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Förord 
Vi vill inleda med ett stort tack till informanterna som genom att dela med sig av sina upplevelser 

och tankar har bidragit till denna studie. Det har varit intressant men framförallt lärorikt att ta del 

av era åsikter. Vi vill även rikta ett stort till tack till vår handledare Khalid Khayati som med kloka 

råd och motivation inspirerat oss genom studiens gång. Tack! 

Slutligen vill vi tacka alla nära och kära som så tålmodigt som möjligt, har uppmuntrat oss och 

funnits vid vår sida dag som natt. Ni är guld värda och vi älskar er! 
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1. Inledning 

Människor har förflyttat sig sedan urminnes tider. Folkomflyttningar har skett och sker 

fortfarande av en rad olika anledningar och däribland på grund av krig eller andra politiska 

konflikter i hemlandet. Under 1970-talet kom det många kurder till Sverige för att söka skydd och 

asyl och av de cirka 35 000 som nu bor i landet, kom många för att känna och skapa en trygghet 

för sig själva men även för sina kommande generationer.1 Unga kurdiska kvinnor i Sverige, de 

som är födda här eller de som kom hit som barn eller ungdomar, upplever det svenska samhället 

på ett sätt som deras föräldrar inte gjort. De får ta del av många sociala arenor, såsom svenska 

skolan till exempel, och de formar sin identitet utifrån både sina kurdiska och svenska lärdomar.  

Även språket är viktigt och ett centralt element för individen, då hon kan ta bruk av den för att 

uppnå en viss tillhörighetskänsla. Att vara en del av, och att växa upp med två olika kulturer kan 

dock inte alltid vara det lättaste då man befinner sig i sin identitetsskapandeprocess. Om 

föräldrarna kommit till Sverige som vuxna kanske de har transnationella förbindelser till 

hemlandet Kurdistan på grund av diverse skäl,2 men hur ser de ungas diasporiska identitet ut om 

de kom hit som väldigt unga, och hur skiljer den sig från föräldrarnas? Det kan vara 

problematiskt att anamma både de svenska och kurdiska normerna och värderingarna, och sedan 

få de att gå ihop. 

    De unga kurdiska kvinnorna står inför en rad svåra, problematiska situationer som ”svensk-

kurder”. Utöver det faktumet att två kulturer ska balanseras, har det svenska samhället i 

allmänhet, en bild av hur folkgruppen förknippas med hedersrelaterade våldshandlingar. 

Kurderna fick stor uppmärksamhet i samband med morden på flickorna Pehla Atroshi år 1999 

och Fadime Sahindal, 2002, som båda hade kurdiskt ursprung. Generaliseringar såsom att alla 

kurdiska kvinnor blir förtryckta i sina hem och att alla män från Mellanöstern är tyranner, leder 

till att stora problem uppstår i samhället och för individer, inte minst för de unga kurdiska 

kvinnorna i Sverige som tvingas möta dessa generaliseringar till vardags.3 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi vill i denna uppsats uppmärksamma hur andra generationens kurdiska kvinnor i Sverige 

förhåller sig till sig själva och samhället utifrån föräldrarnas språk, religion, kultur, och traditioner. 

På vilket sätt är nationstillhörigheten tillsammans med de ovannämnda faktorerna bidragande 

element till formandet av den kurdiska kvinnans upplevelser av sina levnadsförhållanden? 

 

                                                 
1 Allwood, Carl Martin & Franzén, Elisie (red) Tvärkulturella möten (Stockholm, 2000) s 15. 
2 Wahlbeck, Östen, Kurdish Diasporas – A comparative study of Kurdish Refugee communities (Wiltshire, 1999) s. 39 
3 Kakabaveh, Amineh, Kurdiska föräldrars uppfattningar om könsroller, jämställdhet och migration, Rapport nr 54/07 

(Södertörn, 2007) s. 7 f 
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• Hur ser en ung kurdisk kvinna på sin nationstillhörighet?  

• Vilket är hennes land och var känner hon sig hemma? 

• Vilken inverkan har religionen för kvinnans plats i samhället, enligt henne? 

• Vilken inverkan har kulturen och traditionerna från ”hemlandet” för kvinnans plats i 

samhället, enligt henne? 

• Hämmar eller främjar flerspråkighet kvinnans situation i samhället? 

• Vilken nationalitet kommer i första hand, och varför? 

 

1.2 Disposition av uppsatsen 

Uppdelningen av uppsatsarbetet har sett ut på följande sätt: 

Suad har skrivit om Metod, Etiska riktlinjer/reflektioner, Diaspora, Stigma, Etnicitet och 

Flerspråkighet medan Sofia har skrivit Inledning, Intervjuerna, Genus, Kultur, Identitet och 

Empiri. Vi har tillsammans skrivit Syfte och frågeställningar, Urval, Tidigare forskning, Analys 

och Slutdiskussion. 

 

1.3 Metod 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod eftersom vårt 

insamlade material i första hand kom att bestå av intervjuer. Ett kvalitativt metodologiskt 

tillvägagångssätt innefattar att man väljer att karaktärisera, det vill säga att genom att man 

kvalitativt studerar ett ting, söker efter framträdande drag och egenskaper hos tinget, som senare 

kommer till användning för studien.4 En annan fantastisk egenskap i metoden är dens flexibilitet 

gällande utförandet av samtal med informanter. I kvantitativa undersökningar anses det ur en 

metodologisk vinkel, en försyndelse att modifiera rangordningen på frågorna när forskaren redan 

har satt igång med frågestunden. I kvalitativa studier däremot, menar forskaren att det inte är en 

nackdel om hon vill ändra på sin frågemall. Det kan snarare vara till en fördel eftersom hon 

genom att ta vara på detta tillfälle får ut mer av intervjun och får en bredare datainsamling.5   

    Då vi var intresserade av att undersöka mänskliga erfarenheter ville vi veta hur informanterna 

uppfattade sig själva utifrån kultur, flerspråkighet, identitetsskapande och omgivningens syn på 

dem.6 Vi ansåg därför att ett kvalitativt tillvägagångssätt var det som passade vår undersökning 

bäst då vi ville analysera informanternas svar, knyta ihop de med teorier och genom dessa, 

komma fram till resultat.  

    Vi startade undersökningen genom att samla in intervjumaterial som obetingat bestämdes av 

frågeställningar. När vårt material sedan var sammanställt, utvärderade vi innehållet och försökte 

                                                 
4 Repstad, Pål, Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (Oslo, 2007) s. 13 
5 Ibid s. 16 
6 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006) s. 300 
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koppla ihop anknytningar mellan de olika egenskaper vi fick fram.7 Efter att vi ställt samman våra 

data och funnit samband mellan egenskaperna, undersöktes materialet genom att informanternas 

utsagor analyserades.8 

 

1.4 Urval 

Informanterna bestod av kurdiska kvinnor i åldrarna 20-30 år. Deras båda föräldrar härstammar 

från Kurdistan och kvinnorna är antingen födda i Sverige eller har immigrerat vid 

grundskoleåldern, detta för att vi ville att de skulle ha gått i svensk grundskola. 

När vi bestämde oss för att fokusera på unga kurdiska kvinnor uppstod ett dilemma då vi efter en 

tids sökande av målgruppen i en medelstor stad, insåg att det inte gav några vidare resultat. Det 

fick oss att ta söka på Internet efter en kurdisk förening i en närliggande stad, i hopp om att finna 

potentiella informanter. Även det gav inga resultat då efter att vi hade funnit föreningen även 

fann att den inte hade ett telefon nummer som vi kunde nå dom på eller karta på vart föreningen 

låg. Därefter tog vi kontakt med bekanta som informerade oss om att de kände vissa kurdiska 

kvinnor som kanske skulle tänka sig att ställa upp. Vi ringde kvinnorna som visade sig vara 

intresserade utav vår studie, därefter valdes fem av de ut som kom att delta i vår undersökning. 

Faria är 22 år gammal och är kurd från Turkiet. Hon studerar inte och har för tillfället inget jobb. 

Hon är född i Sverige. 

Maryam är 21 år gammal och är kurd från Iran. Hon studerar till sjuksköterska och jobbar inom 

äldreomsorgen vid sidan om. Hon kom till Sverige 1997. 

Amina är 24 år gammal och är även hon kurd från Iran. Hon studerar till pilot och jobbar som 

flygvärdinna vid sidan om. Hon kom till Sverige 1996. 

Diana är 25 år gammal och är kurd från Syrien. Hon jobbar i en butik och kom till Sverige i 

början av 90-talet. 

Saima är 28 år gammal och är kurd från Irak. Hon studerar till gymnasielärare och kom till 

Sverige 1997. 

 

1.5 Etiska riktlinjer/reflektioner 

Eftersom vi finner detta ämne så intressant och för att vi, liksom kvinnorna vi tagit hjälp av i de 

kommande utsagorna, är andra generationens invandrare, ville vi förhålla oss så distanserade som 

möjligt när vi gick ut på fältet. Det gjorde vi genom att inte försöka förenkla oss själva utan att 

istället försöka att inte låta oss beröras av våra likheter med informanterna.9 

                                                 
7 Hartman, Jan Grundad teori- Teorigenerering på empirisk grund (Lund 2001) s, 24-25 
8 Ibid s. 26 
9 Hammersley, Martyn &  Atkinson, Paul, Etnography, (Lund 2004) s. 123 
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Trots att vi som forskare i detta fall gick ut på fältet väl medvetna om att vi inte skulle låta våra 

bakgrunder vara influerande faktorer för hur vi tolkade intervjuutsagorna, vill vi å andra sidan 

mena att det samtidigt kunde ligga till vår fördel. Detta för att vi med våra erfarenheter kan 

inbringa trygghetskänsla hos intervjupersonerna. 

