som är på att formulera sig, tar för sig, skriver 
texter, deltar i forum, är jurister osv. jag tror inte de känner sig hindrade eller mindre jäm-
ställda  för att de inte varit med, de kanske skrattar åt oss som springer på AUF-grejer,  vad 
sysslar ni med egentligen? . Det tror jag. Om de hade sett annorlunda på verksamheten hade de 
förmodligen varit ordförande. Kontentan av det jag säger är det behöver inte vara så att det 
finns traditionella 
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könsroller som hindrar tjejer att ta plats i styrelserna. Just för att det inte är så attraktivt. Det 
är inte så man ska bli företagsledare eller chefredaktör, man sliter arslet av sig .” 

Han menar alltså att en tänkbar orsak till varför tjejerna inte stannar kvar i föreningen är för att det är 
oglamoröst och otacksamt att jobba där. En annan angiven sak är att föreningarna inte attraherar kvin-
nor på grund av att föreningen har blivit ett fäste för en viss släkt som styr mer eller mindre enväldigt 
eller ett forum för olika dynastier s maktkamp. En av de äldre kvinnorna berättar om sin lokalförening: 

”Där var jag väldigt aktiv. Jag var en av de aktivaste. När vi kom till Sverige hade jättemånga 
tjejer i min ålder svårt att komma ut. Jag var en av dem som fick göra grejer så jag hade så jag 
hade lite lättare . Jag arrangerade allting här i [orten], fester, föreläsningar, aktiviteter. Det kändes 
från hela hjärtat. Det var äkta. Jag kände samhörighet med andra och vi var en del av den assyriska rörelsen 
osv. Därför gör det så ont när folk sitter i styrelser bara för att sitta där. Det är inte för den assyriska frågan. 
Den klanen har tagit över. Det är inte många av oss som har varit aktiva inte är intresserade att lägga tid på 
det längre.” 

En av intervjupersonerna uttrycker att tjejer inte har intresse av att leda organisationen men säger även i 
nästa andetag att en kvinnas ord inte tas på lika stort allvar som mans: 

”Varför tjejerna inte är aktiva idag vet jag inte. Det är inte kompetens som saknas, utan sna-
rare bristande intresse. Att leda organisationen, det krävs ju en vilja där. Killarna är kanske 
mer uppfostrade att ta över. Jag har aldrig hört en tjej säga åh jag skulle vilja bli ordförande, 
men jag vet inte, kanske är det många tjejer som vill bli ordförande. [...] Jag har aldrig hört någon  
åh jag vill sitta på den positionen . Men sen ska man inte sticka under stol med att när en kvinna kommer 
med ett förslag så är det inte lika värdefullt i församlingens öron.” 

Även en av de yngre kvinnorna med erfarenhet från ARS-styrelsearbete beskriver att trögheten i rörel-
sen och delvis stagnationen gör att kvinnor, men även män, och kanske framförallt unga människor inte 
attraheras av verksamheten. Hon tror att ” det inte är så kul för unga kvinnor att komma in ARS-
styrelsen och sitta där med ett gäng äldre män”. Hon beskriver att hon blivit väl mottagen i förbundssty-
relsen men att trögheten varit frustrerande: 

”När man ser det går trögt till exempel vill man förändra och förnya. Det har inte funnits ly-
hördhet. Mycket tid och energi har gått till spillo för at diskutera och älta konflikter och frå-
gor som legat ganska långt tillbaka i tiden. Det är sånt som jag inte har tid och tålamod för. 
Jag upplevde att de var mycket jag skulle vilja göra men fick inte den responsen. Jag försökte 
några gånger men efter ett tag tappade jag hoppet och upplevde att det är bäst att inte säga 
någonting och inte kunde rubba. Ensam kan man inte göra så mycket, eller vi var väl några 
stycken, men inte eller mina förslag, utan det handlade mer om att de inte visste hur man 
skulle förändra. 
Organisationen har rullat på i samma spår i flera år.”  
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4.2.4 Oattraktivt att tjejer har politiskt intresse 
 
Det tycks råda en uppfattning om det är opassande och ”fult” att som tjej vara intresserad av politik. 
En av de yngre kvinnorna har noterat att tjejerna bör vara lite återhållsamma och inte verka för intres-
serade. Tjejerna ska i första hand tänka på vad som gör dem attraktiva och gärna sitta lite längre bak 
under föreläsningar och veckoslutskurser berättar en av de yngre kvinnorna: 

” Det kanske är jättelöjligt, men jag tror att det på nåt sätt inte är lika häftigt att en tjej är för 
medveten om de här frågorna. Det är inte det, det beundras inte. Jag tror det. Mycket går ut på 
att vara attraktiv tror jag , för en tjej. Och att vara politisk är det inte det. Jag tror inte det. Det 
är bara för killarna som är själva är det väldigt mycket. Men inte många av dem heller, för de 
vill också ha en tjej som… det är inte många som vill ha en som säger vad hon tycker . Ty-
värr. Det är ju det som borde det vara mest eftertraktade. Nej jag tror det, det är lite såhär att 
vi ska vara lite mer lugna och tysta och liksom såhär, vi ska sitta längst bak, vi ska inte över-
driva och tycka det är så woho intressant . Det är inte attraktivt,” 

Även en av de yngre männen har gjort denna iakttagelse: 

”Att ha en assyrisk flagga runt halsen… det är många som tittar lite snett på såna tjejer. Det är 
många killar som stör sig på sånt, en tjej som kanske har ett politiskt intresse. Jag tror att de 
här normerna om vad som är ”kvinnligt” och vad som är ”manligt” spelar roll hos oss fortfa-
rande, även i sk liberala familjer.” 

