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Abstract 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur man som äldre invandrare ser på sin tillvaro och på 
sin delaktighet i det svenska samhället. Uppsatsen avgränsas till äldre kurdisktalande 
invandrare med iransk bakgrund, som invandrat till Sverige sent i livet. Utifrån deras 
perspektiv vill jag undersöka hur de ser på sin tillvaro och på sin delaktighet i det svenska 
samhället och vilken betydelse språket har i delaktighetsprocessen.  Vidare är uppsatsen ett 
försök att skildra hur de upplever att deras identitet påverkas av deras etniska/sociala position 
och vilken roll könstillhörighet kan spela i dessa sammanhang.   
 
Den teoretiska ramen i undersökningen är den symboliska interaktionismen och utifrån denna 
teori identifieras begreppen delaktighet, identitet, ”äldre invandrare” och genus i uppsatsen. 
Metoden för undersökningen är kvalitativ. Min empiriska undersökning består av fyra 
tematiserade djupintervjuer med två kvinnor och två män. I Resultatredovisningsavsnitt 
framkommer att de äldre känner sig isolerade och ensamma bland svenskarna. Däremot bildar 
de ett socialt nätverk runt om sig själva bestående av landsmän och släktingar. De äldre kan 
inte språket, som är ett verktyg i kommunikationen, och deras tolkning av världen runt om sig 
och av sig själva utgår från den traditionella synen på könsroller som de bär från barndomen.  
 
Nyckelord: 
Delaktighet, identitet, äldre invandrare med kurdisk bakgrund, språk, genus, kommunikation. 
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Förord 
 
Även om jag ensam har ansvar för uppsatsens innehåll, är det flera personer som på ett eller 
annat sätt har haft betydelse för mitt skrivande och bidragit till detta.  
Jag vill gärna tacka flera personer. Ett varmt och djupt känt tack till min handledare Gun-Britt 
Trydegård, för värdefulla samråd och kommentarer om undersökningens uppläggning och för 
synpunkter på manus. Jag vill också tacka personalen på Språkverkstaden vid Stockholms 
universitet som har lagt ner mycket arbete på att gå igenom uppsatsen flera gånger och hjälpt 
mig med språkgranskning. Jag vill tacka de släktingar, personal och medarbetare som jag kom 
i kontakt med och som kunde möjliggöra detta arbete. Och sist men inte minst vill jag tacka 
de personer, som har låtit sig intervjuas för denna uppsats. Jag är medveten om att 
intervjuerna har inneburit en stor ansträngning för dem, kostat mycket energi och därför 
känner jag tacksamhet över att de så öppenhjärtigt har delat med sig av sina upplevelser. De 
har ställt upp och gett mig mycket värdefull information och jag har försökt att förvalta deras 
berättelser efter bästa förmåga. Arbetet med uppsatsen har varit mycket givande, främst tack 
vare att det behandlade ämnet intresserar mig och det faktum att ämnet är synnerligen 
angeläget. 
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1. Inledning  
 
Idén till denna uppsats fick jag från min mammas upplevelse under vårt besök i Sverige. Jag 
är kurd från Iran. När jag var 17 år lämnade jag hemlandet, p.g.a. politiska omständigheter, 
precis efter revolutionen 1979 och flydde till Irak. Min mamma kom på besök till Sverige år 
2002. Hon stannade i 6 månader men sedan ville hon fara hem även om vi inte hade kunnat 
träffas på mer än 19 år. Hon kände sig ensam vid flera tillfällen och jag kunde förstå hur hon 
upplevde den nya och främmande miljön, även om jag var bredvid henne för det mesta. Ingen 
hälsade på henne under dagarna, hon stannade hemma tills jag kom hem och när vi gick ut så 
var hon beroende av mig. När vi träffade våra svenska vänner var hon tyst och jag försökte 
vara tolk under besöken. När jag frågade henne en gång om hon ville stanna längre eller 
kanske önskade bo hos mig, sa hon att hon inte ville stanna. Hon nämnde språket, klimatet, 
vänner och släktingar, som så viktiga att hon inte kunde klara sig utan dem. Hon kände sig 
handikappad när hon inte kunde kommunicera med andra.  
 
Därefter funderade jag många gånger på hur de äldre i min mammas ålder upplever sitt liv i 
ett nytt land. Naturligtvis lever de bland oss, de kommunicerar och har sina egna relationer 
och kontakter, de pratar under dagen, skrattar och drömmer som alla andra, men på vilket 
sätt? Är de nöjda? Hur mår de och vad är deras uppfattning om sin tillvaro i Sverige? Eller bär 
de med sig längtande drömmar under dagarna utan att vi märker det? Syns de verkligen bland 
oss även om de har 10 siffror i personnumret och räknas som medborgare?  
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2. Historisk bakgrund 
 
2.1. En kort överblick över kurdernas historia från Iran 
ser på sin tillvaro och på sin delaktighet i det svenska samhället och vilken betydelse språket 
har i delaktighetsprocessen.  Vidare är uppsatsen ett försök att skildra hur de upplever att 
deras identitet påverkas av deras etniska/sociala position och vilken roll könstillhörighet kan 
spela i dessa sammanhang. verige har de senaste åren blivit allt mer mångkulturellt. Idag är 
drygt 10 procent av alla som bor i Sverige födda utomlands. Ytterligare 8 procent är barn till 
invandrare. Den näst största invandrargruppen i Sverige är iranier. Det var 20 år sedan som 
Sverige generöst öppnade sina gränser för iranier. Under denna period kom ca 76000 iranier 
till Sverige. Idag består ungefär 1 procent av Sveriges invånare av iranier. Antalet 
asylsökande i början av 80-talet var ändå så lågt som 3 000. Men 1984 hoppade det plötsligt 
upp till 12 000. Det handlade då om en ström från Iran. Sedan dess har antalet fortsatt att 
stadigt öka år från år.1989 utgjorde också en toppnotering, med 30 000 (SIV 1997).  
 
I Iran har under revolutionen 1979 och efteråt många aktivister och politiker gjort motstånd 
mot den islamiska regimen. De kräver ett fritt, icke islamiskt och självständigt land. En viktig 
del av de flyktingar som kommit till Sverige sedan 1980 är unga utbildade som dels har haft 
politiska konflikter i hemlandet och dels velat undgå att sändas ut i kriget mellan Iran och 
Irak. Den iranska grundlagen och familjelagen är förolämpande för kvinnor. Trots att shahen 
införde vissa positiva ändringar i grundlagen, t.ex. att giftermålsåldern fastställdes till femton 
år (den nuvarande regimen har ändrat till 9 år), var de övriga lagarna de samma som finns 
idag och lika kvinnofientliga. Till exempel: bihustrulagen, begränsningar för giftermål mellan 
muslimer och personer av andra konfessioner (Rahmani 1996). 
 
En rad av ekonomiska, politiska och sociala förändringar efter år 1964 i Teheran ledde till en 
revolution under namnet ”den vita revolutionen”. Efter det lämnade många bönder byarna och 
sökte sig till städerna där det finns arbete. Industrier och verkstäder växte upp snabbt och 
modernisering påbörjades.  År 1971 då invånarna var omkring 15 miljoner var 11 miljoner 
analfabeter. Bland kvinnorna var 75 % analfabeter. Under denna tid var 5,5 miljoner av 6 
miljoner bybor analfabeter (Rahmani 1996). 
Efter de två och ett halvt decennierna då invånarnas antal har ökat till 60 miljoner är 
fortfarande mer än 40 % av befolkningen analfabeter. I stora städer har problemet med 
analfabetism minskat, men i byarna och på landsbygderna är det alltjämt en svårighet.   
 
 
2.2. Kurdernas historia 
 
På 600- talet började Kurdistan genomgå en avgörande omvandling. Enligt Kuutmann (1986) 
islamiserades kurderna som en följd av de arabiska erövringstågen i Mellanöstern. Kurdfrågan 
och den nationalistiska tanken uppkom i början av 1800- talet och genom en uppdelning av 
kurderna mellan Turkiet, Iran, Irak och Syrien vilket ledde till kraftigt motstånd och missnöje 
från kurderna mot makthavarna. Detta krig har fortsatt tills idag. I alla fyra delarna har 
kurderna sina partier som har kämpat i många år mot de centrala regimerna. De ville ha ett 
självständigt land och vissa partier kräver sitt eget land och egen stat, vilket har lett till blodigt 
förtryck från de centrala staterna, som ser det som oacceptabelt.  
 
Idag är mellan 10 % till 15 % av den iranska befolkningen kurder (Alinia 2004). Kurderna 
från Iran som styrs av regeringarna i Teheran har utsatts för brutala angrepp. Den militära 
kuppen från Khomeini mot Kurdistan 1980 mot kurderna i Iran var våldsam och blodig, 
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många avrättades eller fängslades och många kunde fly till Irak och därefter till Europa. De 
flesta politiker och unga studenter som inte är nöjda med regimen flyr till Europa för att nå ett 
bättre och mänskligare liv. Sverige är ett av de europiska länder som välkomnat kurderna med 
vänlighet. År 1983 kom enormt många kurdiska flyktingar till Sverige. Enligt Alinia (2004) 
finns inte några exakta siffror om kurder eftersom de registreras som iranska, irakiska, turiska 
och syrianska medborgare. Idag finns 28 216 000 kurder i hela världen, av dessa bor 8 % i 
Europa, Kanada, Australien och USA. I Europa är 746 000 kurder och I Sverige mellan 16000 
till 20000 (Alinia 2004). Ytterligare statistik om hur många av dessa som är kurder från Iran 
har jag inte hittat.  
 
De flesta av dem kunde inte återvända till landet och deras familj som var kvar hade svårt att 
leva utan dem. De äldre som var kvar i landet och inte hade några pensionsförsäkringar och 
inga nära släktingar sökte asyl i Sverige. Många av de politiska flyktingarna som var yngre 
började studera. De flesta har förverkligat drömmen om en universitetsexamen. Men deras 
föräldrar som i stort sett var analfabeter eller hade låg utbildning har stannat kvar i hemma. 
Kurdistan är ett utpräglat jordbruksområde. De nödvändiga investeringarna för att bygga upp 
en industriell struktur har aldrig gjorts. Anledningen till det är att Kurdistan utnyttjas som en 
koloni som förtrycks och diskrimineras av den centrala regeringen i Iran. I iranska Kurdistan 
var 1975 över 70 % av befolkningen analfabeter. Av kvinnor på landsbygden var 95 % 
analfabeter (Kuutmann 1986). Någon alldeles ny statistik om minskningen av analfabetismen 
har jag inte kunnat hitta för de två decennierna under den islamiska regimen. Men jag kan 
tänka mig att den har minskat, men inte i stora mängder. Majoriteten av kurder är muslimer, 
men religion är inte en viktig faktor för att förena kurder hävdar Alina (2004 s 42). Kurdiskt 
språk tillhör den Indoeuropeiska språkstammen och är en del av det persiska språket. Det 
finns enormt många dialekter på kurdiska, men de största är Sorani, Kurmanji, Gorani och 
Horami (Avrami).  
 
Enligt kurdernas traditionella syn på gamla har familjemedlemmar gemensamt ansvar för de 
gamla och deras omsorg. De flesta familjemedlemmar delar olika tjänster som de gamla i 
familjen behöver mellan sig.  Enligt denna tradition som har ursprunget i den gamla religiösa 
uppfostran och kulturen, är det barnets plikt att ta hand om sina  
gamla föräldrar. Detta kan inte generaliseras till alla delar av Kurdistan. Synen på heder, 
moral och lojalitet har ändrats radikalt, hävdar Welat Songur (1992).  
 