Vi har även tagit hänsyn till informanternas rättigheter och vår skyldighet till att stärka deras 

anonymitet. Vi inledde samtalen med att informera om att deras deltagande var frivilligt och att 

de fick avbryta studien om de inte ville medverka längre. Vi klargjorde att all datainsamling skulle 

behandlas med största försiktighet och att materialet endast skulle nyttjas i forskningssyfte. Vi 

talade dessutom om att vi skulle fingera deras namn och även staden de bodde i syfte för att 

förstärka deras konfidentialitet. 10  

 

1.6 Intervjuerna 

Eftersom vi använde oss av ett kvalitativt semistrukturerat upplägg som innebar att vi förberedde 

en intervjuguide hade vi specifika teman som vi ville beröra, men att informanten själv hade 

friheten att formulera svaren som hon ville. Då vi valde att arbeta med denna metod var fokusen 

på informanten och hon hade därför möjligheten att låta intervjun röra sig i vilken riktning hon 

önskade.11 

    Det låg i vår önskan att informanterna skulle känna sig trygga och bekväma i den miljön där 

intervjun skulle äga rum, detta för att individen kan känna obehag inför en plats som för de är 

främmande.12 För att få dem att känna sig avslappnade inför och under intervjun, bestämde vi oss 

för att låta de själva få avgöra den plats där de föredrog att bli intervjuade på. Intervjuerna 

utfördes på olika platser i en mellanstor stad i mellersta Sverige. Intervjun med Faria utfördes i ett 

café i den centrala delen av staden, likaså intervjuerna med Maryam och Amina. Saima kände sig 

bekvämast i ett bibliotek och Diana intervjuades i vardagsrummet i hennes hem.  

    

1.7 Tidigare forskning 

Eric Olsson, Catarina Lundqvist, Annika Rabo, Lena Sawyer, Östen Wahlbeck och Lisa Åkesson 

är redaktörerna för boken ”Transnationella Rum” som är en samling texter skrivna av en rad 

författare. Författarna ger nya synsätt på kulturella utvecklingar, identiteter, diaspora och 

transnationalism och vill förmedla hur dessa begrepp kan användas för att öka förståelsen i den 

komplexa värld som har sammanfogats ihop av globaliseringen 

    Khalid Khayati har skrivit boken ”From victim diaspora to transborder citizenship?” som 

behandlar diasporautformningen och transnationella relationer utifrån kurders situation i 

                                                 
10 Bryman Alan, Samhällvetenskapliga metoder, Malmö (2006) s. 441-442, www.vr.se (2009-08-20) 
11 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006) s. 300 ff 
12 Wibeck, Victoria fokusgrupper- Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod (Lund 2000) s. 31  
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Frankrike och Sverige. Han har i boken diskuterat kurdernas självständighetskamp, inte bara ur 

ett historiskt perspektiv utan även som grund för människans rättigheter. 

    Minoo Alinia har författat boken ”Spaces of Diasporas”. I den för hon en sociologisk analys av 

bland annat tvångsförflyttning och problemet med hur diasporagrupper, immigranter och 

flyktingar som har blivit förflyttade mot sin vilja, hanterar svårigheter mellan hemlandet och 

värdlandet. 

    Samtliga böcker har på något sätt, mer eller mindre, berört ämnena vi behandlar i vår studie 

och har därför varit oss till hjälp i undersökningen, främst vid begreppsförklaringen av diaspora. 

 

1.8 Begreppsdefinition och teoretiska utgångspunkte r 

1.8.1 Diaspora 

Efter 1950-talet har begreppet diaspora allt oftare inrymt grupper av olika ursprung av nationella 

samt etniska slag, som lever utanför ”hemlandet”. Begreppet används idag mer öppet och även 

för många olika minoriteter.13  

Vad som är vitalt för diaspora är att det redogör för någon slags gemensamhet som framställs och 

växer genom grupper som lever i ett land som inte uppfattas som hemlandet. Enligt William 

Safran innebär begreppet diaspora en fördelad minoritetsgrupp, en del av en befolkning, som 

delar vissa drag som urskiljer de från andra grupper. Att antingen de eller deras förfäder har blivit 

avvisade från den plats de kallar ”hem” är den orsak till att de inte längre lever i hemlandet.14 

   Diasporabegreppet relateras ofta till identitet. En central aspekt är att begreppet är påtagligt för 

individen eftersom att det kan upplevas tvetydighet mellan känslan av främlingsskap och 

tillhörigheten till den nuvarande och dåvarande belägenheten. Orsaken till detta är att individen 

ständigt är i medvetande om det faktum att den lever i utanför- och flyktingskap. ”Diaspora” 

används i relaterade diskussioner som en liknelse för människans förmåga att förändra sig i 

dagens samhälle.15 

    I ett utav Erik Olssons studier skriver han om hur en folkgrupps identitet har förbindelse i 

sociala nätverk som har delar av både ”hemland” och ”värdland”, där identiteten är såsom han 

själv uttrycker det ”beroende av en ständigt pågående produktion och reproduktion på en mängd 

sociala arenor i såväl hemland som värdland”.16 

    Även sociologen Östen Wahlbeck menar att både hemlandet och värdlandet har inverkan på 

hur flyktingens sociala relationer påverkas på olika sätt av att befinna sig ”mittemellan”.17  

                                                 
13 Olsson, Erik, red. Transnationella rum – Diaspora, migration och gränsöverskridande relationer (Umeå, 2007), s. 45.  
14 Ibid s. 46 
15 Ibid s. 50 
16 Ibid s. 51 
17 Wahlbeck 1999, citerad i Alinia Minoo, Spaces of Diasporas – Kurdish identities, experiences of otherness and politics of 

belonging (Göteborg, 2004), s. 32.  
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1.8.2 Identitet 

Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi, menar att en individs sociala identitet 

består av flera faktorer såsom etnicitet, ålder, kön och klass. En person kan om hon vill i en viss 

situation lyfta fram ett element för att ett annat ska hamna i bakgrunden för stunden. Detta är ett 

beteende som individen tar till sig om hon antingen vill komma närmre eller skapa ett avstånd till 

en annan individ.18 

    Identiteten är en människas uppfattning av henne själv. Den är inte bara föränderlig men även 

situationsbunden eftersom den skapas genom och utifrån samspelet med andra människor. Den 

individuella identiteten innefattar att individen på något sätt sticker ut från människorna 

runtomkring sig och att hon har säregna, personliga drag som gör henne till just den hon är. Med 

den kollektiva identiteten menas individens identifikation av sig själv som en del av en samling 

eller grupp i motsvarighet till en annan. En människa kan till exempel identifiera sig och finna 

tillhörighet med andra som är en del av en etnisk eller kulturell grupp, vilket i sin tur även skulle 

skapa och stärka personens etniska identitet.19 

Forskaren Tore Otterup menar att identiteten är i ständig förändring, från barnsben till ålderdom. 

Den ska inte ses som någonting stillastående, eftersom den skapas och rekonstrueras i mötet med 

andra individer.20  

    De två begrepp som har möjliggjort behandlingen av stigmatisering och sannolikt gjort det 

tänkbart för individen att behandla informationskontrollens del av hantering av ett stigma, är 

social identitet och personlig identitet.  

Begreppen träder i synnerhet fram i kontakt med andra personer och om definieringen av dessa 

personers identitet skulle vara ifrågasatt. Dessa definitioner och samband kan, inom den 

personliga identiteten, redan uppstå innan en människas födsel och kvarstå långt efter individens 

bortgång. Detta trots att individen i sig inte längre är benägen att hysa några som helst känslor av 

sin egen identitet.21 

 

1.8.3 Etnicitet/Kultur 

Etnicitet kan ses som en relation inom en grupp där kulturella faktorer har en inverkan på vad 

som utmärker just den gruppen från en annan grupp när det kommer till individens känsla av att 

höra hemma i gemenskapen, vad hon har gemensamt med gruppen hon känner samhörighet med 

och hur hon identifierar sig själv.22 
                                                 
18 Hylland Eriksen, Thomas, Etnicitet och nationalism (Nora, 1998) s. 21f. 
19 Goffman, Erving, Stigma - Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2005) s.112 
20Otterup, Tore, ”Jag känner mig begåvad bara - Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt 

förortsområde” (Göteborg, 2005) s. 28. 
21 Goffman, Erving, Stigma - Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2005) s. 112 
22 Olsson Erik, red Etnicitetens gränser och mångfald (Stockholm 2000) s. 30 f  
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Thomas Hylland Eriksen pratar i sin bok Etnicitet och nationalism om att etnicitet är konstruerad 

som en social företeelse genom att den är skapad utifrån historiska förlopp och att den därför 

inte är en bestående social process utan situationsbunden och ständigt föränderlig. Två 

grundstenar för etnicitetens uppbyggnad är identitet och kultur. Detta för att de är centrala delar 

av själva begreppet etnicitet och att det nästintill är oundvikligt att beröra begreppet utan att 

vidröra något av de andra två. ”Ofta anses språk, tradition, religion och territorium bilda bas för 

etnisk identitet”.23 

    Sociologen Erving Goffman har talat om hur identitet får sitt ursprung genom att individen 

interagerar med andra i olika miljöer baserade på diverse sociala situationer. På samma sätt menar 

Thomas Hylland Eriksen, att etnicitet får sitt upphov. 24 Han menar att begreppet etnicitet måste 

ställas i relation till grupper med kulturella skillnader för att det ska existera. Det är de kulturella 

skillnaderna mellan grupperna som utmärker och urskiljer vad etnicitet är. Han menar att utan de 

olika kulturella tillhörigheterna är alla ”lika”, därför behövs dessa tillhörigheter för att en grupp 

ska kunna skiljas från en annan och därmed anses som etniska.25 

    Kultur är idag ett av språkets mest komplicerade ord att förklara då man kan definiera det på 

en rad olika sätt, såsom traditioner och riktlinjer, levnadsmönster och sedvanor. Begreppets 

betydelse är olika beroende på i vilka situationer och sammanhang det används som kan ha 

primära eller sekundära inverkan på individen.26   

    Thomas Hylland Eriksen menar att den främsta definitionen av kultur är hur samhörigheten 

och levnadssättet om delade tankesätt och världsbild, är avgörande för det som anses urskilja två 

grupper från varandra.27 Eriksen påpekar att trots att termen kultur anses som ett substantiv så är 

det egentligen inte ett ting av den orsaken att kultur förändras i tid och rum och därför är 

skiftande.28 

 

1.8.4 Flerspråkighet 

I Sverige uppskattas det finnas ungefär 200 olika språk och av de 9 miljoner invånare som lever i 

landet, talar 1,5 miljoner av dem ett annat modersmål än svenska. Majoriteten av alla barn i 

världen föds och uppfostras under de förhållanden som innebär att de kan anses som 

flerspråkiga. Språken som utgör majoriteten är turkiska, syrianska och arabiska dialekter.29 

Generationer efter generationer har varit enspråkiga i Sverige, och språkbruket har alltid sett 

likadant ut, en nation som talar ett språk. Att tala mer än ett språk har därför setts som ett 