4.2.5 Omgivningens snedställdhet  
 
Ett skäl till varför det råder ojämställdhet i våra organisationer och föreningar, som i princip samtliga 
intervjupersoner uttrycker, är den omgivande ”snedställdheten”. Vi är präglade av den omgivande kul-
turen , både här i Sverige och i våra hemländer där kvinnor i väldigt liten utsträckning kunde deltaga i 
det offentliga livet. När de assyriska lokalföreningarna och riksförbundet bildades antogs den organisat-
ionsform som då var rådande här i Sverige. En av de äldre kvinnorna berättar: 

”Vi hade inte föreningsvana därifrån, varken männen eller kvinnorna, hur man bildar sty-
relse och politisk aktivism osv. Så vi anammade modellen här, styrelse med ordförande sek-
reterare osv. Men även att vi bildade kvinnosektion, det anammade vi också, kvinnosektion 
med kvinnostyrelse. Ingen sa att kvinnor inte fick vara med i styrelsen med män, men tror att 
kvinnorna kände sig lite säkrare och bekvämare med kvinnor.” 

4.3 Identifierade hinder 
 
Förutom de hinder som intervjupersonerna uttryckligen anser ligga bakom den skeva könsfördelningen 
finns en hel del outtalade hinner i intervjupersonernas utsagor. Jag har utifrån deras berättelser identifie-
rat hinder och mekanismer som kan tänkas orsaka att kvinnor inte kan deltaga på lika villkor som män-
nen. I följande avsnitt redogör jag för dessa.  
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4.3.1 Frågan kommer knappt på tal, i praktiken görs för lite  
 
Flera av intervjupersonerna, både kvinnor och män, tar upp att mäns dominans och den bristande 
jämställdheten inom verksamheten inte uppmärksammas särskilt mycket. De menar att den sneda 
könsfördelningen inte diskuteras tillräckligt ofta. En av de yngre männen upplever att inför AUF:s 
årsmöte försöker man hitta några tjejer som kan ingå i styrelsen, men han anser att under  att under 
själva mandatperioden görs inte tillräckligt för att ta tag i problemet: 

”Varför det ut så, det är en bra fråga. Det är en fråga man ställer för lite tycker jag. Jag kan 
egentligen inte minnas att den tagits upp överhuvudtaget. Visst har man pratat privat 
litegrann, inför nästa styrelse till exempel. [...] Även från ledningens sida, om vi kallar styrel-
sen för ledningen som bär det yttersta ansvaret att leda förbundet, tänker man inte i de ba-
norna när man pratar om förbundets problem. Det kommer upp när man ser att det är för få 
tjejer i utskotten eller styrelsen och då försöker man lösa problemet för stunden bara. Man 
försöker övertala dem att stanna kvar, pratar med dem om varför de ska stanna kvar och för-
söker behålla balansen. Jag skulle säga att man inte tar tag i problemet i grunden. Man tyck-
er att om man fixar några tjejer till styrelsen och utskotten så har man fixat det här.” 

En äldre kvinna som har erfarenhet av både lokalförenings– och riksförbundsarbete upplever också 
att de uttalade målen om att få en jämnare könsfördelning i styrelserna och på de ansvarsfyllda posit-
ionerna är en läpparnas bekännelse snarare än en verklig strävan: 

”I dagens alla stadgar och dokument i riksförbundet och föreningar så är det en rubrik att vi 
jobbar för jämställdhet. Det är ju jättebra, men i praktiken kan jag inte påstå att vi är jäm-
ställda. Jag kan inte se på vilket sätt det har jobbats med det. Jag kan inte påminna mig om 
något man har gjort för att det ska leda till jämställdhet.” 

Intervjupersonerna tar upp de positiva åtgärder som till exempel att AUF-styrelsen inför sina aktivi-
teter försöker se till att de deltagande ungdomarna i möjligaste mån är lika många tjejer som killar i 
och att riksförbundet i stadgarna har en reglering som ser till att lokalföreningarnas ombud till ROM 
inte  består av enbart män, men sammantaget uttrycker de att de upplever att i praktiken görs inte 
tillräckligt mycket för att rätta till den sneda könsfördelningen som råder. 
 
En av de yngre männen som har lång erfarenhet från AUF berättar att han tror att en av anledningar-
na till varför problematiken kring kvinnors lägre deltagande inte tas upp oftare är för att de som är 
aktiva i AUF inte upplever sig själva eller förbundet ojämställt:  

”De gånger jag har varit i ungdomsförbundet… jag har aldrig hört någon säga  hon är tjej, 
hon ska inte vara med   eller åsikt räknas inte . [...] Jag tror inte att man konkret har gjort 
någonting åt saken för att man inte har upplevt att det är ett problem . Och tjejerna själva har 
inte upplevt det som problem. Jag har sett många tjejer ... de tar plats. Jag har själv varit med 
och uppmuntrat tjejer, Sverige som är präglat av de här frågorna , vi känner oss ganska jäm-
ställda och jag tror inte att … även om det finns en del killar som är svin, även svenska killar 
som vill ha en kvinna som bara är hemma och lagar mat så är de aktiva och tänker på de frå-
gorna präglade av det svenska samhället. Vi har inte upplevt oss ojämnställda så att det be-
hövs tillsättas projekt för att vi skulle bli jämställda. Och det här är snarare något positivt. 
Men det är klart det är negativt om det skulle vara så att det finns något som vi inte har tänkt 
på” 
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4.3.2 ”Den jobbiga feministen” 
 
Att vara den som för frågor om jämställdhet och feminism på tal är inte alltid lätt berättar en av de 
yngre  intervjupersonerna . Hon upplever att det anses fult att vara feminist och man är jobbig när man 
”tjatar om jämställdhet”. Hon tror att många tjejer är lite försiktiga med att föra ämnet på tal eftersom 
det har en negativ klang att vara feminist. Hon berättar: 
 

”Folk gillar inte oss som är för jämställdhet, så fort jag uttrycker något så är   suck  feminists-
nack, feministsnack  och det är både killar och tjejer som reagerar så. Jag tror att det är en av 
anledningarna till att en del tjejer inte vågar säga vad de tycker”. 