 
3. Syfte 
 
Syftet är att belysa hur man som äldre invandrare ser på sin tillvaro och på sin delaktighet i 
det svenska samhället. Uppsatsen avgränsas till äldre kurdisktalande invandrare med iransk 
bakgrund, som invandrat till Sverige sent i livet. Utifrån deras perspektiv vill jag undersöka 
hur de upplever att deras identitet påverkas av deras etniska/sociala position och vilken 
betydelse språket har i delaktighetsprocessen. Vidare är uppsatsen ett försök att skildra vilken 
roll könstillhörighet kan spela i dessa sammanhang.  
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3.1. Frågeställningar 
 
* Hur ser de äldre invandrarna på sin tillvaro och på sin delaktighet i det svenska samhället? 
 
* Hur påverkas de äldre invandrarnas identitet genom deras relationer med det svenska 
samhället och svenskarna? 
 
* Hur påverkar språket de äldre invandrarnas delaktighet i majoritetssamhället? 
 
* Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det gäller delaktighet? 
 
 
4. Tidigare forskning 
 
Min undersökning gäller äldre invandrare med kurdisk bakgrund från Iran, som kom sent i 
livet till Sverige. Anledningen till det är att inom vetenskapliga arenor har äldre invandrare, 
som har svårt att vara delaktiga i det svenska samhället, inte utforskats tillräckligt. Det finns 
rapporter och undersökningar om de större minoriteterna såsom de finska och chilenska. De 
kurdisktalande folken från Iran och Irak är mindre grupper i jämförelse med dessa och därför 
finns det få undersökningar som beskriver äldre kurder som en grupp. Trots få undersökningar 
som handlar om äldre invandrare från Mellanöstern och kurder, vill jag framhålla att det 
material som jag redovisar kommer att bli tillräckligt användbart i min undersökning. Här 
kommer en kort presentation av de författare som tidigare har undersökt äldre invandrare och 
även äldre från Mellanöstern: 
 
I boken ”Vem ska ta hand om gamla invandrare?” definierar Ronström ”äldre invandrare” 
samt deras identitet och beskriver deras situation som en homogen grupp. Han menar att det 
på senare år har börjat växa fram en mer specialiserad litteratur kring etnicitet och ålder, 
vilken prövar sig fram genom att växla perspektiv och betoning, eller genom att föra ihop 
ålder och etnicitet till en ny begreppslig kategori, med drag från dem båda (Ronström 1996).  
 
Det finns enligt Ronström, invandrare som vistat hela sitt vuxna liv i Sverige och som helt 
assimilerats i det svenska samhället. Det finns också invandrare som först på gamla dagar 
kommit till Sverige för att återförenas med sina barn, som invandrat till Sverige decennier 
tidigare. Ronström kategoriserar den delen av gamla invandrare som ”sent-i-livet-invandrare” 
och hävdar att dessa inte kan jämföras med dem som invandrat redan i unga år. ”Sent-i-livet-
invandrarna” kommer med förväntningar om att leva tillsammans med sina barn, men blir 
oftast isolerade i egna lägenheter. Till detta kommer att den egna rollen i förhållande till 
barnen förändras. Föräldrarna är inte längre dem som har relevant kunskap och auktoritet, 
utan måste istället vägledas av sina barn i den nya och främmande kulturen. I 
auktoritetshänseende blir det ombytta roller mellan barn och föräldrar.  
 
Utifrån kulturens perspektiv säger Ronström (1996) att ”ha sin kultur” blir då detsamma som 
att tala sitt modersmål. De äldre invandrarna är de starka kulturbärarna i familjen och de vill 
inte förlora sin kultur och sitt språk. De kan och har bara det språket som en ära för 
hemlandet. Det är mycket vanligt att det är just bristande språkkunskaper som pekas ut som 
de äldre invandrarnas största problem i mötet med svensk offentlig omsorg. 
 
Lena Udd (2004) nämner språket som en viktig faktor i livet och säger att enligt 
språkforskarna fyller språket fyra funktioner för oss; vi kommunicerar, tänker, förmedlar vår 
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kultur och uttrycker vår identitet. När man inte behärskar ett språk så känner man sig mycket 
begränsad i kontakten med andra. Resultatet blir att viktiga delar av ”jaget” fattas. 
  
Lars Tornstam (1998), en annan författare till boken ”Åldrandet socialpsykologi”, fokuserar 
på definitionen av de äldre och deras tillhörighet i det nya samhället. Han beskriver i sin 
undersökning hur svår situationen kan bli för de äldre att byta roll från den härskande till den 
beroende människan enligt den symboliska interaktionismens beskrivning om rollkonflikter, 
ensamhetskänslor och sociala nätverk. Tornstam använder Gaevs teori, en typologi som 
grupperar ensamhetsupplevelser i fem former: ”det inre jagets ensamhet”, ”fysisk ensamhet”, 
”emotionell ensamhet”, ”social ensamhet” och ”andlig ensamhet”. Den sociala ensamheten 
definieras som en särskild ensamhetskänsla som har sin grund i att vårt behov av att vara 
delaktig i och ha en position i samhället, inte blir uppfyllt.  
 
Welat Songur (1992) är det enda forskare som specialiserar sig mest på äldre från 
Mellanöstern och även kurder. De flesta undersökningarna i Songurs studie och andra 
forskares visar, att majoriteten av de äldre och pensionärerna utgör en utsatt grupp i vårt 
samhälle. De befinner sig under svåra sociala och psykiska förhållanden. Detta är ännu 
svårare för de äldre med invandrarbakgrund som i stort sett knappast har erfarenheter av ett 
välfärdssamhälle. De gamla blir mer och mer isolerade i sin omgivning och behovet av att få 
hjälp av den offentliga servicen är stort, eftersom de flesta saknar egna sociala nätverk, 
knappast kan det svenska språket och har mycket liten kunskap om de svenska institutionerna 
hävdar Songur. Hans beskrivning av mellanösternmigranterna handlar om ensamhet och 
isolering också i relation till den egna familjen. Samtidigt visar han hur de äldre och de yngre 
generationerna skiljer sig från varandra. De yngre försöker att anpassa sig i det moderna 
samhället, medan de äldre känner sig mer och mer isolerade och ensamma.  
 
Johan Asplund (1985) i sin bok ”Om undran inför samhället” beskrivit äldre invandrarnas 
ensamhet och utanförskap. Enligt Asplund kan närheten till barnen innebära trygghet och 
gemenskap för föräldrarna, men kontakterna med svenskarna blir få. Det finns både för -och 
nackdelar med de traditionella synsätten hos äldre, som de saknar här i det nya samhället. 
Pensionärernas relationer, släktlojalitet och kaféliv, menar Asplund kan räknas som fördelar, 
medan nackdelarna utgörs av att domineras av en maktrelation, där det finns spår av feodala 
traditioner. Mellanöstern domineras av en feodalismisk tradition i samband med den islamiska 
religionen. 
 
Emilia Forssell (2004) diskuterar kommunikationens roll för de äldre och säger att betydelsen 
av hjälp från yngre anhöriga kan förstärkas av de invandrade äldres förlust av hem, föreställd 
framtid och möjligheten att kommunicera med omgivningen på sitt eget språk. Hennes studie 
om anhöriga till hjälpbehövande äldre som invandrat sent i livet beskriver de traditionella 
modellerna och de offentliga möjligheterna som finns för de äldre och visar hur de anhöriga 
skyddar sina äldre från migrationens förändringar. Enligt Forssell lyfter de anhöriga själva 
ofta fram kärlek, plikt, medkänsla och en önskan om att återgälda. Kanske är en förklaring till 
kulturellt motiverad särskild hänsyn långt mer ekonomiskt krass: att ta in tolk kostar pengar. 
Forssell hävdar att begreppet ”äldre invandrare” i massmedia och forskning manar ofta fram 
en relativt entydigt bild av socialt isolerade och olyckliga åldrande invandrare i Sverige, trots 
att den inkluderar människor som invandrat under helt olika tidpunkter och med de mest 
skilda levnadsöden.    
 
Forssells och andra undersökningar visar att förväntningar och resonemang inför pensionering 
och ålderdom i relation till livserfarenheter och nuvarande livsvillkor, hos människor som 
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anländer i Sverige varierar beroende på i vilken ålder de kommer till Sverige. I hennes 
undersökning visar hon hur de anhöriga och de hjälpbehövande personer har olika 
förväntningar på vård och stöd av samhället. Hon knyter sin undersökning till det kulturella 
perspektivet som de äldre förväntar sig att behandlas med enligt de traditionella sätten. Med 
hjälp av tre hjälpmönster beskriver hon vad de hjälpbehövande personerna och deras anhöriga 
kräver av samhället och av sig själva.     
 
I boken ”Tvärkulturella möten” Erik Olsson beskriver åldrandet och migration när det gäller 
äldre från Mellanöstern. Han påpekar hur svårt det kan vara för de äldre i den främmande 
miljön, när de ska upprätta sociala kontakter där de blir erkända och erhålla ett slags 
psykosocialt stöd. ”Såvida de inte förmår förankra sina sociala relationer i nätverk utanför den 
närmsta familjen och familjemedlemmarna, som ofta är upptagna av sitt egna liv med arbete 
och andra vardagsbestyr, blir deras situation i socialt avseende naturligtvis sårbar” (Olsson 
2000).  
 
 
5. Teoretisk ram och centrala begrepp 
 
I detta avsnitt presenterar jag den teoretiska ramen och definierar också några centrala 
begrepp. Därefter försöker jag i analysdelen relatera de empiriska fakta som jag har fått 
genom intervjuerna med den teoretiska delen som presenteras nedan.  
 
Min teori bygger på symbolisk interaktionism med utgångspunkt i Giffmans, Meads, Hlumers 
och Cooleys teorier.  Symbolisk interaktionism är ett synsätt, ett perspektiv, en utgångspunkt 
för en analys av den sociala verkligheten. En av de viktigaste hörnstenarna inom den 
symboliska interaktionismen är social interaktion. Enligt symbolisk interaktionism, är alla 
människor som vi umgås med sociala objekt för oss, och på samma sätt är vi objekt för andra 
när vi försöker integrera oss med varandra. Med andra ord kan man säga att människan som 
en social varelse ständigt befinner sig i ett socialt sammanhang både direkt och indirekt. Vår 
sociala och fysiska verklighet är subjektiv och den upplevs som objektiv genom att vi som 
sociala varelser har lärt oss samma namn på företeelser och är (förhållandevis) överens om 
deras vikt och betydelse (Trost 1996).  
 
Enligt Herbert Blumer, en annan grundare av symbolisk interaktionism, kan man genom 
social interaktion förstå samvaro och processer. Dessutom bidrar den sociala interaktionen till 
att skapa människan till vad hon blir, genom en ständigt fortgående förändringsprocess. 
Genom vår vardagliga kommunikation mellan människor och genom det talade och skrivna 
språket sker den sociala interaktionen. Att tänka, integrera och att samtala med någon annan 
med både kropp och mun är de viktiga formerna i den sociala interaktionen. Utan språk kan vi 
människor inte tänka och aktivera den delen av vår förmåga. De människor som inte 
behärskar ett språk i kommunikation med de andra eller i en diskussion, upplever sig själva 
och även andra i omgivningen som mindre intellektuell.  
 
Enligt den symboliska interaktionismen innebär ett mänskligt beteende inte att vi svarar direkt 
på andras handlande, utan istället vårt beteende hänger ihop med hur vi tolkar eller uppfattar 
avsikten eller interaktionen i andras handlingar. Detta betyder de att människan är inriktad 
mot framtiden, mot vad de andra kommer att göra enligt vår tolkning. Det styr vårt eget 
beteende tillsammans med vår definition av situationen, som också den styr vår tolkning av 
andras avsikter (Trost 1996). Enligt Meads teori (a.a.) styrs människan till människa av det 
omgivande samhället och i den meningen kommer samhället före den enskilda människan 
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(a.a.). Goffman, en annan symbolisk interaktionist, inriktar sig på hur identiteten påverkas i 
interaktion med andra. Han har utvecklat teorier, bland annat den om hur människor påverkas 
av att avvika från majoritetens norm. Mer om den symboliska interaktionismen kommer jag 
att beskriva i definitionen av identitet och delaktighet. 
 