                                                 
23 Hylland Eriksen, Thomas, Etnicitet och nationalism (Nora, 1998) s. 21f 
24 Ibid s. 22   
25 Olsson, Erik, Etnicitetens gränser och mångfald (Stockholm, 2000) s. 30   
26 Hylland Eriksen, Thomas, Kulturterrorismen (Nya Doxa, 1999) s. 23 
27 Ibid s. 20 
28 Ibid s. 20 
29 Otterup, Tore, ”Jag känner mig begåvad bara - Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt 

förortsområde” (Göteborg, 2005) s. 17 
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avvikande mönster som kan ses som ett hinder för att tala standardsvenska.30 

    Tore Otterup har även han diskuterat huruvida flerspråkighet är avvikande eller ej, han menar 

att eftersom minoritetsgrupper är de som utöver de olika språken mest, då de nödgas till det för 

att klara sig i det nya landet, kan flerspråkighet anses som något negativt som bara svaga 

människor nyttjar.31  

    En definition på vem som kan klassas som flerspråkig, är om en människa behärskar två eller 

fler språk utan svårigheter och anser de båda språken som sina, trots att den ena kan vara 

modersmålet och det andra är andraspråket. De båda språken används vid olika forum, till 

exempel kan det ena språket användas på jobbet/i skolan och ett annat, oftast modersmålet, på 

hemmaplan.32 Otterup diskuterar i sin avhandling hur flerspråkiga ungdomar nästan enbart 

använder sitt modersmål när de talar med föräldrarna, medan det ”nya språket” används mer 

frekvent med syskonen och kompisarna.33  

 

1.8.5 Genus 

Robert Stoller som är en psykoanalytiker diskuterar genusidentitet, ett begrepp som innebär hur 

man ska definiera individens förståelse och vetskap om vilket kön hon tillhör.  

    Teoretikern Gayle Rubins hävdar att genus är den socialt konstruerade uppdelningen av 

egenskaper tillhörande könet såsom manligt och kvinnligt, och alltså bör hållas isär ifrån det rent 

biologiska könet.34  

    När Yvonne Hirdmans förklarar genussystemet pratar hon om hierarkin mellan könen, att 

mannen är överordnad kvinnan. Han ses som alltings mått, som idealet och som normen.35 

Fördelning av ”genussystem” ger uttryck för nedtryckande föreskrifter.36  

    Historiken Joan Scott förklarar att de skillnader som upplevs mellan de olika könen ligger i 

grund för hur genus konstrueras genom olika sociala sammanhang och förbindelser.37 Man har 

använt teorier om genussystemet för att kunna tolka kvinnor och mäns maktrelation. 

    Utifrån de nämnda teorierna rörande genus kan man förvissa sig om problematiken kring 

betydelserna av kön och genus. Eftersom genus har beskaffenheten att förändras med tiden och 

                                                 
30 Parszyk, Ing-Marie, En skola för andra – minoritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkor i grundskolan (Stockholm, 

1999) s. 75 
31 Otterup, Tore, ”Jag känner mig begåvad bara - Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt 
förortsområde” (Göteborg, 2005) s. 13  
32 www.ne.se (2009-09-01) 
33 Otterup, Tore, ”Jag känner mig begåvad bara - Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt 

förortsområde” (Göteborg, 2005) s. 20 
34 Månsson, Per red Moderna samhällsteorier - traditioner riktningar teoretiker (Stockholm, 2004) s. 244 
35Hirdman, Yvonne ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”. (Hirdman 1992:19 I: Kvinnovetenskaplig 

tidskrift nr 3.) 
36 Månsson, Per red Moderna samhällsteorier - traditioner riktningar teoretiker (Stockholm 2004) s. 244 
37 Ibid s. 245 
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begreppet dessutom är politiskt laddat blir diskussionen om genus - ”feminint” och ”maskulint” 

svårt.38   

 

1.8.6 Stigma 

Vid första mötet med en främling räcker det för det mesta med en första anblick och ett första 

intryck för att vi ska kunna bilda en uppfattning och föreskriva vissa drag hos denne. Utifrån 

detta sätter vi främlingen i en kategori och får därmed en bild av hans sociala identitet. De första 

intryck och uppfattningar vi har skapat oss, ligger i grund till de normativa förhoppningar som vi 

sedan kräver av personen. Vi är inte självmedvetna om de framförda krav vi har ställt förrän 

medvetandet om kraven uppfylls eller ej blir aktuella. Först då blir individen medveten om sina 

föreställningar den har om hur andra borde uppföra sig.39 Det framkommer tydligast när 

främlingen befinner sig i gruppens existens eftersom det då anses att de egenskaper han innehar, 

inte överrensstämmer med gruppens. Det leder till att han i vårt medvetande placeras in i en 

kategori där han istället för att vara en fullkomlig och ”vanlig” individ nu anses som en utstött 

människa. Denna brännmärkning betecknar ett stigma, framförallt eftersom att följden av det blir 

omfattande genom att effekten är så pass vandrade. 40 

    Det är inte alla mindre önskade egenskaper som blir stigmatiserade utan det är de egenskaper 

som uppfattas som motsägande av vår bild av hur en individ förväntas vara.41  

    Kroppsliga defekter av olika slag är ett av de tre olika stigman som vanligen kan förekomma. Det 

andra exemplet av avvikande beteende är när det finns ”fläckar” på en människas karaktär som 

tolkas som lömska och strama trosföreställningar, onormala begär eller allmän ren viljesvaghet. 

Det tredje stigmat är kastmärkningar som förmedlas från släktled till släktled genom ras, nation 

och religion kallas ”tribala” stigman, dessa stigman drabbar inte bara en individ utan kan i lika 

hög grad inbegripa alla de personer som ingår i en familj.42 

 

1.9 Kurder i Sverige - ankomst, sociala nätverk och  föreningsliv 

Majoriteten av kurderna hittas i Iran, Irak, Syrien och Turkiet och beräknas vara cirka 30 

miljoner.43 Folkgruppen har aldrig haft en egen nation, och har länge kämpat för sina 

grupprättigheter, men stött på stort hinder. Kurdernas strid för en egen fri stat har hindrats av 

                                                 
38 Connell, R W, Maskuliniteter, (Göteborg 2003) s. 15 
39 Goffman, Erving, Stigma - Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2005) s. 11 ff 
40 Ibid s. 12 
41 Ibid 
42 Ibid s. 14 
43 Wahlbeck, Östen, Kurdish Diasporas – A comparative study of Kurdish Refugee communities (Wiltshire, 1999) s. 39 
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värdnationernas förtryck. År 1920 vid fördraget i Sérvres tillkännagav man att kurderna hade rätt 

till en egen stat, men beslutet återkallades strax tre år senare vid fördraget i Lausanne 1923.44 

De första kurdiska männen kom till Sverige 1965, i syfte för att arbeta. Cirka 13 år senare fanns 

det ungefär 2 500 kurder i Sverige.45 Ett stort antal kurder har mot sin vilja tvingats fly sitt land 

just på grund av politiska konflikter. På slutet av 70-talet kom det många kurder till Sverige för att 

söka skydd och asyl, och idag beräknas det finnas cirka 35 000 kurder i vårt avlånga land.46 Det är 

svårt för myndigheterna att uppskatta antalet kurder bosatta i Sverige då de härstammar från 

Syrien, Iran, Irak och Turkiet. Detta på grund av att de kurdiska flyktingarna bokförs efter det 

land de flydde från och har medborgarskap i. Flyktingarna registreras det vill säga inte som kurder 

utan som iranier, turkar eller araber.47  

    Under 1970-talet invandrade även många kurdiska kvinnor och barn som hade sina män/fäder 

boende i Sverige av den anledning att männen inte kunde resa tillbaka till hemlandet och/eller att 

familjerna ansåg att även deras hustrur och barn kunde arbeta och inbringa mer pengar, i det nya 

landet. Det byggdes vid denna tidpunkt nya bostäder i storstäderna för att ge alla de 

arbetskraftsinvandrarna som hade immigrerat till Sverige, boende.  

Enligt svensk invandringspolitik har den invandrare som kan uppvisa arbets- och 

uppehållstillstånd tillåtelse att få hit sin familj. Denna rättighet ledde till att hundratals kvinnor 

och barn flyttade till Sverige under 70- talet. När barnen sedan hade vuxit upp valde många att 

åka ner till Kurdistan för att gifta sig med någon från hemstaden för att sedan ta med 

henne/honom till Sverige. Detta är en av anledningarna till att den kurdiska gemenskapen är 

utbredd, i synnerhet inom Stockholms förorter.48  

    En beteckning på kurder som funnits under en lång tid, framförallt av kurder bosatta utanför 

Sverige, är ”sverigekurder”. Detta för att ”sverigekurderna” anses ha en stark kurdisk identitet. 

Termen har blivit känt som ett positivt laddat ord om de svenska kurderna av deras landsmän 

bosatta i Västeuropa, av den anledning att de ”svenska” har eftersträvat att stärka och återskapa 

den kurdiska kulturen i det nya samhället.49 Detta har gjorts på olika sätt, genom att till exempel 

skapa och ta del av olika slags nätverk, organisationer och föreningar för att bevara den kurdiska 

gemenskapen. 

 

Kurdiska Riksförbundet, KRF, är en organisation som har medlemsföreningar i hela Sverige. 

Den är religiöst och partipolitiskt obunden, basen för verksamheten är istället kultur-, språk-, och 

identitetspolitiska frågor. Organisationen arbetar även med jämställdhetsfrågor och integration, 

                                                 
44 Nebez, Jemal, Kurdernas nationella fråga. Autonomi, en oavhängig kurdisk stat eller självbestämmande i frihet för friheten, 

(Stockholm, 1988) s. 3 
45Clason, Elin, & Baksi, Mahmut Kurdistan- om förtryck och befrielsekamp. (Stockholm 1979) s 226 
46Clason, Elin, & Baksi, Mahmut Kurdistan- om förtryck och befrielsekamp. (Stockholm 1979) s. 228, Allwood, Carl Martin 

& Franzén, Elisie (red) Tvärkulturella möten (Stockholm, 2000) s 15. 
47 Alakom, Rohat, Kurderna fyrtio år i Sverige, (Stockholm 2007) s. 23. 
48 Clason, Elin, & Baksi, Mahmut Kurdistan- om förtryck och befrielsekamp. (Stockholm 1979) s 227 ff. 
49 Alakom, Rohat, Kurderna fyrtio år i Sverige, (Stockholm  2007) s. 24. 
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de arbetar mot rasism och diskriminering, och med att stödja nyanlända flyktingar under deras 

första tid i Sverige.50 

Kurdiska ungdomsförbundet i Sverige, KUF, har även den som regel att inget politiskt prat är 

tillåtet inom KUF möten. Målet är att hjälpa kurdiska ungdomar, och förbundet är medlem i 

Kurdiska Riksförbundet.51 Tanken med förbundet är att medlemmarna ska lyssna på varandra, 

kunna samarbeta och ta del av varandras erfarenheter.  