4.3.3 Olika kön ger olika villkor 
 
Flera av kvinnorna, både de äldre och de yngre, berättar att de många gånger inte deltar på lika vilkor 
som sina manliga styrelsekollegor. Om sina erfarenheter i riksförbundsstyrelsen berättar en kvinna att 
”lag var helt osynlig i sammanträdesrummet”. En annan av de äldre kvinnorna med gedigen erfarenhet 
berättar: 

”När jag var med i styrelsen då, jag var inte med länge… de hörde aldrig på mig. Jag var inte 
den som var tyst. Jag slog nävarna i bordet och då lyssnade de. Men jag kände  varför ska jag 
behöva slå nävarna i bordet varje gång de ska lyssna på mina åsikter?  . Jag brukade säga det. 
Jag beskrev hur jag kände det. Jag sa   när jag kommer till våra möten känns det som att jag 
sitter och tittar på en teaterföreställning och jag försöker komma in och säga gör på ett annat 
sätt men ni lyssnar inte på mig  då skrattade de männen,. Jag var ju så mycket yngre än dem 
och de frågade  upplever du det så , förlåt förlåt  . Men nästa gång var det samma sak och jag 
sa de fortsatte med sin teater och att jag hade idéer osv. jag upplevde att jag inte fick plats, jag 
syntes inte och hördes inte. När vi diskuterade förslag så tyckte jag att de inte såg mig ens.  
Så jag sa till igen och sa  om ni fortsätter såhär så kommer jag inte för jag tycker det är för-
nedrande att ni inte lyssnar på mig, varje gång jag säger till så säger ni okej kom med ditt för-
slag men så bordlägger ni det och fortsätter som förut  [...] Jag slutade gå och männen undrade 
varför och jag sa   ni vet ju varför  . Och  de sa   det är tråkigt att det är så, vi gör det inte 
medvetet   och jag sa   jag vet att ni inte gör det medvetet   det är manskulturen vet du. Jag 
tycker inte de männen är elaka eller tänker konspiratoriskt, jag har god kontakt med de här 
männen. Problemet är att vi kvinnor är i minoritet och inte hörs lika högt.” 

En av de yngre kvinnorna berättar att hon upplever att en kille med samma förutsättningar har lättare 
att ta sig upp i organisationens hierarki. En tjej måste jobba hårdare och bevisa mer: 

”En kille i min ålder, med samma förutsättning, han kommer upp lättare för att han är kille. 
Det har jag faktiskt konkreta bevis på att det har varit så. [...] Många av de tjejer som jag har 
suttit med har gett upp på vägen från föreningen till utskotten. Det är svårt att göra sin röst 
hörd.” 

Även en av de äldre kvinnorna beskriver att kvinnor måste vara duktigare än män för att komma 
fram: 

”Det kan vi inte komma ifrån, det finns även i det samhället, att alla män ska acceptera att 
kvinnor är med. Det är som jag sa innan, att man ska visa att man kan, att man är duktig. 
Som kvinna måste man vara lite duktigare än män för att komma fram. Och det är inte så 
konstigt det finns ju här också. Det är så. Kvinnor har det inte så lätt, oavsett var man är. Det 
har ju inte bara med vår kultur att göra.”                                                                   25 



4.3.4  Informella möten 
 
Ett problem som kvinnorna  stöter på är att de manliga styrelseledamöterna umgås även privat. 
När de träffas informellt diskuterar de aktuella frågor  och mer eller mindre fattar beslut, när frågan 
formellt tas upp på styrelsemöte är ärendet redan förberett av killarna som har haft tillfälle att disku-
tera det. På mötet presenteras det och tjejerna ”hakar på”. En av tjejerna från ungdomsförbundet be-
rättar: 

”Det är inte så lätt för mig att sätta mig ner med grabbarna lättsamt om det inte officiellt sty-
relsemöte, vi umgås ju mest tjejer och killar var för sig.” 

Att vara ensam kvinna eller få kvinnor i en styrelse innebär alltså att man på grund av sitt kön hamnar 
utanför då männens privata umgänge och föreningsarbete glider ihop. 

4.3.5  Vad kvinnor respektive män bör och inte göra 
Både de äldre och de yngre kvinnorna menar att det finns en utbredd uppfattning om att det är opas-
sande för en kvinna att syssla med politik och inneha vissa positioner.  Även  männen pratar om att tje-
jer och killar redan i tidig ålder har olika förväntningar på sig  från familj och omgivning . I familjerna 
uppmuntras kanske pojkarna i större utsträckning att vara aktiva i föreningen medan  tjejerna växer 
upp med tryck om att de ska bilda familj och bli goda mödrar. En av de yngre kvinnorna berättar att 
hon tror att uppmuntran hemifrån är olika för tjejer och killar: 

”Kanske för att det ser ut så i familjerna. Jag har inte haft det i min familj men det kanske ser 
ut så hos andra familjer. När både pojken och flickan i en familj har intresse för föreningen, 
får killen mer uppmuntran för att pappan har varit den starka kraften i föreningen. Då blir det 
så att killen får mer stöd och tjejen hittar andra intressen . Jag upplever att tjejerna har 
mindre intresse. På veckoslutskurser till exempel, av de tio som visar intresse är åtta killar 
och två  tjejer. Tyvärr. Tjejerna sitter längst bak fnissar. Det finns killar som gör det också. 
Men det är mer tjejer.”  