 
5.1. Definition av delaktighet  
 
Vad är delaktighet? Det visar sig att delaktighetsbegreppet är ett svårfångat begrepp. Man kan 
kanske beskriva vad delaktighet karakteriseras av, och då skulle man kanske finna ord som 
kan kopplas samman med delaktighet, till exempel; tillhörighet, jämlikhet, acceptans, 
förståelse, respekt och trygghet. Men det går också lätt att problematisera 
delaktighetsbegreppet utifrån dessa ord. Dessa ord beskriver egentligen vad en ideal 
delaktighetssituation erbjuder, och dessa ord är också en konstruerad idé av vad delaktighet 
borde innebära. (Granlund & Åkesson, 2004) 
 
Martin Molin (2004) har i sin inlaga i ”Delaktighetens språk” utgått från Svenska Akademiens 
ordlista som anger att betydelsen av delaktighet är ”att ta del i något”. Att ta del eller inte 
inkluderar en valsituation. Där kommer också viljan med i sammanhanget. Tre dimensioner 
kan enligt Molin urskiljas i delaktighetsbegreppet. Det är upplevelsen av delaktighet, att vara 
fokuserat aktiv samt förutsättningar hos individen och miljön: att genom aktivt samspel med 
omgivningen ha positiva upplevelser, att aktivt agera och göra i en livssituation både fysiskt, 
psykiskt samt tillgängligheten till aktiviteter och samspel i miljön.  
 
För att bli delaktig på denna arena krävs inskrivning, viket innebär att det alltså blir något 
slags formell delaktighet, där man blir accepterad som en medborgare bland de andra och 
känner sig välkommen, men det krävs även att man ska vara engagerad för att bli delaktig, 
dvs. informell delaktighet hävdar Molin (2004). 
 
 
5.2. Definition av identitet  
 
Identitet är ett problematiskt begrepp som går att använda i många sammanhang. Identitet kan 
stå för en individs högst personliga uppfattning om sig själv. Identitet handlar om att dra upp 
gränser mellan sig själv och omgivningen, eller mellan sin egen grupp gentemot andra 
grupper. Cooley, en av de symboliska interaktioniserna i början av 1900- talet (Boglind m fl, 
1972), hävdar att individen erhåller sitt sociala medvetande genom att bli ett objekt för sin 
egen varseblivning, dvs när hon kan urskilja sig själv som objekt bland andra objekt. Cooley 
myntade begreppet ”spegeljaget”, vilket är individens självbild när hon ser på sig själv med 
andras förmodade ögon. Mead som utvecklade Cooleys ide skapade begreppet ”me”, som är 
den bild som individen har utvecklat av sig själv. Enligt Mead är ”me” socialt bestämd och 
består av övertagna och organiserade roller (a.a.). Mead kunde omöjligt tänka sig uppkomsten 
av ett jag utan sociala upplevelser, det vill säga sociala aktiviteter och sociala relationer. Den 
generella mekanismen hos folk är reflexivitet, att kunna sätta sig själv i andras ställe, att agera 
som de, och se sig själva så som andra ser dem. Människor kan inte uppleva sig själva direkt. 
De kan endast göra detta indirekt genom att sätta sig i de andras position och betrakta sig från 
den synvinkeln.     
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5.3. Definition av äldre invandrare eller ”äldre” och ”invandrare” 
 
Termen ”äldre invandrare” har blivit mer och mer använd i massmedia och forskning, dem 
som är gamla och födda utomlands samt bosatta i Sverige. Enligt det sociologiska 
perspektivet kan ”äldre” och ”invandrare” beskrivas som två skilda tolkningsramar för 
kategorisering, som konkurrerar med och upphäver varandra. Såväl ”äldre” som ”invandrare” 
är vitt spridda och väl använda begrepp, vilket också gör dem problematiska hävdar Ronström 
(1996). 
 
Ronström fortsätter att det finns olika sätt att tolka de två kombinerade orden. Fyra av dem 
som är väl kända kategoriserar äldre invandrare så här: Att äldreaspekten tar över, medan 
invandraraspekten blir mindre relevant.  
Att invandraraspekten (eller ”det etniska”) tar över, medan äldreaspekten blir mindre relevant. 
Att det bildas en särskild ”äldre-invandrare” kategori med drag från båda (eth-elders), som 
sedan kan underdelas i olika etniska grupper. Att de gamla immigranterna inte passar in i 
någon existerande kategori. De hamnar i ett slags begreppsligt vakuum och blir socialt och 
kulturellt osynliggjorda (a.a.). 
 
 
5.4. Definition av genus 
 
Vi har två begrepp om människans existens, kön som biologiskt och genus som socialt kön, 
som på olika sätt möjliggör eller hindrar individen.  Forskning utgår ofta från en traditionell 
syn på kvinnor och män. Genusforskningen försöker visa skillnader mellan kvinnor och män, 
samt hur det biologiska könet konstituerar det sociala, det vill säga att kvinnor och män får 
olika genus.  
Diskussionen om genus har hittills framför allt handlat om att hitta ett sätt att se och förstå 
kvinnors insatser i historia och nutid, hävdar Kerstin Rydbeck (2001). Yvonne Hirdmans 
definition av genus är att ”det inte utan vidare går att skilja begreppen biologiskt respektive 
socialt kön, genus är bägge delarna samtidigt och kan förstås som föränderliga tankefigurer 
’män’ och ’kvinnor’ (där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov 
till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin kan 
påverkas/ändras med andra ord, det är en mer symbolisk kategori än ’roll’ och ’socialt kön’” 
(Hirdman 1988, sid. 51). 
 
 
5.5. Vägen till undersökningen 
 
Att problematisera verkligheten är det första steget på vägen till kunskap, skriver Asplund 
(1985) och argumenterar mot dem som menar att det är med datainsamlandet det hela börjar. 
Innan man kan leverera svar måste man ställa frågor. Och detta förutsätter att man ser 
verkligheten från en aspekt som gör den problematisk. 
 
 
6. Metod 
 
Metoden kan beskrivas som ett redskap eller ett sätt för att komma fram till nya kunskaper 
(Holme & Solvang 1997). I detta avsnitt kommer jag att beskriva den kvalitativa metod som 
jag valt för min undersökning. Detta gör jag för att underlätta förståelsen för de läsare som 
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inte är insatta i detta. Jag tar även upp avgränsningar och genomförande av intervjuer och hur 
jag kontaktat intervjupersonerna. 
 
6.1. Allmänt om metodisk inriktning 
 
För mig som ska undersöka människors erfarenheter och upplevelser är enligt Charmaz 
(2002) och Kvale (1997) den kvalitativa intervjun en oundgänglig metod. Andra 
undersökningar som gjorts om äldre invandrare genom djupintervju var lärorika och resultatet 
blev fruktbart, därför valde jag att undersöka upplevelser hos några äldre som kom sent i livet 
till Sverige. 
 
Kvalitativa ansatser handlar om beskrivning och tolkning. Kvalitativa forskningsmetoder 
används i humanvetenskap, t ex inom historia, juridik, teologi och litteraturvetenskap. 
Kvalitativ forskning handlar bland annat om egenskaper hos ett fenomen eller innebörder som 
människor lägger i fenomenet. Man är intresserad av hur något är beskaffat, dvs. vilken natur 
eller vilka egenskaper något har, eller med andra ord, alla undersökningar som klassificeras 
efter egenskaper. Kvalitativa ansatser handlar om att beskriva och förstå men inte att förklara 
varför. Man beskriver exempelvis livsvillkoren för människor i en viss situation. Resultatet 
kan bli helt enkelt en beskrivning av vad man har sett. Man använder olika 
datainsamlingsmetoder för att få sina resultat, bland annat intervju och olika 
observationsmetoder (Bryman 1999).  
 
Den kvalitativa intervjun, som jag har valt, ger en djupare insikt i de enskilda äldres åsikter 
och upplevelser. Med hjälp av en sådan inriktning finns det möjlighet att omformulera frågor 
om någonting som inte framgår med önskevärd tydlighet. Den kvalitativa intervjun är öppen 
till sin karaktär och det finns en direkt kontakt mellan intervjuare och respondent. På det här 
sättet ser man med egna ögon hur de äldre personerna reagerar på frågorna som ställs och man 
får en nära och öppen dialog med dem. Jag tror även att det blir lättare för intervjupersonerna 
att prata och vara öppna och kunna ställa frågor om de inte förstår vad intervjuaren menar. 
 
Jag har också valt tematiserad djupintervju för min empiriska undersökning för att få en 
djupare inblick i om de äldre kan känna sig delaktiga i samhällslivet och hur de upplever det. 
Överensstämmelse mellan verklighet och tolkning av en undersökning (empirisk förankring) 
är en fördel i kvalitativa metoder. I empiriska studier har man många möjligheter och källor, 
vilket ger en bra och rik beskrivning av en text som skall analyseras.    
 
 
6.2. Urval 
 
Deltagare i min undersökning är 4 personer, två kvinnor och två män i åldern mellan 58-82 år. 
Intervjupersonernas dialekt på kurdiska är Sorani, vilket jag behärskar väl. Jag har valt äldre 
personer som kom med hjälp av sina barn till Sverige p.g.a. politiska omständigheter i Iran. 
Skälet till det är att de flesta kurderna från Iran är politiker och unga utbildade. Deras 
föräldrar är för det mesta analfabeter eller lågutbildade. Grunden till det är den beskrivning 
som jag nämnde i bakgrunden om kurdernas situation under de olika historiska 
omständigheterna i Iran. Personerna bor i olika boendeformer, som ensamstående, i 
äldreboende eller med sina barn.   
 
Jag har valt halvstrukturerad intervju bestående av öppna frågor, där jag i förväg har bestämt 
vissa områden med utgångspunkt i en intervjuguide. Vid intervjuerna använde jag mig av en 
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bandspelare. Hade denna inte använts hade jag varit tvungen att skriva allting för hand. Detta 
hade lett till koncentrationssvårigheter från både min och intervjupersonernas sida. Innan dess 
frågade jag om det är möjligt att den ska vara med. Innan intervjun försökte jag förklara om 
vad och hur jag kommer att intervjua dem. Jag förklarar de även att om det finns något 
påstående som de inte vill ska spelas in på bandet så skall vi stänga av bandspelaren.  
 
De samlade intervjudata har jag sorterat efter min frågeguide och använt som direkta citat i ett 
avsnitt under namnet ”resultatredovisning” och även i diskussions- och analysdelarna. Jag har 
garanterat de utvalda om att det insamlade datamaterialet (ljudbandet) kommer att förstöras 
efter att arbetet är färdigt. Jag har också garanterat alla mina intervjuade att deras riktiga 
identitet ska vara anonym, och att ingen annan än jag lyssnar på bandspelaren. 
 