Kurdistans Studentförbund i Sverige, KSF, är liksom de två tidigare nämnda förbunden, 

religiöst och partipolitiskt obunden. Deras främsta mål är att samla studenter med kurdisk 

bakgrund och andra ungdomar för gemensamma aktiviteter, såväl studierelaterade som kulturella. 

Föreningen kommer i framtiden att ha texter på kurdiska tillgängliga på sin hemsida, så att även 

de i hemlandet kan ta del av nyheter och medlemmarnas tankar och idéer. Detta vill dom för att 

ungdomarna ska ha en kontakt med de jämnåriga i hemlandet och för att stärka förbindelsen dom 

emellan.52    

 

Enligt en rapport, utgiven av Integrationsverket umgås kurder i mycket liten utsträckning med 

etniska svenskar och i större omfattning med sina egna landsmän, jämfört med andra 

invandrargrupper. Rapporten syftar på att individer som upplevt och/eller rapporterat 

diskriminering, har en tendens att i viss mån hellre vilja umgås med sina landsmän än svenskar.53 

Många kurder känner sig diskriminerade och förolämpade av den inskränkta och enkelspåriga 

bild medierna skildrar av det kurdiska folket, som till exempel anknytningarna till hedersmord 

och annat hedersrelaterat våld. Ordförande för Kurdiska Riksförbundet i Sverige, Aycan Sermin 

Bozarslan, vill även lyfta fram problematiken för invandrare på svenska arbetsmarknaden och 

menar att det inte är acceptabelt att kompetenta och kvalificerade människor inte får jobb av den 

anledningen att de bär ett främmande namn och att deras hud- och hårfärg skiljer sig från 

majoritetens. Han menar att strukturell diskriminering som till exempel denna, inte hör hemma i 

en demokrati som Sverige och uppmanar sina landsmän i föreningen, arbetsgivare och den övriga 

omgivningen att arbeta tillsammans för att ändra värderingarna och skapa attitydförändringar i 

samhället.54 

 

                                                 
50http://www.fkks.se/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=14&MMN_positio

n=53:38 (2009-08-05) 
51 http://www.kurdan.com/lawan/omoss.asp (2009-08-05) 
52 http://www.kurdstudent.com/default.asp?p=template&intCat=1&intPage=4&strPage=Historik&lang=SE (2009-

08-05) 
53 Lange, Anders, rapport från Integrationsverket, Diskriminering, integration och etniska relationer (Norrköping, 

2000) s. 88, 132. 
54 http://www.fkks.se/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=95 (2009-08-07) 
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2. Analys 

2.1 Igår kurd, idag svensk? 

Sociologen William Safran förklarar diaspora som ett begrepp som innefattar en grupp människor 

som har tvingats fly från sitt hem på grund av olika orsaker och inte längre kan leva där.55 

Grupperna är från olika geografiska lägen och har gemensamt att de inte är etnisk födda i det 

land de har flytt till.56   

    Erik Olsson diskuterar hur identitet förknippas med diaspora genom att individen kan uppleva 

delade känslor av att befinna sig i främlingskap i den nutida situationen parallellt med den dåtida. 

Detta för att personen är medveten om att den befinner sig i flyktingskap.57  Maryam som är en 

av de informanter som har invandrat till Sverige på grund av politiska konflikter i hemlandet, 

förklarar hur påfrestande det har varit när hennes föräldrar var aktiva inom politik och att hon 

och hennes familj ständigt var på flykt: 

 

Vi flyttade runt väldigt mycket på grund av mamma o pappa (…) så man hann aldrig skaffa 
riktiga vänner utan det var så att man lärde känna vissa i klassen men hokus pokus så skulle 
man flytta vidare till nästa ställe. Det var jätte kul o liksom träffa nya människor men det var 
jobbigt också… jag kände inga så var tjejerna snälla? Är det säkrare att bo här? Ska vi alltid 
stanna här? Jag visste inte.   

 

Sociologen Östen Wahlbeck påvisar att invandrarens sociala samspel influeras av att befinna sig i 

centrum av det ”gamla” landet gentemot det ”nya”, vilket Maryam diskuterar då hon upplevde 

ångest inför att börja en ny klass, när hon och hennes familj invandrade till Sverige.58  

 

Jag låtsades att jag inte kunde svenska…  eller jag kunde inte såå bra men jag förstod dom men 
jag kunde inte enligt dom för jag ville inte visa min svenska (…) man vågade liksom inte riktigt 
asså skaffa den hära nära kontakten för man kunde inte veta när  man skulle flytta igen (…) jag 
hade inga bästa vänner under den tiden. 

 

Thomas Hylland Eriksen menar att individen kan om hon vill, i specifika situationer frambringa 

en egenskap eller element för att ”gömma” en annan i skymundan.  

Detta beteende beror på att individen har möjligheten att antingen skapa ett band till 

omgivningen eller ta avstånd.59 I Maryams fall handlade det om hur hon undvek att komma 

klasskamraterna för nära eftersom hon inte visste om det nya ”hemmet” skulle bli permanent. 

                                                 
55 Olsson, Erik red. Transnationella rum – Diaspora, migration och gränsöverskridande relationer (Umeå, 2007) s. 46 ff 
56 Ibid s. 45  
57 Ibid s. 50 
58 Alinia, Minoo, Spaces of Diasporas – Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging (Göteborg 2004) s. 32.  
59 Hylland Eriksen, Thomas, Etnicitet och nationalism (Nora, 1998) s. 21f. 
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Hon försämrade därför sin svenska medvetet så att hennes klasskamrater inte skulle kunna 

kommunicera med henne och knöt därför inga långvariga vänskapsband med dem. 

 

Informanten Amina diskuterar om hur väsentligt det är för individen att upprätthålla kontakten 

med hemlandet för att inte riskera att man tappar bort sitt egentliga ”jag”. Hon menar att 

flyktingar är här av olika anledningar men att orsakerna grundar sig på ett och samma faktum; att 

de tvingades hit. De valde inte att fly landet utan blev tvungna på grund av diverse skäl, så varför 

ska individen så frivilligt välja bort sitt ursprung? 

 

Det är viktigt tycker jag att alla vet där du kommer ifrån. Till exempel jag är ju kurd från Iran o 
jag bor här men det behövs inte betyda att jag inte är det längre. Du ska vara medveten o ha 
kontakt o så, annars du lätt kan glömma ditt riktiga ursprung. Du kom inte av din fria vilja så 
varför låtsas att du är jätte svensk? 

 

Östen Wahlbeck skriver i Vart tog fältet vägen? att kurdiska flyktingar visar bevis på att ha politiska, 

sociala och känslomässiga relationer till sitt hemland efter att de har bosatt sig i Sverige och att 

detta skapar en trygghetskänsla hos dem.60 Detta kan vi se genom att fyra av de fem 

informanterna vi talade med, hade antingen de själva eller deras familjer, starka kontakt med 

hemlandet genom telefonsamtal, föreningsliv, kurdiska tv kanaler inprogrammerade på teven eller 

genom Internet.   

 

Diana: Det är stor kontakt fortfarande till Syrien. Minst en eller två gånger i månaden ringer 
jag. Men det finns kontakt hela tiden på något sätt. Man ska prata med dom mycket och man 
ska absolut vara i en förening, absolut. Det är bra för en (...) Vi är här tillsammans av samma 
sak så varför inte visa det i gruppen o sen du har kanske lättare i livet. 

 

Diana och Saima var de enda två av informanterna som hade varit eller fortfarande var aktiva 

föreningsmedlemmar. Diana ansåg att det var en självklarhet att vara delaktig i ett kurdiskt 

föreningsliv. Hon menar att kurder som har invandrat under samma omständigheter har mycket 

gemensamt och därför kommer att ha nytta av varandra, i synnerhet som en grupp som delar 

erfarenheter och därav finner individen en gemenskap. Tove Otterup diskuterar om hur 

individen, som Diana till exempel utifrån hennes citat som nämns ovan, kan känna gemenskap 

med andra genom att identifiera sig med dem som är en del av dig själv, föreningens medlemmar 

i detta fall, genom etniska och/eller kulturella aspekter.61 

    På frågan vilken nationalitet informanterna kände kom i första hand svarade de flesta att de 

kände sig som svenskar. Amina sa att hon först och främst presenterar sig som svenska, när hon 

är utomlands och om de sedan kommenterar hennes utseende så förklarar hon att hon är kurd 

                                                 
60http://209.85.129.132/search?q=cache:VVtXDkZiOygJ:web.abo.fi/~owahlbec/Antropologiskt1998.pdf+%C3%9
6sten+Wahlbeck+Vart+tog+f%C3%A4ltet+v%C3%A4gen%3F+Antropologiskt+f%C3%A4ltarbete+i+en+global
+v%C3%A4rld,&cd=2&hl=en&ct=clnk (2009-05-05) s. 45 
61 Goffman, Erving, Stigma - Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2005) s. 12 
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från Iran men är bosatt i Sverige sedan barnsben. Diana å andra sidan, som tidigare nämnde att 

hon anser att kulturtillhörigheten är viktig att behålla och att det är essentiellt för invandraren att 

på något sätt ha en relation till föreningar, sa att hon ibland svarade att hon är svensk och ibland 

kurdsyrisk: 

 

När jag får frågan.. Typ till exempel om jag skulle vara bortrest då blir det automatiskt att man 
säger att man är från Sverige, varför det så vet jag faktiskt inte. Det är en automatisk grej (…) 
Men om jag vet att dom är som mig, vi kan ibland känna av, om dom är från samma land som 
jag, då säger jag på kurdiska faktiskt ”ah men jag är syrian o bla bla bla” Varför vet jag faktiskt 
inte. 