Samma person tar också upp föreställningen om vad en kvinna bör göra och vara som ett problem för 
hennes delaktighet i föreningsverksamheter: 

”Det är absolut inte att hon inte är smart eller så … men hon ska sitta hemma. Hon ska inte 
jobba, hon ska ta hand om barnen, hon ska inte säga vad hon tycker.” 

En kvinnlig ARS-ledamot berättar att hon valde att lämna förbundet i ren protest då hennes manliga 
styrelsekamrater i samband med ett årsmöte sa: 

”Vi tycker du är bra och vill att du ska fortsätta, men vi tänker på ditt rykte och tycker att du 
ska vara kontaktperson eftersom det kan bli problem om du ska resa runt och övernatta och 
så”. 

Incidenten fick tvivla på sin förmåga och tänka i termer av att männen var nöjda med kunna visa upp 
att det fanns kvinnor med i styrelsen. Hon upplevde att de inte var genuint intresserade av hennes 
närvaro annat än att det fick förbundet och styrelsen att framstå i god dager att de hade en kvinna i 
styrelsen. En annan av intervjupersonerna berättar att hon inför 
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bildandet  av ny styrelse fick rådet av en man som hon hade förtroende för inte ta ordförandepos-
ten med motiveringen  ” det är emot våra principer att en ogift ung tjej ska bli ordförande”. 

4.3.6 En kvinna finns = kvinnor finns! 
En intressant iakttagelse som jag har gjort i materialet är att männen betonar gärna att kvinnor 
faktiskt finns närvarande i styrelserna och även en del av kvinnorna framhåller att ” det går 
framåt”. Att det går framåt kan närmast beskrivas som en villfarelse. Andelen kvinnor i förbunds-
styrelserna är inte särskilt mycket högre nu än den varit under de gångna decennierna . Fortfa-
rande har AUF respektive ARS bara haft en varsin kvinnlig ordförande  och andelen kvinnor i sty-
relserna är mycket låg. ”Vi har ju kvinnor med” blir ett mantra som upprepas och varje gång det 
upprepas döljs det faktum att kvinnornas andel av kakan är väldigt liten. Apropå den låga andelen 
kvinnor i ARS´s historia säger en av intervjupersonerna: 

”Vi, jag tror vi är på rätt väg att höja andelen kvinnor i styrelsen. Vi hoppas inför kom-
mande ROM att det blir fler kvinnor än vad det har varit.” 

Angående samma problem i ungdomsförbundets historia säger en av de yngre kvinnorna: 

”Alltså jag ser ju att vi år på väg mot en ljusare framtid men det går ju för sakta. Jag 
märker att kvinnor får mer respekt, men det går alldeles för sakta, det ska inte behöva 
gör det. Men på det känner jag vi är i alla fall inte på väg tillbaka.” 

Och en av de yngre männen: 

”AUF har ju haft en kvinnlig ordförande i alla fall.” 

4.3.7  Kvinnor förväntas syssla med ”kvinnofrågor” och kvinnosektionen 
När kvinnorna deltar i styrelsearbetet förväntas de mer eller mindre automatiskt ansvara för vissa 
områden. Dessa är framför allt kulturella och sociala frågor. Så kallade ”kvinnofrågor”. En av in-
tervjupersonerna som sedan tidig tonår varit väldigt aktiv i rörelsen och utgjort en stor drivkraft i 
sin lokalförening berättar att hon gång på gång förpassades till kvinnosektionen och 
”kvinnofrågor” trots att hennes engagemang innefattade ett bredare fält av frågor som berör assy-
rier och verksamheten i allmänhet. 

”När jag blev 18 år nominerades jag till huvudstyrelsen. Det var många män som jag tyckte 
jag var duktig. Innan dess hade jag varit i ungdomsstyrelsen och en av dem som drog igång  
ungdomssektionen. [...] När jag kom in i styrelsen tyckte männen att jag skulle ha hand om 
kvinnosektionen . Men det tyckte inte jag. Jag tyckte att det lika gärna kunde vara en man. 
Jag sa att jag inte tänker  i de termerna. Jag var kontaktperson till ungdomssektionen och 
det gick bra. Jag kände tidigt att jag kopplades med kvinnofrågor … jag tycker ju att kvin-
nofrågor berör alla, inte bara kvinnor. Det är lite det som varit felet i våra föreningar. [...] 
Herregud jag vill ju ta tillbaka Bethnahrin och jag var så arg på de vuxna som inte jobbade 
tillräckligt hårt. Det var så mycket jag ville uträtta. Min största dröm blev att åka till Irak 
och se alla ruiner. Jag ville ta till ta tillbaka Bethnahrin och kämpa. Jag var så arg över att 
vårt folk var förtryckt.” 
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4.3.8  Kvinnornas ansvar 
 
Genomgående i intervjuerna är uppfattningen om att kvinnors frånvaro i assyriska lokalföreningar 
och förbund mer eller mindre är ett problem som kvinnorna själva väntas lösa. 
Männen säger sig vara mycket positivt inställda till att få högre andel kvinnor i styrelser och på 
de högre posterna men förväntar att kvinnorna ska ta ansvar för detta och komma med lösningar. 
Männen efterlyser kvinnors förslag och vill stötta kvinnorna i arbetet. En av de yngre männen be-
rättar att han upplever passivitet från tjejerna : 

”Där måste jag säga att det finns en passivitet från tjejernas sida också. Jag kan inte minnas 
att en tjej eller en grupp tjejer har tagit upp den här problematiken.” 