Det finns oerhört stora likheter mellan alla kurder i olika sammanhang i alla världsdelar alltså 
även de som bor i Europa. Samtidigt finns olikheter mellan dem, beroende på i vilka miljöer 
de har vuxit upp. Klasstillhörighet, utbildning, kulturella ramar och all modernisering som har 
hänt runt om dem spelar mycket stor roll för hur de ser på sig själva och vilka förväntningar 
de har på omvärlden. Det finns olika anledningar till flyttningen till Europa hos de kurdiska 
familjerna som t.ex. jobb, ett humant liv eller politiska skäl, vilket skapar hos dem olika 
förväntningar och olika livsstilar. På grund av de olika dialekterna hos kurder bildar de olika 
grupper för att kunna kommunicera och få det sociala livet att fungera. Det finns även olika 
intressen att stanna kvar i ett europeiskt land, några assimilerar sig i det nya samhället andra 
blir isolerade med sin grupp i de små gettosamhällen som vi ser idag. De äldre i familjerna 
upplever sin situation olika beroende på var de befinner sig. Trots alla skillnader som finns 
bland dem har jag tänkt begränsa min undersökning för att nå till ett relevant resultat om de 
äldres delaktighet i samhället.  
 
Jag har bestämt mig för att de äldre intervjupersonerna skall vara från medelklassen, vars barn 
har utbildning både från hemlandet och även i Sverige och vars förflyttning har politiska skäl. 
Jag har också bestämt mig för att de skall vara två män och två kvinnor för att se skillnader 
mellan män och kvinnor utifrån de kulturella aspekter som de har. Deras dialekt skall vara 
Sorani som jag också behärskar.  
 
 
6.3. Genomförande av intervjuer 
 
Alla intervjuerna har genomförts i Stockholms län. Intervjuerna genomfördes i alla fallen som 
personliga samtalsintervjuer och de gjordes på deras hemspråk, Sorani. Upp till en och en 
halv timme har avsatts för intervjuerna. Jag har tagit kontakt med alla fyra intervjupersonerna 
via telefon samtidigt som jag bokade tid med dem. Hur jag hittade dem är varierade. Jag 
kontaktade en äldreomsorg för iranier i en stockholmsförort, där fick jag kontakt med två 
kvinnor, av vilka jag valde Maryam. Genom dessa kvinnor fick jag kännedom om ett par; 
mannen, Karim, intervjuade jag, men frun ställde inte upp för intervju. Genom bekantskapen 
med kurder som jag har kontaktade jag Aminas son. Och sist men inte minst ringde jag till ett 
servicehus angående de kurder som bor där, så fick jag veta om Ahmad som ställde upp för att 
intervjuas.  
 
Först presenterade jag kort uppsatsens syfte, sedan informerade jag dem om bandspelaren som 
skall användas. Jag har använt mig av en intervjuguide med 9 frågor och flera underfrågor för 
att underlätta för informanterna. Ibland kom också spontana frågor emellan. Innan jag 
intervjuade de intervjupersonerna genomförde jag en provintervju med en väninna som själv 
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har erfarenhet av äldre invandrare, för att kontrollera frågeställningarna och förvissa mig om 
att frågor inte skulle vara ovidkommande eller kränkande på något sätt.  
 
Vid alla fyra intervjuer användes bandspelare för att möjliggöra en efterkontroll av mina 
anteckningar. De blev informerade om bandspelaren och ingen av dem intervjuade 
motarbetade. Jag garanterade anonymitet och att innehållet i bandet skulle förstöras efter att 
arbetet blir slutfört. När intervjuerna var genomförda lyssnade jag igenom materialet och 
översatte från kurdiska till svenska. Sedan läste och lyssnade jag igenom materialet ett flertal 
gånger. Ur intervjupersonernas beskrivningar växte sedan väsentliga teman fram. Dessa 
teman har fått fungera som rubriker i resultatdelen, under vilka jag sammanfattar de 
intervjuades svar. Tanken var att sedan försöka se vad informanterna talade om under dessa 
kategorier, och belysa detta med citat. Tematisering av resultatet har fyra rubriker: Att trivas 
med sitt liv; Att kunna leva som alla andra; Att skapa dialog för förståelse; Att ha lika värde 
även om man är olika. 
 
En mer ingående analys samt koppling till bakgrund och teorier presenteras i ett fristående 
kapitel. Valet att presentera analysen på detta sätt är även ett försök att göra det möjligt för 
läsaren att skilja mellan informationen och analys av den.  
 
 
6.4. Reliabitet och validitet 
 
När man gör olika typer av undersökningar finns det två begrepp man måste se upp med och 
de är reliabilitet och validitet. Reliabilitet kan översättas med tillförlitlighet och innebär att 
mätningarna är korrekt gjorda. Validitet innebär att man har undersökt det man ville 
undersöka och ingenting annat (Bryman 1999). Jag kommer under intervjuernas gång att 
försöka sammanfatta det jag tycker mig ha uppfattat som viktigt och spegla tillbaka detta till 
intervjupersonerna för att kontrollera att jag uppfattat rätt. Jag anser det även viktigt att vara 
medveten om att det är intervjupersonernas upplevelser av sin verklighet jag frågor efter och 
att det är min skyldighet att återge detta på ett ärligt sätt. 
 
Av värde för reliabiliteten i kvalitativa undersökningar är att alla intervjupersonerna fått 
samma presentation av intervjun, att alla är satta på samma spår. Därför har jag presenterat 
mig kort för dem och informerat dem om intervjuguiden som ska följas. När något var oklart i 
intervjun ställde jag flera frågor för att undvika missförstånd (Kvale 1997). Såvitt jag kan 
förstå så har de intervjuade berättat utifrån sig själva. Det finns ingen anledning att misstänka 
att de inte har upplevt det de berättar. Jag har tänkt på att försöka hålla mig neutral i intervjun 
så att de intervjuade inte på ett omedvetet sätt lockas att ge den berättelse som de tror att jag 
vill ha. Utifrån fyra intervjuer är det inte möjligt att dra några generella slutsatser. Detta är ju 
heller inte målsättningen vid kvalitativa undersökningar men antalet intervjuade är dock 
tillräckligt för att ge en bild av dessa äldres åsikter i vissa väsentliga frågor. 
 
 
6.5. Etiska överväganden 
 
Ett problem vid explorativa studier är att undersökningsenheterna inte alltid är slumpmässigt 
utvalda ur någon tydlig population och att därför de resultat som erhålls, i noggrann mening, 
endast gäller för dem som ingår i undersökningen. I sådana fall måste generaliseringar utom 
undersökningsenheterna bygga på icke-statistiska argument. (Kvale 1997)  
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En svårighet med sådana intervjuer är att få en bra kontakt med intervjupersonerna utan att 
trampa på den personliga eller etniska integriteten. Av kulturella anledningar hos de äldre 
kurderna stannade jag länge med varje intervju. Man måste vara mycket ärlig i relationen med 
de äldre enligt deras seder och bruk. Man får inte avbryta dem mitt i deras beskrivningar. Det 
är viktigt att skapa en ärlig miljö där de inte känner sig kränkta och maktlösa.  
 
Ett annat etiskt problem som jag förväntade mig av är att de äldres anhöriga ville vara med i 
intervjun eller de äldre själva inte ville bli ensamma med mig i ett rum. Oftast händer detta 
när det inte är kurdisktalande, men det kan även hända med mig som kan deras språk. Vid två 
av intervjuerna satt deras anhöriga med informanten och de reagerade på mina frågor. En av 
dem var ett par, där ena paren inte ställde upp för intervjun men ville vara med. Den andra var 
en son till sin mamma. Han tyckte att hennes mamma behöver honom som stöd. Risken är 
stor att de inte pratar lika mycket när det finns en tredje person med, eller att den anhörigas 
närvaro påverkar intervjupersonens utsagor. Men det är ingen lösning att vägra de anhörigas 
närvaro i rummet. Jag har accepterat det men jag försökte bortse från anhöriges reaktion på 
frågor och bara fokusera på den utvaldes respons och utsagor.  
 
 
7. Redovisning och sammanfattning av berättelserna 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera intervjupersonerna på det sätt som de själva 
framställde sig. Sedan kommer jag att beskriva deras upplevelser om sina liv utifrån deras 
perspektiv; Vad de tycker om sin tillvaro i Sverige, om de känner sig delaktiga som individer, 
hur de kommunicerar med andra i omgivningen och om det finns skillnader mellan män och 
kvinnor i deras vardagliga närvaro. De frågor som ställs under dessa teman kan vara både 
personliga och mycket svårbesvarade. Trots detta visade intervjupersonerna stor öppenhet i 
fråga om sina upplevelser. Alla fyra intervjupersoner har jag valt att ge fiktiva namn. 
 
 
7.1. Intervjupersonernas bakgrund: 
 
Amina är 82 år gammal och kommer från väst om Kurdistan i Iran. Hon är hemmafru, och 
blev änka i 50- årsåldern. Hon har 6 barn, tre söner och tre döttrar, varav två söner bor i 
Sverige och den tredje sonen avrättades under revolutionen i Iran 1979. Amina flyttade till 
Sverige 1992 och har svenskt medborgarskap. Hon har hjärtproblem och opererades 1998 och 
hon har även andra sjukdomar som synnedsättning, högt blodtryck och är diabetiker. Amina 
bor i eget rum hos sin yngre son som har fru och två döttrar i ett villaområde i Stockholm. 
Vartannat år åker hon till Kurdistan för att träffa sina nära släktingar. Sonen brukar alltid hitta 
vänliga passagerare som åker till Iran och som kan hjälpa Amina under resan med bagaget 
och vägledning.  
 
Amina är analfabet och kan inte prata svenska. När hon kom till Sverige deltog hon i en kurs 
som handlade mest om svenska traditioner. Deltagarna var medelålders och äldre invandrare 
och för henne var den platsen en träffpunkt, där hon kunde kommunicera med de andra. 
Handläggaren erbjöd Amina fler kurser för invandrare men hon orkade inte och nämnde 
tydligt att det var nog för henne. Efter det hade hon ingen kontakt med kurskamraterna och 
det var bara släkten som hälsade på henne då och då. På familjefester och religiösa 
ceremonier under året brukar de träffa fler landsmän. Amina berättar att hon inte har egen 
lägenhet och inte heller pension i Kurdistan och det är därför hon inte kan bo i hemlandet. 
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Hennes barn som är kvar i Kurdistan har inte samma förutsättningar som barnen i Sverige att 
tillgodose Aminas behov.  
 
Ahmad är 68 år, från Norr om Kurdistan och kom till Sverige 1998 med sin fru. Hans äldsta 
son ordnade deras resa till Sverige och tanken var att de skulle stanna för resten av livet. 
Nästan alla nära släktingar till Ahmad bor i Sverige. Anledningen till deras flytt var svåra 
politiska omständigheter och sönerna hotades med fängelse av Hizbollah i Iran.  
 
Ahmad och hans fru blev ensamma, så det var meningslöst att stanna i Kurdistan. Ahmad var 
bussförare under många år men för 10 år sedan råkade han ut för en olycka och hans 
ryggmärg skadades svårt. Han blev liggande till sängs i två år. Han använder för det mesta 
rullstol, men kan gå korta steg med rullator inom huset. Han kan klara toalett och duschning 
själv men en del saker får han hjälp med av sin fru, Khadijeh. Han blev beviljad 8 timmars 
hjälp av hemtjänsten per vecka men en stor del av arbetet sköter hans fru. Han är också 
diabetiker och har högt blodtryck.  
Ahmads fru är några år yngre än han, men p.g.a. ett svårt liv känner hon sig inte frisk. 
Khadijeh själv har vissa sjukdomar som är under kontroll t.ex. reumatism och högt blodtryck.  
 
När de fick stanna i Sverige bodde de med sin äldsta son ett år. Sedan fick de en egen 
lägenhet nära en av sönerna och stannade där i ett par år. Livet blev hårdare och barnen kunde 
bara hjälpa dem på helgerna. För ett år sedan fick de plats på ett servicehus på begäran av 
både Ahmad och sonen. 
 