 

Thomas Hylland Eriksen tydliggör att etnicitet inte är ett begrepp som är ett stillastående ting 

utan att den i samband med möten är föränderlig och därför skapas utifrån olika situationer. Han 

vidareutvecklar resonemanget med att förklara att religion, traditioner och språk är grunden till 

etnisk ras och att det innebär att även identitet och kultur hör samman med begreppet.62 En 

individs bild av sig själv är vad som utgör identitet. Den är precis som etniciteten anpassbar och 

rekonstrueras efter möten och med andra individer. 63 

   Det kan med andra ord sägas att Diana ser sig som svensk när människor som inte är av hennes 

folkslag frågar om hennes nationalitet men när individer som är syrianska kurder frågar, känner 

hon en slags samhörighet till de och svarar därför att hon är syrisk kurd.  

    Maryam svarade att det berodde på miljön hon befann sig i och att hon därefter agerade 

utifrån sin omgivning:  

 

Jag tror att jag känner mig mer svensk när jag är med mina utländska kompisar… när jag är i 
närheten av dom eller kanske sitter med dom o hör dom då tror jag att jag känner mig mer 
svensk då än vad jag gör om jag är med svenskarna. När jag är med svenskar så känner jag att 
vi är på samma nivå, vi tänker o tycker likadant, jag är kurd fast tänker fortfarande som dom 
(…)  Jag kan vara utlänning vid sidan av när jag är med min familj och så vara svensk när jag är 
med svenskar o det vet jag ju att det kan ju inte svenskar vara. Deras familj är ju svenskar så 
dom är ju svenskar med dom, men dom är också svenskar med sina vänner. Så jag tycker att 
det är fördel att vara del av två kulturer.  

 

Maryam menar, i enlighet med Eriksen, att hennes ”jag” oftast är situationsbundet. När hon 

umgås med ”utlänningar” så känner hon sig mer svensk eftersom att hennes språkkunskaper i 

svenska skiljer sig från vännernas. Om hon vid ett annat tillfälle däremot, skulle vara omgiven av 

svenskar så känner hon sig kurdisk men kan samtidigt lättare relatera till svenskarna eftersom att 

likheterna de emellan stämmer bättre. Hon anser att det är till hennes fördel att kunna välja när 

hon vill vara icke etniskt svenskt och när hon sen beslutar sig för att vara ”svensk”, detta för att 

lättare socialisera sig in i grupper.  

                                                 
62 Hylland Eriksen, Thomas, Etnicitet och nationalism (Nora, 1998) s. 21f 
63 Goffman, Erving, Stigma - Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2005) s. 112 
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De flesta av informanterna socialiserar sig inte med andra kurder, förutom vid kulturella tillfällen 

som till exempel när det är fest och föräldrarna beslutar sig för att gå. De måste då visa sin 

respekt och detta gör de genom att följa med. Inga av informanterna, av dem som sa att de inte 

”beblandade” sig med kurder, tyckte att det var tråkigt att de medvetet valde bort kurder. De var 

alla eniga i sitt svar om att de kom bättre överens med svenskar och att kurder inte var pålitliga 

som vänner. Maryam berättar: 

 

Jag har.. jag är väl inte så förtjust i kurder. För att dem är så… dom har så lätt för att tycka till 
om saker o ting. Kurderna har väldigt lätt för att snacka skit. Och det ser jag på dom, om om 
om jag nån gång umgås med dom. 

 

2.2 Tillhörighetskänslan 

Thomas Hylland Eriksen menar att seder, traditioner och levnadsmönster är några exempel på 

definitioner av hur begreppet kultur kan förklaras. Betydelsen av begreppet är beroende av 

situationens, tillfällets och på det stora hela sammanhangets, direkta eller indirekta inverkan på 

individen.64 Flera informanter talar om den kurdiska kulturen genom hemlandets musikgenrer 

och kärleken till de traditionella kläderna. Speciellt en av informanterna, Maryam, vill betona att 

hon gärna och stolt bär upp plaggen vid varje tillfälle det tillåts. Det är dock inte bara kläderna 

hon tar efter i kulturens namn utan hon menar att det även är viktigt att visa respekt för 

föräldrarna, för äldre och dom yngre, men också att uppfostra sina framtida barn till att visa 

samma respekt för sin omgivning. Detta kan ses som invanda traditioner och levnadsmönster hos 

informanten som vuxit fram genom erfarenheter av att till exempel sedan barndomen ha burit de 

traditionella plaggen vid olika högtider och en uppväxt präglad av ömsesidig respekt.    

    De främsta kännetecknen för kulturbegreppet, vilket enligt Eriksen är den avgörande faktorn 

för att kunna skilja den ena kulturella gruppen från den andra, är gemenskapskänsla, lika 

levnadsmönster, tankesätt och en delad världsbild.65  

    Saima, som kom till Sverige som 17-åring, talade kring nationalitet och kultur och menade att 

hon kände sig mer trygg i den kurdiska kulturen jämfört med den svenska. Detta på grund av att 

hon känner till de oskrivna reglerna från hemlandet och hur hon bör agera bland andra kurder, 

vilket hon inte riktigt upplever att hon gör i Sverige och bland etniska svenskar. Hon uttrycker sig 

på följande vis: 

 

Först och främst jag ser mig själv som kurd, definitivt. För att jag känner mig… vad ska man 
säga.. (…) jag känner igen mig i det kulturet på något sätt. Jag vet hur det funkar, jag har 
mycket lättare att läsa koderna. Jag vet hur ska jag vara. Här i det svenska, fortfarande jag 
känner att jag inte har varit så länge, vissa saker är väldigt suddigt fortfarande. Jag känner inte 
igen mig, jag trivs inte i vissa situationer. 

                                                 
64 Hylland Eriksen, Thomas , Kulturterrorismen (Nya Doxa, 1999) s. 23 
65 Ibid s. 20 
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Saima menar att eftersom hon kom hit i relativt vuxen ålder har hon upplevt, och känner 

fortfarande svårigheter med att kunna tolka de svenska signalerna. Hon känner igen sig och 

finner däremot en trygghet i den kurdiska kulturen då tankesätten och den världsbild hon har 

överrensstämmer med den.    

    Även Faria diskuterade angående den kurdiska och svenska kulturen, och satte folkgrupperna i 

relation till varandra. Hon har stora svårigheter att kunna identifiera sig med - som hon själv 

väljer att uttrycka det - en ”typisk kurd”, då hon i enlighet med Erving Goffmans teori om den 

individuella identiteten, menar att hon skiljer sig från mängden.66 Faria säger att hon inte känner 

någon samhörighet med sitt folkslag: 

 

Jag känner mig inte som en kurd riktigt... Jag ser mig själv som svensk (…) jag är ju född här 
och uppvuxen, och jag umgås typ bara med svenskar. Mitt tankesätt är väldigt… svenskt! 
(skratt). Jag tänker inte så typiskt kurdiskt, alltså traditionellt tänkande. Jag menar, jag går klädd 
som jag vill och har pojkvänner och det ena med det andra! Och det är liksom okey för mina 
föräldrar, så jaa (…) Jag vet att människor… alltså folk snackar bakom min rygg för att jag inte 
är som dom, för att jag är mig själv, men jag bryr mig inte. Det är helt okey, för jag vill ändå 
inte va’ som dom (skratt). 

 

I motsats till Saima känner Faria att hon lättare kan identifiera sig med den svenska kulturen då 

det är i den hon känner samhörighet. Informanten visar i citatet att hennes levnads- och tankesätt 

skiljer sig från det traditionella kurdiska, och är mer som hon uppfattar det, typiskt svenskt.    

    Flera av informanterna talade om att de kan känna sig nära till både den svenska och den 

kurdiska kulturen, men att det dock sker i olika situationer. Trots att ”kultur” är ett substantiv så 

bör det inte ses som ett ting då det är föränderligt och skiftande i olika sociala situationer och 

sammanhang.67 Man kan det vill säga känna olika kulturtillhörigheter beroende på i vilka sociala 

sammanhang man befinner sig i. I vårt samtal med Amina berättar hon: 

 

När jag är på jobbet och umgås med mina kompisar då anpassar jag mig till det svenska 
kulturen, men när jag är hemma försöker jag anpassa mig till den kurdiska kulturen och livet 
som jag har med mamma o pappa. Eller det kommer väl lite naturligt också. Men jag känner att 
jag tillhör båda kulturerna. 

 

Saima talar om att ”ta det bästa av båda världar” och vikten av att kunna blanda båda kulturerna 

och hålla en balans i det vardagliga livet, men även hon pratar om att olika situationer avgör, åt 

vilken kultur hon för tillfället lutar åt. 

 

Jag är väldigt blandning. Jag försöker verkligen kunna o blanda båda kulturerna för jag tycker 
att båda är väldigt viktiga (…) Jag känner väldigt att jag ska vara en del av samhället, kulturet 
här… jag försöker verkligen o kunna sortera lite av det som jag hade, o ta lite av det som är bra 

                                                 
66 Goffman, Erving, Stigma - Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2005) s. 112 
67 Hylland Eriksen, Thomas , Kulturterrorismen (Nya Doxa, 1999) s. 20 
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här, så jag vill verkligen blanda ihop det o… aa jag är väldigt blandning kan jag säga. Det beror 
på mycket vilken situation jag är i… Jag kan vara riktigt kurd, jag kan vara ibland hyfsat svensk 
(skratt). När jag är med svenskarna jag är också svensk, men med hemma… familjen, när vi har 
kurdiska fester o så, jag känner att jag är kurd! 

 

Informanterna förklarar att de anpassar sig till miljön och beter sig och agerar sedan annorlunda 

utifrån sammanhanget och vilken omgivning de befinner sig i. Oavsett om det handlar om 

umgänge med familjerna och vännerna eller högtider och kurdiska fester, så är det den sociala 

omgivningen som lockar fram informanternas olika kulturella sidor.  

    Goffman menar att även identiteten skapas utifrån interagerandet av andra människor i olika 

situationer.68 När Amina och Saima umgås med släkt och familj och är del av den kurdiska 

kulturen, så är det alltså också en del av deras identitetsskapningsprocess. Likaså när de umgås 

med de svenska vännerna. 

