
Väskan – en film att inte bli rädd för
Handledningsmaterial och en stumfilm

av äldre om äldre – för mångfald och trygghet

Vi vill öka förståelsen mellan äldre svenskar och äldre med 
invandrarbakgrund,öka äldres kunskap och aktivitet samt 
motverka isolering.



Göteborg

• Göteborg är en hamnstad på västkusten och är 
Sveriges andra stad med 500 000 invånare

• 22 % har invandrarbakgrund
• De kommer från fler än 40 olika länder
• 14 000 av stadens pensionärer har 

invandrarbakgrund och de blir allt fler
• Ny situation för samhället: äldre med 

invandrarbakgrund som behöver annan service 
och som lever långt ifrån sina hemländer



Trygghet och trivsel för äldre är politiskt prioriterade mål i Göteborg

Ett underifrånperspektiv

Olikhet är en tillgång!



Filmens bakgrund

En professionell filmare anställdes och som omvandlade idéerna till 
ett manus. Det blev en stumfilm med skyltar på tolv språk. 
Skådespelarna är alla amatörer.

Initiativ till projektet kom från SIOS i samarbete med företrädare för 
svenska pensionärsorganisationer och Göteborgs stad. Vi besökte 
många invandrargrupper under några år. Många frågor kom upp. Vi 
såg att det behövdes mer kunskap. Vi ville få fram ett inspirerande 
material som många kunde känna igen sig i och förstå.



Tillsammans vill vi:
• Väcka opinion i äldrefrågor med inriktning på

mångkultur.

• Medverka till ökad kunskap hos personal som i sitt yrke 
möter äldre. 

• Bidra till dialog – att vi pratar med varandra istället för 
om varandra.

• Samlas kring något roligt – för ett gott samtalsklimat. Då
kan vi också prata om svåra och komplexa frågor.





Genom guiden och filmen vill vi

• Ge underlag för samtal om upplevd trygghet, delaktighet 
och demokrati. 

• Öka gemenskap och tillit genom samtalen i grupp. 
• Ge samhällsinformation, förebygga och ge ökad kunskap 

om frågor som rör oss alla, exempelvis utsatthet för 
brott, bränder, fallskador och andra olyckor.

Materialet ska användas i utbildningar och sprids via 
organisationer och myndigheter. Filmen föreslås att bli 
en del av den samhällsinformation som ges till 
nyanlända flyktingar.





Utvärdering

• Projektet följs och utvärderas av 
Göteborgs universitet genom så kallad 
”aktionsforskning”.

• I utvärderingen ingår även att följa 
lansering och mottagande av projektet 
samt vilka nya processer som kommit 
igång. 



Ett brett samarbete

• I projektet medverkar statliga, regionala och 
kommunala instanser samt ideell sektor som 
bidragit med personal och finansiering. 

• Polis, räddningstjänst, fastighetsägare, 
försäkringsbolag, pensionärs- och 
invandrarorganisationer, utbildnings- och 
utvecklingsinstanser. 

• Ett brett samarbete är också garanti för att  
spridningsvägarna blir många.  



Världspremiär



Sammanfattning

• Ett klokt samarbete skapar förståelse för 
olikheter och bidrar till en gemensam 
plattform. Motverkar fördomar och 
underlättar integration. 

• ”Walls turned sideways are bridges.”
• Kunskap ger delaktighet och ökad 

livskvalité. 
• Arbetet är inte lätt - men roligt!
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