4.3.9  Påfrestande att vara i minoritet 
 
Flera av intervjupersonerna tar upp att det kan kännas svårt för kvinnor att ta sig in just för att det 
finns så få kvinnor. En av de yngre kvinnorna tror att övervikten av manlig representation i sig 
hämmar kvinnor från att ta sig in styrelserummen: 

”När styrelsen och föreningen är manligt dominerad då går man gärna inte in som kvinna. 
Men om det finns några kvinnor redan är det lite lättare. Man klampar inte gärna in. Som 
ensam kvinna kanske man inte välkomnas av männen. Det kanske är lättare när det är några 
stycken. Jag tror inte att kvinnorna självmant gör det även, trots att det kanske inte är svårt 
så kanske det finns en psykisk spärr.” 

På liknade sätt beskriver en yngre kvinna bilden av ARS: 

”Och så tror jag att man ser att  det nästan bara är äldre män som sitter i ARS och i våra 
lokalföreningar också, det ena leder till den andra. Det finns ingen naturlig process för våra 
unga tjejer att gå vidare till huvudstyrelsen, de är med i ungdomsstyrelsen och verksamhet-
en .” 

 En av de äldre kvinnorna berättar att hon har iakttagit hos ungdomarna att tjejerna har svårare för 
att göra sig hörda och känner sig osäkrare i sammanhang där även killar/män ingår: 

”När det är majoritet tjejer eller 50/50 så är det okej, då är det lättare för tjejer att göra sig 
hörda. Det är min egen erfarenhet och jag ser det fortfarande hos ungdomarna. Många av tje-
jerna blir mer osäkra när de kommer i ett sammanhang med fler män. Då kan de tappa fokus 
och bli mer tysta.” 

En av kvinnorna pratar om sina erfarenheter från ARS-styrelsen och säger att stämningen var genom-
syrad av männens dominans. I egenskap av kvinna tvingades hon anpassa sig till männens kultur. För 
att passa in såg hon till att ”tuffa till sig” och anta männens jargong. 
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5 Sammanfattande kommentar 
 
Syftet med denna studie är att identifiera de hinder som står i vägen för att uppnå en jämn könsfördel-
ning inom den assyriska föreningsrörelsens styrelser och högre positioner. För verksamhetens bästa 
bör alla som är verksamma i assyriska lokalföreningar och förbund beakta de resultat som framkommit 
i denna studie och föra en fortsatt diskussion om hur vi med konstruktiva metoder och långsiktiga mål 
kan arbeta för att undanröja dessa hinder. Av intervjupersonernas utsagor och iakttagelser ser vi att 
kvinnor långt ifrån alltid deltar i föreningsverksamheten på lika villkor som män. Givetvis gäller inte 
detta för alla kvinnor hela tiden eller för den delens skull alla män. Icke desto mindre visar studien att 
det finns en hel del hinder i vägen att uppnå ett jämställt assyriskt föreningsliv. I detta avsnitt ger jag 
mina slutkommentarer och reflektioner på studiens resultat. 
 
Att kvinnor långt ifrån alltid har samma förutsättningar att delta i föreningsverksamheten  och nå högre 
positioner som män framkommer tydligt i studien. Detta har flera olika orsaker och det kommer till ut-
tryck på varierande sätt. Väldigt vanligt är  att kvinnor hindras av föreställningen om vad en kvinna är 
och bör göra. Dessa föreställningar, traditionella könsroller om man så vill kalla det, finns hos  både 
kvinnor och män och uttrycks direkt eller indirekt från familjen, föreningen och övriga omgivningen. 
Att kvinnor har svårt att få tiden att räcka till för engagemang i föreningen som en följd av att de utför 
större delen av det obetalda arbetet i hemmet än män, i synnerhet under småbarnstiden, anges också 
som en förklarande faktor. Att kvinnor –per automatik -  har mindre intresse av föreningslivet än män 
anges också som orsak men räcker inte som en tillräcklig förklaring eftersom det inte förklarar hur det 
kommer sig att det blir så. Där finns bakomliggande orsaker till varför tjejerna tappar intresse. Att  för-
eningsjobbet är tidskrävande och energislukande anges också skäl till varför tjejerna tenderar att 
droppa av. Att det slitiga jobbet kanske avskräcker en del ungdomar kan givetvis vara en tänkbar för-
klaring men även denna förklaring är fullständig eftersom inte den heller problematiserar tillräckligt 
mycket varför killar attraheras av föreningsarbetet medan tjejerna trappar av sitt engagemang med ål-
dern. 
 
Beträffande de så kallade könsrollerna är det intressant att notera att även de yngre intervjupersonerna 
ser att förväntningarna på vad tjejer respektive killar bör göra hindrar tjejer att fortsätta med förenings-
arbetet. De ”traditionella” föreställningarna om att en kvinna i första hand måste prioritera hem och 
barn verkar vara högst aktuella även hos våra ungdomar. 
 