 

En individs kollektiva identitet innebär hennes bild av sig själv som en del av en grupp, i 

jämförelse med en annan. När en människa identifierar sig och känner samhörighet med andra 

människor som är en del av en kulturell eller etnisk grupp, skapas och stärks även individens 

etniska identitet.69 

    Faria menar att hon i många avseenden känner sig mer som svensk än kurd. Hon pratar om 

det kurdiska folkets syn på hur en ”värdig” flicka/kvinna ska bete sig och det patriarkatiska 

samhälle som dominerar, inte bara i Kurdistan utan även mycket bland kurderna i Sverige. Hon 

understryker att detta är någonting typiskt för hennes folkslag och kultur, som hon varken kan 

acceptera eller förstå och menar att det är den främsta anledningen till att hon väljer att ta avstånd 

från sitt folk. 

 

Hela den här grejen med att… mannen har övertaget och allt ska ske på hans villkor, den är 
helt oförståelig i mina ögon. Jag vet att det inte är så i alla familjer, men det finns många som 
tänker så, och lever så. Det är det värsta! (…) Vi bor i Sverige, och här får alla göra vad dom 
vill, det är upp till var och en o det är så det ska va’… Vem är nån annan att säga till mig hur 
jag ska bete mig? Vem jag får umgås med? Jag ser mig själv som en fri tjej, och det vill jag 
förbli. Jag kan inte se mig själv vara gift med en kurdisk man, det hade inte funkat. Jag försöker 
att inte umgås med kurder överhuvudtaget, vi funkar bara inte ihop… Svenskar är bättre, med 
dom kan ja va mig själv.  

 

Farias kollektiva identitet kan i detta citat tolkas ur hennes uttalande om att det svenska samhället 

tillåter varje individ att handla som den själv vill. Hon förespråkar den svenska individuella 

friheten och menar att den i motsvarighet till det kurdiska tankesättet, är det rätta. Giftermål med 

en kurdisk man, kommer inte på fråga för informanten, då synsätten och levnadsmönster skiljer 

sig, menar hon. Däremot kan hon identifiera sig med svenskar och känna en tillhörighetskänsla, 

vilket enligt Goffman tyder på uppbyggandet av hennes etniskt svenska identitet.    

                                                 
68 Goffman, Erving, Stigma - Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2005) s. 112 
69 Ibid  
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Människans identitet ska inte ses som någonting stillastående utan den förändras ständigt, från 

det att du föds tills dagen du går bort. Detta för att den uppstår, växer och utvecklas i möte med 

andra människor, under livets resa.70 Fyra av fem informanter, de som inte är födda i Sverige, 

säger i sina utsagor att de stötte på svårigheter av olika slag då dom först kom till landet; den hela 

problematiken med att lära sig det svenska språket och att förstå den nya kulturen är två exempel, 

som de fyra informanterna var överens om. I detta skede, var allt de hade någon kunskap om 

relaterat till Kurdistan och den kurdiska kulturen. Men alla fyra poängterade därefter även att, 

allteftersom tiden gick, integrerades de i samhället genom erfarenheterna av de svenska 

högtiderna och utöver svensklektionerna i skolan, genom språkliga interaktioner med andra 

människor. Amina berättar: 

 

Klart det var svårt i början. Folk pratade, man förstod ingenting. Folk va på ett helt annat sätt 
än vad man var van vid och det fatta man inte heller nånting av. Men det gick ju bra sen, man 
kom in i det och lärde sig. Se nu… Vi sitter och pratar och det är inga problem. 

 

 Informanten syftar på de kulturella men framförallt de språkliga hindren hon stötte på som 

yngre, men förklarar det sedan med att det till slut gick bra när hon ”kom in” i samhället och fick 

mer förståelse för det svenska levnadssättet och kunskap i språket. Detta har varit en del i 

Aminas identitetsskapningsprocess då hon har vuxit i språket och utvecklats som individ i möten 

med andra individer.        

    Maryam berättar att hon fram till gymnasieåldern hade en stor längtan av att åka tillbaka till 

Kurdistan, men att det därefter dog ut. Hon menar att hon nu som vuxen har kommit till insikt 

med att hon inte längre har någonting kvar där borta som lockar henne på samma sätt som det 

gjorde då hon var yngre. En tolkning av detta uttalande kan vara att hon genom sina år i Sverige 

har assimilerats i det svenska samhället till den grad att hon inte längre känner samma tillhörighet 

till hemlandet, utan identifierar sig snarare med den svenska kulturen och levnadsmönstren.     

 

2.3 Back up – språk 

Andra generationens barn komna till Sverige på grund av diaspora sägs, enligt kulturforskarna, ha 

större beskaffenhet att assimileras in i det svenska samhället. Detta visar sig genom att 

individerna helt eller delvis inte kan sitt modersmål flytande utan har bättre språkkunskaper i 

svenska.71  

    Även om en individ hanterar sina språkliga kunskaper på ett bra sätt, innebär det inte att hon 

är säker på de båda. Majoriteten av tvåspråkiga människor känner att ett av språken de talar skiljer 

sig markant från det andra, och är därmed det ”starka” språket.72 

                                                 
70 Otterup, Tore, Jag känner mig begåvad bara (Göteborg, 2005), s. 28 
71 Hassanpour, Amir, Nationalism and Language in Kurdistan 1918- 1985. (San Francisco: 1992) s. 454 
72 http://www.oph.fi/svenska/pageLast.asp?path=446,473,70614,22131,22136,22184,22982,22985 (2009-05-07) 
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Amina: Mamma och pappa, dom kan ju typ svenska, men dom pratar alltid kurdiska med oss 
och vi svarar typ nästan oftast på svenska, men om dom inte förstår så självklart försöker vi ta 
det på kurdiska. Men svenska först (…) svenska är lättare att prata… jaa det tycker jag i alla 
fall. 

 

När vi frågade informanterna om de talar sitt modersmål svarade alla ja. När vi sedan ställde 

frågan om de kunde bemästra sitt ursprungliga modersmål utan större hinder, svarade fyra 

informanter att de inte var säkra på sina kunskaper inom det egna språket men att de förstod och 

talade det svenska språket bättre än deras egna. De ansåg ändå sig själva som flerspråkiga 

eftersom att de kunde förstå när någon pratade med de på deras hemspråk, även om de inte alltid 

svarade tillbaka med vad det ansåg vara perfekt kurdiska.  

    Att en människa talar mer än ett språk och har ungefärliga samma färdigheter i dem innebär 

inte att hon är lika duktig på att förstå språken på samma sätt. Den tvåspråkiga kan till exempel 

utan problem räkna på ett av språken medan hon inte är lika duktig på samma sak i det andra 

språket, utan kan utan större hinder namnen på djur.73  

    Det fanns en mängd olika faktorer till varför deras kurdiska språkkunskaper var sämre än 

kunskaperna i svenska, men de återkommande anledningarna var att de anpassade sig mer till det 

svenska livet och att majoriteten i deras vänskapskrets var etniskt svenska. Detta ledde i sin tur till 

att de talade svenska mer oftare än sitt modersmål.  

Maryam berättade att hon gör sig bättre förstådd på svenska än kurdiska men att det är bra att ha 

ett ”back up”-språk: 

 

Jag umgås ju inte så värst mycket med kurder så jag pratar bara mitt språk med mamma o 
pappa ibland.. (…) jag och syskonen pratar nästan bara svenska men min äldsta syster hon 
pratar sämre än oss yngre.. så ibland när jag pratar med henne på svenska, förstår hon ibland 
inte vad jag pratar om och då förklarar jag lite på kurdiska och lite på svenska.. 

 

Vissa växlar med språken och använder sig av båda i en konversation, till exempel om en individ 

skulle befinna sig med en annan individ från samma ursprungsland, kan de tillsammans 

kommunicera på båda språk.74  

 

Faria; Jag kan väl inte säga att jag kan mitt språk eller jo men inte så att jag skulle kunna åka ner 
och göra mig liksom förstådd o så..  här kan jag ba hjälpa till med svenska när jag typ ”fastnar” 
(…) men jag hjälper ju inte till med kurdiska om jag fastnar i svenskan (skratt). 

 

Faria, i likhet med Maryam och Amina, bekräftar Kulturforskarnas tes om att andra 

generationens flyktingar assimileras i det nya samhället. Genom att de i vissa situationer använder 

sig av de båda språken då deras kunskaper i kurdiska är så pass svaga att de behöver ta hjälp av 

                                                 
73 http://www.oph.fi/svenska/pageLast.asp?path=446,473,70614,22131,22136,22184,22982,22985 (2009-05-07) 
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det svenska språket för att lättare kunna uttrycka sig på kurdiska. Detta trots att alla 

informanterna, utom Faria som är född här, har invandrat till Sverige efter 10 års ålder och har 

sitt modersmål som grundspråk och det faktum att de alla sade att de läst hemspråksundervisning 

under högstadieåren.   

    Saima var den enda som svarade att hon inte hade problem med talet, dock hade hon inte lika 

lätt för att skriva men att språk enligt henne inte kunde mätas i skrift eller talspråk utan snarare i 

relation till kulturen och koderna inom det:  

 

När du säger språket jag tolkar det inte som bokstäver o att läsa o skriva bara utan hur ett 
språk är är mycket mer än bara bokstäver, det är koderna, det är kulturet och allt det här. Det 
kan jag flytande kan jag säga… Mycket mycket mer än det svenska. 

 

2.4 Heder ur olika perspektiv 

Erving Goffman pratar om hur en människa får en bild av en främling hon träffar för första gång 

och hur denna i och med det ställer denna i en kategori. Bilden blir enligt Goffman tydligast om 

dessa två personer ställs mot varandra vid ett sammanhang och individen som redan hade bildat 

en uppfattning, upptäcker att främlingens egenskaper inte överrensstämmer med den andres.  

Hon anser efter detta att främlingen inte längre ses som en ”normal” människa utan placeras i ett 

lägre fack.75 

 

Amina: Dom är fördomsfulla. Man vågar inte riktigt berätta allting. För jag vet att det är precis 
det dom vill att jag ska göra, eller dom andra ska göra så att dom kan gå och föra det vidare. 
Dom flesta försöker att dra skam över en… ens och familjen. 

 

Denna stigmatisering var ganska vanlig hos informanterna när de pratade om deras ”landsmän”. 

Alla påpekade vid något tillfälle om att de helst inte ville umgås med kurder på fritiden för att de 

ansåg att de inte hade samma syn på kulturen, det svenska samhället men framförallt, den syn de 

hade på sig själva som individer. 