Ahmads barn hälsar ofta på dem. De ansvarar för alla officiella ärenden hos myndigheterna 
och storhandling tar en av sönerna varje månad. Torg är den största och viktigaste 
träffpunkten för Ahmad. Han träffar landsmän och även släktingar som han kan prata och 
dricka kaffe med på de turkiska och arabiska kaffepunkter, som finns på torget. Ahmad och 
hans fru har gått ett år i en svenskkurs som Invandrarverket ordnade för nyanlända invandrare, 
där frun hjälpte honom med allt som han inte kunde klara. Skolan hade inte någon 
betygssättning, men ändå var de nöjda med att de kunde delta. 
 
Maryam är 58 år gammal och blev änka när hon bara var 40 år. Hon har en son som var 
efterlyst av den islamiska regimen och han blev fängslad ett år i sin stad i Söder om 
Kurdistan, där de bodde. En stor del av Maryams släktingar bor i Sverige och även i Holland. 
Sonen flydde till Sverige 1987 och det var därför Maryam också kom hit. Först bjöd sonen in 
sin mamma för ett besök hos honom och sedan ansökte han om asyl åt henne. Maryam 
stannade ett par månader hos sonen, men relationen mellan Maryam och det nygifta paret, 
speciellt mellan svärmodern och svärdottern, blev sämre och sämre. Hon vände sig till 
Migrationsverket och stannade i en förläggning tills hon fick uppehållstillstånd. Hon deltog i 
en tre månader lång kurs i svenska för invandrare när hon vistades på förläggningen. Hon 
bodde ett par gånger mer än en månad hos sin bror bara för att hon kände sig ensam från 
början i förläggningen. När hon fick stanna i Sverige sökte hon lägenhet nära sin bror i norr 
om Stockholm. Det var brodern som hjälpte henne hos myndigheterna. Maryam är en 
självständig, positiv och aktiv kvinna. Hon använder sällan tolk men gärna vid läkarbesök 
eftersom hon tycker att det är viktigt att inte missförstå varandra. Hon kan prata flytande 
svenska och går på en skola för äldre invandrare i norr om Stockholm. Hon deltar i två äldre 
invandrarföreningar för persisk och kurdisktalande. På morgonen tränar hon med ett 
avslappningsprogram hos det äldre iranska dagcentret och på eftermiddagen deltar hon i andra 
aktiviteter hos den kurdiska föreningen. 
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Hon har opererats flera gånger men annars känner hon sig frisk. Maryam kan använda datorer 
som hon fick lära sig på skolan, men mycket begränsat. Hon är intresserad av svenska 
program på tv och kan läsa lite på textteven. Hon sökte jobb men det fick hon inte, dels för 
hennes ålder och dels för att hon inte klarar språket.  
 
Karim är 73 år gammal och bor med sin fru i en nybyggd tvåa i söder om Stockholm. Han 
och hans fru kom 1993 till Sverige efter att ett av deras barn, Khaled, avrättades av den 
islamiska regimen i Iran. Karims andra barn, två söner och en dotter, blev tvungna att lämna 
landet. Karim föddes i väst om Kurdistan och där bodde han i mer än 55 år tillsammans med 
sin fru, Zhara. Barnen kom först till Sverige och efter två år bjöd en av sönerna sina föräldrar 
på ett par månaders besök här i Sverige. Eftersom ingen i familjen var kvar i Iran så sökte 
barnen asyl för sina föräldrar och de fick stanna i Sverige efter ett år. Idag bor Karim och hans 
fru i närheten av sina barn. Barnen har delat vissa rutinuppgifter mellan sig för att hjälpa sina 
föräldrar och på det sättet fungerar kontakten mellan dem på ett bra sätt.  
 
Karim har synnedsättning, spinal stenos och är diabetiker. Han använder käpp och är lite 
generad inför ett erbjudande från vårdcentralen om att han bör använda rullator. En hel del av 
uppgifterna gör han och hans fru tillsammans och de känner sig fortfarande pigga för att gå 
och hälsa på barnen och även andra landsmän i närheten.  
 
Karim var affärsman och kunde skriva och läsa persiska litegrann, eftersom han hade studerat 
5 år i skolan. Han var duktig och välkänd i sin lilla stad och jobbade i sin affär tills han 
flyttade till Sverige. Däremot var hans fru en analfabetisk hemmafru. Karims barn var 
utbildade och alla hans tre barn har klarat av universitet före revolutionen i Iran. Karim håller 
med sina barns kamp mot den islamiska regimen, men han är muslim och tycker att den 
nuvarande regimen inte är en sann islam. En bild av den avrättade sonen hänger på väggen i 
vardagsrummet och runt bilden finns en ram dekorerad med persiska textslingrar till minne av 
honom. Det står så här: Vi kommer aldrig att glömma dig! Du är vår hjälte!   
 
Under vistelsen i Sverige har han åkt till Kurdistan med sin fru ett par gånger. Resan ordnas 
mellan vår och sommar, vilken är den bästa perioden i Kurdistan och de stannar ett par 
månader hos sina släktingar. Karim kan varken läsa eller skriva på svenska och kan prata 
mycket lite. Han säger att han har varit på olika kurser, där svenskarna berättade om sitt land, 
religion och kultur. Just nu deltar han i ett undervisningsprogram från SFI- skolan för vuxna 
invandrare och hans lärare är både svenska och invandrare.  
 
 
7.2. Att trivas med sitt liv: 
 
Amina tycker att hon mår dåligt och hon känner sig trött, dels för att hon mår sämre och 
sämre och har kroniska smärtor i leder, axlar och hjärtat. Hon kan inte sova på nätterna och 
känner sig jämt försvagad på dagarna. Hon verkar vara deprimerad, och tycker att hon har levt 
tillräckligt och nu är det dags att få hembud. Amina känner sig inte hemma och suckar djupt 
och tittar genom fönstret och säger: Det är alltid kallt och mörkt hos mig, jag är döende. 
Dagarna går och livet är still. Svenskarna, enligt Amina, är duktiga, de är kloka och utbildade 
och de ger mycket hjälp och stöd till äldre människor. 
 

 Ack! I mitt land struntar både staten och även många barn i föräldrarnas liv. Jag 
vet inte vad jag ska säga. I hemlandet är livet svårt och otryggt, men här känner 
jag mig ensam och bedrövad… Jag känner inte mina grannar och jag hälsar 
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aldrig på någon svensk eller icke kurdisktalande. Om jag går vilse så kan jag inte 
förklara på svenska att jag har gått vilse för att jag inte kan svenska. Jag går 
aldrig ensam ute, men när vädret är fint tar jag en kort promenad runt om huset.  

 
Ahmad är inte på bra humör under intervjuperioden. Han ser deprimerad ut och enligt hans 
fru kan det vara någon längtan efter hemlandet men frun mår bättre och försöker att pigga upp 
honom. Han själv säger att han inte mår bra och han har mardrömmar om att slutstationen för 
hans liv skall vara Sverige. Ibland säger han att han är förbannad på politikerna och även att 
hans söner har försvårat livet för honom. När det gäller möjligheter för äldre människor 
uppskattar han socialdemokraterna för den välfärd som de har skaffat. Han är nöjd och 
tacksam för sin rullstol och sitt liv här och han känner sig trygg, men ändå ensam. Ahmad 
säger så här:  
 

Du har också hört det svenska uttrycket att lagom är bäst, men jag ser inte att 
relationer bland folk funkar som lagom utan som något sämre… Jag vet inte hur 
folk mår med sina liv, men jag mår illa när jag möter svenskarnas kalla blickar 
som ett slag mot ansikte.   

 
Maryam längtar inte så mycket efter hemlandet, dels för att hon hade svåra upplevelser med 
krig och förföljelser där och dels för att nästan alla hennes släktingar bor i Europa. När jag 
frågade Maryam om hon mår bra i Sverige, blev hon tyst en stund och sa:  
 

Vad ska jag säga, både och. Ibland längtar jag efter den varma relationen som 
jag växte upp med, men här mår jag inte sämre. Jag känner mig isolerad och 
ensam när kontakten med icke kurdisktalande folk och även grannarna inte 
fungerar. Men jag mår bra för att jag har slutat tänka på krig och brist på vatten 
och mat. 
 

Karim svarar på samma fråga:  
 

Vad ska jag säga, ja, varför inte. Jag mår bra och jag är tacksam för det som jag 
får. När jag ser på tv och stora katastrofer runt om i världen blev jag ännu mer 
tacksam för att jag lever i fred. Men jag längtar mycket efter hemlandet. Jag är 
gammal och sjuk, om jag var i Iran kunde jag vara ännu sämre i brist på medicin 
och vård samt av längtan efter mina barn. Här i Sverige lever jag tryggt och jag 
har inte bekymmer längre om att mina barn blir illa behandlade av andra.  
 

Karim fortsätter med att hans fru just nu har problem, att hon längtar mycket efter sina 
släktingar och att han inte kan göra något åt det.  
 

Jag förklarar för henne att vi har ingenting kvar i Kurdistan, men hon tycker ändå 
att det är vårt hemland. Det är självklart att man inte glömmer sitt hemland, men 
jag är mer trygg hos mina barn här. 

  
 
7.3. Att kunna leva som alla andra   
 
Amina tycker inte att hon är med, inte i samhället och inte i hemmet heller. Hon känner sig 
som en ”i-vägen-person” hos sin son. Den enda chansen är att återvända till hemlandet då och 
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då. ”Men när jag åker dit så är jag som gäst, ändå kändes det skönt och allt ser ut 
annorlunda, jag mår mycket bättre där, men här är möjligheterna bättre”.  
Amina beskriver en hel dag för mig så här: 
 

Tidigt på morgonen vaknar jag med Narges, min sons fru. Hon väcker flickorna 
och ordnar frukost. Jag äter frukost med dem, för att jag inte vill sitta ensam och 
äta. Sedan lämnar hon döttrarna i skolan och går till jobbet. Min son som är 
taxichaufför kommer sent på natten och vaknar vid lunchtid. När han vaknar äter 
vi tillsammans, frukost och lunch! Sedan går jag och tittar på tv eller om vi har 
något besök eller ska hälsa på någon bekant så åker jag och min son tillsammans. 
Kvällen blir mycket rörig i huset. Frun är hemma, trött och kanske lite sur för att 
något kanske är fel, eller kanske min son inte var hjälpsam med hushållsarbetet. 
Barnen kommer och tittar på barnprogrammet och höjer ljudet, som är 
irriterande. Sonen skyndar sig för att hjälpa till med middag och jag vet inte vad 
jag ska göra. Jag går fram och tillbaka eller sitter och tittar på tv med flickorna. 
Jag känner att jag inte kan hjälpa till med något. För duschningen hjälper frun 
mig, för besök hos myndigheter och sjukhus hjälper sonen mig och han skjutsar 
mig och är även tolk. Den andra sonen hälsar jag på då och då och stannar några 
dagar för att avlasta min son och hans fru. Ingenstans är mitt hem. 
 

Ahmad När jag frågar Ahmad om han brukar gå ner och dricka kaffe med de andra som bor 
på servicehuset, svarar han att han inte känner sig tillräckligt välkommen hos dem. Han säger 
att han har provat ett par gånger, men det fungerade inte för honom och han föredrar att gå till 
torget och träffa landsmännen. 
Ahmad säger att: 
 

Jag vill vara med de svenskar som bor på servicehuset men det känns att jag inte 
är välkommen hos dem. Jag kan inte göra något åt det och hur skulle jag kunna 
vara med? Det är helt värdelöst!  
 