Flera av de kvinnliga intervjupersonerna har upplevt att de inte har samma förutsättningar som sina 
manliga kollegor.. De har erfarit att kvinnor måste kämpa hårdare för att bevisa att de duger och 
komma på tal när poster ska tillsättas och att kvinnors röst inte hörs lika högt som männens. 
De berättar även att den manliga dominansen har skapat en kultur med vissa koder och viss jargong 
som de måste förhålla sig till. Att ta sig in på den manligt dominerade arenan är mycket energikrä-
vande i sig. De kvinnor som orkar ta sig in och har intresse av föreningsverksamheten och politik för-
väntas ofta att syssla med ”kvinnofrågor”. Den grafiska framställningen i kapitel 3 är tänkt att fungera 
som en illustration över den manliga dominansen som är svår att bryta som enskild kvinna/ledamot. 
Betrakta  till exempel diagram 1 –4 i kapitel 3 för att se illustrationen av många års ”manskultur” som 
kvinnorna möter när de tar sig in i den manligt dominerande sfären. 
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I studien framkommer att ungdomsförbundet ”inte känts sig” ojämställt som en tänkbar förklaring 
till varför problematiken inte belysts tillräckligt mycket. Förbundet ”känner sig jämställt” eftersom 
ingen har sagt ”hon får inte vara med för att hon är tjej”. Att män och kvinnor har olika förutsätt-
ningar i föreningslivet och även ungdomsförbundet har flera av intervjupersonerna i den här stu-
dien framfört. Hinder och motstånd är inte alltid uttalade, många gånger ligger sådant under ytan 
eller tar subtila utryck. Givetvis är det ovanligt att höra ”hon får inte vara med för att hon är tjej”. 
För att komma till bukt med skevheten bör vi betrakta verksamheten med mer kritisk blick än så. 
 
Samtliga intervjupersoner är överens om att kvinnor utgör en resurs för verksamheten . I anslut-
ning till denna diskussion vill jag framhålla faran med att betrakta kvinnors deltagande enbart som 
en resurs för verksamheten. Att gruppen kvinnor som social kategori har andra levnadsvillkor än 
gruppen män gör att kvinnor har delvis andra erfarenheter vilka givetvis kan tänkas berika och be-
redda en verksamhet oavsett slag. Att detta ger kvinnor delvis andra erfarenheter och kunskaper än 
män är givetvis en resurs som berikar föreningsverksamheten och bör tas till vara på för att uppnå 
en blomstrande och utvecklande förening som attraherar assyrier oavsett kön och ålder. Vad vi bör 
hålla i minnet dock, är att kvinnor har sin rättmätiga plats på de högre posterna inom förbund och 
föreningar som en rättighet. Kvinnor ska inte behöva tillföra något annat eller något extra för att få 
tillträde till maktpositionerna. Precis som en person med icke-svensk bakgrund ska räcka till om 
denne uppfyller kompetenskravet vid tillsättning av en tjänst och inte behöva ”kompensera” för sin 
hudfärg med extra färdigheter ska inte heller kvinnor behöva ”kompensera” sitt kön när de tar sig 
in på historiskt sett mansdominerande domäner. Kvinnors lika tillträde till maktpositionerna är 
alltså inte enbart en fråga om att fånga upp värdefulla resurser för verksamheten utan också en 
självklar rättighet för kvinnor i egenskap av fullvärdiga samhällsmedborgare. Kvinnor måste in-
kluderas och hindren måste undanröjas oavsett om kvinnor kan tillföra något extra ty det är en rät-
tighet att man inte ska bli hindrad från att vara delaktig på grund av sitt kön. 
 
 Intervjupersonerna framhåller att kvinnor och män är olika. De beskriver kvinnor och män som 
väsensskilda med en varsin uppsättning egenskaper som kompletterar varandra. Under intervjuer-
na reflekterar ingen av intervjupersonerna över varför kvinnor och män beter sig olika eller vilka 
konsekvenser det får att man ständigt upprepar mantrat ”kvinnor och män är ju olika” samtidigt 
som alla framhåller att ett hinder för kvinnor att vara aktiva och delaktiga i beslutsfattande försam-
lingar i föreningar och förbund är just idéer om vad en kvinna bör göra och vara. 
 
Att intervjupersonerna poängterar att ”kvinnor finns” och försöker skyla över det faktum att de är 
få genom att framhålla att det åtminstone har funnits kvinnlig ordförande och det faktiskt finns tje-
jer i varje styrelse är en stor fara för att uppnå jämn könsfördelning. Kvinnornas andel i förbunds-
styrelserna har knappt stigits sedan de bildades. I AUF-styrelsen fanns fler kvinnor på 1990-talet 
än vad det gör nu. Istället för att gömma oss bakom parollen att kvinnor finns representerade måste 
vi synliggöra och framhålla att kvinnorna är och har varit få på de maktfyllda positionerna. 
 
Samtliga intervjupersoner hävdar att de önskar att andelen kvinnor i styrelser och på de högre pos-
terna vore högre, men i praktiken verkar man inte vara beredd att låta det kosta. Kvotering  
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Som metod att få in fler kvinnor kommer på tal i varje intervju och intervjupersonerna är tydliga 
med att poängtera att de inte vill ta till kvotering med motivering att den som är mest lämpad ska fin-
nas på respektive post. Att det finns en reglering för lokalföreningarna inför ARS- riksombudsmöte 
tycker en del av intervjupersonerna är en positiv signal från riksförbundets sida medan andra ser det 
som en förlorad röst för de föreningar  som inte har kvinnliga medlemmar som är intresserade av att 
delta. I ´diskussionen om kvotering glider vi in på synen på kön och här kunde en motsägelse urskil-
jas i de flesta av intervjupersonerna utsagor. Samtidigt som de flesta framhöll att kvinnor och män är 
olika kompletterande motsatser motiverar de sitt motstånd mot kvotering med ”man en person inte 
sitt kön”. 
 