     Saima talade även hon om synsättet på kurder, fast hon diskuterar om hur kurderna ses i 

dagens samhälle. Hon menar att kurder är utsatta för andras blickar och kurder numera 

uppmärksammas mer. Hon säger: 

 

Dem kanske säger inte rakt på saken men dem tittar verkligen på vad du klär på dig o hur du 
ser ut, vad det knyter ihop med din religion … de syns väldigt mycket och hörs mycket. Dom 
är en liten del av den stora folket. Alla som inte tänker så tror folk att dom gör ändå (…) bara 
för att vi är från samma land o samma religion o så. 

 

                                                 
75 Goffman, Erving, Stigma - Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2005) s. 12 
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Stigmatisering av detta slag säger hon, handlar om att samhället har accepterat den bild av kurder 

som media framställer. Hon menar att det visserligen finns många kurder som gör dumdristiga 

val och handlar på felaktiga sätt men att det inte ger grund för hur kurderna behandlas. Saima vill 

även poängtera att misshandel av sina fruar och kvinnor som mördas på grund av en förlorad 

heder av sina fäder eller bröder, inte ingår i kulturen, vilket många idag tror.  

Saima nämnde hur historierna om Fadime och Pehla och andra handlingar som har begåtts av 

”religiösa” anledningar, förklarar dagens försämrade bild av kurder och att de därför ses som 

religiösa fanatiker.  

Maryam har också sett av dessa nya förändringar och menar att synen på kvinnor framför allt har 

förändrats. Många tror numera att kvinnan är förtryckt och att de alla måste bära passande kläder 

och de flesta förknippar detta med den kurdiska kulturen. 

 

Tyvärr många massmedier och sånt har förklarat att det är kulturellt, det är kulturen. Tyvärr har 
det påverkats från media och sånt annat som har hänt dom senaste året, hedersmord och allt 
såna där. Till exempel vilka kläder vi har och allt sånt dära… det påverkat oss negativt.  

 

Erving Goffman talar om denna typ av stigmatisering och förklarar att omgivningens negativa 

bild av en individ lika väl kan ha samma bild av andra, som på ett eller annat sätt förknippas med 

individen genom till exempel släktskap eller som i detta fall ras. Religion inkluderas i den typ av 

stigma av den anledning att individer kan tros ha stela trosföreställningar, vilket förklarar Saimas 

utsaga längre upp om hur alla kurder stämplas enbart av att de delar samma religion.76 
 

Många av informanterna pratar om att den kurdiska kulturen är präglad av en väldigt 

mansdominerad världsbild. Diana berättar om att många kurdiska män inte låter sina döttrar 

umgås med pojkar eller låter dom gå ut, utan någon manlig familjemedlem, efter en viss tid på 

kvällen. Restriktionerna som papporna i familjen sätter upp är inte bara för döttrar utan de kan 

ofta gälla även för fruarna. Diana berättar att många män inte vill att deras fruar ska jobba, för att 

dom då skulle hamna i kontakt med främmande män på arbetsplatsen. Inom begreppet 

genussystem talas det om att mannen står över kvinnan, att han är den som är högre i hierarkin.77 

Uppdelningen i genussystemet ger uttryck för förtryckande normer.78  

Diana förklarar i likhet med detta, att det är mannen i familjen som är överhuvud och att 

familjens levnadsmönster ska se ut så som han har bestämt dom.  

 

Kurdiska män… dom är lite speciella, dom har för mycket makt… över sina fruar och sina 
döttrar. Många är väldigt hårda med sina regler o… vad ska man säga… dom sitter över dom. 
kvinnorna får liksom inte göra nånting, bara för att dom är kvinnor.    

                                                 
76 Goffman, Erving, Stigma - Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2005) s. 14 
77 Hirdman, Yvonne, Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. (Hirdman 1992:19 I: Kvinnovetenskaplig 

tidskrift nr 3.) 
78 Månsson, Per red Moderna samhällsteorier - traditioner riktningar teoretiker (Stockholm 2004) s. 244 
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Vi ställde Diana frågan om vilken hon tror är orsaken till att många kurdiska män står i en sådan 

maktposition, i relation till sina fruar och döttrar. Hon svarade: 

 

Jag tror att det har mycket att göra med… vanor. Jag menar det har varit så i generationer i vårt 
land. Våra förfäder hade samma relationer till sina fruar som typiskt kurdiska pappor har idag. 
Så länge kurder umgås med andra kurder och så länge kurdiska kvinnorna inte slår sig fria, 
kommer ingenting förändras, tror jag inte.  

 

Genus är de socialt konstruerade egenskaperna hos en man respektive en kvinna, såsom vad som 

kan anses vara manligt och kvinnligt.79 Betraktas det kanske i kurdiskt kulturbundna situationer, 

som kvinnligt att inte jobba, utan att stanna hemma och ta hand om barnen och manligt att styra 

och få sin vilja igenom angående hur den övriga familjens levnadsmönster ska se ut? Inte helt 

omöjligt är att kurdiska män och kvinnor, som Diana påpekar, är så ingjutna i sina beteenden, att 

vanan och den tankeföreställning som existerar om hur mannen och kvinnan ”ska vara”, är svår 

att radera. Skulle det nu vara så att de upplevda skillnaderna mellan könen är så inrutade i 

människorna boende i Kurdistan att de ser det som den enda verkligheten, kan detta enligt 

teoretikern Gayle Rubins ligga i grund för hur genus bland kurderna konstrueras även i Sverige. 

Detta för att det enligt henne skulle vara de upplevda skillnaderna mellan könen genom olika 

sociala sammanhang, som grundar för uppkomsten och formandet av genus.80 Är de kurdiska 

kvinnorna underordnade i Kurdistan och både männen och kvinnorna ser det som ett faktum, är 

detta fortfarande det tankesättet som finns kvar hos folket, trots att de nu befinner sig i ett nytt 

land oavsett de normer och värderingar som är regerande bland människorna i värdlandet.       

 

Unni Wikan förklarar ”sexuella uppföranden” som de sexuella beteenden en kvinna visar upp i 

centrum av andra människor.81 Amina pratar om genusskillnader och annat som hon själv 

upplever finns i dagens Kurdistan. Eftersom hon jobbar extra som flygvärdinna och ofta flyger 

ner till hemlandet inom jobbet, säger hon sig ha en väldigt tydlig bild av hur människorna i 

hemlandet ser på sexuella beteenden, heder och vad som anses vara skamligt beteende hos en 

ung tjej.  
 

Själva upplevelsen och vara där, sättet dom pratar, sättet dom kollar på en. Dom har ju 
fortfarande mycket skillnad på tjejer och killar. Männen är här uppe och kvinnan är fortfarande 
här (håller ena handen högt upp och den andra längre ner). Ser man en tjej vid nio, tio tiden på 
kvällen; Gud, vad gör hon här? Och då får du stämpeln att vara en dålig tjej. Har du pojkvän, 
så sätter du familjens heder på spel till exempel. (…) jag är ju ändå öppen och självständig och 
det ska ju tjejer inte va… Jag kan inte förstå att vissa tar det här med heder så långt att dom ska 
döda sina egna barn. 

                                                 
79 Månsson, Per red Moderna samhällsteorier - traditioner riktningar teoretiker (Stockholm 2004) s. 244 
80 Ibid s. 245 
81 Wikan, Unni, En fråga om heder (Stockholm. 2003) s. 53 
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Heder kan till begreppet inte definieras som en otvetydig grundsyn, då ordets innebörd har 

diverse betydelser för den enskilda individen utifrån olika faktorer såsom dennes härkomst.82 

En rapport från riksdagens tvärpolitiska SHRH-grupp skrev år 2006 om att kvinnor från 

Mellanöstern har ett ansvar om att ta hänsyn till familjen och dess heder. 83  

    Lars skriver i Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar att en kvinna kan anses vara mindre värd för 

att hon bär fel kläder. Med fel kläder menas det att kvinnan visar för mycket hud eller att kläderna 

sitter för tajt på henne. Om det skulle förekomma negativa rykten om en kvinna så anser 

kollektivet, med kollektivet menar vi omgivningen som delar samma tro, kultur och religion, att 

det existerar en kvinna som är mindre värdig än resten av släkten.84 

    Informanterna diskuterade vidare om den negativa bild de har fått i och med deras livsstil som 

då inte accepteras av ”de andra”, de vill dock poängtera att de är måna om föräldrarna och att det 

enbart är på grund av den respekt och kärlek de hyser till dem som avgör hur de ska bete sig i 

andras närhet. De vill inte ”skämma ut mamma och pappa” utan väljer hellre att försöka att 

anpassa sig med måtta till omgivningen. 

    Om en kvinna skulle agera på ett sätt som enligt andra ses strider mot normerna för hur man 

ska bete sig, får familjen ett negativt rykte och därmed försämras hedern. I vissa samhällen står en 

kvinnas heder för att familjen är säkra och trygga som individer, men framförallt i relation till 

andra.85 Det kan med andra ord sägas att heder värdesätts i andras ögon, den handlar därför om 

omgivningens värdering av individen. Därav avgörs det om en kvinna bibehåller sin heder eller ej. 

Hedern var enligt informanterna kopplad till familjen och resultatet av en skadad heder i och med 

att det innefattade familjen och släkten, inte bara påverkade kvinnan utan även skadade både 

familj och släkt.  