Ahmad känner sig inte delaktig i omgivningens tilldragelser men han vet att myndigheterna 
alltid brukar fråga honom om hans vilja och när han skall skriva under olika papper. Han 
säger att detta görs för att i det här landet brukar folk bestämma själva, att människor ber om 
hjälp från socialen och skriver på papper:  
 

Vi klarar inte de papperna som skickas till oss, då ringer jag till min dotter men 
hon har små barn och jobbar. Vissa beslut tycker jag inte om och jag vill 
överklaga eller göra något mer men jag tänker på mina barn och jag skäms att 
förstöra deras tid. Jag kan inte själv sköta jobbet och när det blir så lägger jag 
ner mitt önskemål. Jag känner mig ännu mer handikappad… Hur ska jag bete mig 
så folk ser att jag också är en individ? Jag och min fru placerades i servicehuset, 
vilket var en skam för oss från början, men nu accepterar vi det.  

 
Maryam vill vara med och känna sig delaktig och hon vill även synas, höras, ha kontakt och 
umgås med andra människor. Hon ville tänka positivt på sitt liv och sin framtid och vid flera 
tillfällen begärde Maryam av sin handläggare att man skulle hjälpa henne att hitta något jobb, 
att träffa någon svensk familj under fritiden, att kunna delta i fler svenskkurser men hon blev 
nekad sin begäran.  
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Jag ville gärna vara med bland folk och inte bara kurdisktalande. Jag upplevde 
att det inte finns plats bland svenskarna för mig men de ska räkna med mig också. 
Detta är inte mitt val och det finns många hinder för mig att komma in. Om jag 
inte jobbar bland de andra, om jag inte klarar språket, om jag bli isolerad och 
ingen kommunikation bland mig och svenskar händer, hur kan jag känna mig 
delaktig. Jag är rädd att ingen ser mig här utom min bror och min son! 
 

Karim: När det gäller delaktighet ställer sig Karim inte positiv till det. Karim nämner att han 
inte förstår svenska nyheter och han vet inte så mycket om det svenska systemet och allt vad 
de hör om Sverige kommer från barnen som brukar berätta. Han och hans fru är väldigt 
beroende av sina barn och utan dem blir det mycket svårt att klara alla ärenden. Den stora 
sonen brukar hjälpa dem med alla ärendehandlingar hos myndigheter och läkarbesök. Karim 
säger att hans barn är stressade och upptagna och ibland blir han arg på sig själv för att han är 
så beroende av dem.  

Personalen i vårdcentralen och kommunen är snälla och vänliga och mycket 
bättre än i Iran. Min son eller min dotter brukar vara tolk under besöken hos 
myndigheterna och även hos doktorn och utan dem kommer vi aldrig att klara oss. 
När någon ringer och pratar svenska förstår jag en del men jag hänvisar till min 
son. Sedan ringer min son och berättar för oss vad samtalet handlade om.   

 
 

7.4. Att skapa dialog för förståelse 
 
Amina är hemma för det mesta och tittar mest på kurdiska och persiska tv-kanaler. När jag 
frågar henne om hon bemöts annorlunda av andra, svarar hon så här:  
 

Vi är olika och vi kommer inte att bli lika. De gjorde sitt land för sig själva och 
det är svårt att de ska acceptera oss som sitt folk. Jag kan inte bli svensk och 
deras tradition är inte min. De är moderna och även mycket snälla mot kvinnor 
och barn och jag tycker att det är bra. Men jag tycker inte så mycket deras mat, 
traditioner och det kalla och mörka klimatet under vintern som gör mig krasslig. 
Här i Sverige känner ingen mig och ingen hälsar på mig utom mina närmast 
släktingar som bor här. Jag kan inte svenska… Efter 14 år här är fortfarande det 
nya landet okänt och främmande för mig och det verkar som att jag inte syns 
någonstans. 

 
Ahmad säger att han möts med både varma och kalla blickar i servicehusets korridor. Han 
säger att:  
 

Vissa är snälla, vänliga och försöker att hjälpa oss, vissa blickar är kalla och 
förnedrande. Jag anstränger mig hela tiden efter folks reaktion och blickar när 
jag möter dem. När jag behöver förklara någonting på svenska och jag inte kan 
det, så blir jag helt tyst och jag går till mitt rum, sätter på de kurdiska och 
persiska tv-kanalerna och slår mina vanliga telefonnummer för att prata med 
någon bekant. 

   
Ahmad berättar att han inte känner sig hemma i servicehuset. Han är medveten om att de 
andra svenskarna inte jämt pratar med varandra och att vissa är helt tysta, men han säger att 
det är annorlunda när de är tysta i närhet med honom, och säger att:  
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           När det gäller mig och min närvaro hos svenskarna blir tystheten något annat, 
någon som de inte vill umgås med, men jag kan inte göra något åt det. Det känns hårt 
inom mig när jag inte kan göra någonting. Jag går fram och tillbaka under dagarna 
med min rullstol som en likkista i den långa korridoren. 

 
Maryam säger så här;  
 

Jag har försökt att integrera mig bland de andra, att ta kontakt med svenskarna, 
att skaffa sig jobb och betala skatt, att bli accepterad av andra, men jag nådde 
inte fram till dem. Svenskarna är rädda för oss och kanske tror de att vi ska ta 
deras jobb. Ibland kan jag läsa av deras blickar hur vi är oönskade i deras land. 
Jag och de är olika och jag kan inte bli som dem men åtminstone kan jag bli lite 
svensk och jag vill lära mig mer om deras kultur. Ibland känner jag mig som ett 
litet barn framför dem, som inte kan klara av saker och ting. Jag var väldigt stark 
i mitt hemland, här känner jag mig mindre. Om jag inte hade min bror och min 
son här skulle jag vara ännu mer isolerad och ensam. Jag brukar gå och hälsa på 
kvinnorna i den iranska föreningen och där känns det bra. Persiska är mitt andra 
språk men jag klarar mig väl och jag har många favoritpersoner som jag brukar 
ringa och hälsa på. De är också ensamstående….  

 
Flera gånger önskade Maryam att hälsa på sina grannar, som är icke kurdisktalande, men hon 
märkte att de inte ville. Hon, som har lätt att ta initiativ till nyskapade kontakter, försökte en 
gång hälsa på en svensk granne men hon fick inte respons på sitt försök. Hon säger att:  
 

En dag berättade jag för en av grannarna att jag är ensam och ville umgås med 
någon och jag tycker att du är en bra person som kan vi hälsa på då och då, men 
kvinnan hälsade inte tillbaka och jag blev förstås ledsen på henne. Efter det tycker 
jag att svenskarna är kalla och osociala människor, som är rädda för främmande 
folk.   

 

Karim och hans fru träffar sina barn och barnbarn under veckan. De har parabol och för det 
mesta tittar hon på kurdiska och persiska kanaler som berättar om nyheterna från Iran. Karim 
säger att:  

 

Vi sitter med barnbarnen och berättar om Kurdistan, hur deras föräldrar hade det 
när de var små och de tycker att det är roligt. Landsmännen träffar vi vid olika 
ceremonier, där vi brukar ordna fest och middag och hälsa på varandra men 
någon annan kontakt med främmande folk har vi inte. Våra grannar är albaner, 
jugoslaver och en svensk som jag känner… Vi har sagt hej till de flesta av dem 
och det har gått 5 år! När min son är med stannar min granne längre och pratar 
med min son och som jag har förstått tycker den mannen om invandrare. En dag 
kom han med två semlor och sa till oss att nu är det påsk. När det blev Nouroz, 
vår nyårsdag lagade vi traditionell mat och jag och min fru dekorerade en bricka 
och jag gick och knackade på dörren. Jag sa: Nu är det vårt nya år, gott nytt år! 
Han skrattade och tackade för maten men efter det blev det inte mer kontakt. Vi 
säger fortfarande hej till varandra….  

 22



En dag kom ett erbjudande till Karim från en kurdisk förening som jobbar med äldre och som 
har olika aktiviteter och kurser, bland annat svenskkurs och utflykter. De deltog ett par gånger 
i utflykter och kurser som föreningen ordnade och beskriver kontakter med icke 
kurdisktalande i föreningen så här:  
 

Det känns bra om man har kontakt med sina landsmän, men problemet är att 
ingen svensktalande kommer för att hälsa på oss utom myndigheterna som sitter i 
styrelsen och de unga personalen i föreningen. 

 
 
7.5. Att ha lika värde även om man är olika 
 
Amina  
Aminas beskrivning om skilda roller för män och kvinnor handlar både om hennes själv och 
hennes man och om sonen hans fru. Hon berättar att förr var livet helt annorlunda och fader 
till sönerna, vilken är ett uttryck som kvinnor brukar kalla sina män istället för namnet på 
dem, hade hela makten. Däremot passade kvinnor för hemarbeten och något beslut hade de 
inte rätt till utom att fullfölja makens order. Hon tycker dock att i det moderna samhället 
bygger inte familjerelationerna på att folk stannar länge hos varandra och de skiljer sig utan 
att någon kan stoppa det. Enligt Amina är respekt för varandra en grundläggande sak i en 
relation och hon nämner det så här:  
 

Vi och svenskarna är olika… men jag respekterar dem och de mig… I det här 
landet tycker jag kvinnor har mycket frihet… Nej! Det kan inte vara bra. Ungarna 
är ute hela tiden och lyssnar inte på sina föräldrar... Min son jobbar både ute och 
även i hemmet, vilket jag tycker är fel. Ibland när han diskar eller gör te så 
kommer jag och hjälper honom för att han ska få lite lugn och ro. 

 
Ahmad tycker att skillnaden mellan kvinnor och män är stor. Han beskriver hemlandets 
regler även för kvinnor från Mellanöstern som bor i Sverige.  

 

Det finns stora skillnader mellan män och kvinnor och det står i Koranen och man 
ser det även i verkligheten. Kvinnor är inte lika starka som vi män och därför ska 
de sköta hem och uppfostra barnen och det är mannens plikt att försörja familjen. 
Kvinnor bör följa makarnas order och det fungerar bra i mitt land. Men när 
kvinnorna kommer till Sverige så ändrar de sig snabbt och det blir bråk och 
missnöje. Alltså menar jag att ungarna och även kvinnorna går ut och de lyssnar 
inte lika mycket som förr på den ansvarige i hemmet. Jag tycker det är fel att man 
tar bort sina traditioner och ändrar dem till främmande seder bara för att man 
bor här. Det är viktigt att man behåller sin kultur och är stolt över den men vad 
ska jag säga? I det här landet är allt olika jämfört med mitt land… Nej, men jag 
måste erkänna att en del av våra ungar i hemlandet reagerar som de europeiska 
folken, men vi män accepterar inte det.   

Ahmed beskriver skillnaden mellan sig och sin fru och säger att:  

 

Min fru var alltid hemma och skötte hushållsarbetet och jag skötte ekonomin och 
beslutfrågorna i familjen. För det mesta skötte hon barnen och även här ansvarar 
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hon för hemmet för att hon tycker att det är roligt och hon är van med det. Jag 
kan inte arbeta lika bra som henne, med att laga mat eller sy kläder men jag 
hjälper till med allt i hemmet lite grann... Jag gör te och reparerar elektroniska 
apparater hemma.   

 
Maryam skötte om både hushållsarbetet och ekonomin när hon var i Kurdistan. Hennes make 
lämnade en liten affär efter sig så hon kunde försörja sin son. Hon jobbade beslöjad framför 
kunderna hela dagen förstås och försökte vara duktig i sitt jobb och bevisa att hon klarade av 
det jobbet. Maryam säger att hon aldrig brukar be om hjälp av någon utan att betala honom 
med pengar. Hon berättar att en gång sa en man att jag hjälper dig för att du är en svag 
kvinna, ett uttryck på kurdiska som kallas för ”Zhaiifeh”. Maryam blev arg på honom och 
nekade honom arbetet. I Iran är, enligt Maryam, den islamiska regimens härskande syn på 
kvinnor orättvis men i Sverige gör de rätt mot kvinnor och barn. Hon nämner det så här:  

 

Folk här är lyckliga, svenskarna bör vara tacksamma för det. Jag känner mig mer 
värd här än i hemlandet och detta beror på att kvinnorna i Sverige är mer modiga 
och de vågar säga allt fritt och detta beror på att ingen pekar på dem som 
konstiga, eller billiga människor… Eller ingen hotar kvinnor om de säger vad de 
vill. Jag tycker att min son och även bröderna har ändrat sig mycket och det är 
bra. Jag kom ihåg att en av dem brukade bråka och slå sin fru, men inte nu och 
inte här i Sverige…Och tack och lov att jag inte har man, för att jag känner mig 
fri.  