En viktig aspekt att hålla i åtanke när vi arbetar med att främja jämställdhet i den assyriska före-
ningsverksamheten är att vi alla - såväl  kvinnor som män - är delaktiga i de processer  och mekan-
ismer som gör att kvinnor och män tilldelas olika positioner. Det finns inga enskilda individer (eller 
enskilda män) som ensamt ansvarar för detta mönster utan vi är alla delar i en struktur där en rad so-
ciala, historiska, ekonomiska och politiska faktorer i samverkan står bakom dessa mekanismer. Lika 
lite som skulden kan läggas på enskilda individer eller enbart män kan inte heller ansvaret för att 
rätta till skevheten läggas på enskilda individer eller enbart kvinnor.  
Kvinnor ska inte ensamt bära bördan för att det råder ojämställdhet, lika lite får detta betecknas som 
en  ”kvinnofråga” eller ”sidofråga” eftersom detta är en samhällsfråga och berör alla samhällets in-
vånare. 
 
De assyriska lokalföreningarna har, som alla andra organisationer och institutioner, genomgått för-
ändring sedan deras bildande och möter i takt med samhället förändras nya utmaningar. Att förening-
en som institution har fyllt delvis olika funktion och kanske fyller en helt annan funktion idag än när 
den grundades bör givetvis hållas i minnet när vi funderar över dess fortsatta verksamhet  och män-
niskors delaktighet. Vilken roll ska föreningen ha och vilken roll vill dess medlemmar att kvinnor 
respektive män ska ha? 
 
Avslutningsvis vill jag framhålla att många av de hinder som kvinnor stöter på i den assyriska före-
ningsverksamheten  på intet sätt är unika. Snarare finns åtskillig forskning som visar att dessa hinder 
är vanligt förekommande i organisationer. Assyriska föreningen är inte en isolerad ö. Allt som äger 
rum i föreningarna sker i en ständig växelverkan med vad som äger rum i det omgivandet samhället 
och även i våra privata hem. Jämställdhet uppnås inte automatiskt.  
Jämställdhet uppnås genom att samla in fakta, analysera dessa fakta och att med dessa som underlag 
arbeta fram metoder som skapar förutsättningar för ökad jämställdhet. Detta gäller på alla nivåer, 
samhälls-, organisations– och individnivå. I linje med AKF:s ambitioner att skapa en dialog om den 
rådande jämställdhetssituationen i assyriska föreningslivet vill jag ta tillfället i akt att slå ett slag för 
att bedriva jämställdhetsarbete i våra föreningar och förbund. Vi behöver inte vänta på att alla andra 
ska ”bli jämställda” eller på att det omgivande samhället, inklusive nationen Sverige, ska lyckas räta 
ut alla skevheter som råder. Låt oss ligga i framkant och skapa en förening som inkluderar alla, oav-
sett kön. För att uppnå målet om att både kvinnor och män är delaktiga i såväl beslutsfattande som 
verksamhet bör vi föra en dialog om hur detta kan uppnås.  
Alla som är verksamma i assyriska lokalföreningar och förbund bör beakta de resultat som framkom-
mit i denna studie för att tillsammans arbeta fram metoder för att uppnå ett jämställt assyriskt före-
ningsliv.    
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Lästips 
 
 
Lästips för den som vill veta mer om jämställdhet, kvinnor och män i organisationer  eller helt enkelt 
läsa på lite om kön ur ett sociologiskt, historiskt eller statsvetenskapligt perspektiv. För den som vill 
läsa om hinder och motstånd rekommenderar jag Manligt motstånd och ambivalens till jämställdhets-
reformer, Ingrid Pincus. Hon har studerat tre svenska kommuner och de motståndsformer som män-
nen i ledningen utövade mot jämställdhetsarbete.  I Anna Wahls doktorsavhandling Könsstrukturer i 
organisationer, konstateras att ju högre andel kvinnor som finns på de högre chefspositionerna desto 
mindre är risken för en kvinna att bli diskriminerad på grund av sitt kön. För den som vill läsa mer 
om hur kön strukturerar individers liv i den privata sfären är Carin Holmbergs Det kallas kärlek 
läsvärd. För den som vill veta mer om kön som social kategori och hur synen på kön har förändrats 
genom historien rekommenderar jag Genus -  Om det stabilas föränderliga former av Hirdman, 
Yvonne.  För att förstå kön som politisk kategori och kvinnors politiska handlingsutrymme bör i 
första hand Maud Eduards Förbjuden handling läsas men även Politikens paradoxer av Maria Wendt 
Höjer och Cecilia Åse. Du som vill inhämta hårda fakta och könsuppdelad statistik över livet alla om-
råden kan komma att finna Statistiska centralbyråns lathund På tal om kvinnor och män -  lathund om 
jämställdhet väldigt användbar. För dig som vill läsa mer hur könsroller konstrueras i förhållande till 
varandra vill jag stark rekommendera Jesper Fundbergs Kom igen gubbar som lämpar sig särskilt bra 
för den fotbollsintresserade ty hans fallstudie är utförd genom två års samvaro med ett ungt pojkfot-
bollslag. Så slutligen för den som är intresserad av att veta mer om männens roll i jämställdhetsar-
betet finns den läsvänliga antologin Än män då. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide kvinnor 
 
 
Bakgrund 
Hur gammal är du? 
Aktiv när? 
Aktiv hur länge? 
Aktiv var? 
Position/befattning? 
Hur kommer det sig att du valde/fick just den positionen? 
Hur såg styrelsens könsfördelning ut under din tid som styrelseledamot? 
 