    Farnaz Arbabi & Lotta Fristorp nämner i Överlevnadsbok för flickor om frihet och heder att heder 

ofta förknippas med sexuella uppföranden, framförallt i Mellanöstern.86 Faktumet att männens 

heder är kollektiv leder till att de som grupp har en makt att fatta beslut för den enskilda 

individen, vilket i detta fall skulle kunna vara för en flicka som har handlat skamligt.87 Om hon till 

exempel haft en sexuell relation med någon innan äktenskap har hon dragit skam över familjen 

och männen måste på något sätt agera. Ett beslut kan till exempel vara att ta flickans liv eller 

utsätta henne för något annat slags våld. Amina säger att hon inte kan relatera till vare sig detta 

handlingssätt eller folkgruppens tankesätt, detta för att hon ser sig själv som en självständig 

                                                 
82 Samuelsson, Jan, Kalejdoskopisk kärlek. Om sexualiteten i det mångkulturella samhället, (Falun, 2002) s.110 
83 Rapport från riksdagens tvärpolitiska SRHR- grupp, 2006, hänvisad Hur kan en individ som är utsatt för till hedersrelaterat 

våld få skydd av det svenska samhället med hjälp av fyra olika lagstiftningar, s. 9 
84 Nylén, Lars, Våldsutsatta kvinnor- samhällets ansvar (Lund 2003), s, 38 ff 
85 Rapport från riksdagens tvärpolitiska SRHR- grupp, 2006, hänvisad Hur kan en individ som är utsatt för till hedersrelaterat 

våld få skydd av det svenska samhället med hjälp av fyra olika lagstiftningar, s. 9 ff 
86 Arbabi, Farnaz & Fristorp, Lotta, Överlevnadsbok för flickor om frihet och heder; rädda barnen, (Stockholm, 2002) s. 32 
87 Wikan, Unni, Hederskulturen vill kontrollera privatlivet och dölja det för insyn, (Stockholm, 2005) s. 1 
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kvinna. Vi vill tolka detta som en del av hennes kollektiva identitet, då hon jämför hur människor 

bemöter och talar om henne i hemlandet, med den friheten hon upplever att hon har i Sverige.88  

    Begreppet heder finns inom flera olika religioner, däribland även islam som är den religion, 

vilken informanternas familjer och släkt härstammar ifrån. Heder kan sammankopplas med olika 

slags ”hedersrelaterat våld”, men begreppet tillhör inte någon religion utan de grupper som utövar 

våldet ursäktar sig genom att använda religionen som anledning.89 Maryam talar om detta, då hon 

berättar om att det är väldigt vanligt att folks första tanke när de hör ordet ”hedersrelaterat våld” 

är kurder, den kurdiska kulturen och islam. Hon menar att det är synd då många inte är medvetna 

om att detta beteende varken har specifikt med kurderna eller religionen att göra, utan att det är 

vissa människor som handlar på det här viset. Människor som kanske har islam som religion eller 

kurdisk nationalitet. När vi frågade informanterna om hur de resonerade kring en kvinna med 

slöja i Sverige, svarade Maryam att det första ordet som dyker upp är hedersmord. Hon vill dock 

poängtera att det inte handlar om hennes brist på kunskap utan menar att till skillnad från de 

flesta svenskar, så hade hon en kännedom om kurder och folkslag från Mellanöstern sen tidigare. 

Samhället däremot, fick en bild av alla kurder efter att Fadime händelsen dokumenterades och 

sändes ut till den svenska befolkningen. ”Då visste alla om Kurdistan. Det satte sig på folks 

huvud.” Saima vill lyfta fram att en positiv effekt kom ur Fadime och Pehla morden. 

 

Sverige folket tar saken på ett helt annat sätt och mycket mer allvarligare, dom förstår att det 
kan gå väldigt långt. Om det t.ex. händer mig någonting (…) och jag ringer till någon vän eller 
vemsomhelst o talar om att jag behöver lite hjälp, kan jag gömma mig, kan jag bo hos dig, eller 
nånting sånt. Dom tar saken på mycket mer allvarligt. Så det kan vara fördel… folk har en helt 
annan syn på det nu.  

 

I Hur arbetar vi vidare? diskuteras det hur man ska sträva efter att leva i ett samhälle där 

hedersrelaterade våld inte alls existerar längre och att se till att kvinnor samt barn har rättigheter 

och att de lever upp till dessa.  

    Sverige är engagerade i denna vision och började år 2002, samma år Fadime blev mördad, att 

ge ut statsbidrag till myndigheter och länsstyrelse. De erbjuder hjälp på en mängd olika sätt som 

till exempel, precis som Saima sa om sina vänner som nu var upplysta om detta ämne, erbjuda 

boende för den behövande.90  

 

                                                 
88 Goffman, Erving, Stigma - Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2005) s. 112 
89 Samuelsson, Jan, Kalejdoskopisk kärlek. Om sexualiteten i det mångkulturella samhället, (Falun, 2002) s. 110 
90http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/F2B2F2F4-9ADD-4525-B6B0 C2B0D197008F/0/Uppf%C3%B6ljningDForsberg.pdfDeepati 

2009-05-07 s. 5-7 
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3. Resultat 

Vi har utifrån denna studie, genom att med hjälp av informanternas utsagor och förankrat dessa 

till teoretiska begrepp, bland annat kommit fram till att det är viktigt för individen att känna 

gemenskap med folk i sin omgivning, oavsett härkomst. De kurdiska kvinnorna talade fritt om i 

vilka situationer och sammanhang de upplevde tillhörighetskänsla. Vissa kände att den svenska 

kulturen var den de lättast kunde relatera till, medan andra menade att de trivdes mest i den 

kurdiska kulturen.  

    Det kan ses som problematiskt att avgöra hur ”den kurdiska kvinnan” ser på sin nationalitet 

och landstillhörighet, då det är personligt och kan komma att skilja sig avsevärt, men framförallt 

för att det kan bero på ett antal faktorer; om kvinnan är född i Sverige eller inte, och om hon 

umgås och spenderar mycket tid med sina landsmän eller inte, är två exempel. Om hon är född 

och uppvuxen i Sverige och dessutom inte har många kurdiska vänner är sannolikheten större - i 

alla fall om man ska utgå från informanternas (mindre) erfarenhet av att resa till hemlandet - att 

hon åker mer sällan.  

    Fyra av fem informanter var födda i Kurdistan och av dessa fyra var det en informant som rest 

till hemlandet, efter det att hon och hennes familj kommit till Sverige. Ju mindre erfarenhet och 

minnen en individ har av sitt hemland, desto mindre kan denne relatera till. Vilket i sin tur 

förklarar att tre av de fyra som var födda i Kurdistan, sade sig kunna tala svenska bättre än 

kurdiska. En anledning var att de nästan enbart pratade svenska i hemmet. Om det nu förekom 

kurdiskt språk på hemmafront så berodde det på att personen de samtalade med av olika 

anledningar inte förstod vad informanten sa, men till och med då nyttjades både kurdiskan och 

svenskan av informanten för att lättare göra sig förstådd. Detta resulterar vidare i att den andra 

nationaliteten, i detta fall den svenska, obetingat skulle få mer rum hos individen.  

    Informanternas meningar skiljer sig åt angående vad de tycker är bra och dåligt inom den 

kurdiska kulturen och med allt som den för med sig. Vare sig det gäller, fester, högtider, 

föreningslivet, kläder eller någonting annat.  En av informanterna pratade väldigt engagerat om 

att blanda det bästa av båda kulturerna och därefter skapa sig en egen kultur. De flesta av 

kvinnorna upplevde att de på något sätt kände att de var delaktiga i båda kulturerna, men att miljö 

och omgivning ofta spelade in på hur pass delaktig informanten kunde känna sig.  

Vi vill här dra slutsatsen att detta antagligen är beroende av både personligt intresse och 

informanternas sociala position i samhället.  

 

Maryam diskuterade om hur hon ansåg att det var tråkigt att svenskar oftast relaterade 

hedersrelaterade våld med bland annat kurder. När vi sedan ställde henne frågan hur hon 

resonerade kring en religiös kvinna med slöja som är i ett förhållande med en etnisk svensk kille, 

svarade hon att hedersmord var det första hon kom att tänka på. Hon förklarade att hennes 

tankar inte grundade sig i bristen på kunskap utan att hon till skillnad från svenskar, hade vetskap 

om Mellanöstern innan Fadime och Pehla händelserna.  
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En av våra frågeställningar behandlade religionen och om den på något sätt inverkade på 

informanternas plats i samhället, men ingen av kvinnorna ansåg sig vara religiösa utan menade 

istället att det fanns en högre makt de ibland bad till i vissa situationer, men att denna makt inte 

behövde innebära att det var en Gud. De flesta av informanterna sa att deras föräldrar ansåg sig 

vara lite religiösa men att de tillämpade religionen när den behagade och att de därför inte kunde 

se sig själva som muslimer. 

    Att vara flerspråkig tyckte kvinnorna var till deras fördel, dels för att vi idag lever i ett globalt 

samhälle där språk från världens alla hörn möts och talas, men framförallt för att de kunde 

bestämma själva vilket språk de ville prata i olika situationer. Många menade att det ibland kunde 

kännas bra att alla på bussen till exempel, inte kunde förstå vad de pratade om, utan kunde då 

stänga av omgivningen. En nackdel med att vara tvåspråkig var att kvinnorna, i och med att de 

levde i ett svenskt samhälle där det förväntades att de kunde tala det svenska språket utan större 

hinder, ledde till att de delvis glömt bort deras ursprungliga språk. Då de även på hemmaplan 

brukade det svenska språket mer oftare än den kurdiska.  

    Vi vet inte om bristen på kunskap inom det egna språket hade ett inflytande över att fyra 

informanter i vissa situationer oftare refererade till sig själva som svenskar än kurder. Den enda 

som sa att hon kände och ansåg sig själv vara kurd var Saima, och hon förklarade att det kanske 

berodde på att hon invandrade till Sverige under tonåren och kom ihåg allt från Irak, kulturen, 

levnadssättet och språket. Hon pratade vidare om att hon i och med den sena ankomsten hade 

lättare för att hålla fast vid traditioner och kulturen från hemlandet, och att hon inte kunde 

acceptera den nya kulturen då den skiljde sig avsevärt från den kurdiska. 

 

Alla dessa olika aspekter spelar in på hur pass integrerade i samhället kvinnorna kan bli. Vi har 

under studiens gång märkt ett mönster, att kvinnorna ofta växlar med sin nationalitet, kultur, 

språk och genom allt detta även sin identitet beroende på vilken miljö de befinner sig i. Många 

hävdade att de egentligen såg sig själva som svenskar, hade svenska som första språk, hade lättare 

för att umgås med svenskar men när vi ställde frågan hur de ville uppfostra sina barn i framtiden 

var fyra av fem eniga om att de skulle ta efter den kurdiska kulturen. Vissa menade att trots att de 

ansåg sig ha blivit ”försvenskade” trivdes de med att vara kurder och ville att deras framtida barn 

skulle ta efter deras kultur, men att de även ville ta en del av den svenska kulturen att föra vidare. 

Informanterna menar att skillnaderna mellan manligt och kvinnligt var ett av skälen till att de inte 

kunde se den kurdiska kulturen som en del av dem, men eftersom att de lever i ett svenskt 

samhälle men har kurdiskt ursprung, kunde de ta delar av kulturerna de ansåg stämde in på dem, 

och därmed skapa sig en kultur som de senare för över till barnen. 
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