Karim 
Karim skiljer sig lite grann från de tankarna som Ahmad har om kvinnor och familjemönster i 
Kurdistan. När det gäller sådana frågor har han blivit påverkad av sina barns inställning i de 
politiska frågorna. Barnen har en vänster syn på kvinnors rättigheter och relationen mellan 
män och kvinnor, som även det ändrade föräldrarnas syn. Karims tankar och åsikter liknar 
mycket barnens inställning, vilka inte gick ihop med den traditionella modellen av familjeliv 
som han hade. Här i Sverige hjälper Karim sin fru ganska mycket och han bäddar sängen 
själv, gör te, diskar och de tvättar tillsammans. Matlagning är han inte duktig i och han 
överlämnar det till sin fru. Däremot hjälper han till i köket och dukar och gör ordning vid 
måltiderna. När det blir familjefest hos Karim och hans fru så är det barnen som lagar mat och 
hjälper till med allt. Han ser positivt på sina barns inställning till att de hjälper varandra och 
berättar stolt så här:  

 

Jag tycker att livet blir roligare mellan två personer som hjälper varandra och 
arbetar tillsammans. Jag är en rättvis människa och ger mycket respekt för den 
person som jag älskar. Jag har träffat andra män som inte har sina fruar med sig 
till de aktiviteterna i föreningen eller inte sitter bredvid sina fruar på fester och 
pratar inte så mycket med dem. De är gammalmodiga och trångsynta patriarkala 
män som inte vill ändra på något i sitt liv. Jag brukar avstå från dem och försöker 
att sitta bredvid min fru och hjälpa henne att hänga med i festen. 
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8. Analys 
 
I början av analysen vill jag påpeka på att utifrån ett sådant begränsat material kan man inte 
dra några generella slutsatser. Däremot kan jag förhoppningsvis fastställa om det finns vissa 
tendenser i en speciell fråga. I resultatet ser man att de centrala upplevelser som alla fyra 
intervjupersonerna beskriver, i stort sett liknar varandra vilket inte betyder att situationen är 
likadan för alla.  
 
Alla de intervjupersonerna kom till Sverige pga omständigheterna i Iran och de lämnade inte 
landet frivilligt utan för att förenas med sina barn och leva tillsammans. De känner sig trygga 
här och är också tacksamma för det stöd och den service som de får från myndigheterna, men 
de känner sig isolerade och ensamma.    
När jag frågade om de känner sig delaktiga i det nya samhället inriktade de sig på att berätta 
om sin ensamhet. Gaev (1976), enligt Tornstam (1988) kategoriserar ensamhetsupplevelser i 
fem olika former. Den sociala ensamheten, som är en av formerna, definieras som en särskild 
ensamhetskänsla, vilken har sin grund i att vårt behov av att vara delaktig i och ha en position 
i samhället inte blir uppfyllt. De intervjupersonerna i min undersökning känner sig socialt 
ensamma, att de är utanför och icke delaktiga.  
 
Amina säger att svenskarna har byggt sitt land för sig själva och Maryam upplever att vissa 
svenskar beter sig som om vi ska ta deras land i från dem. Däremot önskar Maryam att hon 
ska bli lite svensk om det är tillåtet. Hon märker att det alltid finns avvikande saker som 
stoppar henne och hon mottas inte av andra på allvar trots att hon vill vara delaktig. Ahmad 
tycker att han möts både med kalla och varma blickar men hans upplevelser om de tysta 
människorna i korridoren skrämmer honom som om han inte är välkommen bland dem. 
Karim har accepterat det och nöjer sig med få kontakter med sina landsmän och barnen men 
han saknar också kontakt med svenskarna. 
 
De som kom sent i livet till Sverige är uppväxta i en miljö med helt annorlunda kultur och 
religion än den svenska. I Mellanösterns kultur har storfamiljen ett stort ansvar för äldre 
familjemedlemmar och de äldre har en viktig roll inom familjen. När de kommer med sina 
vuxna barn till Sverige hamnar de i en generationskonflikt. De unga brukar anpassa sig bättre, 
snabbare och börjar tänka annorlunda. De jobbar och besökstiderna minskar och minskar. 
Intervjupersonernas upplevelser av denna svårighet är varierade. Amina som bor med sin son 
har tät kontakt med och är starkt beroende av honom. Ahmad som bor i servicehus saknar de 
gamla goda tiderna, men behåller sin relation med barnen trots att han är rädd att de kanske 
blir trötta på honom. Maryam har inte haft en bra relation med sin sons familj. Däremot 
behåller hon en tät kontakt med sin bror och med de folk som hon träffar i olika föreningar. 
Karim är också beroende av sina barn men har sin egen lägenhet tillsammans med sin fru. De 
försöker upprätthålla relationen och kontakten genom att ständigt bjuda hem sina barn och 
delta i olika fester och ceremonier. Alla de fyra intervjugenererar kontaktrelationer på olika 
sätt, samtidigt märker de hur deras roll och position minskar i barnens ögon och även i 
omgivningens. Detta krossar hjärtan hårt och vissa som Ahmad blir ilsken på de ombyta 
rollerna. 
 
Enligt den symboliska interaktionismen, som jag nämnde i det teoretiska avsnittet, har 
människans uppfattning om sig själv ett starkt samband med omgivningens syn på henne. 
Omgivningens påverkan på människan börjar i barndomen och fortsätter sedan hela livet. 
Maryam och Ahmad upplever att svenskar har sett ned på dem. Ahmad i servicehuset och 
Maryam har känslan av negativa attityder från andra. Amina säger att hon aldrig träffat någon 
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svensk utom doktorn och på officiella platser med sin son. För Ahmad är torget den symbolen 
av social relation, släkten för Amina, barnen för Karim och kurdisk- persisk föreningar för 
Maryam är den trygghet och gemenskap som Asplund (1985) nämner. Man ser tydligt 
samspelet mellan individerna och deras relation och gemenskap med omgivningen. De vänder 
sig till det traditionella synsättet, alltså den dominerande feodala traditionen, vilket är ett sätt 
för dem att försvara sin trygghet och skapa sociala nätverk omkring sig. Jag tror att det är 
oerhört viktigt att betona dessa upplevelser eftersom det är hur människan uppfattar 
situationen som styr hennes handlingar och inte den faktiska situationen.  
 
Enligt den symboliska interaktionismen är det omgivningens attityder som skapar människans 
identitetsuppfattning. ”Den symboliska interaktionismen ser människan som den 
symbolförmedlande varelse, som i växelverkan med andra skapar sitt medvetande och sin 
jaguppfattning” (Angelöw & Jonsson 1999). De intervjupersonernas uppfattning om sin 
identitet är inte markant olika och deras tolkning av sig själva och av andra är nästan likadan. 
Aminas uppfattning om svenskar och om sig själv är skapad av omgivningen där hon bor, 
alltså från familjen och släktingar. Aminas uppfattningar liknar många andra invandrares: 
 

 Vi är olika och vi kommer inte att bli lika. De gjorde sitt land för sig själva och 
det är svårt att de ska acceptera oss som sitt folk. Jag kan inte bli svensk och 
deras tradition är inte min. 

 
Att vara delaktig betyder hur människor kommer in och fungerar i ett socialt sammanhang. 
Att inte kunna göra sig förstådd är ett funktionshinder. Orsaken kan vara fysisk 
funktionsnedsättning men också att befinna sig i en miljö med ett främmande språk. Oavsett 
orsaken till funktionsnedsättningen upplever man samma kommunikativa svårigheter. Så ser 
vi hur Ahmad med sin rullstol kände sig som i en ”likkista” när han inte klarade språket och 
det inte förekom kommunikation mellan honom och de andra. Amina är rädd för att 
promenera långt bort då hon inte kan förklara sig på svenska om hon går vilse samt Karim 
som i flera år inte säger mer än ”hej” till sin granne och Maryams initiativ till kontakt med sin 
granne blev misslyckad. Kontakten med de icke kurdisktalande är nästan obefintlig och om 
det uppstår något möte mellan dem, så ska barnen och tolken komma till hjälp.  
 
Som jag nämnde i avsnittet ”idigare forskning” om språket enligt Lena Udd ska de fyra 
funktionerna täcka över vår kommunikation med andra, vår tänkande, vår kultur och vår 
identitet. När man inte behärskar ett språk så känner man sig mycket begränsad i kontakt med 
de andra. Resultatet enligt Udd (2004) blir att viktiga delar av ”jaget” fattas. Alla de 
intervjupersonerna upplever språket som en svårighet och är medvetna om att de förlorar 
ansiktet när de inte kan göra sig förstådda inför andra ickekurdisktalande. Samtidigt berättar 
intervjupersonerna om svenskarna som stereotyper, om de ”kalla blickarna”, och att svenskar 
är ”rädda för främmande”. Ahmad tolkar den sortens ”tysthet” annorlunda när han befinner 
sig i bland dem, alltså enligt honom ”Någon som de inte vill umgås med.” 
 
Vi agerar utifrån hur vi tror att det är, inte utifrån hur det verkligen är. Lippmaann menade att 
dessa bilder antingen konstrueras av individen eller är givna av kulturen (Hinton 2003). 
Intervjupersonerna pekar på att de upplever en stark tillhörighet till hemlandets kultur och 
traditioner. Maryam tycker att deras traditioner bygger på varma och täta relationer och hon 
saknar dem. Amina säger att: Allt är annorlunda i hemlandet. Det är lika viktigt hos Karim 
och Ahmad.   
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När det gäller rollförändringar så är det mycket svårare för män än för kvinnor och för yngre 
än äldre. Bland unga personer blir kulturkrocken större och kvinnorna tar ställning för de nya 
förändringarna och blir mer medvetna om sina rättigheter. Dessa förhållanden utgör en källa 
till allvarliga konflikter mellan makarna. Jag tycker att detta inte händer lika fort bland äldre, 
speciellt de som invandrade sent i livet och är beroende av unga personer i familjen. 
Individen, som tidigare innehaft en auktoritetsställning i relation till barnet, måste erkänna att 
hon/han har förlorat denna auktoritet och acceptera ett mindre mått av personlig 
självständighet (Tornstam 1988). Ahmad som var härskare hemma har idag förlorat sin 
manliga roll: 
 

 Det är viktigt att man behåller sin kultur och är stolt över den men vad ska jag 
säga? I det här landet är allt olika jämfört med mitt land… Nej, men jag måste 
erkänna att en del av våra ungar i hemlandet reagerar som de europeiska folken, 
men vi män accepterar inte det.   

 
Men detta är inte lika svårt för Karim och inte för Maryam heller. Karim har kunnat klara sig 
genom att ändra sin syn och är nöjd med den roll och den relation som han har med sin fru 
och barnen. Maryam känner sig mer värd än tidigare. Däremot har alla fyra blivit mer 
beroende av sina barn. De flesta vardagliga situationer behöver ett språk som de inte klarar av. 
De vet inte så mycket om sina rättigheter och skyldigheter och är beroende av sina barn för 
kontakt med myndigheterna. För barnets del utgör det helt enkelt ett enda logiskt 
sammanhang att vara fysiskt beroende, att ha mindre kunskaper, att inte kunna fatta 
självständiga beslut, att vara emotionellt omogen, etc. Det kan mycket väl tänkas att dessa 
sammankopplingar även äger rum då det gäller äldre människor, som befinner sig i ett fysiskt 
beroendeförhållande, men som har alla övriga förmågor i behåll (Tornstam 1988). 
 