 
In 
Hur kom det sig att du började engagera dig i den assyriska föreningsverksamheten? 
Vad var dina förväntningar/mål/ambitioner/visioner när du gick in? 
Hade du tydliga/uttalade mål/förväntningar/ambitioner? 
Förändrades dessa över tid? Om ja, vad beror det på? 
 
 
Tiden i föreningsverksamheten 
Upplever du att du lyckades uppnå dina mål under din tid som aktiv? 
Beskriv samarbetet med övriga styrelseledamöter. 
Om andra kvinnor finns/fanns i styrelsen, upplevde du skillnad i relationen till dem jämfört med 
männen? 
Hur går/gick beslutfattande till? 
Vilka pratar/pratade under mötena? Hur fördelas ordet? Talarlista? 
Hur är/var stämningen vid diskussioner och styrelsesammanträden? 
Gehör för dina idéer? Blev du lyssnad på? Antogs dina förslag? 
Upplevde du förändring över tid, under tiden som du var aktiv? 
Framgångar -  motgångar 
 
 
Svårigheter och strategier 
Upplever du fördelar med att vara kvinna i den  mansdominerade miljön? 
Upplever du nackdelar? 
Upplever du hinder? Vilka var dessa hinder? 
Hur hanterar du hindren? Överkom du hindren?  
Hur vill du beskriva/summera din tid i föreningsverksamheten? 
 
 
Kön och organisation 
Tycker du det är viktigt att sträva efter jämn könsfördelning? Varför/varför inte? Var finns hindren? 
Gör kvinnor skillnad i en organisation/verksamhet? 
Hur ser du på det faktum att kvinnor är kraftigt underrepresenterade på de tyngre posterna i den 
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assyriska  föreningsverksamheten  i Sverige? 
Vi ser en tendens att många unga kvinnor finns aktiva i ungdomsförbundet och i lokalförening-
arna men ju ”högre upp” vi tittar desto massivare blir den manliga dominansen. Hur ser du på 
detta? Vad tror du det beror på? 
Varför har de ansvarsfyllda posternas innehav hittills starkt dominerats av män? Saknas kom-
petenta kvinnor lämpade för dessa poster? 
I många lokalföreningar och i de olika förbunden har styrelsen varit starkt  och ibland totalt 
dominerad av män (i synnerhet om man blickar tillbaka i tiden). Hur tror du det har påverkat 
verksamheten? 
Föreställ dig scenariot att styrelserna skulle komma att består av majoritet eller endast kvinnor.  
Hur tror du det påverkar verksamheten/organisationen? 
 
 
Ut och framtiden  
Är du fortfarande aktiv? Passiv? 
Har du lämnat föreningen? Helt/delvis? Varför har du lämnat föreningen? 
Har du tankar på avancemang? Inför kommande ROM, har du tänkt på att ta en tyngre post? 
 
 
Avslutning 
Jag har nu ställt alla frågor jag ville ställa, finns det något du vill tillägga, förtydliga eller ut-
veckla? Är det okej att jag återkommer om jag skulle behöva?  
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Bilaga 2: Intervjuguide män  
 
 
Bakgrund  
Ålder? 
Aktiv var? 
Aktiv när? 
Aktiv hur länge? 
Position/befattning? 
Hur kommer det sig att du valde/fick just den positionen? 
Hur såg styrelsen könsfördelning ut under din tid som styrelseledamot? Hur många kvinnor fanns/
finns, under din tid som ordförande? Vilka poster hade de? 
 
 
In  
Hur kom det sig att du började engagera dig i den assyriska föreningsverksamheten? 
Vad var dina förväntningar/mål/ambitioner/visioner när du gick in? 
Hade du tydliga/uttalade mål/förväntningar/ambitioner? 
Förändrades dessa över tid? Om ja, vad berodde det på? 
 
 
Kön och organisation 
Har ni jobbat för att få verksamheten att inte exkludera kvinnor? Hur? 
Hur ser du på det faktum att kvinnor är kraftigt underrepresenterade på de yngre posterna i den as-
syriska föreningsverksamheten i Sverige? 
Vilka hinder och svårigheter har du under din tid som ordförande/aktiv upplevt att kvinnor har? 
Vi ser en tendens att många unga kvinnor finns aktiva i ungdomsförbundet och i lokalföreningarna 
men ju ”högre upp” vi tittar desto massivare blir den manliga dominansen. Hur ser du på detta? Vad 
tror du det beror på? 
Tycker du det är viktigt att sträva efter jämn könsfördelning? Varför? Var finns hindren? 
 
 
Gör kvinnor skillnad i en organisation/verksamhet? 
I många lokalföreningar och i de olika förbunden har styrelsen varit starkt eller totalt dominerad av 
män (i synnerhet om man blickar tillbaka i tiden). Hur tror du det har påverkat verksamheten ? 
Föreställ dig scenariot att styrelserna skulle komma att består av majoritet eller endast kvinnor. 
Hur tror du det påverkar verksamheten/organisationen? 
Varför har de ansvarsfyllda posternas innehav hittills starkt dominerats av män? Finns kompetenta 
kvinnor lämpade för dessa poster? Inför ROM, hur har ni tänkt? Hur har ni verkat för att uppnå 
jämn könsfördelning i styrelsen? 
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