När det gäller de intervjuade syn på könsroller och deras upplevelser och uppfattningar om 
skillnader mellan kvinnor och män, kommer vi att märka två olika åsikter hos de 
intervjupersonerna. Kön är inte bara en egenskap hos personen utan något som skapas och 
återskapas genom interaktion. Kön blir därmed också något man gör i en pågående interaktion 
med andra. Det är relationerna mellan människorna som skapar och återskapar dem som 
personer, dvs. som kön. Enligt de traditionella normerna kommer Amina och Ahmad att 
värdera sig själva på avvikande sätt. Aminas syn på sig själv är den roll som hon har haft i sitt 
liv, men det är intressant att även hon tycker att det som har skett i Sverige om kvinnors 
rättigheter är ”delvis” rätt och att hon kommer acceptera det. Trots att hon kom så sent i livet 
till Sverige tycker hon att det är acceptabelt utan att hon själv tillhör den kulturen. Däremot 
har Ahmad en konservativ inställning till de radikala förändringarna i västvärlden och 
reagerar starkt mot detta. Han tror på den gamla traditionen från hemlandet även här i Sverige.     
 
En persons identitet är inte en isolerad företeelse eller hennes/hans egen, utan den är beroende 
av andra människorna i omgivningen (Tornstam 1988). Maryam väljer att värderas rättvist. 
Karim tycker att svenskar gör rätt när det gäller mänskliga rättigheter och han praktiserar det i 
sitt liv. Ahmad känner sig maktlös och Amina känner sig inte respekterad. Amina och 
barnbarnen pratar inte så ofta med varandra och Ahmad har inte längre rollen som överhuvud 
för familjen.  
 
Efter resultatredovisningen kommer jag nedan att övergå till diskussionsavsnittet. Jag ska i 
följande diskussion visa på sambandet mellan mina teoretiska utgångspunkter och 
undersökningsresultat.  
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9. Diskussion 
 
De flesta undersökningar visar att de äldre invandrarna inte känner sig delaktiga. Min 
undersökning ger ett likadant resultat. När jag inledde denna undersökning hade jag en vag 
känsla av att de äldres delaktighet är mindre än vi tror. Undersökningen visar att känslan av 
ensamhet och isolering kan leda till att de inte känner sig delaktiga.  
Deras sociala liv och kommunikation präglas av landsmännen och den kurdiska gruppen samt 
släktingar. Någon svensk och det svenska samhället ser de inte i sin tillvaro. Nu efter studien 
är jag mer övertygad om att segregation och isoleringen stänger in de äldre mer än de unga 
och de kan inte göra något åt det. Dels för att de väljer det själv som den lättaste vägen, alltså 
väljer bort delaktigheten i majoritetssamhället, då de klarar inte språket och är beroende av 
sina barn och släktingar på alla möjliga sätt. Men dels också för att de helt glöms bort av 
samhället. De lever bland oss fysiskt, men mentalt och känslomässigt lever de i dåtiden. De är 
bland oss, men varken vi eller de äldre möts på ett och samma plan.  
 
Delaktighetsbegreppet är oerhört perspektivsbetingat och sammanhangsberoende, givet hur 
delaktig en människa är, får vara eller väljer att vara och med vem och på vilket sätt. Man kan 
vara delaktig utan att handla och man kan vara delaktig i större sammanhang utan att för den 
skull vara aktiv. Möjlighet till delaktighet kan finnas till alla delar, dvs. genom att man har 
tillgång till de resurser som krävs, är man engagerad och accepterad av omgivningen men 
man väljer att inte vara aktiv.  
 
Vi är alla deltagare på olika arenor. I vissa fall på grund av autonoma val, andra på en mer 
administrativ nivå genom politiska beslut, genustillhörighet, ras, religion, etc. För de äldre 
invandrarna tycks svårigheten att göra autonoma val öka. De utgör en marginaliserad grupp 
som inte fullt ut jämställs med övriga medborgare trots försök till delaktighet. Delaktighet 
enligt Molin (2004) är ett samspel mellan individen och dennes sociala och fysiska 
omgivning. När man analyserar de villkor som finns för delaktighet måste man tänka på den 
omgivning, där individen befinner sig. Den miljö som de intervjuade lever i är mycket 
begränsad, alltså en kurdisk miljö där de kommunicerar med bara kurdisktalande. Språket 
som ett verktyg i kommunikationen kan de inte klara och sociala relationer är få, och bara 
med landsmännen. De äldre upprätthåller och bevarar den kultur och traditioner som de har 
haft i hela sitt liv. Möjligheterna att lära känna andras kultur och ändra på vissa attityder och 
även identiteter är mycket få.  
 
Om vi ska undersöka gruppens delaktighet med de ”tre dimensionerna”, som jag nämnde i 
teoridelen, så ser vi att de inte är delaktiga, men det betyder inte att de överhuvudtaget inte 
känner sig delaktiga. När det gäller aktivitet i det svenska samhället är de inte delaktiga, men 
inom sin grupp, liksom Maryam samt Karim och även Amina är de delaktiga även om de 
kanske inte är direkt aktiva. Deras upplevelse av det svenska samhället är negativ, men de är 
någorlunda nöjda med sin kurdiska grupp. Samspelet mellan de äldre och deras miljö är olika 
för att de lever i två olika sociala miljöer. Den svenska miljön, som de sällan kommer att möta 
och vara aktiva i, upplever de som främmande men hemmiljön runt dem är något bättre. På så 
sätt kan man tänka sig att de inte är delaktiga i det svenska samhället, utan i den närmiljö som 
liknar hemlandets, alltså den kurdiska gruppen som de har mest kontakt med.  
 
Att motivera människor är i grunden en fråga om att påverka attityder och värderingar. Språk 
som ett verktyg behövs för dialog och kommunikation och vill man vara med och känna sig 
delaktig behöver man öppenhet och ett gott bemötande av sig själv och av andra. Dessa är 
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utgångsområden för att människor ska leva normalt bland andra. Har man inte de 
möjligheterna så lever man i en isolerad och begränsad miljö utan att känna sig delaktig.    
 
Delaktighet kan definieras som en interaktion mellan individen och omgivningen. Denna 
modell av delaktighet kallas för maximal delaktighet hävdar Molin (2004). 
Ett sätt att förstå delaktighet är att bygga vidare på innehållet i den normaliserings- och 
integreringstradition som dominerat den handikappolitiska utvecklingen sedan 1960- talet. 
Situationen för de äldre invandrarna liknar de handikappades. De äldre kan inte språket, så har 
de redan ett handikapp i sitt liv. 
 
Som jag nämnde i teoridelen krävs inskrivningen för att bli delaktig, viket innebär att det 
alltså blir något slags formell delaktighet, där man blir accepterad som en medborgare bland 
de andra och känner sig välkommen, men det krävs även att man ska vara engagerad för att 
bli delaktig, dvs. informell delaktighet (Molin 2004). 
 
 Utifrån denna teori har Ahmad rätt att säga nej till vissa villkor för delaktighet, men då blir 
konsekvenserna utanförskap för honom. Han väljer bort sin delaktighet genom att inte umgås 
med svenskarna, men som sagt känner han sig som en ”likkista” och ensam bland dem i 
servicehuset. Molin skiljer mellan formell respektive informell tillhörighet. I formella 
tillhörigheter saknas den subjektiva känslan av acceptans. Maryams kamp att bli räknad som 
andra, ha kontakt, kunna jobba och bli godtagen bland svenskarna uppfyller inte den 
tillhörigheten i det sociala sammanhanget. Det kan hävdas att den formella tillhörigheten har 
en ”objektiv” och juridisk underton. Antingen tillhör man ett socialt sammanhang 
(exempelvis den kurdiska föreningen) eller inte. Den formella tillhörigheten säger emellertid 
inget om huruvida individen är accepterad i ett givet sammanhang. (Molin 2004) 
 
Både Karim och Maryam kämpar för att ändra en del av sina åsikter till de moderna för att de 
har blivit påverkade av sin närmaste miljö på många sätt. De inställningarna som deras barn 
bär med sig blir också deras åsikter och i Karims och Maryams fall märker vi hur de reagerar 
för jämlikhet och kvinnors rättigheter. ”Även om identiteten befinner sig i ständig förändrig 
så går den förändringsprocessen vanligen så pass långsamt att identiteten närmast förefaller 
stabil genom den långsamma förändringen som inte uppmärksammas” (Trost 1996).  
 
Hur människor upplever världen beror på hur de uppfattar den och hur de uppfattar den beror 
på deras gemensamma förutsättningar och deras kultur. Människan är en kulturskapare som 
med sina subjektiva avsikter och genom sina vardagshandlingar producerar och vidareför 
samhället. Människan är samtidigt kulturbärare. (Ronström 1996) Mellanösterns kultur, som 
de informanter har, är starkt präglad av islamiska regler, där synen på kvinnor är ojämlikt och 
förnedrande. Det konservativa tankesättet förhindrar radikala ändringar och strider mot 
mänskliga rättigheter. Ahmad säger tydligt att han inte kommer acceptera de nya 
förändringarna och moderniseringen.   
 
Jag är medveten om att resultaten jag redovisar bygger på ett begränsat urval. Ett sådant litet 
urval försvårar möjligheterna till generalisering. För att undersöka alla dessa olika faktorer 
och deras effekt på de kurdiska äldre invandrarna krävs mer systematiserade undersökningar. 
Jag tror att det finns okunskap i samhället kring dessa frågor. Såväl den enskilde medborgaren 
som politiker och andra beslutsfattare saknar grundläggande kunskaper och intresse för det 
här området. Beror det på att den här gruppen äldre människor inte anses som tillräckligt 
produktiva? Beror det på att de inte lyfts fram i media på ett tillfredsställande sätt? Beror det 
på att människor i behov av särskilt stöd inte räknas som fullvärdiga medborgare? 
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Frågeguiden 
 
1- Kan ni presentera er? Från vilket stad av Kurdistan har ni kommit och hur gammal er ni?  
 Vilka jobb och erfarenheter har ni haft innan ni kom till Sverige? 
 
2- När kom ni till Sverige?  
Av vilka anledningar och vem hjälpte er till resan? 
Kom ni tillsammans med familjen eller ensam? 
 
3- Hur känns det att leva i ett nytt land? 
 Trivs ni här i Sverige?  
Hur upplever ni det vardagliga livet? (Var snäll och beskrev en vanlig dag!) 
 Är ni nöjd med den som ni gör under dagen? 
 Vilka aktiviteter och underhållningar har ni? 
 
4- Bor ni ensam eller med familjen?  
Vilken sort av boende har ni? 
  
5- Hur ofta träffar ni era barn och andra släktingar här i Sverige?  
Kan ni åka tillbaka till hemlandet? 
 Hur ofta brukar ni åka tillbaka? 
 
6- Vilka kontakter har ni med svenskarna, grannarna och andra i omgivningen?  
Var och hur då?  
Är ni medlemmar i någon förening? Kurdisktalande eller svensktalande föreningar?
  
Hur ofta och när ni brukar träffas? 
Hur ni kommunicerar med varandra? 
Använder ni tolk? 
 Klarar ni på egen hand? 
  
7- Vem hjälper er att komma till kontakt med myndigheterna?  
 
8- Har ni deltagit i svenska språkkurser?  
 
9- Vad tycker ni om det nya landet, kommunikation med svensktalande folk, och era liv i ett 
nytt land?  
Ser ni skillnader mellan ”vi” och ”dem”, eller mellan kvinnor och män? 
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